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Jaap van der Hout

De identiteit van onze stad en haar bewoners wordt deels 
bepaald door de openbare ruimte. Deze is het decor waarin 
we leven en soms zijn opgegroeid. Voor de historische 
binnenstad geldt dat nog sterker. Zij is het DNA van de 
stad en vormt een onderdeel van ons collectief geheugen. 
Door de lange historie kent zij meer persoonlijke verhalen 
en geschiedenissen dan later gebouwde woonwijken. Oude 
dorpsgemeenschappen als Blokker en Zwaag kunnen 
uiteraard ook bogen op hun eigen verhalen. 
De openbare ruimte van Hoorns binnenstad is van betekenis 
voor de gehele Hoornse gemeenschap. Het is een ruimte die 
ons allen aangaat en die we zouden moeten behandelen als 
onze eigen woonkamer. Zij vraagt meer dan kwalificaties 
als schoon, heel en veilig, waar de overheid deels zorg voor 
draagt. Maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid 
van ons allen: inwoners, bezoekers, belanghebbenden. 

Ondanks de aanpak van de openbare ruimte in het kader 
van het kwaliteitsplan uit 2000 met nieuwe bestrating 
en nieuw straatmeubilair overheerst vaak het gevoel dat 
de openbare ruimte van niemand. Dat is een punt van 
ergernis en zorg. Achteloos worden kauwgum, peuken 
en ander afval op straat gegooid en vuilniszakken veel 
te vroeg buitengezet. Tel daarbij op de overdaad aan 
paaltjes, reclameborden, fietsenklemmen, clandestiene 
gevelreclames, slecht ingerichte terrassen, straatmeubilair 
dat te pas en te onpas in het beeld staat, lege winkelpanden 
en auto's die niet te gast zijn maar een te dominante 
plaats in de openbare ruimte innemen. Uitstallingen met 
banieren, ballonnen, borden en allerlei handel ondermijnen 
het stadsbeeld. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt, 
maar daar horen ook duidelijke regels en handhaving 
bij. De laatste jaren is er te veel gedoogd in het publieke 
domein. Er wordt niet opgetreden tegen illegale reclames, 
kerstversieringen die het gehele jaar blijven hangen en niet 
vergunde verbouwingen. 

Aan de andere kant wordt er hard gewerkt om onze 
openbare ruimte te verbeteren. Het Kerkplein wordt dit 
jaar heringericht, de binnenstad wordt voorzien van oud 
Hoornse armaturen. Sommige belanghebbenden vinden dat 
mooi, maar niet aan hun gevel. Voor de lichtmasten kan dat 
betekenen dat deze gewenste oud Hoornse armaturen in 
een hele straat of steeg niet geplaatst kunnen worden. 

Laten we dit jaar samen beginnen om onze openbare ruimte 
met respect te behandelen alsof het onze eigen woonkamer 
is zodat we daarvan kunnen blijven genieten en het aantal 
mooie persoonlijke belevenissen en verhalen over onze stad 
blijft groeien.

Ook de gebruikers van deze ruimte wordt om een inspanning 
gevraagd. Het gaat hierbij om een groot aantal grotere en 
kleinere zaken die mede de verrommeling van de openbare 
ruimte veroorzaken.

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
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17.00 uur. Het gehele jaar zaterdag en 

zondag 13.00-17.00 uur

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
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1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

Email: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl
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10.00-16.00 uur 
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Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282500

Studiezaal open: 
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Voor meer informatie: 
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75 jaar vrijheid: 
'Kom vanavond met verhalen, 
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen: 
alle malen zal ik wenen.' 

Het zijn misschien wel de meest bekende dichtregels 
van de Joodse dichter Leo Vroman. 
Het kan niemand ontgaan: we vieren dit jaar 75 jaar 

vrijheid. Althans in ons deel van de wereld. Het is een zegen waar we dankbaar bij mogen 
stilstaan. Nooit eerder kende ons land een zo lange periode van vrede. In dit nummer komen 
de verschrikkingen uit de periode 1940-1945 in onze stad in enkele bijdragen voorbij. 
Om te beginnen het gedwongen vertrek van de Hoornse Joden op 20 april 1942. Terecht 
wordt ter herinnering aan deze schandvlek in de geschiedenis een gedenksteen in de zijmuur 
van het station geplaatst, de plek vanwaar zij vertrokken. Verder leest u over het lot van een 
drietal Joden. Voor twee van hen is een Stolperstein in het trottoir van de Drieboomlaan gelegd. 
Vervolgens een verhaal over de catastrofe aan de Oude Turfhaven die uitmondde in de moord 
op een helaas lang onbekend gebleven jonge inwoner van Hoorn. Dat gebeurde tijdens een van 
de dodenmarsen en was de consequentie van zijn principiële keuze voor menselijkheid en tegen 
een misdadig regiem. Daarna volgt nog een verhaal over het opgroeien van een jonge jongen, 
heen en weer geslingerd tussen twee werelden. Ook in dit nummer het tweede deel van een 
tweeluik dat hoop voor de toekomst biedt: het in vrijheid en zonder angst mogen leven volgens 
eigen keuzes en geaardheid. 
Grote thema's, grote woorden. Maar juist dat past bij de geschiedenis in zijn algemeenheid 
en uiteraard ook in die van onze stad. In het blad tot slot feestelijke foto's van de bevrijding 
in Hoorn. Sommige bekend, van de hand van Jan Osinga sr., andere onbekend, toegestuurd 
op verzoek van de redactie. De vreugde van de vrijheid driekwart eeuw terug krijgt zo extra 
contour. 
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Op bevel van de bezetter...             ...in OnzekerHeid gegaan

eddy bOOm, vOOrzitter COmité 40-45 HOOrn

Op 18 juni 2012 plaatste de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig (1947) Stolpersteine in Hoorn.1 

Een klein comité bestaande uit Flory Neter-Polak2, 
Wendy Laan van de gemeente Hoorn en de auteur 
van dit artikel was maanden eerder te weten 
gekomen dat er in totaal vijftien inwoners uit 
Hoorn gedeporteerd waren. Via Kamp Westerbork 
gingen zij naar de vernietigingskampen Sobibor 

of Auschwitz. Het zouden uiteindelijk zestien 
Stolpersteine worden. De werkgroep haalde haar 
gegevens over de juiste personen en de exacte 
woonadressen uit de Basisregistratie (BRP) van de 
gemeente Hoorn.

Nazi-classificatiemethode
Harry van Lunteren3 had al in 2009 in het 
Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 
becijferd dat volgens een classificatiemethode van 
de bezetter in februari 1942, nog 35 voljoden in 
Hoorn woonden, 11 halfjoden en 4 kwartjoden. In 
totaal dus 41 1/2 Jood! 
Hij baseerde zich op de cijfers die J. Presser4 in 
zijn boek 'Ondergang' had weergegeven. Volgens 
Presser doken vijf personen onder.
Van Lunteren kwam zelf tot slechts 11 huishoudens 
met 17 personen. Hij meldde tevens dat in 
tegenstelling tot een eerder onderzoek 'alle nog 
in Hoorn door de bezetter aangetroffen Joodse 
inwoners niet verspreid, maar op één dag naar 
Amsterdam zijn weggevoerd.'

Vertrokken op 20 april 1942 met de trein van 
12.18 uur
Christine Kerkmeijer-De Regt5 woonde aan de 
Noorderstraat 18, schuin tegenover het station van 
Hoorn. Zij schrijft op blz. 49 in haar dagboek het 
volgende: '20 April. Met de trein van 12.18 zijn de 
Joden vertrokken naar Amsterdam. Dit geschrijf is 
bedoeld als een sober relaas van de gebeurtenissen, 
maar het valt mij moeilijk niet uit te varen over 
dergelijke methoden. Er stonden heel wat mensen 
aan het station en ze werden nagewuifd.'
En iets verder, maar nog steeds op dezelfde dag: 
'We kwamen langs het huis van Trompetter op 
het Breed no 10, het is verzegeld, d.w.z. er zit een 
papier met stempel over de voordeur geplakt. Ze 
hebben maar een heel klein beetje mee mogen 
nemen, de rest van hun inboedel wordt er op 
een goede dag uitgehaald en dat gaat naar het 
Roergebied zegt men, in ieder geval gaat het weg. 
Ik neem dit als voorbeeld, het is bij alle Joden 
natuurlijk zo. De Jodinnen, die met een Christen 
getrouwd zijn, behoeven nog niet weg.'
Uit dit citaat blijkt, zo goed als zeker, dat David 
Gerrit Trompetter, geboren op 22 augustus 1883 
in Hoorn en zijn echtgenote, op 15 april 1881 
eveneens in Hoorn geboren, met deze trein 
met onbekende bestemming zijn vertrokken. 
Uiteindelijk zijn beiden in Sobibor vermoord op 4 
juni 1943, respectievelijk 59 en 62 jaar oud.
Het is echter onduidelijk wie en hoeveel Joodse 

Ontwerp van de 

plaquette die op 20 

april 2020 om 12.18 

uur wordt onthuld in 

de zijmuur van het 

station

20 April 1942. 
Met de trein van 12.18 zijn de Joden vertrokken 
naar Amsterdam. 
Dagboek van Christina Kerkmeijer-de Regt (1894 – 1946)

Op bevel van de bezetter,
in onzekerheid gegaan.
Enkelen zijn teruggekeerd.
Deze Hoornse inwoners niet.

Agsteribbe-Soesan, Cato (31) Sobibor11-6-1943
Agsteribbe, Hans (6mnd) Sobibor 11-6-1943
Agsteribbe, Louis (31) Auschwitz 31-3-1944
Benima, Frisia Nora (31) Sobibor 11-6-1943
Levenbach, Ernst (44) Auschwitz 2-1-1944
Löwinger, Max (24) Auschwitz 7-12-1943
Polak, Alexander (61) Sobibor 12-2-1943
Polak, David (58) Sobibor 30-4-1943
Polak, Herman David (22) Auschwitz 31-3-1944
Polak, Isaac (28) Sobibor 23-7-1943
Polak-Blindeman, Vrouwtje (50) Sobibor 30-4-1944
Spittel, Heinrich Max (25) Auschwitz april 1945
Trompetter, David Gerrit (59) Sobibor 4-6-1943
Trompetter-Bremer, Louisa (62) Sobibor 4-6-1943
Vleeschdraager, Leonardus Herman Yzak (18) Sobibor 2-7-1943
Vleeschdraager-Jacobs, Sara (55) Sobibor 28-5-1943

                      
20-4-2020

monument3.indd   1 20-02-20   10:10



5

Op bevel van de bezetter...             ...in OnzekerHeid gegaan

inwoners met de trein van 12.18 uur uit Hoorn zijn 
afgereisd naar Amsterdam. Volgens Presser doken 
ook enkele Joden onder. 

