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Zolders

Zolders, wie herinnert niet uit zijn of haar jeugd deze onbe-
woonde ruimtes vol met allerlei rommel en vergeten goederen 
als spannende schatkamers. Zolders hebben altijd de fantasie 
geprikkeld. In veel boeken en films spelen ze vaak een belang-
rijke rol. Zelf heb ik mooie herinneringen aan een prachtige 
laatmiddeleeuwse zolder in Amersfoort. Mijn oom en tante 
hadden er een schoenenwinkel in de binnenstad. Mijn neef 
was van mijn leeftijd en had geen broers of zusters. Ik logeerde 
dan ook vaak in Amersfoort. De schoenenwinkel was gevestigd 
in een huis uit de vijftiende eeuw met een groot pakhuis aan de 
achterzijde. Een heerlijke speelruimte voor twee jongens. Als 
ik er logeerde sliep ik altijd op de grote zolder van het pak-
huis. In mijn herinnering nog steeds een enorme ruimte met 
prachtige spanten en sporen. Toen sliep je nog gewoon onder 
de kale pannen met de kans dat er in de winter jachtsneeuw 
op je bed lag. Toen ik laatst weer eens op de zolder van het 
Foreestenhuis liep, moest ik aan deze zolder denken. Maar ik 
werd hierdoor ook met mijn neus op de feiten gedrukt dat dit 
soort zolders in hoog tempo aan het verdwijnen is. Iedere vier-
kante meter in de binnenstad wordt langzamerhand omgezet 
naar woonruimte. Voor de leefbaarheid van de binnenstad is 
dat een goede ontwikkeling. Voor de zolders houdt dat echter 
in dat ze worden 'verrijkt' met dakkapellen en allerlei andere 
uitbouwen en aanbouwen. Bij nieuwbouw is er al vaak geen 
sprake meer van een 'normale' kap. Vaak bestaat de kap uit een 
plat dak met te steile dakvlakken. Dit om een zo groot moge-
lijke woonoppervlakte te realiseren. Daarnaast zijn de huidige 
isolatiepakketten zo dik, dat wanneer ze aan de binnenkant 
van de kap worden gerealiseerd, het zicht op de constructie 
verdwijnt.
Wanneer je in het reuzenrad, een hoge kermisattractie, zit of 
de gelegenheid hebt om de toren van de Grote Kerk te beklim-
men zie je dat prachtige dakenlandschap van de binnenstad. 
Dit dak van de stad staat echter onder druk. Het is een struc-
tuur die jammer genoeg niet letterlijk gezien wordt maar wel 
een wezenlijk onderdeel vormt van ons historisch erfgoed. 
Een prachtig samenspel van rode en grijze daken. Bij de ver-
bouwing van ons eigen rijksmonument Breed 12 zijn we er in 
geslaagd om een woning te realiseren zonder dakkapellen of 
andere dakuitbouwen. De kap is wel van binnenuit geïsoleerd, 
maar de hanenbalken en de zolder in zijn volledige hoogte, 
zijn nog steeds beleefbaar. Het is daarmee een kleine bijdrage 
aan het uitzicht vanuit een hoge kermisattractie als deze weer 

eens op de hoek van de Vale Hen staat.
Laten we voorzichtig omspringen met het dak van de stad 
en de zolders die we nog hebben koesteren en zorgvuldig 
behandelen.

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 

Als dit laatste nummer van het Kwartaalblad u 
bereikt, zit het jubileumjaar erop. Een groot aantal 
evenementen hebben we met elkaar georganiseerd 
en gevierd. 
De opening van de Kerkmeijerzaal met de door 
kunstenaar J. Christiaan Heidenrijk ontworpen deur, 

de herdenkingsbijeenkomst in de Statenpoort op 6 juni jl. met nazaten van de oprichters van de 
vereniging in 1917, burgemeester Nieuwenburg en ere- en bestuursleden van de vereniging. Daarna 
werd een plaquette ter herinnering aan de oprichting en oprichter Johan Christiaan Kerkmeijer 
in de muur van ons pand onthuld. Diezelfde maand vond het goed bezochte symposium plaats, 
voor en met onze zusterverenigingen, dat nog een vervolg krijgt. Daarna volgde de succesvolle 
ledenexcursie naar de Zaanstreek, waar we zeer gastvrij werden ontvangen. In september was er de 
geslaagde jubileumwandeling. Aan de Helden- of schurkenwandeling, namen enkele honderden 
leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs deel. En tot slot, als klap op de vuurpijl, 
de jubileumviering in de Parkschouwburg 'Ik hou van Hoorn, 100 jaar Hoorn in beeld en theater', 
waar tientallen leden vol geestdrift aan meewerkten. Tijdens de voorstelling werd het boek, of 
beter gezegd werden de beide delen van 'Hoorn in de twintigste eeuw' gepresenteerd. 
Terug naar dit nummer. Het is een zeer gevarieerd nummer geworden. Op het omslag ziet u 
een deel van een foto van de tribune van voetbalvereniging Hollandia aan de Geldelozeweg 
in de jaren twintig van de vorige eeuw. Willem Vingerhoed schudt zijn herinneringen uit de 
mouw over het voetbal in de vorige eeuw. Rita Lodde levert een vervolg op het verhaal over 
Abraham Vleeschdraager en Bart Lankester schrijft een bijzonder artikel over zijn oudtante Trien 
de Haan-Zwagerman, waarmee hij haar met recht uit de onverdiende vergetelheid haalt. Haar 
indrukwekkende en lezenswaardige biografie is vorige maand verschenen. En er is nog veel meer, 
zoals u in de inhoudsopgave hieronder ziet.  
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Oud HOOrn 1917 – 2017;       de vierde kwarteeuw

Waar we vroeger 'tegen' waren, zei hij in een 
interview met het Noordhollands Weekblad 
in 2003, is nu veranderd in 'in vroeg stadium 
overleggen'. We lobbyen wat af om op bepaalde 
punten in de stad de nieuwe inrichting aansluiting 
te laten vinden met wat de historie ingeeft'. 
'De vereniging staat als een huis dankzij de inzet 
van zeer velen', zei hij bij zijn afscheid in 2006. Zijn 
dynamische wijze van leiding geven heeft die velen 
geïnspireerd en gestimuleerd. 
Egbert Ottens, oud-ambtenaar van de gemeente 
Amsterdam en oud-raadslid van de gemeente Hoorn, 
nam op 14 oktober 2006  de voorzittershamer over 
van Ton van Weel. Hij onderstreepte het belang van 
Oud Hoorn met een citaat van Lucebert: 'Alles van 
waarde is weerloos'. 
Hij veranderde, in de woorden van zijn opvolger, 
het imago van de vereniging onder zijn leiding 
van vaak tegen of terughoudend naar proactief en 
uitnodigend. Deze positieve houding bracht rust in 
deze periode van stabilisatie en verdere uitbouw en 
verdieping van het vele dat al bereikt was. 
Ottens nam ook de leiding van de redactie van 
het kwartaalblad op zich nadat Henk Saaltink 
zich daaruit had teruggetrokken. Het kwartaalblad 
groeide uit tot een full colour magazine van 48 tot 
52 bladzijden. Vanaf 2009 schreef hij als voorzitter 
een voorwoord in elk nummer. Ottens is een 
begaafd schrijver die al veel publicaties op zijn 
naam heeft staan. En ook een begaafd spreker. In 
de nieuwe tentoonstellingszaal nam hij bij vele 
gelegenheden het woord.   

De huidige voorzitter is sinds 31 oktober 2015 
Jaap van der Hout, in een eerder leven ambtenaar 
van de gemeente Hoorn en daarna van Zaandam. 
Een voorzitter met een hoed, dat is sinds 
Kerkmeijer zelden meer vertoond. Van der Hout 
is stedenbouwkundige. Hij schreef in zijn eerste 
voorwoord in het kwartaalblad van december 

Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

leO HOOgeveen 

De periode 1992-2017

Drie leraren, een ondernemer, een kunstverzamelaar, 
een medisch specialist, een kandidaat-notaris en 
twee oud-ambtenaren. Negen mannen hebben in 
honderd jaar leiding gegeven aan Oud Hoorn. In 
1977 had men een vrouw op het oog als kandidaat-
voorzitter, maar zij heeft zich op het laatste moment 
teruggetrokken. 

Voorzitter Bas Baltus is op 28 
april 1994 aan een ernstige ziekte 
overleden op 54-jarige leeftijd. 
Bas Baltus heeft op indrukwek-
kende en inspirerende wijze 
gestalte gegeven aan de doel-
stellingen van Oud Hoorn: het 
behouden van de schoonheid 
en het in herinnering houden 
van het verleden van de stad 
Hoorn. Hij deed dat met talloze 
artikelen in het kwartaalblad, 
bouwkunstcursussen, stads-
wandelingen en als lid van de 
Monumentencommissie. Herman 
Lansdaal schreef: 'hij was ook 
en vooral een beminnelijk mens 

die het juiste midden wist te vinden als diametrale 
tegenstellingen bleken. Die het goede spoor aangaf 
om waar nodig oplossingen te bereiken'. 
Zijn vrouw Femke Uiterwijk nam de 
bouwkunstcursus over. Zij maakte vanaf 1984 
deel uit van de redactie van het kwartaalblad en 
had tot 2009 de eindverantwoordelijkheid voor de 
productie. In 2003 is zij benoemd tot erelid. 
Secretaris Ton van Weel, evenals Bas docent aan het 
Werenfridus, volgde hem op als voorzitter.  Onder 
zijn leiding zijn veel zaken tot stand gekomen: 
een verenigingsgebouw, de Publicatiestichting Bas 
Baltus, een nieuw logo, modernisering van het 
kwartaalblad, de organisatie van de werkgroepen 
en een website. Ton van Weel is planoloog en 
geograaf. Zijn belangstelling voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad uitte zich in artikelen in 
het kwartaalblad over de nieuwbouwplannen op 
het Visserseiland, bedreigingen in de 'schillen' rond 
de binnenstad, de groei van Hoorn dankzij 100 jaar 
Woningwet en de cultuurhistorische waardenkaart 
van West-Friesland. 

J.M. (Bas) Baltus

Voorzitter van 1978 tot 

1994

Logo 

Publicatiestichting 

Bas Baltus
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2015: 'Ik verheug me er op om me de komende 
jaren als voorzitter in te kunnen zetten om de 
kwaliteit van Hoorn en zijn historische kwaliteiten 
te kunnen bewaken. Dit geldt zowel voor onze 
prachtige binnenstad als nieuwere delen van de 
stad die ook hun historische pareltjes kennen'. Aan 
hem de taak Oud Hoorn de tweede eeuw binnen 
te leiden. 

Het inwonertal van Hoorn groeide van 57.000 
in 1990 tot 73.000 in 2017. Het ledental van 
Oud Hoorn steeg in dezelfde periode van 1443 
tot ruim 1900. In het jaar 2001 is het magische 
getal van 2000 leden overschreden. Vanaf 2007 is 
het ledental geleidelijk weer iets teruggelopen tot 
onder de 1900, maar in dit jubileumjaar is met 
behulp van verschillende acties de 2000-grens weer 
ruimschoots overschreden. 
Op zaterdag 11 oktober 1997 overhandigde 
wethouder Jaap Schaper de sleutels van het pakhuis 
Onder de Boompjes 22 aan voorzitter Ton van Weel. 
De verbouwing vond plaats in voorjaar en zomer 
1998 en de verhuizing vond plaats met hulp van 
vele vrijwilligers. De officiële opening vond plaats 
op 12 september 1998 door wethouder Schaper. 
De Mariatoren was niet meer dan vergaderlokaal 
en opslagruimte. Nu had Oud Hoorn een echt 
verenigingsgebouw voor leden en bezoekers. Op de 
benedenverdieping van nummer 22 kwamen een 
winkel, expositieruimte en documentatiecentrum. 
Via een trap is deze benedenruimte verbonden met 
de bovenverdiepingen van nummer 21, waar een 
bestuurskamer, werkruimten voor de administratie 

en opslagruimte werden ingericht.
Oud Hoorn werd op 31 december 2002 eigenaar 
van deze ruimtes. 
Bij de restauratie van het Pakhuis in 2005 kwam 
het tot een nieuwe verdeling van nummer 22 tussen 
Oud Hoorn en Stadsherstel. Oud Hoorn kreeg op 
de begane grond een nieuwe zaal voor recepties, 
tentoonstellingen en vergaderingen. De kamer 
achter de winkel werd ingericht als bibliotheek en 
werkruimte voor vrijwilligers. 

Bij het 75-jarig bestaan in 1992 gaf Oud Hoorn 
het eerste deel van de Hoornse Historische Reeks 
uit, een vervolg op de kroniek van Velius met 

Het VOC-Pakhuis op 

de hoek van Onder 

de Boompjes en de 

Pakhuisstraat

Wethouder Jaap Schaper en toenmalig Oud Hoorn-

voorzitter Ton van Weel

Het eerste 

kwartaalblad, 1979-1
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van een ingezonden artikel, niet altijd tot vreugde 
van de auteur. Hij omschreef zijn stijl zelf als 
'de huiselijke stijl van alle dag, kleine voorvallen 
beschrijvend die verrassend voor me waren, hoe 
eenvoudig ook'. Dat kenmerkte zijn vele artikelen 
in het kwartaalblad, waarin hij altijd de mens op 
de voorgrond plaatste. Direct na zijn pensionering 
in 1991 werd Herman lid van de redactie en na het 

annotaties en inleiding van Henk Saaltink. In deze 
reeks zijn tot 2012 zes delen verschenen. Een jaar 
later startte de Bouwhistorische Reeks over grotere 
gebouwen en complexen met deel 1 over het Sint 
Pietershof. In totaal verschenen in deze reeks tot 
2016 negentien delen. De derde reeks werd de 
Huizenreeks Hoorn, waarin van 1995-2015 zes 
deeltjes zijn verschenen. 

In 1996 ontstond een 
samenwerkingsverband tussen 
Gemeente, Stadsherstel en Oud 
Hoorn in de Publicatiestichting Bas 
Baltus, zo genoemd als eerbewijs 
aan onze te vroeg overleden 
voorzitter. 
In de 21e eeuw zijn nog vier reeksen 
gestart: de Cultuurhistorische 
Reeks (2001-2016) met 7 deeltjes, 
de Bronnenreeks met 1 deel (de 
Kroniek van Velius in 2007), de 
Biografische Reeks (2011-2015) 
met vier delen, en Hoornse 
Verhalen met boekjes over het 

Visserseiland (2011) en het Achterom (2014).
Daarmee zijn tot 2017 45 boeken uitgegeven. Foto 
logo Publicatiestichting

Twee markante figuren uit de redactie van het 
kwartaalblad zijn ons in deze periode ontvallen: 
Herman Lansdaal en Henk Saaltink. Lansdaal was 
oud-hoofdredacteur van De Typhoon en de Nieuwe 
Noordhollandse Courant. Dat was wel een beetje 
te merken tijdens de redactievergaderingen van 
het kwartaalblad. Hij veranderde soms zelf de titel 

Herman Lansdaal

Stadswandeling Oud 

Hoorn, september 2007

Henk Saaltink ontvangt in december 1995 de zilveren 

legpenning van de gemeente Hoorn
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overlijden van Jan Dijkstra de natuurlijke leider en 
organisator. 
Herman Lansdaal overleed op 20 juni 2003. 
Henk Saaltink was redacteur vanaf het eerste uur. 
Hij heeft voor velen de geschiedenis van de stad 
toegankelijk gemaakt. Zijn artikelen begonnen vaak 
met een uitleg van de bronnen die hij had gebruikt. 
Hij maakte jarenlang de rubriek 'Men vraagt ons', 
waarin medewerking van de leden werd gevraagd 
bij het identificeren van personen op groepsfoto's. 
Henk Saaltink moest zich in 2006 om 
gezondheidsredenen uit de redactie terugtrekken. 
Hij is overleden op 23 oktober 2009. 
De stadswandelingen bleven een succes. De gidsen 
verdiepten zich onder leiding van Henk Saaltink 
in de geschiedenis van de stad en verzamelden 
veel historisch materiaal dat ze konden gebruiken. 
Trudy de Rooy-Fikke vertelde in 2002 dat ze 
twintig ordners met informatie had samengesteld, 
twee voor elke wandeling. Ze herinnerde zich dat 
Bas Baltus met een toeter de wandelaars bij elkaar 
riep op de Rode Steen. De jubileumwandelingen in 
1996 (het 20e seizoen) en 2002 (25 jaar) trokken 
honderden belangstellenden. In december 2016 
zijn drie kerstwandelingen gehouden, die 370 
deelnemers trokken. Er werd glühwein geschonken. 
Er was een tijd dat de sterflats nog niet hermetisch 

van de buitenwereld waren afgesloten tegen 
ongewenst volk. Dan kon het gebeuren dat ik na 
middernacht de brievenbus in de voordeur hoorde 
klepperen. En dan wist ik: dat is Albert de Graaf. 
Hij belde op dat ontijdige uur uit beleefdheid nooit 
aan en sloop geruisloos de flat weer uit. 
Albert was de postillon d'amour van de vereniging. 
Hij fietste heel West-Friesland en Waterland door 
om de boodschap van Oud Hoorn te verspreiden. 
Nieuwe leden werden door hem persoonlijk verrast 

met een welkomstpakket. In die tijd fietste ik zelf 
iedere maand de stad rond om de vergaderstukken 
bij de bestuursleden aan huis te 
bezorgen. Of de secretaris dat in 
1917 ook zelf deed of gebruik 
maakte van loopjongens weet ik 
niet. Dat je een eeuw later brieven 
met een druk op een knop de hele 
wereld kunt rondsturen zullen ze 
zich onmogelijk hebben kunnen 
voorstellen.  
Voor Oud Hoorn brak het digitale 
tijdperk aan op 8 oktober 2001. 
Die dag kreeg de vereniging een 
e-mailadres en presenteerde een 
eigen website. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers onder leiding 
van Jan Floris heeft de website sindsdien uitgebouwd 
tot een kenniscentrum voor onze vereniging en de 
geschiedenis van de stad. De eerste paar maanden 
is de pagina door meer dan 650 personen bezocht, 
onder meer vanuit Australië, Nieuw-Zeeland en 
Israël. In 2016 was het aantal hits opgelopen tot 
3800 per dag. 
De sociale media volgden op 13 augustus 2013 met 
een pagina op Facebook.
Ook om jongeren beter te bereiken worden nu al het 
verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden 
op deze pagina gepubliceerd. 

De eerste jubileumactiviteiten zijn achter de 
rug. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met de 
vrijwilligers is de expositieruimte in het pakhuis 
omgedoopt tot J.C. Kerkmeijerzaal. De deur naar de 
zaal heeft door Christiaan Heydenrijk ontworpen 
gezandstraalde ramen gekregen met daarin de 
beeltenis van Kerkmeijer. 
En daarmee is de cirkel rond. 
Honderden vrijwilligers hebben in een eeuw tijd 
Oud Hoorn gemaakt tot wat ze nu is, op de 
voorgrond of achter de schermen. In dit beperkte 
kader heb ik er maar enkelen kunnen noemen. Dat 
doet niets af aan de waardering voor ieder van de 
anderen afzonderlijk en in groepsverband.  
Dankzij hen heeft het bereiken van het doel 
van de vereniging een hoge vlucht genomen: het 
behouden van de schoonheid en het vastleggen 
van de  geschiedenis van de stad en de levens van 
de inwoners, en daarover vertellen in woord en 
geschrift, en sinds het begin van deze eeuw ook 
digitaal.  
Oud Hoorn kan de tweede eeuw van haar bestaan 
met vertrouwen tegemoet zien.

Erelid Vereniging Oud 

Hoorn Albert de Graaf

Jubileumexcursie 

Zaanstreek, juni 2017
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Mooie moide van Hauwert
Trien (Trijntje), geboren in 1891 groeide op in 
het lintdorpje Hauwert, even boven Hoorn, in het 
warme gezin van landarbeider Arend Zwagerman 
en Maartje Jonkerman. Ze behoorde met haar 
zus Neeltje tot de 'mooie moide' in het dorp. Zo 
verlegen als Neeltje was, zo extravert was Trien. 
Dat bewees ze dubbel en dwars in haar latere leven.
Het gezin kende grote armoede. Geregeld gingen 
de kinderen zonder eten naar school. Pas toen de 
dominee en de hoofdonderwijzer zich om de armen 
gingen bekommeren, kreeg het gezin Zwagerman 
het beter. Ze kregen van de kerk in Hauwert een 
moestuintje ('kerkebouwtje') in pacht, waardoor 
ze makkelijker in het eigen onderhoud konden 
voorzien. Later mocht vader Arend een hectare 
pachten, waardoor hij een boerenbedrijfje kon 
starten.

Doorleren was er voor boerendochters niet bij, in 
tegenstelling tot de enige zoon Cornelis, die zich 
tot landbouwconsulent wist op te werken. Na de 
lagere school moest Trien helpen op de boerderij 
en als bijverdienste verstelde ze met Neeltje kleren 
voor rijkere dorpsgenoten. Wel kreeg ze – op eigen 
verzoek? – bijles van de dominee, wat haar later 
goed van pas kwam.
Op de West-Friese kermis leerde ze Bartele Boele 

Bart lankester

Ze was in de jaren dertig het gezicht van het 
linkssocialisme in Hoorn. Ook beheerde ze 
lange tijd een depot voor geboorteregeling en 
voorbehoedsmiddelen. Over het markante en 
strijdbare leven van de West-Friezin Trien de 
Haan-Zwagerman (1891-1986) is onlangs een 
biografie verschenen.