De rol van de Nederlandse Spoorwegen
'De geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen 
in de Tweede Wereldoorlog is een gemengd palet. 
De trein stond symbool voor verzet door moedige 
mensen, van cruciaal belang om het maatschappelijk 
leven in Nederland door te laten gaan, maar was 
ook een werking in de vernietigingsoperatie van de 
Duitse bezetter.'6 
Het merendeel van de ruim 100.000 Nederlandse 
Shoah-slachtoffers: Joden, Roma en Sinti, is 
door de NS vervoerd. NS-directeur in de Tweede 
Wereldoorlog, Willem Hupkes, sprak onomwonden 
over het 'Jodenvervoer'. 
De transporten werden precies geregistreerd. Soms 
reisden de mensen op eigen gelegenheid naar 
station Hooghalen. Dan moesten ze vijf kilometer 
lopen naar Westerbork en dan nog een keer terug 
op transport. Pas later, in oktober 1942, werd er 
een apart lijntje aangelegd van Westerbork naar 
Hooghalen.  
De NS rekende 0,04 Reichsmark per persoon 
per kilometer. Het geld werd opgebracht door de 
Joodse gemeenschap.

Stolpersteine
Er zouden uiteindelijk zestien Stolpersteine door 
Gunter Demnig worden gelegd. Cato en Louis 
Agsteribbe woonden in de oorlog in de Parkstraat, 
tegenwoordig Beatrixlaan.7 Toen het echtpaar 
gedwongen werd naar Amsterdam te verhuizen, was 
moeder Cato in verwachting. Hun zoontje Hansje 
werd dus niet in Hoorn, maar in Amsterdam, op 27 
november 1942 geboren.

Het eerste kindertransport vanuit Vught 
Hansje was een half jaar oud toen het hele gezin 
naar Konzentrationslager 's Hertogenbosch, Kamp 
Vught, werd gedeporteerd. Dit kamp was het 
enige door de SS gerunde concentratiekamp 

Joden in Westerbork 

op weg naar 

de kampen in 

Polen (Bron: 

Herinneringscentrum 

Kamp Westerbork)

Stolpersteine voor 

Cato en Louis 

Agsteribbe en hun 

zoontje Hansje in 

het plaveisel van de 

Beatrixlaan 
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Altijd zetten wij het beeld van de film op een 
bepaalde plaats even stil: op het moment dat het 
getal 74 met 'pers' in beeld komt en als het beeld 
even inzoomt, is het hoofd van een meisje tussen de 
twee schuifdeuren te zien. Het is geen Joods maar 
een Sinti-meisje. 
In 1994 ontdekte journalist Aad Wagenaar dat zij 
behoorde tot de 245 Roma en Sinti die op die 19e 
mei naar Auschwitz werden vervoerd. Het meisje 
heeft zelfs een naam gekregen: Anna Maria (Settela) 
Steinbach, geboren in 1934 in Sittard-Geleen. Op 
het moment van filmen tien jaar oud. 'Settela ga bij 
die deur weg, straks komt je kop er nog tussen', 
hoorde een medeslachtoffer haar moeder zeggen.

Op kinderen van groep 7 en 8 komt de verkorte 
versie van de film hard over, maar het gruwelijke 
van de Holocaust wordt sterk in beeld gebracht. 
Net zo hard als ik enkele jaren geleden de tekst op 
de steen voorlas, die in de Beatrixlaan ligt, voor de 
deur van nummer 3.

Hier woonde 
Hans Agsteribbe 
Geboren 1942
Gedeporteerd 1943 uit
Westerbork
Vermoord 11-6-1943
Sobibor
Een meisje van tien jaar en een jongetje van zes 
maanden.
Het zijn slechts twee van de ruim 100.000 
slachtoffers.

De plaquette die op de zijkant van het 
stationsgebouw te zien is, herinnert opnieuw aan 
wat er ruim 75 jaar geleden in Europa en dus ook 
in Nederland gebeurde. 
Het mag niemand ongemoeid laten.

buiten Duitsland. Toen er een besmettelijke ziekte 
uitbrak, nam de SS radicale maatregelen. Alle 
kinderen, 1.300 in totaal, waaronder Hansje van 
vijf maanden met zijn moeder, werden op transport 
gezet naar Westerbork. Op 6 juni 1943 vertrok de 
trein met alle 0- tot 4-jarigen. Vader Louis bleef 
achter. Twee dagen later vertrokken Hansje en Cato 
met nog 3.012 andere Joodse Nederlanders naar 
Sobibor. Daar kwamen zij op vrijdag 11 juni in 
het vernietigingskamp aan. Dezelfde dag werden 
Hansje, zijn moeder en 1.050 andere kinderen 
vermoord. De naam van Hansje Agsteribbe staat 
vermeld op het Monument der Verloren kinderen 
in Kamp Vught.

Onthulling plaquette op 20 april om 12.18 uur
Hansje Agsteribbe is de zestiende naam op de 
plaquette die op 20 april 2020 in de zijmuur van 
het station wordt onthuld. Op precies 12.18 uur, 
het tijdstip dat Christine de Regt in haar dagboek 
heeft beschreven. Voor Hansje is de 16e Stolperstein 
in Hoorn.

Comité 40-45 
Elk jaar bezoeken Phil van Dijk, bestuurslid van het 
Comité 40-45 Hoorn en ik de basisscholen die een 
oorlogsmonument in Hoorn hebben geadopteerd 
en laten wij de film van Breslauer zien. In opdracht 
van commandant Albert Konrad Gemmeker 
verfilmde de Joodse filmer Rudolf Breslauer het 
vertrek van het transport in de vrij langdurige scène 
op 'de Boulevard des Misères', het perron in Kamp 
Westerbork, op 19 mei 1944. 'Het is het enige 
transport dat ooit op deze manier gefilmd is'.8

 

1 Peter Tack, 'Struikelstenen' in Hoorn, Kwartaalblad 2012-3, blz. 130-135.
2 Flory Neter-Polak, De jongste onderduiker van Hoorn, Peter Tack, Kwartaalblad, 2012-2, 
blz. 80-83.
3 Harry van Lunteren, Joodse gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog, Kwartaalblad 
2009-1, blz. 18-21.
4 J. Presser, Ondergang, Ondergang en vervolging van het Nederlandse jodendom 1940-
1945, 1965.
5 C. Kerkmeijer-De Regt, Hoorn in de verdrukking 1940-1945, 2016.
6 Barnouw, Mulder, Veenendaal, De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945, 
met een Voorwoord van Roger van Boxtel, president-directeur Nederlandse Spoorwegen.
7 Egbert Ottens, Hier is alles gewoon, dat spreekt... Hoorn in de Tweede Wereldoorlog. 
8 Ad van Liempt, Gemmeker, commandant van Kamp Westerbork. 

Gunter Demnig plaatst 

drie Stolpersteine in de 

Beatrixlaan
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Lunteren vond ook de namen van Joodse inwoners 
die de Holocaust hadden overleefd: Vleeschdraager, 
Gerlach, De Jong, Van Kleef, Andrea en Haas. 

West-Friesland bood tijdens de oorlog onderdak 
aan vele duizenden onderduikers, alleen al in het 
district Hoorn – Hoorn en de omringende dorpen 
– van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers waren dat er volgens haar voorman 
Piet Verbeek 3.100. Onder hen tachtig Joden.  

Ernst Eduard Levenbach 
Ernst Eduard Levenbach werd in 1899 in 
Amsterdam geboren. Waarom hij in Hoorn kwam 
wonen, is onbekend. Van beroep was hij tuinman. 
Wellicht werkte hij op de tuinderij van Takken, 
of een voorloper daarvan, dat achter de woningen 
aan de Drieboomlaan lag. Rond het midden van de 
jaren negentig vertrok het hoveniersbedrijf Takken, 
naar de Lageweg. Het bestond toen een halve eeuw. 

Aangenomen kan worden dat Levenbach contact 
had met zijn geloofsgenoten van het Joodse 
werkdorp in de Wieringermeer (zie kader pag. 8). 
Max Spittel verbleef daar en ook Lotte Wald, zijn 
echtgenote, evenals Max Löwinger, voor wie een 
Stolperstein voor het woonhuis Berkhouterweg 16 
is gelegd. 

Volgens de Nederlandse Oorlogsgravenstichting is 
Minervalaan 45 in Amsterdam het laatst bekende 
woonadres van Levenbach voor hij in Vught terecht 
kwam. Daar woonden zijn ouders. In het kader van 
de verplichte concentratie van Joden in Amsterdam 
vond hij bij hen onderdak. Vanuit Vught werd hij op 
15 november 1943 naar Westerbork gedeporteerd. 
Niet veel later volgde het transport naar Auschwitz, 
waar hij op 2 januari 1944 is vermoord. 

Enkele jaren geleden verzorgde Maarten Levenbach2 
in het kader van Open Joodse Huizen een inleiding 
over zijn oudoom op het adres Drieboomlaan 19. 
Met die typisch Joodse humor merkte Maarten 
Levenbach op dat zijn oudoom dubbel gehandicapt 
was. Hij was èn Jood èn homo. Kon het erger 
in die duistere periode? Het was overigens een 
verschijnsel dat breder in de familie voorkwam, 
beweerde de achterneef en steeds bij de tweede 
zoon. Ernst Eduard was de tweede zoon van zijn 
ouders, dezelfde combinatie van èn èn gold voor 
meer naaste verwanten in de familie Levenbach 
waaronder één van zijn zoons, zei hij en noemde 
nog enkele namen. Maar of Levenbach en Spittel 

egbert Ottens

Op de plaquette die op 20 april 2020 in de zijgevel 
van het station wordt aangebracht, worden ook de 
volgende twee Joodse inwoners genoemd: Ernst 
Eduard Levenbach en Heinrich Max Spittel. Zij 
woonden aan de Drieboomlaan 19. Max Spittel 
was getrouwd met Charlotte Wald. Zij overleefde 
op wonderbaarlijke wijze de verschrikkingen van 
de Holocaust. In 1957 vertelde zij daarover in een 
verklaring die terug te vinden is op de website 
Ghettofighters House Archives. 
In het andere deel van dit tweeluik gaat het over 
Marten van Dalen, een Nederlandse jongeman die 
door de mobilisatie in Hoorn terecht komt, daar 
zijn verloofde leert kennen en na het vertrek van 
Levenbach en Spittel op het adres Drieboomlaan 
19 komt te wonen. 

Joden in Hoorn door de eeuwen heen
Volgens onze kroniekschrijver Velius wonen sinds 
de zestiende eeuw Joden in Hoorn. In de eerste 
versie van zijn Kroniek van 1604 noemt hij bij het 
jaar 1566 de Jeudestraat, Jodenstraat, nu: Jeudje. 
Volgens Henk Saaltink, indertijd conservator bij het 
Westfries Archief en redacteur van dit blad, moet 
Velius zich vergissen. 1600 ligt meer in de rede, 
zegt hij. De eerste officiële documenten waarin 
Joden worden genoemd, dateren uit 1631. Lange 
tijd was de Joodse gemeente in Hoorn de grootste 
in onze provincie boven het IJ. Haar bloeitijd lag 
tussen 1775 en 1860. In 1780 werd de synagoge 
aan de Italiaanse Zeedijk gebouwd. Toen telde 
Hoorn 450 Joodse inwoners. Vanaf het midden 
van de negentiende eeuw nam hun aantal door de 
teruglopende werkgelegenheid gestaag af. In 1901 
telde Hoorn nog 169 Joodse inwoners. In 1941 was 
hun aantal tot 35 gedaald. De synagoge, in de jaren 
vijftig afgebroken, was toen al niet meer in gebruik.  

Vanaf de zomer 1940 maakte de bezetter Joden het 
leven zuur. Toegang tot openbare gelegenheden 
werd hun ontzegd, uit overheidsdienst werden ze 
ontslagen. Eind april 1942 werd het dragen van 
de Jodenster verplicht. Maar toen waren de meeste 
Hoornse 'voljoden' – zie het artikel van Eddy Boom 
– al uit Hoorn vertrokken. De aantallen die Presser 
en Van Lunteren in hun inventarisaties noemen 
zijn niet volledig. Zo kwamen we in Hoorn enkele 
jaren terug Elly Trap-Beek op het spoor die bij 
beide ontbreekt.1 En mogelijk zijn er meer. Van 
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de mannen een tweejarige opleiding tot boer of 
leerden een ander passend ambacht. De meisjes 
kregen een kortere opleiding in de landbouw en de 
huishouding. Bij het uitbreken van de oorlog telde 
het werkdorp driehonderd bewoners. 
Maart 1941 werd het werkdorp door de SD ontruimd. 
Enkele tientallen bewoners bleven tot na de oogst 

achter voor de verzorging van het vee en de 
landbouw. Augustus 1941 werd het werkdorp 
opgedoekt. Een aantal Joden koos ervoor om onder 
te duiken. 
Na de oorlog zijn de barakken gesloopt. Twee 
gebouwen bleven bewaard. Eén kreeg ter herinnering 
aan het verleden de status van rijksmonument.3 

Heinrich Max Spittel 
Over Heinrich Max Spittel, voor wie de tweede 
Stolperstein voor het pand Drieboomlaan 19 is 
gelegd, weten we iets meer. Heini, zoals Lotte 
Wald, de echtgenote van Spittel haar man noemde, 
werd geboren in Berlijn op 27 februari 1918. 
De Stolperstein noemt als plaats en datum van 
overlijden: Auschwitz, 30 december 1943. Volgens 
de kampadministratie van Bergen-Belsen en de 
verklaring die Lotte Wald in 1957 aflegde, is dat 

een homoseksuele relatie hadden, zoals neef 
Maarten suggereerde is twijfelachtig. Toen Spittel 
uit Duitsland naar Nederland kwam, was hij 
vermoedelijk al getrouwd met Lotte Wald. 

Tijdens de bijeenkomst in de woning aan de 
Drieboomlaan verhaalde Maarten Levenbach ook 
over de moeder van Ernst Eduard, Henriette 
Louise. Tijdens de oorlog dook zij als oma Gerrie 
in Maarssen onder. Teruggekeerd na de oorlog naar 
haar woning aan de Minervalaan kreeg zij in 1946 
bezoek van een Duitse officier. Hij had zo heerlijk 
in haar woning gewoond. Dat wilde hij graag aan 
zijn gezin laten zien! Oma weigerde resoluut!

Het Joodse werkdorp in de Wieringermeer
In 1934 werd in de net drooggelegde 
Wieringermeer, ten westen van Slootdorp, op 
initiatief van de Stichting Joodse Arbeid het Joodse 
Werkdorp Nieuwe Sluis gerealiseerd, een opvang- 
en opleidingscentrum voor Joodse vluchtelingen. 
Tijdens het interbellum bereidden veel Joodse 
jongeren zich mede vanwege het aanwakkerend 
antisemitisme voor op een bestaan in Palestina. Op 
verschillende plaatsen in Duitsland had de Joodse 
Jeugdbeweging als onderdeel van de zionistische 
beweging scholingscentra gebouwd om jongeren 
als pioniers voor te bereiden op een zelfstandig 
bestaan in Palestina. Het uiteindelijke doel was de 
stichting van een eigen staat. Het Joodse werkdorp 
bij Slootdorp was een kopie van die Duitse 
opleidingsdorpen.
In het Werkdorp in de Wieringermeer volgden 
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onjuist. Spittel moet eind april 1945 in Bergen-
Belsen zijn gestorven, twee weken na de bevrijding 
van het kamp door de Britten. Doodsoorzaak: 
langdurige uitputting volgens een verklaring in één 
van de Joodse archieven. De Oorlogsgravenstichting 
noemt 30 april 1945 als datum, maar geeft geen 
plaats van overlijden. Heinrich had zich aangemeld 
voor repatriëring naar Nederland, vertelde Lotte. 
Zijn naam ontbreekt op de transportlijsten.    

Spittel en Wald ontmoetten elkaar ergens rond het 
midden van de jaren dertig bij een bijeenkomst van 
Palestina-pioniers, de Hachschara. Daar werden 
jonge Joden voorbereid op de terugkeer naar 
het Heilige Land: de Alijah. Op het landgoed 
Jägerslust in Flensburg, in Sleeswijk-Holstein 
op de grens met Denemarken, zetten zij hun 
voorbereidingstraining voort. Lotte werkte in de 
tuinbouw en als kraamverzorgster. Tijdens de 
Kristallnacht in november 1938 drongen nazi's 
Jägerslust binnen en sleepten Heinrich, Lotte en tal 
van andere aanwezige Joden naar de gevangenis. 
Spittel bracht enige tijd door in een gevangenis in 
Kiel. Voor beiden was de Kristallnacht aanleiding 
voor hun vlucht naar Nederland.  

Hoewel er volgens Maarten Levenbach sprake was 
van een homoseksuele relatie tussen Spittel en 
Levenbach, waren Wald en Spittel mogelijk al in 
1939 of anders vroeg in 1940 getrouwd. Wanneer 
blijft onduidelijk. In de in 1957 afgelegde verklaring 
noemt Lotte Wald wel haar huwelijk met Heinrich, 
maar geen datum of plaats van huwelijkssluiting. 
En een lange zoektocht op internet leverde niets op. 
Tot het einde van de oorlog hebben de twee elkaar 
niet uit het oog verloren, wat al een wonder was. 

Charlotte Wald 
Het getuigenis dat Charlotte Wald in 1957 aflegt 
is gruwelijk. Zij werd geboren in 1916 in Bochum 
en vluchtte na de pogrom in Flensburg in 1939 

naar Nederland. Zij sloot zich aan bij de Joodse 
gemeenschap in Amsterdam waar ze in het kader 
van de Alijah op verschillende plekken te werk 
werd gesteld. Onder andere in het vegetarisch 
restaurant Reinhard. Zou het restaurant naar 
Reinhard Heydrich zijn vernoemd, de man die aan 
de wieg van de vervolging van het jodendom stond 
en de beruchte Wannseeconferentie voorzat waar 
de 'Endlösung der Judenfrage' centraal stond? Soms 
is de werkelijkheid cynischer dan de fantasie. Hitler 
en Himmler waren vegetariër en verzetten zich 
tegen dierenleed en religieus slachten.

In 1940 arriveerde Lotte in het Joodse werkdorp 
waar haar Heinrich zich ook voorbereidde op een 
leven in Palestina. Wald maakte zich, schrijft zij in 
haar verklaring, na de Duitse inval in Nederland 
geen illusie over wat de Joden in Nederland te 
wachten stond. In het werkdorp werd daarom ook 
over emigratie naar andere landen gesproken, ver 
verwijderd van het Europese antisemitisme. Na de 
opheffing van het werkdorp vertrokken Wald en 
Spittel naar Arnhem. Daar vond Lotte werk op een 
tuinderij en niet veel later bij een bloemenkwekerij. 
Het jaar daarop kreeg het paar onverwacht bezoek 
van een hun onbekende Nederlandse vrouw die 
vroeg of ze al eens aan onderduiken hadden gedacht? 
Voordat ze een beslissing hadden genomen, werden 
in november 1942 vele honderden Arnhemse Joden 
naar Westerbork gebracht. Onder hen Lotte Wald 
en Heinrich Spittel. 

Via Westerbork naar Polen
Oorspronkelijk zouden de Arnhemse Joden meteen 
op transport naar Auschwitz worden gezet, maar de 
daarvoor geregelde trein kwam niet. In Westerbork 
probeerde men er het beste van te maken. De 
groep van Lotte en Heinrich Max, zo'n 70 tot 80 
chaverim, vrienden, woonde samen in één barak. 
Het opleidingsprogramma van de Hachschara-
groep werd voortgezet, een aantal van hen werkte 
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kwam ze, samen met nog enkele van de Arnhemse 
chaverim, onder wie opnieuw haar eigen Heinrich 
Max, in Auschwitz III terecht. Beiden werden in 
de fabrieken van IG Farben bij de productie van 
synthetische rubber ingezet. De omstandigheden 
daar waren dermate slecht dat de meesten van de 
groep al binnen enkele weken stierven. 
In Auschwitz, vertelde Lotte, ontmoette zij 
eerder Max Löwinger die zij van het Werkdorp 
Wieringermeer kende en die aan de Berkhouterweg 
had gewoond. Hij stierf op 7 december 1943. 