In de jaren zestig reisde ik met mijn familie 
regelmatig vanuit Zuid-Limburg naar Hoorn om 
een bezoek te brengen aan mijn grootouders, in de 
Eenhuizenstraat. Meestal gingen we ook langs op 
Noorderstraat 12. Daar woonde de zus van mijn 
oma Neeltje, te weten mijn oudtante Trien met 
haar man Bartele Boele de Haan. Oom Bart was 
toen al jaren gepensioneerd als machinist bij het 
Gemeentelijke Gasbedrijf en het rioolgemaal aan 
de Westerdijk.
Trien had in de linkse politiek gezeten, werd 
mij verteld toen ik wat ouder was. De naam van 
Henk Sneevliet viel, maar daar had ik geen enkele 
associatie mee. Wel met de PSP, waarvan ze eind 
jaren vijftig de Hoornse afdeling had opgericht. 
Trien was een overtuigd pacifiste en socialiste. Ook 
wist ik dat ze tientallen jaren aan huis een depot 
voor voorbehoedsmiddelen had gehad. Begin jaren 
zestig had ze dat overgedragen.
Enkele jaren terug typte ik uit nieuwsgierigheid 
haar naam in op Google. 
'Trien de Haan-Zwagerman' leverde tientallen 
hits op. De meest intrigerende daarvan was een 
vermelding op de Lijst voor links-extremistische 
personen, die de Centrale Inlichtingendienst in de 
jaren twintig en dertig had aangelegd. Achter haar 
naam stond een reeks functies in linkse organisaties. 
Ook haar man Bart de Haan stond op de lijst, met 
nog een stuk of dertig andere inwoners van Hoorn 
onder wie de pluimveehouder Taeke Visser, de 
vader van verzetsvrouw Gré Visser van wie een 
aantal jaren terug de memoires te boek zijn gesteld. 
Landelijk ging het om zo'n 6.500 linkse mensen, 
die voortdurend door de Inlichtingendienst in de 
gaten gehouden werden.
Hier wilde ik het fijne van weten. Waarom stond ze 
op de lijst? Wat had ze precies uitgespookt zodat 
ze als staatsgevaarlijk werd gezien? Waarom wist 
en weet de familie daar nauwelijks wat van? En 
hoe belangrijk was haar politiek-maatschappelijke 
rol? In de geschiedenisboeken, ook die van Hoorn, 
komt haar naam nauwelijks voor. Maar dat zegt 
lang niet alles.

Trien en Bart de Haan, 

voor het Centraal 

Station in Amsterdam, 

op weg naar een 

manifestatie ca. 1932
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de Haan kennen, die met andere Friese jongelingen 
brongasinstallaties aanlegde bij boeren. Ze was 
meteen onder de indruk van deze aantrekkelijke, 
ietwat loensende smidszoon. Hij droeg mooie 
stadse kleding en alle dorpsjongens die een oogje 
hadden op Trien, waren meteen gezien. Bart was 
geboren in De Knipe ten oosten van Heerenveen. 
Zijn vader was een overtuigd anarchist en boven 
de schoorsteenmantel was het Christusbeeld 
verruild voor een foto van die andere 'Verlosser', 
de socialistische voorman Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis.

In de ban van het socialisme
Bart was al op jonge leeftijd actief in de linkse 
politiek en vakbond. Trien ging met hem mee naar 
vergaderingen, zeker toen ze na hun huwelijk in 
Leeuwarden gingen wonen. Daar raakte ze in de ban 
van het socialisme, geïmponeerd door de armoede 
die in de stad nog veel erger was dan in het dorp uit 
haar eigen jeugd. Ze kwam in aanraking met Henk 
Sneevliet, Nederlands bekendste revolutionair, die 
in contact stond met grootheden als Lenin, Trotski 
en Mao Zedong. Ze raakte meteen onder de 
indruk van deze welbespraakte en charismatische 
linkssocialist.
Begin jaren twintig werd Trien in navolging 
van Sneevliet lid van de Communistische Partij 
Holland. Na een conflict over de stalinistische koers 
verliet Sneevliet met een aantal getrouwen de CPH 
en richtte hij een eigen partij op. In de nieuwe 
Revolutionair Socialistische Partij bekleedde Trien 
een vooraanstaande rol. Ze was inmiddels weer 
teruggekeerd naar West-Friesland, waar Bart 
een baan had gevonden als machinist bij het 
Gemeentelijke Gasbedrijf in Hoorn. 
Trien werd zo gegrepen door het socialisme, dat ze 
haar gezin steeds vaker op de tweede plaats stelde. 
'Vrouwen, vooral voor ons is het nodig dat we leren 
inzien dat de strijd is buiten onze kleine kring, 
onze huishouding,' schreef ze in De Vrouwenkrant, 
het blad van de linkse NAS Vrouwenbond die ze in 
1929 had opgericht. Met de vrouwenstrijd was ze 
actief in heel Noord-Nederland. Ze hield lezingen 
en was soms weken op propagandatocht, terwijl 
haar jongste Nellie nog op de lagere school zat. De 
bond hanteerde een feministische agenda die in de 
jaren zeventig niet had misstaan: gelijke rechten 
in het huwelijk, recht op arbeid en op gelijke 
beloning, en zelfs loon voor huisvrouwen. Ook 
stond ze bij grote 1-meivieringen in Amsterdam 
naast Sneevliet op het podium om de vrouwenzaak 
te bepleiten.

'Vieze vrouw'
Daarnaast werd Trien actief in de beweging 
voor geboorteregeling en seksuele hervorming, 
de Nieuw-Malthusiaanse Bond. In 1935 opende 
ze een inlichtingenbureau annex depot voor 
voorbehoedsmiddelen aan huis, (Achter op 't Zand 
4, later Grote Oost 61) en vanaf mei 1937 aan 
de Noorderstraat 12. Al gauw zat ze ook in het 
hoofdbestuur van de NMB. Door heel Noord-
Holland gaf ze lezingen over geboortebeperking 
en voorbehoedsmiddelen. Een 'vieze vrouw', werd 
ze in behoudende kringen genoemd. Maar zelfs de 
katholieken, bij wie grote gezinnen heilig waren, 
klopten 's avonds in het donker stiekem aan 
voor voorbehoedsmiddelen. Gaande de jaren dertig 
werd het voor Trien steeds moeilijker om lezingen 

over geboorteregeling te organiseren. In 1938 werd 
een bijeenkomst in Hotel Geel aan de Veemarkt 
ruw verstoord door jonge katholieken en NSB'ers. 
Ook in andere plaatsen kreeg de NMB het zwaar te 
verduren.
Bekendheid in Hoorn kreeg Trien ook toen ze in 
1936 een grote werklozendemonstratie aanvoerde. 
Honderden stakers trokken door de stad en liepen 
een paar keer rond de burgemeesterswoning, 

Staking in de 

Wieringermeer, 1936. 

De paar werkwilligen 

moesten worden 

bewaakt door de 

veldwachters

Hotel Geel, eind jaren 

dertig
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Aaf Dell tegen. Trien redde Aafs leven door haar 
tijdens het op appèl staan uit de dodenrij te plukken. 
Later werden ze buren op de Noorderstraat. In haar 
afwezigheid werd Noorderstraat 12 een belangrijk 
onderduikadres annex wapendepot van de linkse 
verzetsgroep, waarin Bart de Haan en tienerdochter 
Nellie actief waren. Joden, Italianen, geallieerde 
piloten en spoorwegstakers vonden er een veilige 
schuilplaats.

NVSH en PSP
Na haar terugkeer uit Duitsland was Trien geestelijk 
geknakt maar niet gebroken. Opvallend was dat ze 
in de maanden na haar thuiskomst tal van lezingen 
in Hoorn en omringende dorpen gaf om over haar 
kampervaringen te vertellen. Dit mocht nooit meer 
gebeuren, was de achterliggende reden. Enkele 
jaren later kreeg ze last van het kampsyndroom: 
angsten, nachtmerries, zenuwaanvallen en 
verslechtering van haar hartklachten. Ze lag een 
tijd in het ziekenhuis en ging enkele maanden naar 
een herstellingsoord. Met medicijnen kon ze de 
klachten onder controle krijgen maar weg gingen 
ze nooit meer.
Toch bleef Trien maatschappelijk actief voor 
de NVSH, zoals de opvolger van de Nieuw-
Malthusiaanse Bond heette en waarvan ze later 

een unieke en nooit vertoonde gebeurtenis in 
de stad. De staking bij de werkverschaffing in 
de Wieringermeer, waaraan werklozen uit alle 
randgemeenten deelnamen, hield de gemoederen 
in de kop van Noord-Holland twee weken bezig. 
De regering in Den Haag was even bevreesd 
dat het stakingsvuur zou overslaan naar andere 
delen van Nederland. Uiteindelijk had de actie 
weinig resultaat. Een vrouw die een mannenstaking 
leidde, daar zijn bijna geen voorbeelden van in de 
nationale èn internationale geschiedenis. Ook op 
dat punt was Trien een pionierster.

Verzet en concentratiekamp
Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland bezetten, 
werden linkse partijen meteen verboden. De 
revolutionair-socialisten onder leiding van Henk 
Sneevliet gingen in het verzet. Ze noemden zich 
het Marx-Lenin-Luxemburg-Front, naar drie 
socialistische kopstukken uit het verleden. Trien 
was districtsleider voor de kop van Noord-Holland 
en vermoedelijk ook voor Friesland en Groningen. 
Ze verspreidde illegale bladen, handelde in 
persoonsbewijzen en regelde onderduikadressen 
in West-Friesland. Met name had ze contacten 
in Andijk, waar goede vriend en anarchist Paul 
Pool het aanspreekpunt voor onderduikers was. 
Ook waren er geheime vergaderingen bij haar 
thuis. Dochter Nellie (90) herinnert zich nog goed 
hoe Henk Sneevliet, op wie de Duitsers fanatiek 
jacht maakten, in vermomming de woonkamer 
binnenstapte. 'Bijna niemand van de aanwezige 
kameraden herkende hem.'
In februari 1942 werd het MLL-Front opgerold. 
Trien werd thuis gearresteerd door vier SD'ers en 
gevangengezet in de Krententuin. De volgende 
dag werd ze overgebracht naar het Huis van 
Bewaring in Amsterdam. Na een uniek politiek 
proces werden de mannen uit de verzetsgroep 
doodgeschoten. Als enige vrouw kreeg Trien 15 
jaar tuchthuisstraf en verbleef ze tot de bevrijding 
in Duitse gevangenschap, waarvan 2,5 jaar in het 
concentratiekamp Ravensbrück. Daar kwam ze later 
haar vriendin en bekende Hoornse verzetsstrijdster 
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wist overal van en ook na de oorlog zou vooral 
Trien daar grote last van ondervinden,
In Hoorn, waar de katholieken (RKSP) en de 
gematigd linkse sociaaldemocraten (SDAP) de dienst 
uitmaakten, werden de revolutionair-socialisten 
politiek grotendeels genegeerd. Niettemin genoten 
Trien en Bart in de stad het nodige respect en 
stonden ze bekend om hun inzet voor zaken als 
vrede en rechtvaardigheid. In de biografie zijn daar 
opvallende voorbeelden van te vinden. Tegelijkertijd 
werd het gezin De Haan in nogal wat kringen met 
de nek aangekeken. Is dat de reden dat buurvrouw 
Christien Kerkmeijer in haar oorlogsdagboek 
met geen woord repte van het verzetswerk op 
Noorderstraat 12? En waarom noemde de leider 
van de Hoornse KP, Kees Stuijfbergen, in zijn 
memoires niet Bart de Haan? Terwijl deze toch op 
verschillende naoorlogse foto's van D.J. Osinga 
te zien is in zijn BS-uniform en na de bevrijding 
functies bekleedde in zuiveringscommissies?

Wethouder Willem Wiese zei in de jaren tachtig 
na het overlijden van Trien: 'Er moet een biografie 
van haar komen.' Dertig jaar later is het zover. 
Kom vrouwen, aangepakt! vertelt niet alleen het 
verhaal van een strijdbare vrouw, maar belicht 
ook een halve eeuw Nederlandse en Hoornse 
geschiedenis vanuit een nieuw perspectief. 'Wat 
fascineert je het meest aan Trien?' vroeg iemand mij 
laatst. Mijn antwoord was dat ze onverdroten en 
onbaatzuchtig opkwam voor haar idealen. In het 
huidige tijdsbestel van groeiende tegenstellingen en 
afnemende solidariteit dwingt haar strijdbaarheid 
voor een vredige en rechtvaardige samenleving des 
te meer bewondering af.

erelid werd. Eind jaren vijftig richtte ze samen 
met haar man nog een lokale afdeling op van de 
nieuwe partij PSP. Ze waren beiden reeds dik in 
de zestig. Wat in de jaren dertig nooit was gelukt, 
een linkssocialistische raadszetel, lukte in de jaren 
zestig en zeventig wel.
Na de overdracht van het beheer van het NVSH-
bureau, inmiddels Rutgershuis gedoopt, trad het 
echtpaar De Haan steeds meer naar de achtergrond. 
Bart overleed in 1967 aan longemfyseem - het 
machinistenwerk en de sigaretten hadden hun tol 
geëist. Daarna woonde Trien nog lange tijd in het 
Liornehuis. Begin 1986 overleed ze op 94-jarige 
leeftijd in het verpleeghuis. 

Vrouw tussen de mannen
Het levensverhaal van Trien is in meerdere 
opzichten opmerkelijk. Hoe vaak komt het voor 
dat een arbeidersvrouw met weinig opleiding zich 
zo publiekelijk laat gelden? Zeker in de eerste helft 
van de twintigste eeuw was dat niet gebruikelijk. 
De meeste vrouwen uit de lagere economische 
klassen moesten alle zeilen bijzetten om met geringe 
middelen het huishouden draaiende te houden en 
de kinderen te onderhouden. Ook in socialistische 
kringen, waar de gelijkheid van de vrouw zeker 
werd erkend, was de klassenstrijd vooral een 
mannenzaak. Trien trok zich echter niets aan van 
conventies en was niet bang om zich met mannen 
te meten, ook in het NVSH-bestuur waarin bijna 
uitsluitend academici zaten.
Bijzonder is ook dat haar politieke finest hours 
vooral in de jaren dertig lagen. Voor politiek links 
was dat een zware tijd. De conservatieve regering 
Colijn bezuinigde het land bijna de vernieling in en 
juist onder armen en werklozen had de partij van 
Trien veel aanhang. Ook werden eind 1933 radicaal 
linkse partijen en organisaties getroffen door een 
ambtenarenverbod, waardoor veel aanhang verloren 
ging. Bart de Haan kon als gemeenteambtenaar niet 
meer openlijk zijn linkse vakbondswerk uitoefenen. 
Bovendien stelde de vrijheid van meningsuiting in 
die jaren niet veel voor. Bij het minste of geringste 
kon je worden opgepakt voor opruiing. De BVD 

Bart Lankester (1955) is historicus en publicist. Hij woont tegenwoordig op Wieringen. Naast 
boeken schrijft hij de dagelijkse blog 100 woorden van Wieringen (100-woorden.com).

Op 20 maart 2018 verzorgt Bart Lankester een lezing over Trien de Haan-Zwagerman in het 
Foreestenhuis. Aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur.

Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan is te koop in de 
boekwinkel. Prijs:e 24,99.

Meer informatie over Trien de Haan is te vinden op www.triendehaan.com
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Blauw, de begrafenisondernemer, waar ook een 
timmerwerkplaats naast was. Waarschijnlijk werden 
daar de kisten getimmerd. Zo'n begrafenisstoet was 
iets statigs,
daar stonden de jongens graag bij te kijken. Je had er 
ook Mulder, de groenteman, die had een hondenkar. 
De jonge kinderen werden gewaarschuwd als hij 
eraan kwam. Aan het Achterom was ook de 

achteringang van schouwburg Het Park, waar in de 
koffiekamer de mensen van de zaadmarkt bijeen 
kwamen. Kortom, reuring genoeg op straat! Chris 
denkt daar met heimwee aan terug.

Hij woonde daar tot hij een jaar of zes, zeven was. 
Het gezin verhuisde toen naar de Drieboomlaan. 
Ze hadden daar een dubbel woonhuisje gehuurd, 
waar het gezin van negen personen maar net 
inpaste. De vier jongens sliepen in het ene huisje, 
de drie meisjes in het andere. In elke bedstee 
stond een broedmachine, want vader hield kippen 
en verkocht eieren. Hij had zelf broedmachines 
gebouwd, net theekastjes, waar honderd eieren 
in konden. Moeder moest dan drie weken lang 
met een petroleumlampje de broeikassen warm 
houden. Ze verkochten de eieren voor 3 cent aan 
huis, bij de supermarkt Simon de Wit kostten ze 
10 voor 2,50.
Het leven daar was heel anders dan op het 
Achterom. 'Je was de hele dag buiten, we sprongen 

interview: aukje van wissen en jan de Haas

Chris Hellingman is honderd en zijn ogen zijn niet 
zo best, maar hij hoeft ze niet eens te sluiten om 
onmiddellijk het Hoorn van bijna honderd jaar 
geleden voor zich te zien.
Op 21 juli 1917 werd hij geboren aan het Achterom 
in Hoorn, in een klein huisje, te midden van de 

bedrijfjes en achteringangen van de winkels aan het 
Grote Noord. Het was een huisje zonder achteruit, 
met twee kamertjes. Chris was het vierde kind, 
later kwamen er nog twee zusjes en een broertje 
bij. Er waren twee bedsteden waar de kinderen in 
sliepen. Aan weerszijden van de Nieuwsteeg was de 
tabakfabriek van Pool. Chris ziet de balen tabak nog 
voor zich: 'In het land van Kool, rookt men tabak 
van Pool.' Ook was er de smid, Leen Visser, een 
heel grote man. Als de jongens nat geworden waren 
van het spelen bij de Zuiderzee, nu het IJsselmeer, 
riep hij ze binnen om op te drogen, 'anders krijg je 
thuis een pak rammel.' Het was ook geweldig om 
naar het beslaan van de paarden te kijken, daar was 
de smid de hele dag mee bezig. Aan het Achterom 
waren alle uitgangen van de magazijnen en als 
jochie stond Chris met zijn broertjes en vriendjes 
te kijken naar de bevoorrading met paarden en 
karren. Er was natuurlijk geen verkeer van auto's, 
dus de kinderen liepen en speelden tussen de 
paarden. Ze hingen ook graag rond bij Bos en 

CHris Hellingman (100): de paarden  zag ik zaCHtjes aan verdwijnen...
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over de slootjes en verkenden de omgeving. Er 
waren veel bessentuinen, waar we bessen plukten, 
of we gingen naar de veiling in Zwaag, waar we 
pruimen probeerden te pikken.'
Na de bewaarschool in de Kruisstraat, ging Chris 
naar de lagere school aan de Muntstraat. Daar was 
geen speelterrein, maar omdat er geen auto's waren, 
speelden alle kinderen op straat. Chris heeft daar 
een fijne tijd gehad. Later werd hij, samen met twee 
andere jongens, overgeplaatst naar de Draafsingel, 
naar de school van meneer Van Berkel. Daar zaten 
veel kinderen van de middenstand, een ander 
publiek dan de jongens van de Muntstraat. Maar 
de drie jongens die overgeplaatst werden, liepen 
op klompen en werden helemaal achteraan gezet. 
Ze werden niet zo aardig behandeld, werden op 
de achterste bank geplaatst en kwamen nauwelijks 
aan het woord. Als Chris zijn vinger opstak, zei de 
meester: 'O, meneer Hellingman weet ook wat!' 
Later kreeg hij juffrouw Van Berkel, de zus van het 
hoofd, en die zette hem vooraan. Toen ging het veel 
beter. Na acht jaar lagere school was het afgelopen: 
op zijn veertiende ging hij van school en moest 
hij aan het werk. Het was crisistijd, en ieder kind 
moest geld verdienen.

Chris heeft warme herinneringen aan zijn moeder, 
die een zwaar leven van hard werken heeft gehad. 
'Mijn moeder was een pronte vrouw, ze had 
mooi kastanjebruin haar en dat had ze zo mooi 
opgestoken. Naast het werk met de kippen en 
het drukke gezin met zeven kinderen, waste ze 
luiers voor de Villa aan de Draafsingel, een soort 
particuliere kraamvrouwenkliniek. De oudere zus 
van Chris werkte daar, nam de vuile luiers mee 
naar huis en de volgende dag moesten ze schoon 
weer terug. Bij droog weer stond er altijd een groot 
droogrek met luiers buiten. Door al dat wassen 
in het koude water kreeg ze later reuma. Toen 
kon ze haar haar niet meer doen en moest ze het 
afknippen, wat ze heel erg vond.'

De stad veranderde, de paarden verdwenen 
langzamerhand uit het stadsbeeld en de auto's 
kwamen er voor in de plaats. Chris herinnert zich 
dat Tober op het Nieuwland een van de eersten was 
die een Fordje had.

Later heeft Chris zijn rijbewijs gehaald. Hij werkte 
toen bij de NACO, de busmaatschappij, en mocht 
de bussen in en uit de stalling rijden. Hij kreeg er 
handigheid in, vroeg zijn rijbewijs aan en zonder 
rijlessen of ervaring in personenwagens heeft hij 

jarenlang gewerkt als buschauffeur. In een gewone 
auto heeft hij nooit gereden.