Eindelijk de Alijah
Heini en Lotte behoorden tot de overlevers. Zij 
keerden terug in Auschwitz I. Bij de nadering van 
het Russische leger werd een deel van de gevangenen 
per trein naar Bergen-Belsen, niet ver van Hamburg, 
vervoerd. De eerste winterweken verbleven zij in 
tenten, later in barakken. Regelmatig had ze contact 
met de Joodse gevangenen in het 'Sternlager', het 
sterrenkamp, waar de zogenoemde ruiljoden waren 
ondergebracht. Bij onderhandelingen met neutrale 
landen diende deze groep als ruilobject. 
Op het gerucht dat de SS-commandant van 

Auschwitz de leiding in Bergen-Belsen zou 
overnemen, meldde Lotte zich opnieuw aan voor de 
arbeidsdienst. Zo kwam ze in Neuengamme terecht 
waar ze in een munitiefabriek moest werken. Door 
de steeds erbarmelijker omstandigheden werd ze 
ernstig ziek. Zij kreeg bloedvergiftiging en een 
blindedarmontsteking. April 1945 werd haar kamp 
door de geallieerden bevrijd. Heini, schrijft Lotte, is 
na de bevrijding in Bergen-Belsen gestorven. Lotte 
keerde eind april 1945 in Nederland terug, waar zij 
in Haarlem werd geopereerd. In de herfst van 1945 
volgde eindelijk de Alijah voor haar, de terugreis 
naar het Beloofde Land. Daar ontmoette zij haar 
tweede echtgenoot Nirah Schnurmann, met wie zij 
eind jaren veertig twee dochters kreeg. Lotte Wald 
is in 2012 in Israël overleden. 

in de landbouw, deels zelfs buiten het kamp. 
Vluchten had misschien gekund, schrijft Lotte, 
maar het ontbrak daarvoor aan hulp van buiten. 
In Westerbork was het gezellig, er was aandacht 
voor cultuur en er werden zelfs cursussen Ivriet, 
het moderne Hebreeuws, gegeven. Alles nog steeds 
gericht, zo dacht men, op emigratie naar Palestina. 
Op 16 september 1943 werden 28 mannen en 12 
vrouwen, de oudere leden van de groep, op de trein 
naar Polen gezet. In een veewagen. Bij hun vertrek 
zongen allen het lied van de hoop HaTikva, over de 
terugkeer naar Sion. Tijdens het eerste zionistische 
congres in 1897 had de hymne ook geklonken. Bij 
de stichting van de staat Israël werd het lied het 
officiële nationale volkslied. 
Van haar Westerborkse groep van 70 tot 80 chaverim 
zouden uiteindelijk slechts tien vrouwen en twee 
mannen de verschrikkingen van het naziregime 
overleven.   

Medische experimenten Mengele
In Auschwitz werden de vrouwen uit de groep 
van Lotte Spittel-Wald direct naar het medisch 
experimentenblok van dokter Mengele, 'de engel 
des doods', en gynaecoloog Clauberg gebracht. 
De laatste deed onderzoek naar de mogelijkheden 
van sterilisatie van vrouwen. Wald verbaasde zich 
erover dat de Nederlandse vrouwen nauwelijks 
verzet boden. Samen met communistische vrouwen 
uit Frankrijk weigerde zij zich aan Claubergs 
onderzoeken te onderwerpen, ook al waren de 
leefomstandigheden in het experimentenblok beter. 
In het experimentenblok kreeg men vrijstelling 
van lichamelijke arbeid en meer en beter eten dan 
in het arbeidsblok waar zij nu terechtkwam. Na 
haar weigering werd Lotte in de zomer van 1944 
naar Birkenau overgeplaatst, ook wel Auschwitz 
II genoemd, dat op drie kilometer afstand van 
Auschwitz I lag. Daar kwam ook Heinrich terecht. 
De leefomstandigheden waren nog zwaarder. Lotte 
moest bij de aanleg van wegen werken. Daarna 
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marten van dalen en de CatastrOfe aan de turfHaven

Kort nadat Ernst Eduard Levenbach vermoedelijk 
op 20 april 1942 naar Amsterdam was vertrokken, 
meldde zich in juni 1942 een nieuwe huurder of 
onderhuurder voor de woning Drieboomlaan 19: 
Marten van Dalen. 

Marten werd geboren op 23 november 1919 in 
Ambt Vollenhoven, een klein dorp in de kop van 
Overijssel dat tegenwoordig onder de gemeente 
Steenwijkerland valt. Het gezin Van Dalen telde 
acht kinderen, drie zoons en vijf dochters. Al 
vroeg waren vader Harm-Jan en de jongens actief 
in het verzet. In een tot de familie behorende, 
diep in de moerassen gelegen eendenkooi, 
konden onfortuinlijke geallieerde vliegers worden 
opgevangen. 
Marten kon goed leren. Hij had ambities en wilde 
dominee worden. Hij volgde de HBS in Meppel. Bij 
de dreiging dat ons land in een oorlog betrokken 
kon raken, werd hij in militaire dienst opgeroepen. 
Hij moest zich in Hoorn melden. De mobilisatie 
bracht hem ver van huis ook goeds. In Hoorn leerde 
hij zijn grote liefde kennen, Frederica Adolphina 
Veldhuis, vermoedelijk via de gereformeerde kerk 
waar beiden lid van waren. 

Verloofd met Dolly Veldhuis 
Frederica Adolphina, Dolly genoemd, geboren in 
Den Haag op 29 mei 1920, woonde verderop 
aan de Drieboomlaan op nummer 159.4 Op 29 
december 1940 verloofde het paar zich. De 'Enigste 
kennisgeving' daarvan werd twee dagen eerder 
in het antirevolutionaire dagblad De Standaard 
geplaatst, de krant van Abraham Kuyper. Marten 
woonde kennelijk nog in Ambt Vollenhove, B46, 
Adolphina 3 Boomlaan 159, Hoorn. Het was, 
mede gegeven de tijdsomstandigheden een sobere 
kennisgeving, de namen van de ouders werden niet 
vermeld. Van een feestje lijkt ook geen sprake. 
Om dichter bij zijn verloofde te zijn, verhuisde 
Marten vermoedelijk in 1941 naar Hoorn. Hij 
heeft aan het Keern op nummer 50 gewoond en 
in de Bottelsteeg. Met Pasen 1942 legde Marten 

belijdenis van zijn geloof af bij dominee Dijkstra, in 
de gereformeerde kerk van Hoorn, de Mariakapel, 
aan de Achterstraat.   

Groot rechtvaardigheidsgevoel
Zowel uit een In Memoriam dat K.P., vermoedelijk 
Klaas Pos uit Zaandam, die samen met Marten op 
19 oktober 1943 in Hoorn door medewerkers van 
de Sicherheitsdienst uit Amsterdam gevangen werd 
genomen en het concentratiekamp in Duitsland 
overleefde, als uit een verklaring die Dirk Bakker5, 
tijdens de oorlog plaatsvervangend commandant 
van district III van Gewest 11 van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, na de oorlog schreef, blijkt dat 
Marten een uitermate serieuze jongeman was, 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Volgens 
Bakker, chef wagenpark van de PTT in Hoorn en 
lid van de Ordedienst, die maar een paar huizen 
bij Marten vandaan woonde, Drieboomlaan 45, 
kwam Marten op 1 september 1942 in dienst bij 
de PTT. Al gauw deed hij wat koerierswerk voor 
de Ordedienst maar dat bevredigde hem niet. Het 
was te weinig, er moest meer worden gedaan. 
Op kantoor protesteerde hij vaak fel tegen de 
maatregelen van de Duitsers en ageerde tegen het 
optreden van de NSB. Samen met Piet Verbeek, 
ouderling van de gereformeerden in Hoorn en een 

Marten van Dalen 

(1919-1945)

Verlovings-

kennisgeving

Dolly Veldhuis en 

Marten van Dalen



12

fanatiek bestrijder van de nazi-ideologie, sprak hij 
zich tegen de verplichte arbeidsinzet uit en riep 
hij jongemannen die opgeroepen werden op om 
onder te duiken. Actief zocht hij naar plekken 
waar hij hen veilig kon onderbrengen. Via Verbeek 
raakte hij voorjaar 1943 betrokken bij het werk 
van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers. Afdelingen waren er toen in de 
Zaanstreek en Enkhuizen. Zo leerde hij LO'ers uit 
de Zaanstreek kennen, waar hij Klaas Pos vroeg 
om hem ook daar in te zetten als koerier voor de 
verspreiding van bonkaarten, vervalste documenten 
en andere zaken. Marten had Pos laten weten 'dat 
hij er geen vrede mee had, dat hij, als jonge kerel, 
niets deed voor de bevrijding van ons land.' 'Kunt 
u mij gebruiken, hebt U werk voor mij?', was 
zijn directe vraag. Hij zocht, zei hij volgens Pos, 
geen avontuur, maar 'wilde strijden tegen het 
vervloekte systeem dat gericht was tegen God en 
diens zaak.'6 Toen Klaas Pos en Wim Brinkman 
moesten onderduiken omdat zij door de Duitsers 
werden gezocht, nam Marten hun werkzaamheden 
in de Zaanstreek over en bracht onderduikers op 
de gevonden duikadressen. In augustus 1943 kreeg 
Marten zelf een oproep om zich te melden voor 
tewerkstelling in Duitsland. Prompt dook hij onder. 
Tweemaal heeft Dirk Bakker, die via zijn werk bij de 
Hoornse PTT veel telefonische informatie tussen de 
Duitsers in Amsterdam en Hoorn en tussen foute 
politiemannen en NSB'ers wist te onderscheppen, 
Marten op zijn onderduikadres tijdig weten te 
redden, want ook de naam van Marten was bij de 
bezetter bekend.   

De catastrofe aan de Turfhaven
Op 19 oktober 1943 werd Marten van Dalen 
samen met Klaas Pos en nog elf anderen in het 
evangelisatiegebouwtje van de gereformeerden, 
Rehoboth, op een binnenplaats achter Turfhaven 
13 gearresteerd. De Duitsers hadden lucht gekregen 
van een 'beursvergadering' van de provinciale LO. 
Aanvankelijk stond die vergadering in Enkhuizen 
gepland. Maar de week ervoor had de SD een deel 
van de Enkhuizer verzetsploeg na verraad opgerold. 
Pieter Stomp uit Enkhuizen, broer van Cary Stomp, 
één van de oprichters van de LO, was ingeseind 
dat het fout zat in Enkhuizen. Na overleg met Piet 
Verbeek, pseudoniem in de oorlog Oom Koos, 
leek het hun verstandig om de vergadering naar 
Hoorn te verplaatsen. Dat kon in Rehoboth. Het 
gebouwtje was weliswaar deels in gebruik bij de 
christelijke lagere school, omdat de Duitsers de het 
eigenlijke schoolgebouw hadden geconfisqueerd, 

maar in de loop van de middag zouden de kinderen 
vertrokken zijn. 