Hoewel veel gebouwen mooi bewaard zijn gebleven, 
is het jammer dat het mooie van de Westerdijk weg 
is, het staat er altijd alleen maar vol met auto's, net 
als op het Achterom. Op het Breed bijvoorbeeld 
stonden de paarden kop aan kont te wachten op 
de vrachtrijders. Uit elk dorp kwam een handelaar 
met paard en wagen om de inkopen voor het hele 
dorp te halen. Als jongens sprongen we achterop 
zo'n kar. Natuurlijk viel er weleens eentje af, maar 
dat gaf reuring.

Chris en zijn vrouw kwamen met Oud Hoorn in 
aanraking door de stadswandelingen: ze waren 
geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en 
liepen graag door de oude binnenstad, zaten op 
een terrasje of liepen even het museum binnen. 
Tien jaar lang waren zij in hun huis in de Pieter 
Floriszstraat het verzamelpunt voor de bezorgers 
van het kwartaalblad. Het huis was niet heel groot, 
dus als het blad net gedrukt was, lag de hele kamer 
vol. Uit die tijd kent hij ook mensen als Femke 
Uiterwijk, Pim van de Waal en Ton van Weel. Dat 
hij nog niet vergeten is, blijkt wel uit het feit dat 
Pim twee weken terug nog een hele middag bij 
Chris Hellingman op bezoek is geweest in zijn 
nieuwe onderkomen in Avondlicht.

Het deed Chris pijn om zijn huis aan de Pieter 
Floriszstraat te verlaten. Hij heeft daar zeventig 
jaar gewoond, vijftien jaar alleen na het overlijden 
van zijn vrouw. Het huis hebben ze vanaf het begin 
opgeknapt, ze hebben er lief en leed gedeeld, het 
huis was een stukje van hemzelf geworden. Begin 
dit jaar verhuisde hij naar Avondlicht, maar hij 
probeert nog elke zaterdag even de stad in te gaan. 
Hij mist de reuring van de stad en laat zich met 
een taxi in het centrum afzetten. Hij loopt dan 
met zijn rollator over de markt, komt altijd wel 
iemand tegen die hij kent, en vaak drinkt hij met 
een oude kennis een biertje op het terras van het 
Schippershuis. Als kind kwam hij al graag bij de 
haven, soms met een dubbeltje in zijn hand om een 
emmertje haring te halen.

'Het is voorbij, voor mij is het allemaal allemaal 
voorbij...' zegt Chris weemoedig, 'ik zit hier op 
mijn laatste stekje.' 

CHris Hellingman (100): de paarden  zag ik zaCHtjes aan verdwijnen...

Een eerder interview met Chris Hellingman staat in het Kwartaalblad, nummer 2, uit 2000. 

Daarin wordt zijn levensloop en arbeidsverleden uitgebreid beschreven.
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achterhalen wat de oorzaak van het oproer in 
Hoorn is en op welke wijze het stadsbestuur 
omgaat met de ontstane situatie. Hierbij maak ik 
gebruik van de kronieken van Cornelis Abbing, 
maar vooral ook van het werk van de historicus D.J. 
Roorda, die vastgeroeste opvattingen over deze tijd 
aan de kaak stelt. Om te beginnen volg ik het relaas 
van de gebeurtenissen door de kroniekschrijver 
Abbing, die verslag doet van de schermutselingen 
op de Zeedijk bij het huis van Reynier Langewagen. 

Te hoop, te hoop!!
Reynier Langewagen (1626-1675), die naast het 
burgemeesterschap meerdere belangrijke functies 
in Hoorn bekleedt, zoals belastingontvanger en 
lid van de V.O.C. kamer, staat volgens Abbing 
vooral bekend als ondertekenaar van het beruchte 
Eeuwig Edict1. Het oproer keert zich in 1672 vooral 
tegen hem. 'Dit was genoeg bij kwaadwilligen, 
die hem zijne eerambten benijdden in haat te 
brengen. Ongelukkig zijn zij, die ten doel van het 
verbitterd grauw staan en zoo ging het hem.' Een 
maand tevoren kon Langewagen in Enkhuizen 
ternauwernood een goed heenkomen zoeken 
voor een woedende menigte. 'Eindelijk kwam hij 
doodelijk ontsteld, en over al zijn leden trillende, 
onder groot gejouw en geroep, voor den dag, 
terwijl er al één onder den hoop was, die het mesje 
gereed had, om de wagenstrengen stuk te snijden. 
Nauwelijks was hij er in, of de wagen joeg gezwind 
voort; doch aan de vierde Kerk in de Streek eens 
pleisterende, raakten de boeren aldaar ook in 
beweging; maar hij rukte snel naar Hoorn, waar 
hem insgelijks eenige moeijelijkheid bejegende.
Later werd zijn huis geplunderd, hetwelk zich 
op deze wijze toedroeg: Eene vrouw, gewoonlijk 
Roô-Griet genaamd, stond aan het hoofd van 
het oproer. Zij had, als uitgelaten, een biervat op 
zijde gebonden als eene trommel, waarop zij met 
talhouten slaande, op de hoeken der straten riep: 
Te hoop! Te hoop! Langewagen wil op de loop! 
Vele kwalijkgezinden werden hier op de gedachte 
gebragt, dat het leed niet lang, of zijn huis, staande 
op de Zeedijk, en thans bewoond door den Heer 
Isaäc Marschalk, was aan alle zijden omringd van 
eenen toomeloozen hoop, die zelf niet wist met 
wat voornemen hij derwaarts liep, en er gekomen 
zijnde, zich niet bedwingen konde……'
Langwagen staat voor zijn huis en weet niet wat 
hem overkomt. 'De ware gesteldheid der zaken 
echter vernemende, liet hij zich door eenige zijner 
vrienden bewegen, in huis te wijken, verder over 
eene schutting klimmende, zoo dat hij op het erf 

Corruptie onder de Hoornse regenten, 
rampjaar 1672

arnOud sCHaake

Het rampjaar 1672 is wel het meest dramatische 
jaar in de geschiedenis van de Republiek. Het 
voortbestaan van Nederland als zelfstandige natie 
wordt aan alle kanten bedreigd. De oude vijanden 
Engeland en Frankrijk, die in 1670 in het geheim 
een verdrag zijn aangegaan, zijn vastbesloten om de 
Republiek een lesje te leren. Een leger van 250.000 
man onder leiding van de Franse koning zelf staat 
gereed om vanuit het Zuiden het land binnen te 
vallen, terwijl de legers van Münster en Keulen 
optrekken naar de Noordelijke Nederlanden. De 

Engelse en Franse vloot voegen zich samen om 
de veel kleinere zeemacht onder bevel van De 
Ruijter te vernietigen en daarna te landen op de 
Hollandse kust. Het landleger van de Republiek 
is jaren verwaarloosd, het moreel is laag en de 
Staten komen er maar niet toe om een geschikte 
legerleiding aan te stellen. Als de oorlog uitbreekt 
is de chaos compleet. Een algehele paniek maakt 
zich meester van de bevolking, soldaten deserteren 
massaal, het krakkemikkige leger mist elke vorm van 
leiding en gezag. In verschillende Hollandse steden 
komen burgers in oproer. De volkswoede richt zich 
vooral tegen de stadsbesturen, die verantwoordelijk 
gehouden worden voor de ontstane malaise. In 
Hoorn is het oproer onder de burgers ongemeen 
fel, waarbij vooral de regerende regenten het 
moeten ontgelden. In dit artikel probeer ik te 
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van zijnen broeder, Dirk Langewagen, ter dier tijd 
Majoor van de stad, zich redde, gevolgd, langs 
dezelfden weg, door zijne vrouw en kinderen. Het 
grauw, gelijk gemeld is, voor het huis tesamen 
gerot, begon eerst zijne driftige baldadigheid, met 
het werpen van steenen, door de glazen en tegen 
de deuren, wat de burgers vruchteloos trachtten 
te beletten, daar het gemeen de voordeur met 
geweld open sloeg, en binnendrong om alles te 
vernielen……Roô-Griet, mede in huis gekomen, 
nam eenene raagstok, en veegde daarmede al het 
fraaije porselijn, dat voor den schoorsteen stond, 
van boven neêr Spiegels schilderijen enz, werden 
stuk geworpen, bedden en kussens opengesneden. 
Eindelijk kwam, op gegeven order, de Kapitein 
Gerard Schagen mede met zijne Compagnie in 
het geweer, om verdere moetwil voor te komen. 
Voortrukkende beval hij zijn eerste gelid, de 
musketten met scherp te laden, hetwelk geschiedde. 
Van de Veermans-kade, den hoek bij den Zeedijk 
omkomende vond men in de deur, boven den 
puibalk, een plunderaar zitten, welke en zijne 
makkers aan te hitsen tot wederstand tegen de 
Burger-schutterij, hun toeriep: Gooi!, gooi! Datje de 
d….l haal, gooi! Waarop de Kapitein Schagen order 
gaf om op dien muitemaker los te branden, en hem 
neêr te schieten, maar eenige geweren weigerden, 
anderen schoten mis; waarop hij gelegenheid had 
af te komen en zich onder de menigte te versteken.' 
Eindelijk nadat enige troepenversterking op de 
plek van het tumult is gearriveerd, druipt de 
menigte vermoeid door het bedrijven van zo veel 
baldadigheid af en keert de rust weer.2

Corruptie onder de stadsbestuurders
In het midden van de 17e eeuw komt een eind aan 
de groei van de Hoornse welvaart. De Europese 
grootmachten Engeland en Frankrijk die na jaren 
hun binnenlandse problemen op orde hebben, 
nemen een aantal maatregelen om hun eigen 
producten te beschermen, dit gericht tegen de 
Hollanders, die tot die tijd heer en meester zijn in 
handel en vrachtvaart. De handel met de landen 
aan de Oostzee, de belangrijkste inkomstenbron 
van de stad stagneert door verminderde vraag 
naar landbouwproducten. De inkrimping van de 
vrachtvaart leidt weer tot een terugslag in de 
scheepsbouw in West-Friesland. Deze malaise treft 
Hoorn in het bijzonder, omdat de stad niet over 
andere bronnen van inkomsten beschikt. Tegen die 
achtergrond speelt zich een corruptieaffaire af, die 
de gemoederen in de stad gedurende de periode 
1670-1675 sterk bezighoudt. 

Het stadsbestuur van Hoorn bestaat in die tijd 
uit twintig leden van de vroedschap en vier 
burgemeesters, die ondersteund worden door 
schout en schepenen voor respectievelijk de 
openbare orde en rechtspraak. De leden van de 
vroedschap worden door coöptatie benoemd. Zij 
moeten voldoende geld hebben, lid zijn van de 
Gereformeerde kerk en betrouwbare vaderlanders 
zijn. De burgemeesters en schepenen worden 
jaarlijks gekozen via het zogenaamde 'boonrecht'. 
Deze uit het jaar 1422 stammende maatregel houdt 
in dat gegoede burgers uit de stad samen met de 

leden van de vroedschap elk jaar op Goede vrijdag 
in de Grote Kerk bij elkaar komen om een boon uit 
een zak te trekken. In die zak zitten witte bonen en 
negen zwarte bonen. Wie een zwarte boon trekt, 
mag als kiesman deelnemen aan de verkiezing van 
de burgemeesters. 
De leden van de vroedschap hebben de touwtjes van 
het bestuur stevig in handen. De regenten verdelen 
de beschikbare functies in de stad als het gaat om 
kerkelijk bestuur, het beheer van de stadsfinanciën 
en functies, die verband houden met de controle 
op schutterij, economie en onderwijs. Voorts treden 
ze op als opdrachtgever voor bouwprojecten en 
het leveren van goederen. Binnen de vroedschap 
kunnen conflicterende belangen aan de oppervlakte 
treden die dan leiden tot groepsvorming, de facties. 
Deze tegenstellingen komen voort uit belangen 
op grond van economisch gewin of belangen 
van bepaalde families. De facties zijn, ondanks 
hun tegenstellingen, onderling vaak verbonden 
via familierelaties. 'De facties streden vooral om 
de macht ter plaatse. Deze strijd leefde zich uit in 
vaak zeer persoonlijke veten, met als belangrijke 
inzet de ambten en de priveleges en octrooien die 
de begeving der ambten regelden.'3 Ook in Hoorn 
doet zich rond 1670 een dergelijke factiestrijd voor, 
waarbij de ene groep regenten de  andere groep 
bestrijdt bij het verdelen van de beschikbare functies 
in de stad. In de vroedschap verenigt zich een groep 
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onthult dat de V.O.C. te hoge prijzen betaalt voor 
het hout aan de firma, waarin de bewindhebbers 
stille vennoten zijn. Ondanks zijn arrestatie blijft 
het gehele stadsbestuur Sijm steunen, waardoor 
het niet meer komt tot een openbare afkeuring 
van het gedrag van de schuldigen. Volgens Roorda 
doen de nauwe familierelaties tussen deze heren en 
de leden van de 'vrundtschap' hen waarschijnlijk 
terugschrikken van enige openlijke afkeuring van 
de gepleegde knoeierijen. 

1672 
In januari 1672 besluit de Hoge Raad Sijms 
voorlopig los te laten, volgens de Amsterdamse 
regent Nicolaas Witsen 'soo men voorgaf om de 
partij tegen de prins te stijven'. Pamfletschrijvers 
maken hiervan gretig gebruik door Johan de 
Witt te beschuldigen Sijms vrijlating te hebben 
bewerkstelligd, terwijl de raadspensionaris steeds 
heeft aangedrongen op rechtsvervolging. In de 
pamfletten, het 'nepnieuws' in die jaren, wordt 
gesuggereerd dat de grote dief, Jan de Witt, vrij rond 
liep. In april stormt het Franse leger met een enorme 
overmacht de oostelijke delen van de Republiek 
binnen. Het kleine leger van de Republiek dat totaal 
onvoorbereid is, biedt nauwelijks weerstand. Al 
snel besluiten de Staten van Holland en de Staten-
Generaal de overgebleven troepen terug te trekken 
tot achter de Hollandse Waterlinie om van daar uit 

regenten 'Unie ende Vrundtschap' onder leiding 
van burgemeester Meyndert Sonck (1626-1675). 
Onder deze dertien regenten tellende factie, die de 
meerderheid vormt in de vroedschap bevinden zich 
de hebzuchtige Jacob Claesz Sijms (1630-1673), 
de eerzuchtige Lucas van Neck (1623-1673) en 
Reynier Langwagen.4 Allen nemen vooraanstaande 
posities in, zowel in het stadsbestuur als in de 
VOC. Deze heren zijn erop uit om meer macht 
naar zich toe te trekken en willen de benoeming 
van de burgemeesters in eigen handen krijgen. 
Hiertoe dienen zij een rekest in bij de Staten van 
Holland, waarin zij om intrekking van het oude 
'boonrecht' verzoeken. Op hun beurt dient de 
minderheid van zeven leden van de vroedschap 
een tegenrekest in. Burgemeester Sonck, die in 
1670 niet wordt herkozen als burgemeester loopt 
plotseling over naar de andere partij, net voor 
de bekendmaking van een voor de 'vruntschap' 
onaangename verrassing. De Heren XVll publiceren 
dan het 'Autenticq Verhael van 't gepasseerde in de 
O.I.C. tot Hoorn'. Gebleken is dat geknoeid is met 
obligaties in de Hoornse kamer van de V.O.C. De 
belangrijkste schuldige is de oudburgemeester, raad 
der admiraliteit en bewindhebber Jacob Claesz Sijms 
met als medeplichtigen Lucas van Neck, Reynier 
Langewagen en Meyndert Sonck. Pakhuisbedienden 
getuigen dat de heren te grote porties specerijen 
hebben afgewogen en de scheepstimmerman 
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Holland te verdedigen. Binnen enkele weken heeft 
de vijand het grootste deel van het land veroverd 
en op 23 juni marcheren Franse troepen in triomf 
de stad Utrecht binnen. Een enorme paniek maakt 
zich van de bevolking meester. Angstige burgers 
vluchten vanuit Elburg en Harderwijk met de schuit 
richting Hoorn en Enkhuizen. Onder hen bevindt 
zich de vermaarde schilder Matthias Withoos, die 
met zijn gezin in Hoorn een veilig heenkomen 
zoekt en daar tot zijn dood in 1703 blijft wonen. 
In verscheidene Hollandse steden komt het volk 
in oproer. De mensen zijn woedend dat het leger 
zich niet verweert en beschuldigen de regenten 
van plichtsverzuim, lafheid en soms van verraad. 
Steeds luider klinkt de roep om de terugkeer van 
de stadhouder. 
In Hoorn krijgen de protesten wel een bijzonder 
grimmig karakter. Niet alleen de angst en verwarring 
over de snelle Franse opmars spelen hierbij een rol, 
maar ook de woede over de corruptiepraktijken 
van de stadsbestuurders stuwt de emoties van de 
burgers hoog op. Dit leidt tot heftige uitbarstingen 
die zich vooral richten op Reynier Langewagen die 
nog steeds optreedt als lid van de vroedschap en 
de functies vervult van V.O.C.-bewindhebber en 
ontvanger van de belastingen. In juni bestormt een 
menigte het huis van Langewagen aan de Zeedijk, 
waar vele goederen worden geroofd. Dankzij 
het optreden van de schutterij kan een tweede 
plundering de volgende dag worden voorkomen. 
Het stadsbestuur, bang geworden door zoveel 
tumult, ziet zich genoodzaakt om bescherming te 
vragen tegen de eigen burgers en verzoekt de Staten 
van Holland om twee compagnieën schutters te 
onttrekken aan de landsverdediging en naar Hoorn 
terug te sturen. De burgers blijven Langewagen 
lastigvallen. Tijdens zijn reis naar Den Haag, waar 
hij enige vergaderingen van de Staten bijwoont, 
ontvangt hij dreigbrieven en hij aarzelt of hij wel 
naar Hoorn zal terugkeren. De vroedschap belooft 
hem dat hem niets zal overkomen. 
Om de burgerbeweging de wind uit de zeilen te 
nemen neemt de vroedschap een resolutie aan, 
waarbij beide partijen, die van de 'Vrundtschap' 
en de zeven heren van de oppositie, besluiten met 
elkaar te gaan samenwerken. Zonder de uitspraak 
over het 'boonrecht' af te wachten verklaren de 
heren elkaar te houden voor 'goede patriotten en 
getrouw liefhebbers des vaderlants' en spreken 
af gezamenlijk op te treden tegen de ontevreden 
burgerij. Hiermee zijn de problemen voor het 
stadsbestuur bepaald niet opgelost. De financiële 
tekorten zijn niet alleen aanzienlijk, ook het beheer 

van de stadskas is een chaos. Op 17 juli legt het 
stadsbestuur de eed af op de nieuw benoemde 
stadhouder Willem lll.  Dit mag weinig baten. Twee 
maanden later maakt de stadhouder gebruik van 
zijn pas verworven recht om de wet in Hoorn te 
verzetten. De vroegere meerderheid in de vroedschap 
wordt naar huis gestuurd. Meijdert Sonck, een van 
de medeplichtigen aan de malversaties bij de V.O.C. 
blijft gehandhaafd en wordt zelfs tot burgemeester 
benoemd. Deze benoeming maakt het voor het 
stadsbestuur moeilijk om orde op zaken te stellen. 
De Gecommitteerde Raden verzoeken Reynier 
Langewagen, die in de voorgaande maanden 
doelwit is geweest van bedreigingen en getreiter, 
inzicht te geven in de toestand van de kas van de 
ontvanger. Nadat Langewagen geprobeerd heeft 
zich hier aan te onttrekken, wordt hij door het 
stadsbestuur gegijzeld, maar kan gedaan krijgen 
dat hij zonder bewaking thuis mag blijven. Met 
de nachtschuit vlucht Langewagen de stad uit met 
een koffer vol papieren en effecten, die hij de dag 
daarvoor nog snel even uit de V.O.C. kamer heeft 
laten halen. Het bericht van zijn verdwijning gonst 
de volgende ochtend door de stad. Juist als de 
Gecommitteerde Raden zijn huis willen verzegelen, 
verzamelt zich een opgewonden menigte, onder wie 
vele oorlogsgasten, op de Zeedijk. Op het moment 
dat het gerucht gaat dat de man die Langewagen 
bij zijn vlucht heeft geholpen nog in huis verblijft, 
vliegen de keien door de ramen en stroomt de 
woedende menigte het huis binnen, waar ze alles 
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in Dordrecht schrijft hij een brief aan de 
Gecommitteerde Raden waarin hij verklaart geen 
tijd gehad te hebben om zijn zaken op orde te 
brengen en dat de gijzeling juridisch aanvechtbaar 
is. Na alle bedreigingen is hij ervan overtuigd 
geraakt dat hij het slachtoffer is geworden van 
partijhaat. Vervolgens vlucht hij naar Antwerpen, 
maar na een jaar keert hij noodgedwongen naar 
Hoorn terug, waar hij direct wordt gearresteerd 
en opgesloten in de Gevangenpoort in Den Haag. 
Johan Ruysch, een bekwaam advocaat-fiscaal en 
procureur-generaal voert het onderzoek uit. De 
regenten in Hoorn weigeren hun medewerking 
tijdens het proces. Opening van zaken vormt immers 
een directe bedreiging voor de regerende regenten 
en hun families. Ondanks deze tegenwerking 
is het beschikbare bewijsmateriaal overvloedig. 
Langewagen heeft vanaf zijn aanstelling in 1660 
geen maandelijkse verplichte verantwoording 
afgelegd aan de Gecommitteerde Raden. Voorts 
haalde hij met regelmaat geld uit de kas voor eigen 
en andere particuliere doeleinden. Langewagen 
geeft toe dat hij wel eens 'een penninxken 
heeft geleent van 's Lands penningen….Ruysch 
antwoordt: 'sijnde hetselve niet gebleven bij een 
penninxken ofte kleyn sommetie maer tot seer 
veel duysende geëxccresseert.' Ruysch rekent voor 
dat Langewagen dertigduizend gulden uit de kas 
heeft genomen. Duizenden guldens leende hij aan 
vrienden, onder wie Lucas van Neck, die nooit 
waren teruggegeven. Uit de processtukken blijkt 
dat toonaangevende Hoornse regenten niet alleen 
geld uit 's lands kas hadden ontvreemd, maar 
zich ook verrijkten aan de stadskas en de kas van 
de Hoornse kamer van de V.O.C. Nog voordat 
het vonnis wordt geveld sterft Langewagen in 
april 1675 in tegenwoordigheid van zijn oudste 
dochter en enkele vrienden. Cornelis Abbing, de 
kroniekschrijver meldt: 
 
Hier ligt het lijk des grooten Mans, 
Die even als hij was gerezen, 
Zoo schielijk ook verloor zijn glans. 
Vraagt gij wat mag de reden wezen?                                                                                                                  
Omdat zijn zon moest ondergaan. 
Doe 't graauw 's Lands Vaders dood dorst slaan.7

De geschiedschrijvers
Cornelis Abbing heeft het verlag van de 
gebeurtenissen in Hoorn in 1672 vrijwel geheel 
overgenomen van de kroniekschrijver Feijken Rijp. 
De verhalen van Rijp, die veel historici klakkeloos 
hebben overgeschreven, zijn volgens Roorda zeer 

kort en klein slaan. Dankzij het kloeke optreden 
van de schout en de Gecommitteerde Raden kan 
de inventaris van het bovengelegen kantoor in 
veiligheid worden gebracht. In november doen zich 
nieuwe moeilijkheden voor. De gecommitteerde 
hoofdparticipanten van de V.O.C. bezoeken de 
compagniekamer voor hun vierjaarlijkse onderzoek 
van de financiën. Doorgaans maken deze heren het 
de beheerder van de kamer niet moeilijk en vooral 
als er winst wordt uitgedeeld, is het onderzoek 
zo geklaard. Dit keer verloopt dat anders. Op 

grond van het onderzoek van de Heren XVll en de 
geruchten over malversaties, wordt de boekhouding 
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. De 
ongerustheid bij het stadsbestuur over nieuwe 
onlusten, waarbij hun positie opnieuw in gevaar 
komt, neemt helemaal toe, wanneer een van de 
leden van de onderzoekscommissie in de kroeg 
in Enkhuizen, een venijnig paskwil5 declameert. 
Burgemeester Sonck die alle reden heeft bezorgd te 
zijn over de mogelijke gevolgen van het onderzoek, 
verzoekt de Staten Generaal ervoor te zorgen dat 
de gecommitteerde heren zich aan hun opdrachten 
houden en niet voor rechter gaan spelen. De Staten 
Generaal geeft daarop een aanbeveling mee aan de 
afgevaardigden Merens, Pieterson en Van Viersen 
om alle gelegenheid en aanleiding tot 'commotiën' 
te helpen voorkomen. Het lijkt erop dat de regenten 
die na de wetsverzetting zijn aangebleven nog vrij 
veel succes hebben bij het in de doofpot stoppen 
van de malversaties.6

Het proces tegen Langewagen
De Gecommitteerde Raden in Hoorn loven een 
beloning van 600 gulden uit voor degene die 
Langewagen helpt aanhouden. Langewagen 
ontvlucht daarop Amsterdam en aangekomen 
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onbekend
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onbetrouwbaar. Rijp maakt een geromantiseerd 
verhaal van de gebeurtenissen in 1672. Zo 
bestormen de burgers het huis van Langewagen 
twee keer in juni 1672 en in oktober 1672. Rijp 
plakt die twee gebeurtenissen aan elkaar tot één 
verhaal. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat 
het verhaal van Roô -Griet op waarheid is gebaseerd. 
Een zwaarwegender bezwaar tegen de kronieken 
van Feijken Rijp is, dat hij de malversaties van 
de betrokken regenten weglaat en van Reynier 
Langewagen een martelaar en een slachtoffer van de 
partijstrijd maakt tussen Oranje en de Staatse partij. 
Langewagen wordt opgevoerd als een briljant regent 
die 'langs verscheyden trappen die hij met moeite en 
sweet beklommen had, ten top van eere gestegen…' 
Feijken Rijp vergelijkt de dood van Langwagen met 
de gewelddadige dood van de gebroeders De Witt. 
Ook Langewagen is in zijn ogen het slachtoffer 
geworden van het grauw, omdat hij het eeuwig 
Edict heeft ondertekend. Roorda concludeert dat 
Langewagen een fraudeur is en geen martelaar 
voor de zaak van de staatsgezinden. Een bewijs 
hiervoor is te vinden in de requisitoir van de 
procureur-generaal Ruysch: 'In de tenlastelegging 
tegen de Haagse baljuw Van Bankhem, een orangist 
die zijn ambt in 1672 verworven had en die er 
sindsdien op alle denkbare manieren munt uit 

had geslagen, wordt een feit vermeld dat ik de 
lezer niet mag onthouden om ten volle duidelijk 
te maken hoe vals De Rijps vergelijking is van 
het lot van Langewagen met dat van De Witt. Van 
Bankhem was in 1674 naar Antwerpen gereisd, 
en had daar in de herberg 'De Toelast' twintig 
ducatons geaccepteerd van Simon d'Assigny, een 
man die in 1672 deel had uitgemaakt van de 
woeste menigte die de gebroeders De Witt van 
het leven beroofde. Die twintig ducatons werden 
Van Bankhem overhandigd om hem te bewegen 

d'Assigny niet te vervolgen voor een nieuwe moord 
die hij in 1674 gepleegd had. Deze weinig eervolle 
transactie tussen deze dubieuze prinsgezinden 
kwam tot stand 'door tusschenspreken van Reynier 
Langewagen, een dus even dubieuze staatsgezinde'. 8                                                                    
Het oproer gedurende het rampjaar is aan twee 
oorzaken te wijten. Burgers, zeker niet alleen het 
grauw, komen in opstand tegen de corruptie-
praktijken van enkele regenten in het stadsbestuur 
en tegen de wijze waarop het stadsbestuur tracht te 
voorkomen dat deze malversaties en de mogelijke 
betrokkenheid van andere regenten bekend zullen 
worden. De paniekstemming die ontstaat als de 
Franse troepen het voortbestaan van de Republiek 
bedreigen versterkt de grimmigheid van het oproer. 
Roorda is van mening dat de geschiedschrijvers in 
het verleden te veel de ideologische tegenstelling 
tussen de staatsgezinden en Prinsgezinden 
centraal stellen. In zijn boek 'Partij en factie' 
stelt hij dat aan de onderlinge belangenstrijd van 
regenten en regentenfamilies veel meer waarde 
gehecht kan worden. De doorsnee regent is veel 
meer gebonden aan de plaatselijke factie dan 
aan een partij. Conflicten tussen regenten waren 
vaak veel meer gebaseerd op economische en/of 
familiebelangen dan op ideologische verschillen. 
De Hoornse kroniekschrijvers leggen de oorzaak 
van de onlusten van 1672 bij 'het redeloze grauw', 
waardoor de knoeierijen van de fraudeurs en het 
zwijgen van het stadsbestuur hierover achter de 
coulissen van de geschiedenis verborgen blijven. 
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In het Weekblad voor Noord-Holland uit 1926 
staat een foto van de winkel 'De Magneet'. Het is 
volgens het bijschrift een van de eerste plaatsen 
waar de radio werd gepropageerd. Vleeschdraager 
heeft meermalen het publiek van Hoorn in de 
gelegenheid gesteld te luisteren naar draadloze 
concerten. Later bracht hij in verschillende 
ziekeninrichtingen en instellingen van liefdadigheid 
de nieuwste vindingen rond de draadloze, onder 
het bereik van patiënten en verpleegden. Niet te 
verwonderen dat deze zaak op het gebied van 
radio-artikelen grote populariteit kreeg. 

Familie Bankras
Abraham heeft een tijd in Westwoud ondergedoken 
gezeten bij de fietsenmaker Bankras, die met vrouw 
en twee dochters, Maria en Jannetje, op de Zuider 
Boekersweg, plaatselijk bekend als de Bierstal en 
nu Dr. Wytemalaan geheten, woonde. Het was een 
rijtje van vijf huizen even buiten het dorp gelegen 
met de familie van Jan Bankras, weduwe Verver, J. 
Klaver, bakker Kloek en de familie Veerman. Het 
pand van Bankras was een winkel in rijwielen en 
aanverwante artikelen. Op de foto is het reclamebord 
van GOMO te zien. De GOMO fiets was afkomstig 
van de Alkmaarse rijwielfabriek van W. Godijn en 
P. Modder, gevestigd aan de Handelskade. Ook van 
Kodak hing er een uithangbord aan de gevel. Jan 
Bankras was ook fotograaf en zijn liefhebberij was 
zelf radio's maken. 
Grietje Bankras-Kaijer was ziekelijk en lag veel in 
bed. Wellicht heeft dat meegeholpen dat Abraham 

niet is ontdekt toen Duitsers een razzia hielden en 
het huis binnen kwamen. Abraham was met een 
doek om zijn hoofd vlug in bed gaan liggen en deed 
zich voor als een oud vrouwtje. De familie zei dat 

rita lOdde-tOlenaar

Voor mensen in Westwoud was Abraham 
Vleeschdraager – Joods ondernemer uit Hoorn, 
vader van Leo1 - meneer Jan Visser, die bij de 
familie Bankras woonde. Het verhaal over de 
familie Vleeschdraager gaat verder.

Vorig jaar (in 2016) bij de bijeenkomst Open Joodse 
Huizen in Hoorn is in het huis van mevrouw Van 
der Lee-Schulte aan het Grote Noord gesproken 
over de familie Vleeschdraager. De tweede vrouw 
van Abraham Vleeschdraager, Sara, en zijn jongste 
zoon Leo zijn in Sobibor omgekomen en voor hen 
zijn Stolpersteine gelegd op het Grote Oost voor 
nummer 77, hun laatste adres in Hoorn. 
Hoe Abraham de oorlog had overleefd, was toen 
onduidelijk. Na zijn ontsnapping uit de Hollandse 
Schouwburg heeft hij ondergedoken gezeten onder 
meer met hulp van de heer Wils, waarover later.  

Van oorsprong sigarenmaker, daarna handelaar in 
ijzerwaren is Abraham als winkelier in radio's en 
elektrische artikelen heel succesvol. Op een film 
van 1928 waarin winkels in de binnenstad van 
Hoorn worden gepresenteerd, staat hij trots in de 
deuropening van Grote Noord 98 met zijn drie 
oudste kinderen, die een koptelefoon op hebben 
om reclame te maken voor zijn zaak.

meneer visser uit westwOud

Abraham 

Vleeschdraager 

in Urker kostuum, 

ondergedoken bij de 

familie Bankras

1 Zie Verliefd op Leo, kwartaalblad december 2016

Winkel Gravendijk 

Kerkstraat
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het grootmoeder was die een besmettelijke ziekte 
had. Dat deed de Duitsers heel snel vertrekken. 
Buurman Veerman van toen herinnert zich niet dat 
Abraham daar verbleef. Ondanks het kleine buurtje 
is het toch niet door iedereen opgemerkt. De 
kleinzoon van Bankras, Jan Schipper, was nog heel 
klein, maar heeft wel een herinnering aan Abraham. 
Die heette toen meneer Visser. Later toen deze met 
zijn echte naam werd aangesproken, was dat heel 
verwarrend. In het huis van Bankras verbleven ook 
twee mensen uit Urk, de heer en mevrouw Van 
Veen en Abraham heeft zich waarschijnlijk door 
'fotograaf' Jan Bankras in een Urker kostuum laten 
vereeuwigen. Jan Bankras zat in het verzet en heeft 
veel mensen op de fiets naar onderduikadressen 
gebracht. Bij die gelegenheid is hij Abraham 
tegengekomen en heeft hem aangeboden bij hem 
onder te duiken. Ze kenden elkaar waarschijnlijk 
vanwege hun gemeenschappelijke interesse: radio's.
 
Samen verder
Mevrouw Wil Dijkman-Kool is na de oorlog 
verscheidene malen met 'opa' Vleeschdraager bij 

de familie Bankras op bezoek geweest. Zij vertelt 
haar verhaal als volgt. 'In de oorlog woonde 
ik met mijn moeder op Koepoortsweg 53. Wij 
waren geëvacueerd uit Den Helder. Mijn vader was 

omgekomen in 1942 op een schip door toedoen van 
een Duitse onderzeeër bij Nova Scotia in Canada. 
Ik heb mijn vader nooit gekend. Direct na de oorlog 
kwam Abraham Vleeschdraager naast ons wonen 
op de Koepoortsweg. Mijn moeder en hij besloten 
na een tijdje samen verder te gaan en gingen op 
Drieboomlaan 20 wonen. Ik  noemde hem opa, 
omdat hij een stuk ouder was dan mijn moeder. Daar 
maakte ik kennis met de familie Vleeschdraager. 
In de eerste plaats met de familie Gerlach, zijn 
dochter Sara Belia, die getrouwd was met Gerlach. 
En ook met de andere kinderen, de zoons Jan en 
Alex en kleinkinderen van Vleeschdraager. Leo 
was in de oorlog omgekomen. Een groot portret 
van Leo stond altijd in de kamer naast het portret 
van mijn vader. Op verjaardagen kwamen altijd de 
broers Herman en Leo en de zusters Alie, Fietje en 
Marian, de familieleden die overgebleven waren. 
Hij runde op de Drieboomlaan een kleinschalige 
elektriciteitswinkel. Daar verdiende hij zijn brood 
mee. De verhalen uit de oorlog waren talloos. Zijn 
ontsnapping uit de Hollandse schouwburg en zijn 
onderduiktijd werden altijd uitvoerig besproken. 
En tijdens de jaarwisseling en dodenherdenking 
werd dan ook menig traantje geplengd. Dat was 
voor mij als kind natuurlijk niet altijd even prettig. 
Verder herinner ik mij Abraham Vleeschdraager als 
een vriendelijke man. Af en toe een opgewonden 
standje, maar zeer behulpzaam. Hij heeft mijn jeugd 
weldegelijk beïnvloed. In 1958 gingen mijn moeder 
en ik verhuizen. Abraham Vleeschdraager ging niet 
mee maar verhuisde naar het Truydemanshof. Later 
ging hij naar Westerhaven en daar is hij overleden.' 
Wil Dijkman-Kool is goed bevriend geweest met 
een van Abrahams kleindochters en  heeft nog 
steeds contact met de familie. 

Bewarings- en verblijfskamp
Direct in 1945 heeft Abraham ook werk gezocht 
naast zijn handel in radio's en elektrische artikelen 
Magazijn 'De Magneet' vanuit zijn huis aan de 
Drieboomlaan waar hij met de weduwe Kool-
van der Blom en haar dochter Wil woonde. Hij 
solliciteert naar de functie van bewaker/portier bij 
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en werd uiteindelijk architect. Al op jonge 
leeftijd toonde hij zich iemand met een grote 
maatschappelijke betrokkenheid en moreel besef. 
Hij was overtuigd antimilitarist. Toen hij werd 
opgeroepen voor zijn nummer heeft hij dan ook 
dienst geweigerd en dat resulteerde in 'zitten in 
de Krententuin'. In 1921 trouwde hij met Maretje 
(genoemd Marie) Gravendijk. Mijn vader werkte 
toen bij de gemeente Hoorn.'
Marette vervolgt met: 'In 1922 besloten zij het 
avontuur op te zoeken in Amerika (drie maanden 
daarvoor was mijn broer al geboren). In 1924 
werd zijn zus geboren. Toen in Amerika de crisis 
uitbrak, zagen mijn ouders hun kansen somber in 
en besloten in 1933 terug te gaan naar Nederland. 
Daar zouden zij dan ook de geboorte van hun 
derde kind kunnen afwachten. Ik werd geboren in 
'De Villa' op de Draafsingel in Hoorn. Mijn vader 
kon in Hoorn direct weer aan de slag als architect 
bij de gemeente. Er was voor hem ook nog tijd om 
een eigen huis voor zijn gezin te bouwen. Dat werd 
Tweeboomlaan 155.'

Mensen blij maken
Volgens Marette bleek haar vaders maatschappelijke 
betrokkenheid bijvoorbeeld uit zijn actie rond 
Kerstmis 1939. 'Er waren veel mensen in Hoorn 
die te weinig te eten hadden, Mijn vader huurde 
een vrachtwagen, ging alle winkels in Hoorn langs 
en haalde etenswaren en andere spullen die de 
mensen goed konden gebruiken; alles werd in 
dozen gedaan en samen met mijn broer (ik mocht 
ook een keer mee) rondgebracht en daarmee 
werden arme mensen blij gemaakt. Toen in 1940 
de oorlog was uitgebroken, werd bij hem het 
gevoel steeds sterker dat hij in actie moest komen 
tegen het toenemende onrecht dat mensen in zijn 
omgeving werd aangedaan. Zodoende raakte hij 
betrokken bij allerlei illegale activiteiten zoals 
stempels maken om identiteitspapieren te kunnen 
vervalsen, voedsel verzamelen en distribueren. Ik 
ben nog in het bezit van deze stempels. Omdat 
mijn vader veel mensen kende, kon hij bijv. soms 
ook aan tarwe komen. Zo fietste hij een keer 's 
avonds op de Holenweg met een grote zak tarwe 
achterop waar hij een agent tegenkwam, die hem 
sommeerde te stoppen. Hij had geluk; ze kenden 
elkaar, de agent kneep een oogje dicht en zo kon 
mijn vader verder fietsen en de tarwe afleveren.'
Een ander verhaal dat enorm veel indruk op 
Marette heeft gemaakt, was het volgende. 'Mijn 
vader fietste door Amsterdam en kwam langs de 
schouwburg. Daar was controle en ook hij werd 

het bewarings- en verblijfskamp, de voormalige 
Rijkswerkinrichting op het Oostereiland bij 
commandant C. Standhardt. Na het inwinnen 
van referenties wordt hij in juni 1945 aangesteld. 
Het heeft slechts kort geduurd. Per 1 januari 
1947 wordt het bewaringskamp opgeheven en hij 
ontslagen. Het is in die functie dat ene mevrouw 
Van Exter, het vriendinnetje van Leo, hem in 1945 

heeft gezien met een wapen bij het ophalen van een 
'moffenmeid'. Zij heeft toen met hem over Leo en 
zijn lot gesproken.

Dank aan Wils
Abraham had in juni 1945 een dankbetuiging in 
de krant laten zetten waarin hij iedereen bedankte 
voor de hulp die hij had ondervonden en speciaal 
M. Wils. Vorig jaar was maar een enkel gegeven 
van deze Wils bekend: adjunct-gemeentearchitect 
van Hoorn. Mechiel Wils was tijdens de oorlog bij 
het college in ongenade geraakt maar na de oorlog 
gerehabiliteerd.
Zijn dochter, Marette, kan het verhaal over haar 
vader en haar familie in oorlogstijd vertellen. 'Mijn 
vader groeide op in een gezin met twee broers in 
Amsterdam. Hij kreeg daar zijn schoolopleiding 
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aangehouden en hem werd gevraagd naar zijn 
naam en vervolgens zou hij zijn identiteitsbewijs 
moeten tonen. Nu had mijn vader twee paspoorten 
bij zich: in zijn ene zak één op naam van De Groot 
en in zijn andere zak één op naam van De Wit. Hij 
zei mijn naam is De Groot, maar aan welke kant 
zat nu het goede paspoort. Het was een kwestie van 
leven of dood! Hij koos gelukkig de goede kant en 
mocht doorfietsen.'