Vluchten kon niet meer
Cary Stomp en Klaas Pos hadden afgesproken om 
samen vanuit Amsterdam naar Hoorn te reizen. 
Ze waren vroeg en na de lunch troffen zij nog een 
beursganger, lid van de landelijke top van de LO, 
Arnold Zandbergen uit Hoogeveen. Tegen twee uur 
bereikte het drietal de Turfhaven. Al na een paar 
meter op het grachtje voelde Pos dat er iets mis was. 
Achter hen stonden plotseling twee gewapende 
mannen en aan het andere eind van de straat zagen 
zij nog twee duidelijk gewapende mannen. De drie 
LO'ers werden meegetroond naar het kerkzaaltje. 
Vluchten vandaar kon niet meer, zoals Albert 
Brinkman, zoon van een van de later aangehouden 
LO'ers Cees Brinkman, en ik onlangs zagen toen we 
er een kijkje op het binnenterrein konden nemen. 
Eenmaal op het grachtje en binnen de poort zaten 
de mannen als ratten in de val. Binnen werden 
ze ondervraagd door Emil Rühl, die als SD'er de 
leiding had en Maarten Kuiper, een Nederlandse 
NSB'er en SD'er. 

Ratten in de val
Niet veel later kwam Marten van Dalen met een 
tweede groepje beursbezoekers aan. Een meter 
of tien voor de toegangspoort waren kinderen 
aan het spelen. Onder hen het zusje van Martens 
verloofde Dolly. Ze vroeg hem: 'Moet jij ook naar de 
vergadering van al die mannen?' Niets vermoedend 
liepen de mannen de poort binnen. Meteen werden 
ze omsingeld door SD-agenten en geboeid in de 
schoolbanken gezet. Naast Marten waren dat Cees 
Brinkman en zijn oom Willem Brinkman en S.L. 
Goede. Willem was de provinciale leider van de 
LO in Noord-Holland. Al maanden was de SD 
naar hem op zoek. Vooralsnog werd hij vanwege 
zijn vervalste persoonsbewijs op naam van Van 
den Brink niet herkend. Maar bij Cees Brinkman 

Turfhaven 13 met links 

de steeg naar het 

zaaltje Rehoboth



13

dachten Rühl en Kuiper dat ze eindelijk Willem 
Brinkman te pakken hadden. Kuiper nam Cees 
Brinkman apart, gaf hem een eerste klap en trachtte 
hem met geweld tot een bekentenis te dwingen. 
Volgens Albert Brinkman, de na de oorlog geboren 
zoon van Cees heeft nooit iemand zijn vader met 
ontbloot bovenlijf gezien, hoe warm het ook was. 
Albert en zijn zussen vermoedden dat daar nog de 
zichtbare bewijzen van de mishandeling te zien 
waren. Maarten Kuiper werd voor zijn misdaden 
tijdens de oorlog in 1948 doodgeschoten. Hij was 
één van de moordenaars van Hannie Schaft en 
schoot ook dokter Wytema in Westwoud in de 
deuropening van zijn woning dood.  

Een derde groepje, C. Weeda, Pieterse en J. Kruyff 
uit Den Helder, kwam wat later in Hoorn aan. 
C. Wagenaar had zich in Heerhugowaard bij hen 
gevoegd, maar zei dat hij het in Hoorn niet 
vertrouwde. Na de lunch in De Keizerskroon, 
waar het vol zat met Duitse militairen, reisde 
Wagenaar terug en wandelden de andere drie kalm 
keuvelend naar de Turfhaven. Daar aangekomen 
vroeg een SD-man in burger onder bedreiging 
met een vuurwapen met hem mee te komen. 
Kruyff protesteerde, Weeda zag wat klinkers liggen, 
probeerde er een te pakken, maar keek toen hij zich 
omdraaide in het gezicht van nog twee mannen, 
waarvan één ook gewapend was. 

Provinciale LO-top gevangen
Het laatste groepje, J. van der Schoor, A. Beernink 
en J. Geuzenbroek, had na de lunch een wandeling 
door de stad gemaakt, langs het standbeeld van 
Jan Pietersz. Coen en de haven. Omdat ze de 
vergaderplek niet wisten, alleen Rehoboth hadden 
doorgekregen, vroegen ze her en der waar dat kon 
zijn. Dat was nog niet zo eenvoudig, want veel 
Horinezen waren niet met het evangelisatielokaaltje 
van de gereformeerden bekend. Bij de poort 
aangekomen zeiden de spelende kinderen dat er 

allemaal Duitsers binnen waren. Snel maakten 
ze rechtsomkeert. Helaas een gealarmeerde SD'er 
kwam hen gewapend achterop. En zo werden ook 
zij bij de gearresteerden gezet waar ook de beide 
onderwijzers van de christelijke lagere school die 
niets met de zaak hadden uit te staan zaten. De 
onderwijzers werden na enkele weken vrijgelaten. 

Alle arrestanten werden aan het eind van de 
middag overgebracht naar het Huis van Bewaring 
aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Oom 
Koos ontsprong die middag de dans. Ook hij was 
te laat, maar een bewoonster van de Turfhaven 
die hem kende, duwde hem haar huis in, waarna 
hij via de binnenterreinen achter de Turfhaven 
wist te vluchten.7 De dagen erna werden na zware 
verhoren nog enkele LO'ers in het land opgepakt. 
In totaal een kleine twintig man. Vrijwel de gehele 
provinciale top van de LO en een aantal landelijke 
kopstukken waren gevangen genomen. Het was een 
grote slag voor de LO, een catastrofe, en het duurde 
lang voor ze die te boven was.    

Geen doodstraf
Een poging van het verzet om de gevangenen op 
de dag dat zij in Den Haag bij de Duitse rechtbank 
moesten voorkomen te bevrijden mislukte. Daags 
ervoor was de groep al van de Amstelveenseweg 
naar de Scheveningse strafgevangenis, het 
beruchte Oranjehotel, overgebracht. Ondanks 
de zware beschuldigingen legde de rechter geen 
doodvonnissen op. Allen werden tot langdurige 
detentie in Duitse strafkampen veroordeeld. Uit 
lijsten die de Duitse kampbewaarders bijhielden, 
blijkt dat enkelen erin slaagden om als groep bij 
elkaar te blijven. Ongetwijfeld zullen zij elkaar zo 
tot steun zijn geweest. Een aantal overleefde de 
onmenselijke omstandigheden en mishandelingen 
door de bewakers niet. Of zij stierven aan ziekte en 
uitputting. Hun namen: Willem Brinkman, Anton 
Beernink, Leendert Pieterse en Cary Stomp naast 
Marten van Dalen. Simon Goede overleed in juni 
1945.8 
Over het lot van Marten bleef zijn familie lang in het 
ongewisse. Pas in 1950 ontving de gemeente Hoorn 
bericht dat hij op 12 april 1945 in Langenstein was 
overleden. Dat laatste is niet correct bleek decennia 
later.

Steeg naast 

Turfhaven 13
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Buchenwald
In Buchenwald waren politieke 
gevangenen ondergebracht. Zo'n 
280.000 mensen uit heel Europa hebben 
er vast gezeten, 56.000 overleefden het 
niet. Langenstein-Zwieberge was een 
van de buitenkampen van Buchenwald. 
Het had een capaciteit van 2.000 
arbeiders, maar meestal verbleven 
er zo'n 5.000 gevangen of meer. De 
gevangenen werkten onder andere in 

de ondergrondse wapen- en vliegtuigfabrieken 
nabij Halberstadt. Uit vrees voor de oprukkende 
geallieerde en Russische troepen werden veel 
kampen ontruimd. De omstandigheden tijdens 
de dagenlange 'dodenmarsen' waren afschuwelijk. 
Rust werd de verzwakte gevangenen niet gegund. 

Wie niet kon meekomen, werd langs de weg 
doodgeschoten. Marten was één van hen. In het 
dorp Könnern, in het oosten van Duitsland, werd 
hij samen met veertien anderen vermoord. Daarna 
belandden hun lichamen in een massagraf. 

Eindelijk uitsluitsel
Na de val van de Muur en de samenvoeging 
van de beide Duitslanden kwam mondjesmaat 
nieuwe informatie bij het Internationale Rode 
Kruis binnen. De zus van Marten, Hennie van 
Marle-Van Dalen en haar echtgenoot Albert, 
ontvingen in de jaren negentig bericht dat het 
vermoedelijke graf was gevonden. In Könnern wist 
een begraafplaatsmedewerker hen de plek van het 
massagraf te wijzen. Het bleek de laatste rustplaats 
voor vijftien mannen uit verschillende landen. Op 
twee na konden de stoffelijke overschotten worden 
geïdentificeerd. Op het graf werd een eenvoudige 
gedenksteen geplaatst, waarop hun namen en 
nationaliteiten staan vermeld. Mei vorig jaar mocht 
Hennie, inmiddels 88 jaar, als laatste overlevende 
van haar generatie van de Van Dalens, het verhaal 
over haar broer en de lange zoektocht naar zijn 
laatste rustplaats in de Steenwijker Courant 
vertellen. Tijdens het interview verzuchtte ze, alsof 
ze haar broer nog pas had gezien: 'Het was zo'n 
vreselijk lieve jongen.'8

Plaquette Nieuwsteeg
Mei 1953 wordt, na jarenlang gezoek en gesteggel, 
de plaquette met de namen van de Hoornse 
oorlogsslachtoffers aan de muur van de Statenpoort 
in de Nieuwsteeg onthuld. De namen van Ernst 
Eduard Levenbach, Heinrich Max Spittel en Marten 
van Dalen zoekt men er tevergeefs. Voor Levenbach 
en Spittel zijn Stolpersteine gelegd. Niets herinnert 
in Hoorn aan Marten van Dalen, die trouw aan zijn 
gevoel voor rechtvaardigheid en onbaatzuchtige 
medemenselijkheid, zijn leven gaf. 

Voor noten zie pag. 33

 

Opgepakt werden: 
Cornelis Brinkman, geboren 2-7-1922, Zaandam. 
Bevrijd 30-4-1945 Dachau-Allach. 
Willem Brinkman, geboren 10-11-1901, Zaandam. 
Overleden 20-2-1945 Tuchthuis Sieburg-
Fallerssieben. 
Antoon W. Beernink, geboren 19-2-1919, 
Wormerveer. Overleden in Fallerssieben door 
uitputting. 
Jan Geuzebroek, geboren 4-11-1919, Haarlem. 
Simon L Goede, geboren 24-11-1890, Landsmeer. 
Overleden 20-10-1944, Neuengamme. 
Jan Kruijff, geboren 2-5-1905, Den Helder. Bevrijd 
Dachau-Allach 30-4-1945. 
Cornelis Weeda, geboren 22-9-1911, Rozenburg. 
Bevrijd Dachau 29-4-1945. 
Leendert Pieterse, geboren 13-3-1894, Waverveen. 
Overleden op een transporttrein van Oranienburg. 
Jan H. van der Schoor, geboren 15-5-1911, 
Zaandijk. Bevrijd. Dachau-Allach 30-4-1945. 
Catharinus Stomp, geboren. 15-6-1916, Zeist. 