Centraal punt
'Ons huis aan de Tweeboomlaan 155 werd een 
centraal punt van waaruit mijn vader als verzetsman 
opereerde. Ik was hiervan als klein meisje getuige 
en was mij soms bewust van de spanning die er 
vaak heerste. Tot mijn grote verbazing wist ik van 
de plekken waar hij persoonsbewijzen vervalste, 
waar hij naar de radio luisterde, waar in de 
huiskamer een plaats was in een gemetseld bankje 
met een marmeren plaat waar zeer geheime spullen 
werden opgeborgen.'
Marette vervolgt: 'Er kwamen met een zekere 
regelmaat ̀ s avonds mensen bij ons thuis. Dat waren 
Joodse mensen waarvoor een onderduikadres werd 
geregeld. Zo is de heer Vleeschdraager enige tijd bij 
mijn grootouders Gravendijk in hun winkel met 
hoeden en petten aan de Kerkstraat 5 ondergedoken 
geweest. Dit hoorde ik van een nicht van mij. Zij 

vertelde (en dat had zij gehoord van haar vader, 
een broer van mijn moeder) dat onze oma gewoon 
bezig was in huis en dat alles open stond, terwijl 
de Duitsers huiszoekingen uitvoerden. De heer 
Vleeschdraager was verstopt onder de bedstee. 
Maar omdat oma gewoon bezig was met haar 
huiselijke besognes, gingen ze een deurtje verder. 
Ook hadden we enige tijd ene heer en mevrouw 
Visser bij ons in huis. Als kind ging ik een keer 
handtekeningen verzamelen, gewoon voor de grap, 
dus ook bij hen. Ik vond het toen heel vreemd dat 
zij alleen een kruisje zetten (zouden zij hun naam  
niet kunnen schrijven?)' 
In 1943 werd zelfs van een van die Joodse gezinnen 
dochter Berty in het gezin opgenomen. Marette: 'Zij 
was drie jaar ouder dan ik, maar we gingen door 
als zusjes. Lange vlechten in ons haar, dezelfde 
winterjas aan, allebei op pianoles, samen spelen 
in de omgeving etc. Haar oudere zus Rose werd 
bij een andere familie ondergebracht. Berty en ik 
scharrelden graag in de boomgaard van juffrouw 
Schermer, naast ons huis. Dit ondanks het feit dat 
juffrouw Schermer niet aardig tegen kinderen was 
en we een beetje bang voor haar waren.'
Met de activiteiten van haar vader ging het lange 
tijd goed. 'Mede omdat ons huis het laatste van de 
laan was, tot de tuin van Schermer. Naast die tuin 
stond nog een aantal boerderijen tussen de bomen. 
Het is toch een keer goed misgegaan, want iemand 
die naar ons huis op weg was voor een bijeenkomst, 
reed met zijn motor op de Tweeboomlaan tegen 
een boom en werd door de Duitsers opgepakt. 
Hij werd ondervraagd en sloeg door. Onze naam 
werd genoemd en wij waren verraden. Op Grote 
Oost 6 woonden Dieuw van Vliet en Aaf Dell. Zij 
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was verbaasd maar hij zei: 'Spring maar achterop'. 
We vertrokken, eerst naar Amsterdam en toen naar 
diverse adressen in Den Haag en tot 1945 keerden 
wij niet meer terug.
Ik ging in Den Haag naar school en kreeg een 
andere naam: Mary van der Wal. Alleen het hoofd 
van de school was op de hoogte van onze situatie. 
Na de bevrijding zijn we naar Hoorn teruggekeerd 
en hebben nog een jaar in ons huis gewoond. 
Vreemd genoeg kan ik mij van die periode totaal  
niets meer herinneren. Mijn vader kreeg daarna 
een baan bij de 'Wederopbouw' in Den Haag en 
zo verlieten wij voorgoed ons Hoorn waar wij ook 
zulke heerlijke herinneringen hebben gehad'.

In het boekje dat Gré Visser over de oorlog in Hoorn 
heeft geschreven noemt zij Mechiel Wils, met wie zij 
contact had over bonkaarten en onderduikadressen. 
Een van de onderduikers die bij de familie Wils zat, 
is daarna bij Gré Visser en haar man op het Grote 
Oost ondergedoken. Toen Gré was aangehouden en 
opgebracht naar het kantoor van de landwacht aan de 
Roode Steen, zag ze op een bepaald moment dat Wils 
vanuit een kamer boven het snoepwinkeltje van zijn zus, 
met een verrekijker naar het gebouw van de landwacht 
keek. Zij heeft met hem en een ander familielid Wils in 
de periode, nadat de familie Wils uit Hoorn naar Den 
Haag was gevlucht contact met hen gehouden.   

Marette Wils: 'Mijn vader heeft zich nooit 
voorgestaan op het werk in de oorlog. Hij vond 
het zelfs niet leuk om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan; voor hem was het alleen 
maar vanzelfsprekend wat hij heeft gedaan. Hij zei 
wel eens dat die periode de mooiste uit zijn leven 
was. Dat klinkt ons nu vreemd in de oren maar ik 
denk dat hij hiermee bedoelde dat hij zich helemaal 
vrij voelde en aan niemand verantwoording hoefde 
afleggen. Hij kon actief helpen en de spanning gaf 

waren actief bij het verzet betrokken. Zij konden 
de Duitsers (die in dat pand hun hoofdkwartier 
hadden) afluisteren. Omdat zij kennelijk op de 
hoogte waren van de activiteiten van mijn vader, 
waarschuwden zij hem dat wij de volgende dag om 
7 uur morgens zouden worden opgehaald.'

Boven snoepwinkel
Marette herinnert zich nog dat haar ouders alle 
waardevolle spullen naar vrienden brachten. Wij 
gingen ineens ergens anders slapen. Mijn vader 
zat bij de Waag, boven de snoepwinkel bij familie, 
waar hij door het zijraampje de Duitsers naar ons 
huis heeft zien vertrekken, en mijn moeder en ik 
op de Tweeboomlaan bij goede kennissen. Van 
daaruit heb ik de Duitsers in een Volkswagen met 
iemand op de treeplank nog onverrichterzake zien 
terugrijden richting Koepoortsweg. Want wat was er 
gebeurd? Er waren voorbij Schermers tuin een paar 
boerderijen tussen de bomen langs het weggetje 
met aan twee kanten een sloot. Dat weggetje 
begon bij ons huis; het was het verlengde van de 
Tweeboomlaan. De Duitsers hadden kennelijk op 
gekregen: je moet bij het vijfde huis van achteraf 
zijn. Zij konden de boerderijen niet zien en dus 

begonnen zij bij ons huis te tellen en belden aan 
bij mevrouw Groen die net weduwe was geworden. 
Dat kon zij aantonen en dus moesten de Duitsers 
onverrichterzake terugkeren.'
'Maar toen werd het ons te heet onder de voeten 
en moesten wij halsoverkop vertrekken uit Hoorn. 
Een neef haalde mij de volgende dag van school. Ik 

Tweeboomlaan 155, 

het woonhuis van de 

familie Wils

Mechiel Wils
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Hoorn en heeft hij in Avondlicht gewoond. Hij is 
daar in 2003 overleden. 

Graven in Muiderberg
Abraham Vleeschdraager heeft zijn laatste jaren 
in verzorgingshuis Westerhaven doorgebracht en 
overlijdt in op 8 december 1972. De graven van 
Abraham en zijn eerste vrouw, zijn ouders en 
andere familieleden zijn op de joodse begraafplaats 
in Muiderberg te vinden.

Dank aan degenen die gereageerd hebben op het 
vorige artikel in het Kwartaalblad (2016-4). Zij 
hebben er aan bijgedragen dat ontbrekende stukken 
uit het verhaal van de familie Vleeschdraager 
kunnen worden aangevuld.

hem kracht. Wel heeft hij pas veel later aan mijn 
moeder verteld dat hij al die jaren rattengif in zijn 
zak had. Hij zou nooit in de omstandigheid willen 
komen dat hij anderen zou verraden. Gelukkig 
heeft hij dat gif nooit hoeven gebruiken. 
Mijn vader overleed na een actief en werkzaam 
leven op 72-jarige leeftijd'.                                    
  
Jan/Ies Vleeschdraager
De tweede zoon van Abraham, Isaac of Jan 
Vleeschdraager was in de oorlog in Engeland waar 
hij met Isabel Lilian Kidd uit Liverpool trouwde, 
In 1948 is Jan Vleeschdraager terug in Hoorn en 
verhuist in dat jaar van de Koepoortsweg in Hoorn 
naar de Johannes Verhulststraat 28 in Amsterdam. 
Later  komt hij weer naar Hoorn en werkt als kok 
bij het verzorgingshuis Avondlicht. Dan woont hij 
op Keern 59, het huis is eigendom van Avondlicht 
en verscheidene koks hebben daar gewoond. Hij 
neemt eind 1954 hotel De Doelen over. Hij was daar 
toen al een aantal jaren werkzaam. Hotel De Doelen 
had een goede naam in Hoorn en omgeving; alle 
belangrijke feesten en bijeenkomsten werden daar 
gehouden. De oudste dochters van zijn zus, Sara 
Belia, hebben in De Doelen een tijd in de bediening 

gewerkt. Als waardering voor hun inzet mochten zij 
op een keer een mooie jurk uitzoeken bij modehuis 
Schulte en elders nieuwe schoenen. Nichtje Anna 
herinnert zich de jurk nog heel precies. Na 10 
jaar, in 1965, draagt Jan het hotel over aan Dick 
Helsdingen. Waarschijnlijk is hij daarna weer naar 
Engeland gegaan. Later is hij teruggekomen naar 

Ies (Jan) 

Vleeschdraager
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Vleeschdraager-de 

Haan, Muiderberg 
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Een echte hoogvlieger werd Hollandia niet in 
die 3e klasse. Daarbij kwam kijken dat het land 
tussen 1914 en 1918 was gemobiliseerd en diverse 
spelers waren opgeroepen om 's lands grenzen te 
verdedigen. In het weekend op de fiets naar huis 
voor familiebezoek of een partijtje voetbal hoorde 
overigens tot de mogelijkheden. In 1913 werd 
West Frisia uit Enkhuizen 'meteen' door de NVB 
toegelaten tot de 3e klasse. Hollandia vierde in 
1911 (tweede paasdag) het twaalf en een half jarig 
bestaan onder andere met gekostumeerd voetbal en 
op 1 september 1913 werd het vijftien jarig bestaan 
gevierd met een erewedstrijd tegen Sport en alle 
leden van de club op de foto.

Promotie naar 2e klasse
Met het eind van de Eerste Wereldoorlog werden 
de prestaties bij Hollandia beter. Het seizoen 1918-
1919 werd – mede door een meer uitgebalanceerd 
elftal en enkele versterkingen – kampioen van de 3e 
klasse G NVB. Tegenstanders waren Purmersteijn, 
EVC, KFC, SCA en West Frisia. Het team bestond 
uit: H. Verkerk, D. Dekker, F. Oerlemans, C. 
Neefjes, Chr. Dapper, J. van Mierlo, G. Persoon 
(vluchteling België), J. Takken, J. Blauw, G. de 
Rooy, J. Zeller, T. Freezen en H. de Jong. Er volgden 
promotiewedstrijden tegen ODS Dordrecht, VCS 
Den Haag en Hortus Amsterdam. Voor promotie was 
het duel tegen Hortus beslissend. Veel toeschouwers 
uit Hoorn maakten met de Hoornsche boot de trip 
naar de hoofdstad en zagen Hollandia met 1-2 
winnen. De stap hoger was een feit! Het behalen van 
de 2e klasse werd gevierd met een grote feestavond 

In het spoor van Sport (1889) volgde in 1898 de 
oprichting van voetbalvereniging Volharding. De 
nieuwe club (er waren er destijds in Hoorn meerdere 
('los-vaste') kreeg de hulp van ondernemers juffrouw 
Groot en leraar Holzmüller. Maar de leden dienden 
met hulp van supporters in de ware zin het vele 
werk zelf te doen. Een levensvatbare organisatie 
opbouwen kostte tijd en geld en ook diende er 
kennis gemaakt te worden met het spel. In dat 
verband werden er contacten gelegd en bezoeken 
gebracht aan collega-verenigingen in oprichting. De 
Noord-Hollandse Voetbal Bond werd opgericht in 
1902. De clubs Sport (Hoorn), ZVV (Zaandam) en 
Alcmaria Victrix (Alkmaar) besloten een competitie 
in het leven te roepen die bestond uit wedstrijden 
thuis, uit en op neutraal terrein. Alcmaria Victrix 
werd de winnaar van het eerste seizoen 1902-1903. 
Voor Volharding achtten de adviseurs de stap nog 
niet haalbaar; er moest nog 'even' worden gewacht. 
De club speelde oefenwedstrijden, oefende op 
techniek en de fysieke gesteldheid en nam deel aan 
seriewedstrijden (toernooien). Maar al te vaak werd 
de afstand naar de tegenstander lopend (!) afgelegd.
Vanaf het seizoen 1906-1907 nam Volharding deel 
aan de competitie der NHVB. In die bond zou de 
club drie jaar blijven; in voetbaljaar 1908-1909 
leidde het kampioenschap in de eerste klasse tot 
promotie naar de NVB. Het hoger gaan spelen 
betekende wel dat Volharding van naam noest 
gaan wisselen omdat er al een club met de naam 
Volharding uitkwam in de NVB. Gekozen werd 
voor de naam Hollandia. Het bestaan in de 3e 
klasse NVB duurde tot het seizoen 1918-1919. 

willem vingerHOed

HOllandia in de jaren twintig

Hollandia aan de 

Geldelozeweg, 1922
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in Het Park op zondag 5 oktober 1919. In de 2e 
klasse verschenen nieuwe tegenstanders op het 
menu: RCH, Schoten, ZFC, ZVV, EDO, Amstel, 
Alcmaria Victrix, ODE en Neerlandia. Hollandia 
eindigde aan de kop van de middenmoot. Ook 
werd deelgenomen aan de strijd om de NVB 
beker. Na overwinningen op ADO Den Haag 
(3-1), ZVV Zaandam (2-0), Neptunus Rotterdam 
(1-0), Eindhoven (3-2) moest in de halve finale 
aangetreden worden tegen CVV (Rotterdam). Op 
het terrein van Ajax Leiden werd het 2-0 voor CVV. 
Een seizoen later werd dit huzarenstukje herhaald. 
Nadat van ZTC Utrecht (6-0) en NOS Amsterdam 
(5-0) was gewonnen, werd Eindhoven geloot. 
Eindhoven trok zich echter terug uit de strijd en 
dat leverde Hollandia een 5-0 overwinning op. In 
de kwartfinale werd Zeeburg Amsterdam met 1-0 
overwonnen en in de halve finale stuitte Hollandia 
op RFC Rotterdam. Op het terrein van RCH in 
Heemstede werd met 3-2 het onderspit gedolven.

Grasloze vlakte
Bij Hollandia was het besef ontstaan dat het veld 
aan de Buitenluiendijk 'niet meer kon'. De grasloze 
vlakte die regelmatig onder water stond (Zuiderzee) 
was voor voetbal eigenlijk niet geschikt. Dus 
richtte de vereniging zich tot de gemeente Hoorn 
met het verzoek of in de situatie verbetering 
aangebracht kon worden. Na heel veel schrijven 
en praten lag de oplossing aan de Geldelozeweg 
in het nog toenmalige Zwaag. Vanwege de 
vermakelijkheidsbelasting was Hollandia daar van 
harte welkom en er was grond beschikbaar voor 
een eerste- en later tweede veld. Wel moesten 
de handen uit de mouwen en dat gebeurde op 
allerlei fronten dan ook. Op 30 juli 1922, net 
voor de opening van een nieuw seizoen, werd het 
Sportpark van Hollandia feestelijk geopend. De 
Nieuwe Hoornsche Courant wijdde enkele pagina's 
aan deze gebeurtenis, waarvan een compleet met 
foto's; uniek voor die tijd.

HOllandia in de jaren twintig

Opening complex 

Hollandia 

Geldelozeweg, 1922
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Hollandia-KFC, 1926

Sportpark Hollandia
Het feest werd bijgewoond door tal van 
hoogwaardigheidsbekleders zoals burgemeester 
Dibbits van Zwaag, burgemeester Bisschop van 
Hoorn, bataljonscommandant kapitein Van 

Voorthuyzen, wethouder Spaander, gemeente-
secretaris Room, een wethouder van Zwaag, diverse 
gemeenteraadsleden en 'vertegenwoordigers van 
plaatselijke vereenigingen en van den Noord-Holl. 
Voetbalbond.' De verslaggever van de krant was 
onder de indruk van het geheel: 'Wij kregen de 
gelegenheid een kleien gedeelte van het werk der 

regelingscommissie te aanschouwen, waarbij onze 
aandacht getrokken werd door het bloemperk, 
wat aan den voet van den steenen leeuw was 
aangelegd en dat zeker, evenals de palmen op het 
grastapijt links van het veld, ware het door de zon 

beschenen, zeker een nog vroolijker indruk zou 
hebben gemaakt.'
Hoofdschotel van de middag was de wedstrijd tegen 
ZFC (geleid door de heer Boekman) die eindigde 
in 2-3. Ook waren er atletiekwedstrijden met 
een veldloop over 1500 meter, polsstokspringen, 
speerwerpen en hoogspringen met aanloop. 's 

Hollandia, 1919-1920
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Avonds werd in Het Park het feest van Hollandia's 
nieuwe Sportpark op sportieve wijze voortgezet. 
Er werd gezongen, gespeecht, voorgedragen en 
gedanst. Men was in een feestroes en men zat 
in de bloemetjes. En op zich ging dat een aantal 
jaren zo door totdat het – zelfs bij Hollandia – 
wat minder werd. Spelers raakten op leeftijd en 
kregen moeite om het zo gewenste niveau nog 
te halen. In enkele seizoenen kon Hollandia het 
vege lijf net redden, maar het keerpunt kwam in 

het seizoen 1930-1931. Wel was Hollandia nog in 
staat om kampioen West Frisia in Hoorn met 2-1 te 
verslaan (met een pagina groot verslag in de Nieuwe 
Hoornsche Courant), maar dat bleek niet genoeg 
om degradatiewedstrijden met de Amsterdamse 
clubs AFC, DEC en TOG te ontlopen. En daarna 
wachtten promotie/degradatiewedstrijden met 
Kinheim (Haarlem) en De Kennemers (Beverwijk). 
Hollandia redde het niet en moest in 1931 terug 
naar de 3e klasse.

Opening 

Geldelozeweg, 1922
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kOp

anja mOrit en eddy BOOm

In totaal mochten 540 bovenbouw leerlingen van 
dertien basisscholen bepalen of zij opvallende 
mensen uit de geschiedenis van Hoorn een 
held of een schurk vonden. Eind september en 
begin oktober trokken groepjes leerlingen onder 
begeleiding door de stad langs fraai gekostumeerde 
vertellers. De wandeling werd gecombineerd met 
een toneelstuk over 'Jan Haring' of een workshop 
over specerijen.

Flink uitpakken
Ruim een jaar eerder was binnen Oud Hoorn een 
werkgroep opgericht die in het jubileumjaar van 
de vereniging eens flink wilde uitpakken met een 
bijzonder educatief project. Inwoners van Hoorn 
zijn gewend aan de jaarlijkse kinderwandeling 
verzorgd door de gidsengroep, maar in 2017 moest 
het totaal eens anders. 

Geschiedenisles?
Leden met onderwijservaring kwamen bij elkaar 
om een aantal kernpunten op te stellen waarmee 
het project zich zou onderscheiden. Er zou met 
vertellers worden gewerkt die op vaste plekken in 
de stad een historisch figuur zouden vertolken. De 
groepen kinderen zouden met begeleiders volgens 
een vaste route langs de vertellers lopen.
De (ex) leerkrachten vonden  natuurlijk dat de 
kinderen er ook iets van moesten opsteken en 
daarvoor werd een verwerkingsopdracht bedacht 

met een prijsvraag. 'Wie is jouw favoriete Held of 
Schurk?'. Kinderen werden daarmee uitgedaagd 
zich een mening te vormen. 

Leerling: Dit is een geschiedenisles.
Marian Schagen als verteller: Ja, jullie hebben de hele 
ochtend geschiedenisles.
Leerling: De leukste les van het jaar.

Het programma
De kinderen verzamelden zich op het Kerkplein 
waar in de Boterhal een workshop over specerijen 
werd gegeven door het Westfries Museum 
of bij het Centrum Varend Erfgoed waar een 
toneelvoorstelling over Jan Haring werd verzorgd 
door 'Op Roet'. 
Aansluitend ontvingen de leerkrachten en 
begeleidende ouders een routekaart. Hiermee 
werden de groepjes langs de vertellers geleid om 
uiteindelijk weer terug te keren bij het startpunt 
waar de fietsen stonden.
De vertellers bleken de kinderen goed te kunnen 
boeien; wat ging deze verklede figuur ons nu weer 
vertellen…. is het nu een held of een schurk? 
Moeilijk te bepalen voor veel kinderen. Ja Coen, 
wat hij uitgespookt had, daar hadden de kinderen 
wel een snel oordeel over, maar die andere figuren? 
Soms was het gewoon ook niet zo duidelijk.

Logistieke acrobatiek
De werkgroep had er voor gekozen om de scholen 
te laten aanmelden via het Cultuurmenu van de 
Blauwe Schuit. Het nadeel was dat het project kort 
na de zomervakantie werd gehouden waardoor 
scholen weinig tijd hadden om zich aan te melden. 
Uiteindelijk meldden zich 13 scholen aan met in 
totaal 540 leerlingen en werd het geplande schema 
precies ingevuld. Door op twee verschillende 
locaties te starten en de kinderen twee richtingen 

kinderen kiezen Hun HOOrnse Held  Of sCHurk

De hoofdrolspelers uit 

Held of Schurk?

Aanschouwelijk 

onderwijs. Leuker kan 

toch niet?
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op te laten gaan, konden tegelijkertijd vier groepen 
starten en dat drie keer op een ochtend.

Onze helden
In willekeurige volgorde troffen zij; Willem Melknap 
(Ruud Willemse en Francisca van Putten) bij zijn 
eigen steeg, Jan Pietersz Coen (Gijs Jan Stam), 
uiteraard bij zijn eigen standbeeld, Johannes Beek 
(Piet Konijn) voor het huis waar de taartmoord 
gepleegd was, Grote Oost 75, Graaf De Bossu 
(Simon Laan), voor de Bossuhuizen, Platte Thijs 
(Ton Heijboer), voor Doelenkade 21, Bontekoe 
(Frans Kramer) bij de Hoofdtoren, vlak voor zijn 
scheepsjongens en tenslotte de vrouw van een 
veteraan uit Libanon bij het Veteranenmonument, 
(Marian Schagen). Veel kinderen dachten al tijdens 
de verhalen mee: is het nou een schurk of held die 
voor mij staat. Opvallend was dat ook ouders en 
leerkrachten zich lieten meeslepen in hun keuze.
De vertellers hebben al gauw 40 keer hun verhaal 
verteld. Een prestatie op zich! 

Reactie van Willem Steeman van de Jozefschool: 'Wij 
liepen met groepen van 28 kinderen en ondanks dat was 
het prima te volgen. De vertellers waren goed op niveau 
en prima qua tijd spanne. Compliment.'
 
De winnende tekening is van Noa Konijn van de 
basisschool Parcival. Zij mocht naast een oorkonde 
ook het boek 'Jonge helden' van Andre Nuyens 
ontvangen van de voorzitter van de werkgroep 
educatie, Eddy Boom.

Terugkijkend op het succes van deze nieuwe 
aanpak heeft de werkgroep plannen om ook in 
2018 de jeugd weer te betrekken bij ons historisch 
erfgoed.

Met dank aan  Jelly, Karin, Marian, Jan en Ruud.
       

kinderen kiezen Hun HOOrnse Held  Of sCHurk

Geschiedenisles op straat

Eddy Boom overhandigt de oorkonde en het boek van André Nuyens aan Noa Konijn 

van basisschool Parcival voor de winnende tekening 

De winnende tekening van Noa Konijn 
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Protection of Wrecks Act (1973) en in 2004 en 2005 
werd een aantal weken naar het wrak gedoken om 
de toestand nader te onderzoeken.1 Men stelde 
vast dat de site ongeveer 40 bij 12 meter groot 
was. Er waren twee grote delen van de romp in het 
sediment bewaard gebleven van een driemaster van 
ongeveer 40 meter lang met 18 geschutspoorten en 
ruimte voor nog eens acht stukken verdeeld over 
de boeg en het achterkasteel. Op en rond het wrak 
werden direct vier ijzeren stukken gevonden met 
een gemiddelde lengte van ongeveer 2,60 meter. De 
duikers borgen onder andere een steengoed kruik, 
een stuk touw, een tegelfragment, een houten 
katrol en een dertigtal sterk geërodeerde ijzeren 

objecten en houtfragmenten voor verdere analyse. 
Uit dendrochronologisch onderzoek bleek dat het 
schip hout bevatte van een boom die in Duitsland 
of Nederland was geveld tussen 1619 en 1639 
en dat de steengoed kruik waarschijnlijk vóór 
1630 was gemaakt. Vermoed werd dat het schip 

jOHn BrOzius

In maart 2017 werd het mysterie onthuld van het 
scheepswrak dat al in 1990 voor de haven van 
Poole aan de Engelse zuidkust was gevonden. Na 
vele jaren van onderzoek werd in het museum van 
Poole, waar de fraaiste stukken van het onbekende 
wrak al enige jaren tentoongesteld stonden, de 
naam van het schip bekendgemaakt als de Faem 
van Hoorn. Het onderzoek en de berging van 
het scheepswrak, dat door archeologen werd 
beschouwd als de belangrijkste vondst na de Mary 
Rose in 1982, werd door de BBC nauwlettend 
gevolgd en haalde ook het nieuws in Nederland.

In het voorjaar van 1990 werd in de Swash Channel 
buiten de baai van Poole een onbekend wrak 
ontdekt door een Nederlandse baggeraar. Er werden 
enkele houten delen naar de oppervlakte gehaald 
en een ijzeren kanon, maar maritieme archeologen 
besloten de site niet verder te onderzoeken of 
te verstoren. Pas in 2004, na het maken van 
sonarbeelden voor een nieuwe verdieping van 
vaargeul, werd vastgesteld dat de site wellicht van 
groter belang was dan aanvankelijk werd gedacht. 
Uit de beelden bleek dat het scheepswrak voor 
circa 40% intact was gebleven. Doordat de hogere 
delen van het schip als de galerij, de boeg en de 
geschutspoorten diep in het sediment lagen, waren 
deze buitengewoon goed bewaard gebleven. Kort na 
deze vaststelling kreeg de site bescherming onder de 

de faem, een HOOrnse zOutHaler  gestrand vOOr de engelse kust

Fotomozaïek van het 

scheepswrak dat 

werd gevonden voor 

de kust van Poole. 

De afbeelding is 

gemaakt in 2014 en 

is samengesteld uit 

2500 individuele foto's. 
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Johannes Janssonius, Comitatus Dorchestria (1646). 

Ingekleurde gravure. Detail. KB.

Poole ligt aan de grootste natuurlijke haven van Europa. 

De toegang kent veel verraderlijke zandbanken en in de 

zeventiende eeuw was het verboden zonder loods de 

baai in te varen. Iets ten zuiden van de toegang tot de 

baai ligt het zandstrand Studland Beach, waar de Faem 

voor anker ging
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een Hollandse koopvaarder was, die gezien de 
dubbele huid van de romp, geschikt was gemaakt 
voor het reizen naar tropische wateren. Het schip 
had waarschijnlijk door het slechte weer een 
noodgedwongen tussenstop in Studland Beach 
ten zuiden van Poole gemaakt en was door het 
breken van de ankertouwen, of het slepen van het 
anker, vastgelopen op een zandbank voor de baai 
van Poole. Daar de site arm was aan kwetsbare of 
kostbare artefacten en er geen directe noodzaak 
was voor een snelle berging, werd besloten het 
'Swash Channel Wreck' beschikbaar te stellen voor 
educatieve doeleinden. De site werd toegewezen aan 
Bournemouth University om archeologiestudenten 

de gelegenheid te geven ervaring op te doen in 
maritieme archeologie. 
Nadat in maart 2006 een deel van het Swash 
Channel volgens plan was uitgebaggerd, werd er 
alarm geslagen, want door de getijdenwerking 
en de veranderde zeestromen bleek dat delen 
van het wrak bloot waren komen te liggen en 
werden belaagd door algen, paalwormen en andere 
zeeorganismen. De 300 zandzakken die men in 
2005 rond de site had gelegd om erosie van de 
zeebodem te voorkomen, waren niet afdoende 
gebleken. Om verder verval van het wrak te 
voorkomen besloot English Heritage, een zelfstandige 
organisatie die belangrijke historische gebouwen 
voor de ondergang behoedt en archeologische 
plaatsen als Stone Henge beheert, in 2010 tot een 
grootscheepse reddingsactie.
In mei 2011 begon onder auspiciën van 
Bournemouth University de berging van enkele 
houten delen en honderden artefacten van het 
wrak. In 2013 volgde de sensationele berging van 
het acht meter lange roer dat aan de bovenzijde 
fraai was gedecoreerd met een gesneden kop van 

een klassiek Romeinse militair. Er werden ook 
enkele kleinere gesneden tritons of meermannen 
geborgen die de geschutspoorten van het voor- en 
achterkasteel decoreerden. De minder interessante 
houten delen van het wrak werden ter bescherming 
weer onder het zand begraven.

Het onderzoek naar de identiteit van het 
schip
Voor de kust van de havenstad Poole zijn in de 
loop der eeuwen verschillende schepen vergaan 
en het was op voorhand niet bekend welk schip 
men had gevonden. De namen van schepen staan 
doorgaans vermeld op de spiegel, maar dit deel 
van het schip was niet bewaard gebleven. Ook uit 
de artefacten die inmiddels waren geborgen en 
geprepareerd kon de naam of herkomstplaats van 
het schip niet worden herleid. 
Bournemouth University gaf daarop de historicus 
Ian Friel opdracht nader onderzoek te doen naar 
de mogelijke identiteit van het schip.  
Uit zijn onderzoek, dat in 2013 werd gepubliceerd, 
bleek dat tussen de jaren 1625 en 1642 maar liefst 
142 referenties waren te vinden van bijna 200 
individuele schepen die voor Wales en Engeland 
in moeilijkheden waren gekomen en/of verloren 
waren gegaan.2 De vroegst bekende dateringen 
van de houtfragmenten en geborgen artefacten 
liepen uiteen van circa 1620 tot circa 1650 en 
de bouwwijze en grootte van het schip, dat 
vermoedelijk tussen de 150 en 250 last (330 tot 
500 metrische ton) bedroeg, gaf geen uitsluitsel 
over identiteit. Opmerkelijk genoeg vond men 
ook geen aanwijzingen dat het schip een lading 

de faem, een HOOrnse zOutHaler  gestrand vOOr de engelse kust

Duiker van de Bornemouth University aan het werk bij het 

wrak in augustus 2010. Foto BU Maritime Archeology
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Admiralty Court Book
Eén zaak in het Admiralty Court Book gaf Friel een 
belangrijke aanwijzing voor het identificeren van 
het wrak als de Faem. Zo werd op 24 juni 1631 
bekendgemaakt dat de heer Newland 'doth [does] 
undertake for the Fleming [algemene naam voor 
Vlamingen en  Nederlanders] to cleere the harboure 
of the wracke of the Fame of Horne castawaye before 
Studland'. Newland kreeg ook de opdracht 'to place 
a coupple of boyes on that wrack by the First of August' 
op een boete van 200 pond. 
Op 21 mei 1632 bleek dat Newland 'of the Isle of 
wight hath not cleerd the channel of the Flemish wrack' 
en nog geen boeien had geplaatst, waardoor hij 
dit jaar opnieuw een boete van 200 pond kreeg 
opgelegd indien hij deze zaak niet voor juli had 
geregeld. Nadien wordt er van het wrak van de 
'Fame of Horne' geen melding meer gemaakt, hetgeen 
doet vermoeden dat hij aan zijn verplichtingen had 
voldaan. 
Met Newland wordt Robert Newland bedoeld, 
een koopman en scheepsbouwer van het eiland 
Wight die een zekere naam had als berger. In 
1628 had hij samen met een Enkhuizer Jacob 
Jansz, die in de eigentijdse stukken Jacob the Diver 
wordt genoemd, in opdracht van de Verenigde 
Oostindische Compagnie de berging georganiseerd 
van de Vliegende Draeck en de Campen, twee 
schepen die nabij Wight waren vergaan op hun 
uitreis naar Oost-Indië. Hij wist van de verongelukte 
Campen ruim 6000 kilo lood, ruim 2500 zilveren 
muntstukken en vijf stukken geschut te bergen.4 
Daar op en rond het wrak van de Swash Channel 
uiteindelijk slechts zeven ijzeren stukken werden 
gevonden, ontstaat de indruk dat Newland ook 
met succes een flink aantal stukken geschut van de 
Faem heeft geborgen. 

De reders van de Faem
Onder artikel 18 van het Verdrag van Southampton, 
dat in 1625 tussen Engeland en Nederland werd 
vastgelegd, werd gestipuleerd dat alle Nederlandse 
schepen die waren verongelukt voor de Engelse kust 
inclusief hun lading eigendom waren en bleven van 
de rechtmatige eigenaren. Het was ook niet lang na 
de schipbreuk dat de reders van het verongelukte 
schip, 'Hercules Garratson' en 'Cornelius Vene', 
zich meldden bij het High Court of Admiralty in 
Londen.5 Op 2 maart 1631 hadden zij namens 
hun rederij een petitie opgesteld, waaruit bleek dat 
zij 'at this present are the true & lawful, owners, and 
proprietors of the said ship called the Fame' met al het 
scheepswant, de meubels, de kleding, het proviand 

vervoerde, hetgeen ongetwijfeld de bestemming of 
herkomst van het schip nader had kunnen bepalen. 
Friel had echter het geluk dat Poole als een van 
de weinige havensteden van Engeland een eigen 
Admiralty Court bezat. Deze organisatie opgericht 
in 1526 en opgeheven in 1835 was een zelfstandige 
rechtbank, die werd voorgezeten door de 
burgemeester en een twintigtal inwoners van Poole 
die jaarlijks in de zomermaanden bijeenkwamen 
om allerlei voorkomende zeezaken te behandelen. 
Poole was vanouds een belangrijke vissershaven 
en de meeste besluiten in het Admiralty Court 
Book betroffen ook de visserij.3 In de loop van de 
zeventiende eeuw had de haven echter ook een 
aanmerkelijk belang in de handelsvaart naar het 
Europese vasteland en de Engelse koloniën in 
Noord-Amerika gekregen en de grote koopvaarders 
die de haven aandeden, maakten het ook 
noodzakelijk dat de toegang tot de haven goed 
bevaarbaar bleef.

Het meest sensationele 

stuk van het wrak dat 

in 2013 werd geborgen 

was het acht meter 

lange roer dat aan 

de bovenzijde was 

gedecoreerd met een 

gesneden kop van een 

klassieke Romeinse 

soldaat. Het werd na 

conservering naar 

het Poole Museum 

overgebracht en in 

2017 gepresenteerd 

aan het publiek in 

combinatie met de 

hervonden identiteit 

van het schip. Foto BU 

Maritime Archeology



187

en de ammunitie die zich aan boord bevonden. Het 
rechtbankverslag meldt verder dat de Faem was 
geëquipeerd om een reis te maken 'from the port of 
Hoorn aforesaid to the West-Indies, and thence back 
to the said port of Hoorn', doch dat het schip door 
een hevige storm op drift raakte en verging. Nadat 
het was aangespoeld op een zandbank voor de baai 
van Poole, hebben verschillende personen 'dwelling 
[verblijvend] and inhabiting [woonachtig], in and 
near Poole' allerlei goederen van het schip gestolen.6 
Daar de 45-koppige bemanning van de Faem veilig 
aan land was gekomen, kon het schip juridisch 
gezien niet als een wrak worden beschouwd en 
waren de plunderaars niets minder dan dieven.
In het bijbehorende Actbook, dat een in het Latijn 
opgesteld verslag van de zaak geeft, wordt op 
3 maart 1631 nog vermeld dat Jacob Johnson 
Botemaker de schipper was van de Faem en dat de 
petitie van Garratson en Vene werd ondersteund 
door verklaringen van Henry Dirrikson en Maynard 
Lawrenson.7 
Er wordt in de rechtbankverslagen geen melding 
gemaakt van het aantal stukken geschut op het 
schip, hoewel deze gezien het ontbreken van een 
lading ongetwijfeld tot de meest kostbare objecten 
van het schip behoorden. Wellicht waren de reders 
van de Faem inmiddels al gerustgesteld dat het wrak 
werd bewaakt, dat de plunderaars niet de middelen 
bezaten om de zware stukken aan land te brengen 
en zich alleen aan de persoonlijke bezittingen van 
de bemanningsleden, het proviand en de inboedel 
van het schip hadden vergrepen. 

Een Hoornse zouthaler
Een onderzoek in het Westfries Archief en Nationaal 
Archief in Den Haag van de auteur en Peter Swart 
op verzoek van het Westfries Museum, heeft verder 
geen gegevens over de Faem of de afloop van 
de rechtszaak voor het High Court of Admiralty 
aan het licht gebracht. Het werd echter spoedig 
duidelijk dat met 'Hercules Garratson' en 'Cornelius 
Vene' de Hoornse kooplieden en reders Hercke 
Gerritsz en Cornelis Claesz Veen de Jonge werden 
bedoeld. Beide mannen behoorden tot de elite van 
Hoorn. Ze woonden beiden op het Grote Oost 
en waren ook aan elkaar verwant, want Gerritsz 
was getrouwd met een volle nicht van Veen. In 
december 1621 worden beiden als reders genoemd 
van de Neptunus als zij zich borg stellen voor hun 
medereder Cornelis Claesz 't Hart uit Enkhuizen.8 
Enkele jaren later, in 1624, treden zij opnieuw 
op als reders van de Neptunus en geven zij Jan 
van Rijn, procureur aan het Hof van Holland, 

volmacht om te procederen tegen de Alkmaarse 
zoutzieder Adriaen Cornelisz Schagen.9 Deze zaak 
betreft een zoutlevering waarvoor de reders geen 
betaling hadden ontvangen. Een andere aanwijzing 
voor de betrokkenheid van Gerritsz en Veen bij 
de zouthandel is een rechtszaak tussen Veen en 
Leendert Leendertsz van Amsterdam, waarbij de 
laatstgenoemde de verkoop van meer dan 'vyftich 
duijsent ponden stockvisch sout' blokkeerde die door 
Veen was geleverd.10 Ook uit een stuk van juli 1632 
wordt opnieuw duidelijk dat Veen actief was in de 
zoutvaart als hij door enkele bootsgezellen wordt 
gedaagd als reder van de Son. Het schip had de 
bemanning ingehuurd 'omme van hier [Hoorn] te 
gaen naar Pernambuco ende vandaer naer de Westindien 
om zout te halen'. De bemanningleden waren bijna 
vier maanden in dienst geweest, maar hadden hun 
volledige gage niet ontvangen. Veen verklaarde 
echter dat de bemanningsleden één maand gage 
'opde hant' hadden ontvangen en het resterende deel 
pas zouden krijgen zodra zij 'wederom hier te lande 
zouden sijn gearriveert'.11 Aangezien 'tselve schip Mette 
ladinge zouts de ged[aech]de door de duijnkerkers is 
afgenomen' concludeerde de procureur van Veen 
dat de eis niet ontvankelijk kon worden verklaard. 
Hoe de zaak verder is afgehandeld, blijkt niet uit 
de stukken. 

Zout varen voor de WIC?
Het heeft er alle schijn van dat ook de Faem 
een zoutschip is geweest. Hoewel de West-Friese 
steden jarenlang probeerden de zoutvaart op het 
Caribisch Gebied buiten het octrooi van de West-
Indische Compagnie (1621) te houden, was het 
midden jaren 20 van de zeventiende eeuw al 
duidelijk dat van een vrije zoutvaart nimmer sprake 
meer zou zijn. Grote koopvaarders werden al in 
hun thuishaven door de Compagnie in de gaten 
gehouden of zij, al dan niet onder buitenlandse 
vlag, voornemens waren naar de zoutpannen af 
te varen in het octrooigebied, zoals het eiland La 
Tortuga of het populaire Punta Aroyo in Venezuela. 
De particuliere zoutvaart was niet verboden, maar 
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de reders en hun schippers werden gehouden 
recognitie [soort heffing] te betalen over het aantal 
last zout dat zij in hun thuishaven losten. Het is 
ook mogelijk dat de Faem door de Compagnie is 
ingehuurd. 
Een Amsterdams bevrachtingcontract uit 1623 
tussen enerzijds de reders en schipper van de 
zouthaler De Lieffde en anderzijds de Compagnie 
geeft aan dat de zoutvaart tot in detail was 
gereguleerd. Zo werd de schipper van De Lieffde 
gehouden zijn schip te equiperen met zeilen, ankers 
en andere toebehoren en te voorzien van proviand 
voor een reis van tien maanden. Hij diende op 
eigen kosten dertig 'cloecke ende weerbaere mannen' 

en drie jongens aan te nemen, hen te voorzien van 
vuurwapens, en het schip te monteren met veertien 
lepelstukken [geschut van klein kaliber met een 
lepelvormig uiteinde] en zes steenstukken [geschut 
dat stenen kogels afvuurt] met alle bijbehorende 
ammunitie. De Compagnie had het recht het schip 
te bevrachten met alle goederen die zij wenste en 
eiste dat het schip eenmaal aangekomen in West-
Indië alle havens, eilanden en landen zou aandoen 
die door de commis werden aangewezen. De 
rondreis in het Caribisch Gebied was echter niet 
de eerste prioriteit. In het contract is 'expresselijck 
geconditioneert' dat het scheepsvolk gehouden zal 
zijn 't sout te cruijen vande plaetsen daer 't leijt te 
dragen, ende binnen scheepsboort te brengen (…) 
soo lange geduijrende dattet selve schip geheel ende 
volcomentlijck affgeladen ende volle gescheept sal 
sijn'. Daarna dient het schip terug te varen naar 
Amsterdam, waarna de schipper een som van 
1350 gulden per maand uitbetaald zal krijgen. De 
betaling zal pas plaatsvinden als de zoutlading in 
de thuishaven is gelost. Uit het bevrachtingcontract 
blijkt dat alle verantwoordelijkheid van het 
aannemen van bemanning, de toerusting van het 
schip en het veilig overbrengen van de lading lag 
bij de reders en hun schipper en dat de Compagnie 
geen enkel risico droeg indien het schip de reis niet 
volbracht. Daar de Hoornse reders van de Faem 
hun schipper met niet veel meer dan geschut, 
proviand en bemanning lieten afreizen, heeft het 
er alle schijn van dat zij voornemens waren zout in 
West-Indië te halen. Deze hypothese zal aan kracht 
winnen als in het wrak nog restanten van een 20-tal 
kruiwagens of scheppen gevonden zullen worden, 
maar ongetwijfeld hebben in 1631 de bewoners van 
Poole ook de bruikbaarheid van deze voorwerpen 
ingezien. 

Reinier Nooms, Den 

Dubbelen Arent een 

Westindis Vaerder (ca. 