Overlijdensackte 

Marten van Dalen

Overleden 22.5.1945 Budelsdorf-Landkreis 
Bendsburg. 
Cornelis Weeda, geboren 22-9-1911. Bevrijd 
Dachau 29-4-1945. 
Arnold R. Zandbergen, geboren 10-7-1897. Bevrijd 
Dachau-Allach. 
Klaas Pos, geboren 14-4-1897, Zaandam. Bevrijd 
Tuchthuis Sieburg. 
En tot slot: Marten van Dalen, 1919, Ambt 
Vollenhoven. Gefusilleerd 12-4-1945, Könnern.

Begraafplaats 

Könnern, de laatste 

rustplaats van 

Marten van Dalen
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het zaaltje Rehoboth van de gereformeerde kerk 
op een binnenplaats aan de Oude Turfhaven, 
vrijwel de gehele Noord-Hollandse top door de 
Sicherheitsdienst werd opgerold. Meer dan twintig 
man uiteindelijk. Onder hen Marten van Dalen, die 
in Hoorn was komen wonen, in de buurt van zijn 
verloofde die hij tijdens de mobilisatie had leren 
kennen. Hij kwam in een concentratiekamp terecht 
en werd tijdens één van de dodenmarsen voor het 
aanstormende Rode Leger uit, met veertien andere 
gevangenen in Könnern, voormalig Oost-Duitsland, 
doodgeschoten. Vermoedelijk te uitgeput om het 
tempo bij te houden. Van Dalens naam ontbreekt 
echter op de plaquette in de Nieuwsteeg. 

De overval en de gevolgen daarvan ontgingen de 
meeste inwoners. Wij kunnen ons daar vandaag de 
dag, met overal en altijd nieuws om ons heen, geen 
voorstelling van maken. Maar de Duitsers hadden 
de vrije pers gekneveld en wat later ook de radio 
onmogelijk gemaakt, terwijl de kranten die door 
mochten gaan braaf publiceerden wat bezetter en 
nationaalsocialisten aanreikten. De enige Hoornse 
krant die mocht blijven verschijnen, stond vol pro-
Duitse en nationaalsocialistische propaganda. Meer 
dan strikt nodig was, terwijl de eigenaar-directeur 
collega-kranten verklikte omdat het hem abonnees 
kostte. De kranten-baas werd na de oorlog elke 
bemoeienis met de pers voor twaalf jaar ontzegd. 
Hij trok er zich weinig van aan en ruim een jaar na 
zijn veroordeling verscheen zijn krant weer. Alsof 
er niets was gebeurd. Invloedrijke vrienden? Wie 
zal het zeggen?

egbert Ottens

Half november 2019 werd in een volle Oosterkerk 
het bovengenoemde boek gepresenteerd. Voor de 
pauze gaf dr. Raymond Schütz een lezing over de 
eerlijkheid van de naoorlogse berechting, toegelicht 
aan de hand van de rechtsgang rond het notariaat. 
Schütz promoveerde enkele jaren geleden op dat 
onderwerp. Toegespitst op de situatie in West-
Friesland komt er hopelijk in een van de volgende 
nummers van ons blad, een artikel van zijn hand. 

Hierna volgt de tekst van de door de auteur van het 
boek uitgesproken inleiding.

'Hier is alles gewoon, dat spreekt…', het boek dat 
vanavond wordt gepresenteerd, zegt in de titel al 
iets over de oorlog in Hoorn, althans tot het laatste 
oorlogsjaar. Christine Kerkmeijer-De Regt, de 
echtgenote van de oprichter van Oud Hoorn Johan 
Christiaan Kerkmeijer, verzuchtte in de eerste drie 
jaar in haar dagboek enkele keren dat er in Hoorn 
niet zo gek veel gebeurde. Hier is alles gewoon. Het 
klopt: geen oorlogsgeweld, geen stakingen, geen 
razzia's. Toch is dat schijn. En daar wijst de titel óók 
op. Er gebeurde in Hoorn en in heel West-Friesland 
wel degelijk meer, wat om begrijpelijke redenen 
zich aan het oog van het overgrote deel van de 
bevolking én uiteraard de bezetter onttrok. 
Als voorbeeld. Aan de eerste zware slag die de 
bezetter de Landelijke Organisatie voor Hulp 
aan Onderduikers toebracht, in oktober 1943, 
besteedt Christine een enkele regel, terwijl in 

'Hier is alles gewOOn, dat spreekt…'

Een volle Oosterkerk
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Na de bevrijding bood de voorman van het verzet 
in Hoorn, Ome Koos in de oorlog, Piet Verbeek 
van de Westersingel, als uitgever werkzaam bij 
de door de Duitsers stilgelegde en door NSB'ers 
leeggeroofde drukkerij Edecea, van het Christelijk 
Nationaal Vakverbond aan de Italiaanse Zeedijk, 
inzicht in het werk van het verzet in Hoorn en 
aanpalende dorpen. Op een bevolking van tussen 
de 20.000 en 25.000 inwoners, waarvan 13.000 
in Hoorn, werd 3.100 onderduikers onderdak 
geboden. Tachtig van hen van Joodse afkomst. Ook 
elders in West-Friesland werd aan vele duizenden, 
met gevaar voor eigen leven en dat van hun 
gezinnen, gastvrijheid geboden. Degenen die buiten 
het verzet om onderduikers opvingen, bleven 
buiten de berekening van Verbeek. Hoe minder 
anderen daarvan wisten, hoe beter. Het moeten 
nog eens honderden zijn geweest. Dat gebeurde 
allemaal onder het oog van een bezettingsmacht 
van aanvankelijk enkele tientallen, later enkele 
honderden en aan het eind van de oorlog alleen 
al in Hoorn zo'n zeshonderd Duitse militairen, 
meer dan een handvol aantal foute politieagenten 
en een bende van enkele tientallen, misdadige 
landwachters.  

Eigenlijk komt een boek als dit te laat. Te laat 
als eerbetoon aan de mensen die hun rug recht 
hielden en opkwamen voor de medemens in 

nood. Te laat ook omdat we hen, hoewel nog jong 
tijdens de oorlog, niet rechtstreeks meer konden 
ondervragen over wat hen dreef en over bepaalde 
gebeurtenissen om daarover meer duidelijkheid te 
krijgen. Het is overigens de vraag of ze antwoord 
hadden gegeven. De leden van Hoornse knokploeg 
spraken na de oorlog af om te zwijgen. Enerzijds 
uit piëteit met de nabestaanden van degenen die 
zij hadden moeten liquideren. Anderzijds omdat 
zij niet steeds opnieuw met hun oorlogservaringen 
en -daden geconfronteerd wilden worden. Die 
liquidaties waren geen gemakkelijke beslissingen. 
Daar werd tevoren vaak lang over gesproken. 
Niet alleen onderling. Eén keer vroeg deken Van 
der Meer Kees Stuijfbergen, hoewel nog jong 
al een van de initiatiefnemers van het verzet in 
Hoorn en omgeving, langs te komen. De deken 
had van bisschop Huibers opdracht gekregen het 
gesprek met het verzet aan te gaan om nodeloos 
bloedvergieten te voorkomen. Kees sprak met 
hem over het dilemma van het kleine en het grote 
kwaad. En hoewel de term knokploeg anders zou 
kunnen doen vermoeden, waren de leden beslist 
geen stoere cowboys. Na de oorlog kampten velen 
van hen met de psychische gevolgen van hun 
daden. Daar was in die tijd geen aandacht voor. 
Het posttraumatische stresssyndroom moest nog 
worden uitgevonden. 

Mensen als Verbeek en Dieuw van Vliet en andere 
verzetsstrijders bleken ook vergevingsgezind. Zij 
wilden, eenmaal bevrijd van het nazi-juk, niet 
op die zwarte jaren terugkijken. Het land moest 
worden opgebouwd, het vertrouwen hersteld. En 
zo kwamen zij, samen met dominee Slomp, Frits de 
Zwerver, de medeoprichter van de LO, die najaar 
1945 in Hoorn als predikant begon, op voor de 
gedetineerden en de gestraften in de Krententuin. 
Brood-NSB'ers werden de eerste maanden na de 
oorlog zwaar aangepakt. Dat was makkelijk. Het 
lidmaatschap van de NSB was voldoende voor een 
veroordeling van maanden. De echte misdadigers 
wisten hun rechtszaken vaak eindeloos te rekken. 
En omdat ook de strafmaat gaandeweg werd 
verlaagd – het haperende naoorlogse rechtssysteem 
kon al die zaken niet aan – ontliepen veel profiteurs 
en lieden met relaties in hoge kringen, tot ergernis 
van de bevolking hun verdiende straf, terwijl 
eenvoudige zielen voor lichte vergrijpen zwaar 
werden gestraft.  

Veel leden van de illegaliteit waren jong. Vaak 
jonger dan 25 jaar. Maatschappelijk werden ze 
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de Hoornse Belastingdienst Ab Vortman, die beiden 
al een gezin hadden gesticht en kinderen hadden 
en, ook op tijd gewaarschuwd, aan arrestatie wisten 
te ontkomen. Aan vader en moeder Van Iersel, ook 
een jong gezin met kinderen, waar met regelmaat 
onderduikers die per trein arriveerden de eerste 
dagen bij hen in de Baanstraat konden logeren tot 
een plek was gevonden, en aan de hele organisatie 
daaromheen. Tientallen misschien wel honderden 
mensen. Allemaal radertjes. 