1650). Ets. Detail

 Noten
 Not. Arch. = Oud Notarieel Archief
 ORA = Oud Rechterlijke- en Weeskamerarchieven
1 http://www.phc.co.uk/downloads/environment/env_harbourmon_appen11_0807.pdf
2 I. Friel, 'The Mercy of the Sea', Identifying the Swash Channel Wreck, 2013. Uitgave in eigen beheer.
3 Voor een moderne transcriptie van het Admiralty Court Book 1550-1834, zie http://www.poolehistory.org.uk/node/328328
4 Over het leven en werk van Jacob Jansz van Enkhuizen zie A.Roddie, Jacob, the diver, The Mariner's Mirror, p. 253-269.
5 De schipper van de Faem, Jacob Jansz Bootmaecker, startte op 15 januari 1631 in Hoorn een rechtszaak tegen Aris Jacobsz Boffert in verband met een betaling  
 van een hypotheekbrief. Waarschijnlijk was Bootmaecker op dat moment nog niet uit Hoorn vertrokken. De gedaagde werd op 20 februari 1631 veroordeeld.
6 The National Archives ( Kew, Richmond), High Court of Admiralty 24/87(1630-1631), no. 171, fol. 1-2v. De datering van de akte in het boek geeft aan 2  
 maart 1630, daar volgens de Juliaanse kalender die gold in Engeland  het nieuwe jaar 1631 begon op 25 maart.
7 De twee laatstgenoemde personen kunnen niet worden geïdentificeerd. Mogelijk waren zij medereders van het schip of behoorden zij tot de bemanning. 
8 Hoorn, ORA 4582 (7 dec. 1621). 
9 Hoorn, Not. Arch. 2072 (8 sept. 1624).
10 Hoorn, ORA 4227 (10 okt. 1626).
11 Hoorn, ORA 4225 (9 en 14 juli 1632).
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jan de vries

Je zou het nu niet zeggen, maar in de jaren na de 
oorlog waren er flink wat middenstanders in ons 
Venenlaankwartier. Op de eerste plaats natuurlijk de 
'grote' Vivo-kruidenier Steltenpool, later Jaap Ott. 
Verder op de Venenlaan het comestibleswinkeltje 
van Haremaker, bakker Haas, kruidenier Vonk 
en olieboer Tool. Daarnaast waren er nog twee 
groentezaken: Jan Roos en Jan Timmerman die 
aan het eind van de laan ook zijn groentetuin 
had. Daar woonde ook melkboer Vis. Op de 
hoek met de Pieter Florisstraat bevond zich de 
piepkleine kappers- annex sigarenzaak van Komen 
met daarnaast in de Pieter Florisstraat de slagerij 
van Dinkla, later Van der Meer. Op de hoek van 
de Pieter Florisstraat en de J.P. Coenstraat was het 
kleine kruidenierszaakje van Arie van der Vuurst, 
waar we altijd ouwel voor een cent kochten. 
Even verder, op de kruising van de J.P. Coenstraat 
en de Johan Messchaertstraat, waren maar liefst 
drie winkels gevestigd: groenteboer Van Ophem, 
later sigarenzaak, nu Messchaertstraat 36 en J.P. 
Coenstraat 25, destijds nummer 27(!) en winkelier 
Vermeulen, Messchaertstraat 38. Daar tegenover 
lag de bakkerij van Cor van der Oord, op nummer 
17. Bij de laatste mocht je soms achterom lopen 
tot in de bakkerij waar je kon genieten van de 
onwaarschijnlijk heerlijke warmte.

Melkboer Vis, in de persoon van zijn superaardige 
zoon Kees, kwam dagelijks langs met de kar. Eerst 
schonk hij de melk in met een literkan. Later zat er 
onder aan de melkbus een ronde metalen ruimte 
met een glas ervoor. Door een hendel te bewegen, 
kon je de ruimte half vullen. Het was dan precies 
een halve liter en dat kon je zien door het glas. Het 
apparaat was verplicht om fraude te voorkomen, 
maar ik weet zeker dat dat voor Kees niet nodig 
was!
Groenteboer Japie Eindhoven kwam met paard en 
wagen aan de deur en niet te vergeten Jan Engel, 
de schillenboer. Zijn kleine paardje zorgde voor 
een sensatie door een waterval van stomende urine 
op de stenen van het hofje te laten kletteren. Een 
spektakel voor de stadsjeugd! Overigens een mak 
beestje, want wij liepen er wel onderdoor… zonder 
nat pak. En je kon Jan echt kwaad maken door zijn 
paard een ezeltje te noemen!
Maar het leukste was als Jan Verus met zijn door 
een paard getrokken straatorgel door het hofje 
reed. Helemaal achter op de wagen was een hoekje 
waarop je met een beetje geluk een stuk mocht 

meerijden. Verus woonde ook op de Venenlaan, 
waar hij bij zijn huis op nr. 187 ruimte had voor 
paard en orgel.

In het hofje woonde één ondernemer; Piet Smit 
die samen met Jan Ay een transportbedrijf had: 'De 
Westfries'. Ik denk dat ze vooral bouwmaterialen 
vervoerden. We mochten regelmatig meerijden 
met buurman Smit. Soms in de cabine, maar ook 
wel in de laadbak. Daar kwam helaas een definitief 
einde aan toen zijn neefje Martien Smit uit de 
Gravenstraat een keer in volle vaart uit de laadbak 
viel. Dat gebeurde bij de toenmalige oprit van de 
Lage Weg naar de Schellinkhouterdijk. Martien 
liep daarna enige tijd als een witte mummie in 
verband. De enigen die toen nog mee mochten, in 
de cabine van de 'hoge hoed', waren buurjongen 
Giel Kruisdijk (nu mijn ijzeren geheugen) en mijn 

broer Gerard die de illusie had dat hij ook chauffeur 
wilde worden.
Overigens was er in het hofje veel kennis aanwezig 
van auto's. Er woonden twee garagechefs: Ashof 
van een touringcarbedrijf en Houter van de Naco. 
Buurman Houter had een prachtige wijnrode 
motorfiets van zwaar kaliber. Zijn schuur was 
absoluut verboden gebied, want op de vloer lagen 
op een zeil soms ontelbare boutjes en onderdelen 
van het motorwonder. Samen met kapper Koomen, 
die ook zo'n pracht exemplaar had, gingen de 
heren met hun dames achterop op vakantie naar 
Oostenrijk en Zwitserland. Onvoorstelbaar in die 
tijd!

'avOnturen' in HOOrn in de vijftiger jaren (7 - slOt) 

Venenlaan 14



190

grote ramen in de zijgevel waren er al wel. Er was 
een enorm lange balie met daarachter de muur van 
boeken, allemaal (heel saai) gekaft in bruin papier. 
De dames Saulenn zwaaiden er met strenge hand de 
scepter. Thuis hadden we een catalogus waaruit je 
een wensenlijstje kon samenstellen. Je moest maar 
afwachten wat je daarvan kreeg. Inkijken kon niet 
en weigeren was uit den boze. Wat een verademing 
toen later de eerste vestiging van de openbare 
bibliotheek startte op de Roode Steen en je zelf 
langs de boekenrijkdom mocht dwalen, alles kon 
inkijken en zelfs mocht gaan zitten lezen!
Er was ook een uitleen in de Grote Havensteeg en 
in de Nieuwsteeg was overigens ook een neutrale 
bibliotheek, van de heer Bijhouwer. Die had heel 
andere boeken (Dick Bos en zo) en verkocht ze 
ook. Leuk om te lenen van onze buurjongens!

Op de Roode Steen, voor ons dus (nog steeds) 
Kaasmarkt, was nog iets bijzonders. Nee, niet 
Janpiet, die hoorde er gewoon. Maar er stond 
aan de kant van het Winstontheater een flink uit 
de kluiten gewassen muziektent. Daar speelden 
natuurlijk de drie plaatselijke muziekkorpsen 
Apollo, Crescendo en Kunst na Arbeid. Ik herinner 
me ook een demonstratie van Sportschool Gons; 
wat een stoere man was dat en wat had hij een ster 
in het meisje Paula de Koning met haar spagaat op 
de ruggen van twee gymnasten! In de muziektent 
werden ook feestelijk de prijzen uitgereikt van 
de activiteiten bij het St. Maartensfeest. In die 
tijd was 11 november voor kwajongens een 
reden om met echte fakkels (blikje boven op een 
stok, gevuld met in petroleum gedrenkte lappen) 
gevaarlijke streken uit te halen. Bijvoorbeeld lekker 
rondzwieren met de fakkel zodat de brandende 
lappen eruit vlogen. Wellicht een reden voor de 
HJR, de Hoornse Jeugdraad, om een alternatief 
te bedenken. Men ging niet de sterfdag, maar de 
geboorte van St. Maarten vieren. En dan niet in het 
donker, maar midden in de zomer, in augustus. Het 
is toch onbekend op welke dag hij geboren is. De 
festiviteiten besloegen vier dagen. De eerste dag: 
tafeltjes maken. Dat was vooral meisjeswerk: een 
tafeltje mooi versieren of aankleden. Als de jury 's 
avonds langs kwam, zat de maakster er bij en kreeg 
geheim gehouden punten. De volgende dag waren 
de erepoorten aan de beurt. Dat was mijn sterke 
punt. De erepoort werd jaarlijks bevestigd aan het 
neergelaten zonnescherm. Die waren er niet zo veel, 
dus dat gaf me al een voorsprong. De derde dag was 
de dag van de groepjes. Mooie verkleedpartijen. 
Mijn leeftijdgenoten waren allemaal jongens, dus 

Van motoren wist mijn vader niets (hij werd 
later Solexrijder!) maar van fietsen des te meer. 
Zodoende scharrelde hij voldoende onderdelen bij 
elkaar om voor mij het eerste fietsje-na-de-oorlog 
in elkaar te zetten. Het was poepbruin geschilderd, 
evenals de houten speelgoedauto met aanhanger 
die hij ook fabriceerde. Er was ook een restje gele 
verf om prachtige biezen op de fiets en de wielen 
te trekken. Ook de vrachtwagen (die ik na 70 jaar 
nog heb) werd van geel opschrift voorzien. Die auto 
heeft mij, onze drie zoons èn zes kleinkinderen 
overleefd. Het blauwe nummerbord was GZ47, 
naar ons huisnummer.
De eerste proefrit met het fietsje mislukte een 
beetje. Onder leiding van mijn broers reden we de 
Venenlaan af en de Holenweg op. Daar passeerden 
we eerst zonder problemen de spoorlijn naar 
Enkhuizen, maar daarna volgden de rails van 
de lijn naar Medemblik en die lagen (nu nog) 
diagonaal over de weg. Toen mijn voorwiel daarin 
belandde, maakte ik natuurlijk een flinke schuiver. 
Broer Piet kreeg thuis flink op zijn kop omdat hij zo 
stom was geweest die route te kiezen!

Dank zij dat fietsje kon ik uitgroeien tot een fervent 
lezer: het was een peulenschil om met een stapel 
boeken op de bagagedrager naar de bibliotheek 
te karren. De R.K. Parochiële Bibliotheek was 
gevestigd op de hoek van de Ramen en de 
Nieuwsteeg, op nr. 25, waar later de firma Van 
Berkum een winkel in religieuze artikelen had 
en nu al jaren de fraaie zaak in huishoudelijke 
artikelen heeft. De bibliotheek was even diep, maar 
veel smaller dan het huidige dubbele pand. De 

Bakker Haas, 

Venenlaan 74

Vivo-winkelier Van der 

Kooij, Venenlaan 38
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maakten we een circusvoorstelling waarvoor we 
ons niet zo hoefden te verkleden, maar waarbij 
we wel altijd voor iets spectaculairs zorgden. En 
dat verleidde dan toch weer de jury. Zodoende 
hebben we meerdere malen op de vierde avond 
de muziektent betreden om de prijzen op te 
halen. Jammer dat de traditie verdwenen is. 
Hoewel de liedjes nu op 11 november ook niet te 
versmaden zijn. Waarbij ik overigens aanteken dat 
de deelnemende Marokkaanse kinderen het mooist 
zingen!

Een heel ander feest was het natuurlijk als we 
voldoende geld hadden om naar Denies te gaan die 
op de Gouw, toen op nr. 12, de eerste 'snackbar' 
van Hoorn had gevestigd. Het kleine pandje was 
gevuld met een toonbank en daarachter een bak 
hete olie. Er stonden voor de klanten een stuk of 
wat stoelen op een rij. Denies zag er niet gezond 

uit, zei ook niet veel, maar hij bakte voor ons 
heerlijke oliebollen. Een andere lekkernij vond 
je bij Doffer. Die stond met zijn grote vierkante 
ijskar in het grind tussen de bomen op de kruising 
van Spoorsingel en Koepoortsweg. Ik wilde liever 
slagroom dan ijs, maar ik heb nooit durven vragen 
of ik voor een kwartje niet ijs mèt, maar alléén 
slagroom kon krijgen.
Overigens stond aan het begin van de Koepoortsweg 
een fantastische attractie: de spoorbrug. Het zwart 
houten gevaarte bestond uit twee hoge trappen 
en een overspanning boven de rails. Er was een 
fietsgoot naast de trappen, maar je bedacht je wel 
twee keer voor je met je zware fiets over de hoge 
brug ging. Machtig mooi om bovenop te staan en 
volledig te verdwijnen in de rook en stoom van de 
locomotieven!
Wat voor geweldig speelparadijs het hofje met 
omgeving was, ontdekte ik toen ik bevriend raakte 
met zoon Joep van de notaris en Hans van het hoofd 
van de school. Die bleken alleen binnenshuis en in 

hun tuin te spelen! Natuurlijk ook avontuurlijk, 
maar ànders.

Het was leuk om zeven afleveringen lang met 
vroeger bezig te zijn. Het rolde er zo maar uit. 
Echter, het geheugen wordt minder en voordat 
mijn fantasie met u op de loop gaat, stop ik er dus 
mee…

lezers sCHrijven

Winkelstand Grote Noord zat iets anders in 
elkaar

frans zaCk

Voor de rubriek 'Hoe Hoorn veranderde' in het 
septembernummer van het kwartaalblad had ik 
mijn oog laten vallen op een unieke foto van een 
tafereel op het Grote Noord. Op de voorgrond 
waren personen te zien die in afwachting waren 
van de komst van een neomist (een nieuw 
benoemde priester). 
Dit met als achtergrond een aantal winkels die 
inmiddels allemaal verdwenen zijn. Daar ik zelf 
enige twijfel had over de naam van de middelste 
van de drie winkels heb ik met diverse personen 
overleg gehad. Desondanks blijkt nu dat de door 
mij genoemde stoffenzaak van de dames Dudok-
De Wit niet op nummer 28 maar op nummer 24 
gevestigd was.
Ik werd op deze fout gewezen door Jur de Wit 
die hierover het volgende schrijft:
'Met belangstelling heb ik kennis genomen van 
het artikel op de achterzijde van het kwartaalblad 
no. 3 van dit jaar. Ik ben de enige zoon van de 
familie H. de Wit-Bierhaalder en heb bijna mijn 
hele jeugd gewoond op het adres Grote Noord 
26. De stoffenzaak Dudok-De Wit was echter 
gevestigd in het pand Grote Noord 24 en is 
niet zichtbaar op de foto. In het pand Grote 
Noord 28 was de handwerkzaak gevestigd van 
de familie Bijl-Schekkerman. Zij hadden geen 
kinderen. Het lijkt mij wel zinvol om dit in uw 
volgende uitgave te rectificeren. Met vriendelijk 
groet: Jur de Wit, Heiloo.'
Hierbij dank aan Jur de Wit voor het rechtzetten 
van dit kleine stukje historie van onze stad.
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kraamvrouwen, die van goed gedrag en getrouwd 
waren, die tenminste één kind in leven hadden en 
wier man tenminste vier jaar in de gemeente Hoorn 
woonde. Bij het overlijden van de baby werd een 
gulden gegeven. In plaats van de f 1,50 werden 
vanaf halverwege de 19e eeuw aan de pakketten 
spijsbriefjes toegevoegd, waarop gort, zeep, stroop, 
room, koffie en een ton lange turf kon worden 
verkregen. Contant geld werd te vaak aan verkeerde 
zaken besteed. Hierbij ziet u een afbeelding van het 
schilderij Een rijke dame bezoekt een arm huisgezin, 
Gerardus Terlaak, olieverf op doek, 1853. In de 
scriptie staat hiervan een zwart-wit afbeelding. 
Voor het bed van haar zieke man zit een jonge 
moeder met een kind op schoot en twee kinderen 
aan haar zijde. Het leed is van haar gezicht af te 
lezen. Achterin de kamer bij de wieg kijkt een 
welgestelde dame toe. Dit tafereel geeft een inkijk 
in een 'werkplek' van de dames van de Moederlijke 
Weldadigheid. Voor een van de komende nummers 
van het Kwartaalblad zal de auteur een artikel over 
dit onderwerp verzorgen. 
Dit jaar, waarin hij op 23 december 75 jaar wordt, 
gaf de in Hoorn geboren heer René Feller zijn 
biografie uit. Hij schonk ons een exemplaar van dit 
boek: René Feller Het zwarte schaap van de KNVB. 
Zijn levensverhaal geredigeerd door Leo Jong. Feller 
beschrijft hierin zijn leven en werken, waarin 
voetbal een zeer grote rol heeft gespeeld. Hij 
vertelt over zijn jeugd, militaire dienst, zijn werk 
in de porselein-, glas- en aardewerkhandel en over 
zijn carrière als voetballer, maar vooral als trainer 
in Nederland, Koeweit en een aantal Afrikaanse 
landen. Feller, nu terug op zijn thuisbasis in 
Zwaag, eindigt met te vertellen over zijn huidige 
bezigheden en ambities. 
Van de heer John Lamers kregen we enkele 
interessante zaken. Als eerste noem ik het 
boekwerkje Familie Blasweiler Opgezocht, geschreven 
en samengesteld door Joost en Sim Blasweiler. Dit is 
de weergave van de resultaten van negen maanden 
familieonderzoek. Het is geen eindresultaat, maar 
slechts een tussenverslaglegging uit 1994. Het 
onderzoek binnen Nederland was toen zo goed 
als klaar en had een flinke hoeveelheid gegevens 
opgeleverd over leden van de familie Blasweiler, 
enkelen woonachtig in Hoorn, maar veel meer in 
plaatsen door heel het land. In Duitsland lag toen 
nog een heleboel onderzoekwerk te wachten. Dit 
boekwerkje bevat al wel een beknopte geschiedenis 
van het dorp Blasweiler in de Eifel, de bakermat 
van deze familie. 
Als tweede uit de schenking van John Lamers 

CHrist stOffelen

In deze aflevering komen de aanwinsten uit de 
periode augustus tot en met half oktober van dit jaar 
aan de orde. Om te beginnen vermeld ik een aantal 
van de vele in deze periode ontvangen schenkingen, 
waarvoor ik namens Oud Hoorn alle gulle gevers 
hartelijk mag bedanken. Van de heer Kees Zwaan 
uit Anna Paulowna ontvingen we zijn zeer 
interessante bachelorscriptie Cultuurgeschiedenis 
uit 2016, getiteld Luyermandsgoed en spijsbriefjes. 
De Moederlijke Weldadigheid als deel van de civil 
society van het negentiende-eeuwse Hoorn. Onder 
civil society wordt een groep burgers verstaan 
die zich aaneensluiten om een bepaald doel na 

te streven. In dit geval betreft het dames die zich 
inzetten voor het welzijn van arme moeders en 
hun baby's. De Maatschappij van de Moederlijke 
Weldadigheid ontstond in 1829 op instigatie van 
burgemeester Van de Blocquery van Hoorn. De 
leden bezochten de hun toegewezen wijken en 
verschaften pakketten Luyermandsgoed, een hemd, 
een laken en bovendien f 1,50 aan behoeftige 

Het dOCumentatieCentrum van Oud HOOrn     

Rijke dame bezoekt 

een arm gezin, 

G. Terlaak, 1853
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noem ik een envelop met foto's van de NOS, 
gemaakt ter voorbereiding van de landelijke intocht 
van Sint Nicolaas in Hoorn in 1982. De 26 
foto's van 25,5 cm bij 20,4 cm geven een mooi 
beeld van het havengebied tot aan Grote Oost en 
Roode Steen. Zoals gebruikelijk met foto's, zal 
onze beeldbeheergroep zich over deze schenking 
ontfermen. 
Mevrouw A. Dol-Schellevis schonk ons een aantal 
boekjes, kranten en andere uitgaven waarvan het 
meeste goed bruikbaar is binnen onze vereniging. 
Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat Jacob 
Conijn uit Berkhout voor zijn zoon Jan en diens 
aanstaande echtgenote Anna Braas een bakkerij in 
Nibbixwoud kocht. Jan en Anna hadden allebei al 
eerder ervaring in het bakkersvak opgedaan. Zij 
wisten van hun eigen bakkerij een succesvolle zaak 
te maken, die door drie volgende generaties Conijn 
verder werd uitgebouwd tot het bedrijf Corda 
Banket, sinds 1977 gevestigd op Industrieterrein 
Hoorn 80. Oud Hoorn kreeg enkele exemplaren 
van het jubileumboek Van Bakker Conijn naar Corda 
Banket 1916 – 2016. Deze uitgave geeft een prettig 
leesbaar, interessant historisch overzicht van de 
hierboven genoemde ontwikkeling. Het boek is 
voorzien van veel informatieve en leuke foto's en 
andere illustraties. Kijken we achterin het boek 
naar het colofon, dan zien we dat, evenals aan 
het bedrijf, aan dit boekwerk de familiebijdrage 
aanzienlijk is geweest. Corda Banket was ook een 
van de sponsors van de feestelijkheden rondom het 
100-jarig jubileum van onze vereniging.
Vervolgens bespreek ik enkele van de in deze 
periode gedane aankopen. 
Een leuk fotoboek is de in 2003 bij 'his story' te 
Ljubljana verschenen uitgave Herinneringen aan 
Hoorn. Van een vrij zeldzame foto uit dit boek 
ziet u hierbij een afbeelding. Op de Roode Steen 
is de kaasmarkt in volle gang. De Waag heeft zijn 
houten luifel uit 1912. Op de hoek Roode Steen-
Grote Noord staat het Winston-theater, ofwel de 
Winston-bioscoop. Daarvoor staan enkele kleine 
boompjes en weer daarvoor, iets links van het 
midden van de foto, is de verplaatsbare muziektent 
uit 1909 te zien. De foto moet ergens tussen 1912 
en 1945 genomen zijn. Wie het nauwkeuriger weet, 
mag het zeggen. 
Een alleraardigst boekje is Zingen rond het IJsselmeer 
van Lize Stilma. In deze uitgave uit 1981 worden 
dertien verschillende koren besproken uit elf 
plaatsen. Voor Hoorn wordt de geschiedenis 
van de dan 130 jaar oude Koninklijke zang- en 
orkestvereniging 'Sappho' beschreven. De repetities 

vonden aanvankelijk plaats in het gebouw van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen oftewel het 
Oost-Indisch Huis, Muntstraat 4. Tegenwoordig 
repeteert Sappho in de eigen ruimte aan de 
Gedempte Turfhaven. 
De kerkelijke twist die in 1517 rond de persoon 
van Maarten Luther uitbrak, heeft Europa op veel 
gebieden ingrijpend veranderd. Luther heeft de 
Reformatie, de hervorming van de bestaande kerk, 
in gang gezet. In West-Europa kwam daarmee een 
eind aan de godsdienstige alleenheerschappij van 
de Rooms-Katholieke Kerk. De 'ketters' werden 
aanvankelijk fanatiek en fel vervolgd met plakkaten, 
inquisitie en brandstapels. Er braken hevige 
oorlogen uit. In het onlangs verschenen boek De 
Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en 
cultuur geven vijftien kerk- en cultuurhistorici een 
overzicht van de Reformatie en de gevolgen daarvan. 
Van deze schrijvers voerden Huib Leeuwenberg, 
Henk Slechte en Theo van Staalduine de redactie 
bij de totstandkoming van deze prettig leesbare 
en prachtig geïllustreerde uitgave. Het boek begint 
met een schets van de situatie omstreeks 1500 en 
besteedt veel aandacht aan de Lutherse Reformatie 
en andere bijzondere onderwerpen in woord en 
beeld. Hoe de Reformatie de verhouding tussen 
kerk en overheid onder spanning zette kunnen we 
bijvoorbeeld lezen in de beschrijving van hoe de 
Wederdopers in 1534 de stad Münster bezetten. 
Jan Beukelszoon, beter bekend als Jan van Leiden 
speelde hierbij een grote rol, die hij in 1536 met de 
dood moest bekopen. 
Voor ons, Nederlanders, is natuurlijk de 
Reformatie in de Nederlanden een belangrijk 
onderwerp. Hieraan wordt in het boek dan ook ruim 
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frans zaCk

In de afgelopen jaren heb ik enkele verhalen 
geschreven over garagebedrijven in Hoorn. Het 

begon met de beschrijving van Automobielbedrijf 
Geerling en Winkelaar. Daarna was de beurt 
aan het automobielbedrijf Van der Linden Van 
Sprankhuizen. Als derde zou ik graag aandacht 
geven aan een groot bedrijf dat ooit in Hoorn 
gevestigd was. En daarbij bedoel ik de Hoornsche 
Automobiel Maatschappij die gevestigd was aan 
de Gouw 19 met een werkplaats aan het Breed. 
Inmiddels heb ik al wat gegevens en fotomateriaal 
over dit bedrijf weten te achterhalen maar dit is nog 
niet voldoende om de hele historie te beschrijven. 
Het bedrijf heeft bestaan tot 1939 en was naast 
dealer van Chevrolet en Citroën ook importeur van 
de Amerikaanse Mason-bedrijfswagens. Zelfs in het 
Westfries Archief is vrijwel niets terug te vinden 
over dit eens zo gerenommeerde bedrijf.  
Mijn vraag aan de lezers van het kwartaalblad 
is: weet u iets meer over dit bedrijf of heeft u 
fotomateriaal beschikbaar. Laat dit stukje historie 
niet verloren gaan en geef uw informatie door 
aan    onze redactie: redactie@oudhoorn.nl of 
neem contact op met het adres: Vereniging Oud 
Hoorn, Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn. 
Misschien dat ik vervolgens met uw hulp het reilen 
en zeilen van dit autobedrijf op papier kan zetten.

wie weet iets Over de HOOrnsCHe autOmOBiel maatsCHappij?

aandacht besteed. Niet het Lutheranisme maar een 
andere tak van de Reformatie, het Calvinisme werd 
in onze streken de bevoorrechte godsdienst. We 
lezen waarom 'Calvijn het in de Nederlanden van 
Luther wint'. Aandacht is er ook voor de culturele 
gevolgen van de Reformatie, waarvan verscheidene 
groot en blijvend blijken te zijn. Er trok een hevige 
beeldenstorm over de Nederlanden, in de eredienst 
kreeg het woord de hoofdrol in plaats van het 
ritueel en de volkstaal verving het Latijn. 
Als illustratie ziet u hierbij Luther en Calvijn 
afgebeeld in een venster van de evangelische 
stadskerk van Wiesloch in Duitsland. Hiervan is 
ook in het boek een afbeelding te zien. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227.

De Hoornsche Automobiel Maatschappij was zelfs ooit importeur van het 

Amerikaanse bedrijfsautomerk Mason. Hier staat een bus en een vrachtwagenchassis 

voor de deur van het bedrijf aan de Gouw 19

Luther en Calvijn, venster evangelische stadskerk van Wiesloch, Duitsland
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veermansklOk Overleeft Brand en OOrlOg 
Hans rijswijk

'Wie met gewijde klokken schiet, wint toch 
de oorlog niet'. Terugkijkend op de landelijke 
klokkenroof, in opdracht van de Duitse bezetter 
ook in Hoorn uitgevoerd in het voorjaar van 1943 
en de afloop van de Tweede Wereldoorlog, een 
waarheid zonder gelijke. 

Ook Hoorn wordt – op een enkele uitzondering na 
– ontdaan van kerk- en andere bronzen klokken. 
Tezamen verdwijnen éénenvijftig klokken. Het 
totale carillon van de Grote Kerk wordt geroofd, 
evenals klokken uit de torens van de Oosterkerk, 
Hoofdtoren, Sint Pietershof, Statenlogement, R.K. 
Kerk, Sint Jansgasthuis en het Missiehuis. Twee 
klokken ontspringen de dans. Het kleine klokje 
in de toren van de Oosterkerk, rond 1450 gegoten 
door de Utrechtse klokkengieter Buitendiic, is al 
voor het uitbreken van de oorlog aangemerkt als 
onvervangbaar historisch erfgoed, wordt gemerkt 
met de hoofdletter M (monument) en blijft hangen. 
In de Noorderkerk blijft een klok uit 1606 achter, 
simpel door het toevallige feit dat die niet door de 
spijlen van het torentje naar buiten kan worden 
gehaald. 

Nederhorst den Berg
Uit de Hoofdtoren verdwijnen alle drie klokken; tot 
ieders verrassing keren er twee na de oorlog terug. 
Al snel na de bevrijding blijkt de veermansklok 
niet in de smeltoven, maar in een toren van 
Nederhorst den Berg te zijn beland. Op 4 juli 
1945 keert dit klokje (gewicht 95 kilo) terug in 
Hoorn. De heelslagklok (gewicht 710 kilo) wordt 
teruggevonden in Den Haag en wordt op 3 juli 
1946 weer ingehaald. Van de halfslagklok uit de 
Hoofdtoren wordt niets meer vernomen. In een 
krantenartikel van 19 juli 1945 wordt de vraag 
gesteld of deze klok zich aan boord heeft bevonden 
van een schip vol klokken, dat in de nacht van 6 
op 7 januari 1945 op een zandbank voor (toen nog 
het eiland) Urk is gezonken. Bij de later geborgen 
klokken wordt die echter niet aangetroffen.

Dat het veermansklokje van de Hoofdtoren 
behouden is, is vooral uit geschiedkundig oogpunt 
belangrijk. De klok vormt het klinkende bewijs 
dat Hoorn in vroeger eeuwen een veerdienst had, 
namelijk op Amsterdam. Veerdiensten (een min of 
meer regelmatige verbinding tussen twee plaatsen) 
ontstaan in de 15de eeuw; de eerste in 1488 tussen 
Antwerpen en Veere. Later (eind 1510) komt er 

een veer tussen Amsterdam en Spaarndam. In de 
noordelijke Nederlanden wordt in 1529 voor de 
eerste keer een verbinding tussen twee steden door 
diezelfde steden geregeld: Amsterdam en Hoorn.

Klinkende aankondiging 
Een veermansklok wordt in die tijd in plaatsen 
met een veerdienst gebruikt om een aanstaande 
afvaart van het veer- of beurtschip aan te 
kondigen. In Enkhuizen hangt de beurtschippers- 
of veermansklok, gegoten door Jan Verbruggen in 
1755, nog altijd in De Drommedaris. De 'Elburgsche 
Almanak op het Schrikkeljaar MDCCXVIII' (1768) 
vermeldt in de 'Orde der veerbeurten' (Elburgse 
schippers varen dan per toerbeurt) dat de afvaart 
om 1 uur wordt aangekondigd door het luiden 
der veerklok. En in Hoorn wordt de veermansklok 
volgens kroniekschrijver Abbing ('Vervolg op 
Velius') vanaf 1651 alle avonden geluid vóór het 
vertrekken van het beurtschip op Amsterdam'. 
In dat jaar 1651 wordt de Hoofdtoren uit 1532 
verrijkt met het kleine torentje en wordt daar, 
naast twee klokken om het hele en halve uur aan 
te kondigen, ook de veermansklok opgehangen. 
Dat klokje is volgens kroniekschrijver Abbing 
gegoten in 1529. Terwijl het randschrift vermeldt: 
'Ihesus. Maria. Anno dm. MCCCCCXXII'. Oftewel 
gegoten in 1522. Waar dus Abbing veronderstelt, 
dat de klok stamt uit het jaar dat de reguliere 
veerdienst tussen Hoorn en Amsterdam van start 
gaat, spreekt het randschrift dit tegen. Waar het 
veermansklokje trouwens heeft gehangen voordat 
het in 1651 in de Hoofdtoren is beland, is 
onbekend. Waarschijnlijk klinkt het vanuit een 
andere toren en roept het de reizigers op voor de 
bootreis naar Amsterdam.

Bliksem slaat toe
Het is overigens de tweede keer, dat de veermansklok 
de geschiedenis overleeft. Immers, bijna een eeuw 
nadat het torentje op de Hoofdtoren zijn plek 
heeft gekregen, slaat in 1750 de bliksem toe. De 
spits vliegt in brand. Blussen blijkt een moeilijk 
karwei. Er wordt zelfs een kanon aangerold om 
de spits er af te schieten. Protesten van de buurt 
voorkomen deze zonderlinge blusmethode. Een 
paar brandweerlieden klimmen in oliepakken naar 
boven en weten het vuur te bedwingen. Zij komen 
met gesmolten lood op de kleding naar beneden. 
De veermansklok overleeft het vuur, evenals 
de heelslagklok. De halfslag begeeft het echter, 
die barst. Later wordt die klok hergoten door 
vermoedelijk de Hoornse klokkengieter J.N. Derk.              
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de educatie tot ontwikkeling te brengen. Als cadeau 
voor zijn inzet overhandigde voorzitter Jaap van 
der Hout Eddy een foto van Benno Ellerbroek van 
het Grote Oost en de Oosterkerk. Voor de laatste 
zet Eddy Boom zich als voorzitter van de Stichting 
Oosterkerk met evenveel hart en ziel inzet.

De Monumentenprijs Oud Hoorn 2017 ging naar 
de restauratie van Italiaanse Zeedijk 58. Sjon en 
Hanneke Kooij, de jonge bewoners, hebben samen 
met familie en deskundigen met tomeloze energie 
en grote liefde het pand gerestaureerd. Bijzondere 
17e eeuwse elementen, zoals de spiltrap, zijn na 
grondig onderzoek teruggebracht.

Een extra monumentenprijs dit jaar was er voor 
het pand Kleine Oost 36. Deze prijs is tevens 
een extra huldeblijk aan Eddy Boom, die als 
voorzitter van het Comité 40-45 gezorgd heeft 
voor versterking van de band met Oud Hoorn. 
Tijdens het laatste oorlogsjaar van de Tweede 
Wereldoorlog was op deze plaats de afluisterpost 

egBert Ottens

De najaarsledenvergadering 2017, op zaterdag 14 
oktober jl. was een bijzondere en een fotogenieke. 
Het verslag houdt u tegoed voor het eerste 
nummer van ons Kwartaalblad in 2018. Voor een 

sfeerimpressie wordt u verwezen naar de website 
van Oud Hoorn. Hierbij een aantal foto's van deze 
bijeenkomst. 

Na negen jaar werd afscheid genomen van 
bestuurslid Eddy Boom. In die periode wist Eddy 
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van het verzet Post Poddie gevestigd. De gevelsteen 
die daaraan herinnert, werd na de vergadering 
onthuld door mevrouw Leny Iepenga-Bravenboer. 
Zij is de schoondochter van de vrouw die afgebeeld 
staat op de plaquette: Marie Iepenga-Brouwer, 
de echtgenote van Jo Iepenga, die de leiding 

van de post had. Mevrouw Iepenga verrichtte de 
onthulling samen met de dochter van de eigenaar 
van het pand Erik van der Gulik in het bijzin van 
een groot aantal leden van Oud Hoorn. 

Tot slot was er een zeer verdiend huldebetoon 
voor Frans van Iersel. Nadat hij na de pauze 
de lezing Monumenten verbinden met de toekomst. 
Frans is al decennia actief voor Oud Hoorn. 
Hij vertegenwoordigt Oud Hoorn al lang in de 
Commissie monumenten en welstand en speelt met 

zijn kennis en capaciteiten een grote rol binnen de 
vereniging. Nooit vergeefs wordt daar een beroep 
op gedaan. Met een daverend applaus stemde 
de ledenvergadering in met het voorstel van het 
bestuur waarbij Frans van Iersel tot erelid van onze 
vereniging werd benoemd.    
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Markante koppen 

De expositiecommissie 
wil in het eerste kwartaal 
van volgend jaar toch nog 
een tentoonstelling met 
'markante koppen' inrichten 
in de expositieruimte in 
het Oost-Indisch Pakhuis 
aan Onder de Boompjes. 
In eerste instantie stond 
deze gepland voor de 
afgelopen zomermaanden 
en was het de bedoeling om 
alleen de markante koppen 
van bekende stadsfiguren 
te tonen, zoals de legendarische Peukie Snel, getekend door de 
Hoornse schilder Adriaan Volkers of de door het potlood voor eeuwig 
bewaarde Jan Wortel. Het aanbod bleek echter te gering, waarop is 
besloten om de 'doelgroep' uit te breiden met bekende inwoners van 
Hoorn. Natuurlijk wil de expositiecommissie het liefst schilderijen en 
tekeningen exposeren, maar ook andere vormen van beeldende kunst 
zijn welkom. Een voorkeur gaat uit naar werk van in Hoorn gewerkt 
hebbende (of nog werkzame) of in Hoorn geboren kunstenaars. 
Getracht wordt om een scala van markante koppen bijeen te brengen 
van figuren, die het beeld van Hoorn in de afgelopen eeuw mede 
hebben gemaakt.

Wie denkt een schilderij, tekening of foto voor deze exposities in 
huis te hebben en die ook gedurende de duur van een tentoonstelling 
beschikbaar wil stellen kan een reactie sturen naar info@oudhoorn.nl.      
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een BijzOndere rekenpenning

In de collectie van het Teylers Museum in Haarlem 
zag ik een zilveren exemplaar uit 1587 en een 
bronzen exemplaar uit 1588 (zie afbeelding hierna). 
Duidelijk te zien is dat er telkens een nieuw stempel 
is gemaakt in de jaren dat de penning is gemaakt: 
de beeldenaar (afbeelding) is hetzelfde maar er zijn 
kleine details die anders zijn. Op de penning van 
1587 geen directe verwijzing naar Hoorn, ook het 
stadsgezicht lijkt anders te zijn.

Naar de aanleiding om in 1587/1588 deze penning 
te slaan, kunnen we slechts raden. Ook door Teylers 
museum wordt gerefereerd aan een aanmaning tot 
eendracht van Nederlanders en Engelsen en de 
onenigheid in Hoorn na het vertrek van Leicester. 
Bij dezelfde penning uit 1591 vermeldt Teylers: 
'Oproep tot eenheid onder de Staten.'
Als het inderdaad een oproep tot eendracht is, dan 
kunnen we dat herleiden tot de toen heersende 
politieke instabiliteit. Velius vertelt dat er ook in 
Hoorn twee kampen waren: de Engelsgezinden 
(Leicester was in 1587 daarvoor afgezet maar had 
nog veel trouwe aanhangers) en de  Prinsgezinden. 
Prins Maurits zelf kwam met zijn raadspensionaris 
Van Oldenbarnevelt in 1588 naar Hoorn om orde 
op zaken te stellen en die stabiliteit te herstellen. 

Velius geeft echter wat betreft de andere jaren waarin 
deze penning geslagen is geen aanknopingspunten.
Bij dezelfde penning uit 1591 vermeldt Teylers: 
'Oproep tot eenheid onder de Staten.' Bij 1598: 
'Rekenpenning van Hoorn' en bij 1604 'Aansporing 
tot eenheid en voorzichtigheid, tevens onenigheid 
tussen Amsterdam, Haarlem en overtoom.'

freek grOenendijk

Lezers van het Kwartaalblad Oud-Hoorn vroegen 
mij iets meer te vertellen over de twee (hier 
afgebeelde) vrijwel identieke rekenpenningen uit 
de jaren 1591 en 1595. En omdat het Hoornse 
geschiedenis is, ook interessant voor de leden van 
de Vereniging Oud-Hoorn.

Op de voorzijde zien we twee ossen onder één juk. 
Het omschrift TRAHITE AEQVO IVGO betekent 
'Trekt samen het juk' en kan gezien worden als een 
oproep tot eendracht.
Op de keerzijde zien we het stadsgezicht van 
Hoorn: de Hoofdtoren met het Houten Hoofd is 
duidelijk te zien. Het omschrift FRANGIMVR SI 
COLLIDIMVR betekent 'We breken als we tegen 
elkaar stoten' vrij vertaald: we gaan ten onder als 
we botsen. 
De posthoorn is een teken dat deze penning in Hoorn 
geslagen is, naar alle waarschijnlijkheid onder het 
gezag van de in 1586 benoemde muntmeester 
Balthazar Wijntges: zowel de lelie als het rozet zijn 
van hem bekende muntmeesterstekens. De Munt 
was destijds gevestigd in de Catharijnekapel.
Er zijn van deze rekenpenning zeven verschillende 
exemplaren bekend: de eerste in 1587, en 
vervolgens 1588, 1591, 1595, 1596, 1598, 1604 
en een zonder jaartal. 

Literatuur:
Th. Velius, 'Kroniek van Hoorn, band 2 1560-1629', 
Publicatiestichting Bas Baltus, 2007.p. 611-618
M. Tas, 'Rekenpenningen', 2009, p. 154, nr. 305
J.F. Dugniolle, 'Le jeton historique des dix-sept provinces des 
Pays-Bas', 1876; nrs. 3177/79, 3272, 3381/82, 3396 en 3571.
G. van Orden, 'Handleiding voor verzamelaars van 
Nederlandse historiepenningen', deel I,  1825. Nr. 1015 
(1595)
Met dank aan Jan de Bruin, Westfries Archief en het Teylers 
Museum, Haarlem.
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Dit keer is er iets unieks met deze 
rubriek. Want wat is het geval: het 
kwam nog nooit voor dat ik als foto-
graaf van de nieuwe foto in het ver-
leden ook de historische foto maakte. 
Mijn aandeel beperkte zich tot nu toe 
altijd tot het maken van een foto op 
de huidige lokatie. Waar het om gaat 
zijn de portiekflats in de Siriusstraat. 
En niet alleen de uit 1969 dateren-
de flats aan de Siriusstraat worden 

gesloopt, ook de tussenliggende wo-
ningen aan de Steenbokstraat en 
de Zuiderkruisstraat gaan tegen de 
vlakte. De huidige gebouwen zijn 
na 48 jaar technisch en functioneel 
verouderd. Verbetering van de leef-
baarheid in de wijk, variatie in type 
woningen en duurzaamheid zijn 
speerpunten bij deze nieuwbouw. In 
totaal gaat Woningbouwvereniging 
Intermaris ongeveer 370 duurzame 

en toekomstbestendige appartemen-
ten bouwen. Daarnaast wordt de 
straat en het openbaar groen rondom 
de woongebouwen door de gemeente 
opnieuw ingericht. In het voorjaar 
van 2018 begint de nieuwbouw op 
de plaats waar ik deze foto's maakte. 
De nieuwbouw zal dan in de zomer 
van 2019 gereed zijn. Het is leuk om 
te zien op de oude foto dat de Grote 
Waal bij deze flats ophield.
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