Hoorn is karig geweest met hun vernoeming in onze 
straten. De al genoemde Poll, die zijn spionagewerk 
met de gevangenis en uiteindelijk de dood moest 
bekopen, heeft een straat gekregen. Bij zijn school. 
Verder, in Hoorn-Noord, Jan Campert, de dichter 
van 'De achttien doden', Johannes Post, één van 
de bekendste landelijke verzetsstrijders, die na een 
aanval op het Amsterdamse Huis van Bewaring 
werd opgepakt en de dag erop gefusilleerd. En 
pater Bleijs, die de oorlog overleefde maar enkele 
maanden later op nooit geheel opgehelderde wijze 
omkwam. Die drie keurig langs de lijnen van de 
vooroorlogse verzuiling verdeeld, een humanist, 
een protestant en een katholiek, terwijl het verzet 
over de grenzen heen had leren kijken en kon 
samenwerken. En hoopte dat het na de oorlog 
kon worden voortgezet. Geen van hen had een 
relatie met Hoorn. Wie dat wel had, een band 
met Hoorn, was de zeer jeugdige Fritz Conijn uit 
Alkmaar, klasgenoot van Kees Stuijfbergen aan het 
Alkmaarse gymnasium, aan wie de landelijke top 
van de illegaliteit ondanks zijn zeer jeugdige leeftijd 
de leiding van het verzet in heel Noord-Holland 
had toevertrouwd en die de initiator was van de 
Hoornse knokploeg en de Hoornse afdeling van 
het Nationaal Steunfonds, waarvan de namen van 
de broers Van Hall, als bankiers van het verzet, 
nog altijd tot de verbeelding spreken. Op Dolle 
Dinsdag werd Fritz Conijn in Vught gefusilleerd, 
net 21 jaar oud. Een foto van hem heeft hun hele 
leven bij de families Kleipoel en Vortman in de 
woonkamer gestaan. Fritz zou vernoemd worden, 
maar het ste-denbouwkundig plan van dat deel 
van Hoorn-Noord werd gewijzigd en zo verviel zijn 
naam. Niemand die het nadien weer oppakte. Voor 
een goed begrip: volgens dr. Loe de Jong telden de 
knokploegen in Noord-Holland tot eind 1944 niet 
meer dan veertig tot vijftig personen, van wie toen 
al een aantal niet meer in leven was. 

De echte verzetsstrijders hebben zich nooit op 
hun daden laten voorstaan. Schandalig was hun 

nauwelijks voor vol aangezien. Stemmen mochten 
ze pas als ze 25 waren. Toch waren zij wel degenen 
die de kolen uit het vuur moesten halen, zonder dat 
ze een duidelijk voorbeeld, een rolmodel hadden. 
Naast hen waren ouderen actief in het ondergrondse 
werk, gaven er vaak leiding aan. Ik noemde al ome 
Koos en tante Dieuw. Maar ik denk ook aan haar 
vriendin Aaf Dell, die Ravensbrück ternauwernood 
overleefde en zuster Moereels, die mijns inziens een 
waardig aandenken in het Dijklanderziekenhuis 
verdient. Ik denk aan de adjunct-gemeentearchitect 
Mechiel Wils, honds behandeld door het toenmalige 
college van burgemeester en wethouders. Of de 
commandant van de marechaussee in het district 
Hoorn, Adriaanse, van wie pas in dit boek duidelijk 
wordt welk een belangrijke rol hij speelde bij het 
verzamelen van informatie voor het verzet uit zijn 
contacten met de Duitse autoriteiten, de NSB-
politiecommissaris en de leiding van de Hoornse 
landwacht. Ik denk verder aan Gré Visser, getrouwd 
met Jan Ruiter, beiden de spil in het onderbrengen 
van vele tientallen onderduikers, waaronder veel 
Joden die zij uit hun contacten in de Amsterdamse 
confectiewereld kenden. Door de rol van Jan 
Ruiter stond Hoorn bekend als bonkaartengrossier 

van het verzet. Enkele jaren voor haar overlijden 
werd het verhaal van Gré bekend en werd ze tot 
ereburger van Hoorn benoemd, een eer die haar 
en al die andere moedige vrouwen via haar met 
recht toekwam. Ik denk aan vader en moeder 
Stuijfbergen, die van het werk van Kees op de 
hoogte waren en wisten dat zijn jongere broer Sam, 
toen ook hij onderdook om aan de Arbeitseinsatz te 
ontkomen, zich bij de knokploeg aansloot. Op een 
ochtend in juli 1944 viel de SD hun woning aan de 
Koepoortsweg binnen op zoek naar Kees. Kees was 
tijdig getipt. Vader, moeder en de oudste zoon Leo 
werden meegenomen. Leo stierf in een Duits kamp 
aan vlektyfus. Ik noem Henk Kleipoel, Lange Henk, 
de leider van de knokploeg en adjunct-commies bij 

Aaf Dell na haar 

terugkeer uit 

Ravensbrück
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behandeling na de oorlog soms: Adriaanse werd uit 
zijn functie gezet nadat een ondergeschikte die op 
zijn baan aasde leugens rondstrooide. Later gelukkig 
in eer hersteld. Verbeek werd tijdens de campagne 
voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de 
oorlog door anonieme bronnen zwart gemaakt. 
Hij zou zich hebben verrijkt met spullen van de 
bezetter. Alle geledingen uit het Hoornse verzet 
namen het voor hem op. Bakker Braas, de voorman 
van het verzet in Berkhout, werd tegengewerkt 
toen hij zijn bakkerij weer opstartte. En Trien 
de Haan ondervond als communiste, na jaren 
gevangenschap in Ravensbrück te hebben overleefd, 
hetzelfde toen zij een uitkering aanvroeg van 
Stichting 40-45. Schokkend is de ogenschijnlijk 
kleine, maar toch veelbetekenende gebeurtenis bij 
de dodenherdenking bij de Grote Kerk in 1946, 
waar Henk Kleipoel eens melding van maakte. Een 
'keurige heer met een grote hoed', zoals Kleipoel de 
man karakteriseerde, die voor hem stond draaide 
zich om en wees verontwaardigd naar één van de 
oud-leden van de knokploeg die achter Kleipoel 
stond en inmiddels bij de Hoornse politie werkte. 
Zo dat iedereen het horen kon, siste hij dat die man 
schuld had aan de dood van de vijf Amsterdamse 
verzetsstrijders. 

De echte verzetsmensen hebben zich altijd gestoord 
aan hen die, toen de strijd gestreden was, ineens 
actief werden. Enkele dagen voor of zelfs na 
de bevrijding meldden zij zich bij de BS, de 
Binnenlandse Strijdkrachten, waarna sommigen 
zich als helden gedroegen. Aprilartiesten werden ze 
genoemd. Of zoals oud-wethouder Wiese zei: mei-
kevers. Toch mogen we ook hier niet generaliseren 
en daarmee velen tekort doen. Immers kort na de 
oprichting, begin september 1944, traden ook al 
honderden tot de troepen van prins Bernhard toe. 

En daar was wel moed voor nodig. In Hoorn onder 
meer Jo Iepenga en zijn echtgenote, die met Post 
Poddie aan het Kleine Oost de verbindingen binnen 
het lokale en landelijke verzet onderhield, samen 
met meer dan twintig mannen en vrouwen die daar 
in ploegendienst werkten. Ik noem de tientallen 
koeriersters zonder wie het verzet niet kon, Mieke 
Karssen, zus van boekhandelaar van de Gedempte 
Turfhaven Co Karssen, die wegens de verspreiding 
van illegale bladen in Rotterdam op zijn doodvon-
nis wachtte, maar op de gedenkwaardige D-day 
door het verzet werd bevrijd. Henny Schat, vrien-
din en later echtgenote van Georges Trigallez, Lies 
Langereis, de rechterhand en misschien ook wel 
een beetje de verzetsmuze van oom Koos. Niet te 
vergeten oom Barend, Dirk Bakker, ondercom-
mandant van de BS en al vanaf 1940 of '41 lid van 
de Ordedienst die in de BS opging. Of de knok-
ploegleden en de medewerkers van de Organisatie 
voor Onderduikers die eind 1944 een militaire 
rang kregen, zoals oom Koos, als voedselofficier. 
Samen met de door de landwacht in april 1945 
op lafhartige wijze vermoorde A.C. de Graaf uit de 
Wieringermeer, probeerde hij nog de hongerende 
randstad te bevoorraden. Depots en voorraden 
van de Duitsers, NSB'ers en profiteurs, wisten zij 
te kraken en naar Amsterdamse zieken- en andere 
tehuizen te brengen. En tot slot, deze opsomming 
kan niet volledig zijn, de mannen die vanaf sep-
tember '44 in de dorpen rondom Hoorn betrokken 
waren bij de tientallen wapendroppings en na de 
bevrijding werden ingezet bij de arrestatie van foute 
Nederlanders en de bewaking in de Krententuin. 

Is met dit boek alles gezegd en geschreven? 
Natuurlijk niet. Dat zou ook onmogelijk zijn. Veel 
is niet bekend en onbekend gebleven. Ik heb in 
alle zorgvuldigheid en ondanks de omvang van 
het boek, slechts wat tegels weten te lichten. Wel 
is onbekende of vergeten informatie aan het licht 
gekomen, of in een bredere context geplaatst, 
zoals over de liquidatie van de levensgevaarlijke 
mensenjager, de Nederlandse SS'er Herlé. Er zijn 
en blijven open einden. Dat is ook het mooie 
van geschiedenis. Het is nooit af. En ach, op 
het dertien delen meer dan tienduizend pagina's 
tellende magnum opus van Loe de Jong volgde nog 
een veertiende deel van meer dan duizend pagina's 
met aanvullingen, correcties en commentaren. 

Het is mijn hoop en die van veel anderen, dat naar 
aanleiding van dit boek nog meer vergeten verhalen 
bekend worden. 

Oom Koos, Piet 

Verbeek, wordt 

gehuldigd door 

de leden van de 

knokploeg Hoorn



19

genoemd worden. In het boek wordt uitvoerig 
aandacht besteed aan de machtsstrijd tussen de 
stad Edam en de heerlijkheid Oosthuizen. Die 
strijd ging voornamelijk over waterstaatszaken 
en jurisdictie. De gevolgen van het droogleggen 
van de Beemster worden kritisch bekeken, alsook 
die van de aanleg van de trekvaarten Amsterdam-
Hoorn. Daarvoor zijn ook de plaatsen benoorden 
het eigenlijke Zeevanggebied, tot aan Hoorn toe, in 
de beschrijving opgenomen. Pieter Groot behandelt 
in zijn boek de verbondenheid van Hoorn met de 

Zeevang, mede door uitvoerig aandacht te schenken 
aan de telgen uit het Hoornse regentengeslacht 
Van Bredehoff, die vanaf 1686 Vrijheer van de 
Heerlijkheid Oosthuizen waren. In het boek 
staat een afbeelding van François van Bredehoff 
(Hoorn, 1648-1721) zoals hij te zien is op het 
bewindhebbersstuk van de VOC-Kamer Hoorn, 
geschilderd door Jan de Baen in 1682. Hierbij ziet 
u dit gedeelte van dat schilderij uit de collectie van 
het Westfries Museum te Hoorn, hier wel in kleur. 

CHrist stOffelen

Om te beginnen bespreek ik in deze aflevering 
enkele van de aankopen uit de periode november-
december 2019. 
Van de hand van Pieter Groot Pzn. verscheen in 
1987 het boek 'In en rond de Zeevang, een stukje 
Noord-Holland onder de loep'. In dit rijkelijk 
zwart-wit geïllustreerde boek geeft de schrijver 
een uitvoerige beschrijving van het interessante 
gebied dat Zeevang heet en dat gelegen is tussen 
de Korsloot en de Purmer Ee. Omgeven door 
zee, meren en stroomgeulen beschermde de 
Zeevanc, of Seevangh het waterrijke Hollands 
Noorderkwartier aan de oostzijde tegen de 
Zuiderzee. Het 'ving' als het ware de zee op, 
vandaar de naam. Op eerder afgezette klei vormden 
zich veengebieden waardoorheen het riviertje de 
IJe zich vanaf Oosthuizen een weg zocht naar 

Volendam, waar het in de Zuiderzee uitmondde. In 
dit door waterlopen doorsneden gebied begonnen 
de bewoners zich door de aanleg van dammen en 
dijken te beschermen tegen wateroverlast. Groot 
beschrijft hoe Edam (IJedam) zijn opkomst dankt 
aan de aanleg van zo'n dam rond 1250. Ook andere 
plaatsen, waaronder Warder, Middelie (Middelije) 
en Oosthuizen worden behandeld. Rond 1300 
kon de Zeevang reeds 'door dijken omringd land' 

Het dOCumentatieCentrum Oud HOOrn     

François van Bredehoff Jan de Baen, 1682 (coll. WFM) Deel praalgraf 

François van Bredehoff, 

Grote Kerk Oosthuizen
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Deze François van Bredehoff ligt begraven in de 
monumentale Grote Kerk van Oosthuizen. Recht 
boven zijn graf staat een bijzonder mooi praalgraf 
te zijner nagedachtenis. Dit grafmonument werd in 
1723 gebouwd door Jan Pieter van Baurscheidt de 
Oudere. Bijgaande illustratie toont een gedeelte van 
dit uit verschillende kleuren marmer samengestelde 
kunstwerk. We zien de godin Minerva die een 
medaillon vasthoudt met daarop het portret van 
de overledene. De sleutel in haar rechterhand is 
een symbool voor macht en gezag. François van 
Bredehoff was immers tot zijn dood burgemeester 
van Hoorn.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
het Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn' 
verscheen in 1965 de jubileumuitgave 'Hoorn 75 
jaar'. Dit instituut, dat aanvankelijk op het Breed en 

vanaf 1901 aan het Keern gevestigd was, stond ook 
wel bekend als het Rijkslandbouwproefstation. Vijf 
hoogopgeleide heren hebben ieder een hoofdstuk 
voor dit boekje geschreven. Voor geïnteresseerden 
staat het vol met informatie over de onderzoeken 
en, waar al mogelijk, resultaten daarvan.
Als deel 27 van de reeks 'Trams en tramlijnen' 
verscheen in 1977 het boekje 'Paardetrams in het 
westen van Nederland'. Vier schrijvers stelden dit 
met behulp van vele zwart-wit foto's geïllustreerde 
werkje samen. A. Dijkers schreef het eerste van 
elf hoofdstukken, getiteld 'De paardetram tussen 
Hoorn en Enkhuizen'. Hij behandelt eerst de 
moeizame pogingen om in 1882 en 1883 een 
stoomtramverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen 
tot stand te brengen. Dat lukte slechts op de uiterste 
trajecten van de tramlijn. Vanwege de tegenwerking 
van de gemeentebesturen van Westwoud en 

Hoogkarspel moest het tussenliggende traject 
worden afgelegd per omnibus. In de periode 
1884-1887 lag deze openbaar vervoersverbinding 
helemaal stil, om pas in februari 1887 gedeeltelijk 
weer op te starten als paardetramlijn tussen 
Enkhuizen en Lutjebroek. In gedeeltes werd de 
lijn uitgebreid en op 14 januari 1889 vond dan 
eindelijk de eerste officiële openingsrit over de 
gehele lijn Hoorn-Enkhuizen plaats. In 1918 werd 
deze lijn geheel en definitief opgeheven. Dijkers 
bespreekt een aantal van de haltes van de lijn en 
geeft toelichting bij de daarbij afgedrukte foto's. 
U ziet hierbij een omstreeks 1912 genomen foto 
van de paardentram - ja, tegenwoordig met een n 
erin - in Lutjebroek. Aan de grote groep mensen 
op de foto is wel te zien dat fotografie in die tijd 
nog iets heel bijzonders was. Zeker in zo'n klein 
plaatsje. Een tramwagon was toentertijd rondom 
van reclame voorzien. Dat bracht het nodige geld 
in het laatje van de trammaatschappij. Achter het 
paard, op de voorkant van deze tramwagon is een 
reclame te zien van J. Bervoets, Groote Noord 87 te 
Hoorn, handel in schoenen, hoofddeksels en meer. 
Volgens de reclametekst zijn Bervoets' schoenen 
sterk & goedkoop. 

Fotograaf en kleurdeskundige Rob van Maanen 
schreef het in 1992 verschenen boek 'Kleurkaart 
Noord-Holland. Staaltjes van kleurcultuur in 
14 verhalen'. Van meerdere kleuren wordt een 
aantal variëteiten in woord en beeld behandeld. 
Groen komt het meest aan bod. Van de veertien 
hoofdstukken gaat er een over de tinten Zaans 
groen, een over de tinten Westfries groen en een 
over de tinten olijfgroen. 
November jl. verscheen 'Typisch Hoorn', de derde 
uitgave in een nog jonge reeks. Het 292 pagina's 
tellende boek geeft een gevarieerd beeld van een 
groot aantal interessante inwoners en vele bedrijven, 
winkels, verenigingen en/of andere instellingen van 
Hoorn. De vele foto's, meest groot of zeer groot, 
maken deze uitgave tot een mooi lees- en kijkboek. 
Dat laatste zou ook gezegd mogen worden over 
de volgende aanwinst, al zijn de vele afbeeldingen 
daarin veel minder scherp. Maar het gaat dan ook 
om een oudje, namelijk het in 1933 verschenen 
plaatjesboek 'Mijn Land, deel VII, Noord-Holland'. 
Dit is het zevende deel in de serie verzamelalbums 
die in de twintiger en dertiger jaren van de vorige 
eeuw werden uitgegeven door Fa. Jb. Bussink 
Deventer koek. Alle delen werden geschreven en 
samengesteld door de heer G.J. Nijland. Over 
Hoorn was hij niet al te lovend. Hij schreef: 'Een 

Paardentram in 

Lutjebroek, 1912
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Admiraliteitspoortje 

Hoorn, 

toegang 

Stadsziekenhuis 

typisch Zuiderzeestadje, dat Hoorn. Doodsch en 
vaal als een verstorven plek, de pakhuizen en 
huizen herinnerend aan oude groote tijden. Met 
heel antieke overblijfselen, kerken en gevels. En 
een enkel standbeeld. De stad van J. P. Coen, 
voorheen een belangrijk centrum van handel, toen 
de zeeschepen kwamen tot op de reê in het destijds 
soms heel woelige Hoornsche Hop.' Hierbij ziet u 
een afbeelding van plakplaatje nr. 69 in het boek. 
Nijland noemt het 'Poortje v.m. Admiraliteitshof 
te Hoorn'. Dit voormalige admiraliteitspoortje in 
de noordelijke hoek van het Kerkplein gaf van 
1868 tot 1967 toegang tot het Stadsziekenhuis. 
Tegenwoordig wordt het poortje door het personeel 
van de bibliotheek aan de Wisselstraat gebruikt als 
achterin- en uitgang.

Vervolgens besteed ik aandacht aan enkele 
schenkingen, die onze vereniging in de periode 
van november 2019 t/m half januari 2020 ontving. 
De gulle gevers mag ik weer hartelijk bedanken, 
natuurlijk ook hen die graag anoniem willen 
blijven. U hebt in verschillende eerdere nummers 
van ons kwartaalblad al kunnen lezen over de in 
1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. 
Daarbij kwamen de landbouwkolonies en gestichten 
in Drenthe aan de orde, alsook de rebellie te 
Hoorn in 1825. Van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging, afdeling Oostelijk West-Friesland 
ontvingen wij het blad Koggenland 2019/3, dat 
speciaal gewijd is aan deze turbulente geschiedenis, 
getiteld: 'Hoornse wezen in 1825 naar Veenhuizen'. 
Nog dieper dan Wil Schackman dat deed in 
zijn boeken en lezingen over deze kolonies en 
gestichten, zoomen de samenstellers van dit blad 
in op de Hoornse geschiedenis, de rebellen en 
de betrokken kinderen. De daarbij uitgewerkte 
genealogieën brengen de besproken personen meer 
tot leven dan enkel namen en getallen dat kunnen 
doen. 
De heer C.A. Klinkenberg uit Hoorn schonk 
ons een mooi exemplaar van het bekende boek 
'Hoorn | huizen, straten, mensen'. Door menig 
geïnteresseerde wordt nog zeer regelmatig van 
dit in 1982 verschenen naslagwerk gebruik 
gemaakt. Voor het geschonken boekwerk kan Oud 
Hoorn zeker een nieuwe bestemming vinden. 
Mevrouw Diana van den Hoogen uit Hoorn 
schonk ons het informatieve, in 2009 verschenen 
boekwerkje 'Stormenderland'. Dit bevat de door 
waterschaphistoricus Diederik Aten geschreven 
'Canon waterstaatsgeschiedenis Holland 
boven het IJ van 700 tot 2008'. Dertig vensters 

(paragrafen van het boek) bieden uitzicht op 
evenzovele chronologisch geordende onderdelen 
uit die geschiedenis. Elk van de dertig onderwerpen 
wordt kort en bondig, maar vooral heel duidelijk 
behandeld en begeleid door een mooie, vaak 
ondersteunende illustratie. Daarna volgen nog 
eens, alleen met tekst, vijf vensters die de canon 
net niet haalden. 

Terug naar Brabant
Tot zover mijn laatste nieuws over de aanwinsten 
van onze boekenverzameling. Dit 77e artikel over 
het documentatiecentrum is het laatste van een 
serie die ik vanaf maart 1997 heb mogen verzorgen. 
In 1995 startte ik met het opzetten, onderhouden 
en uitbreiden van de boekenverzameling van onze 
vereniging. In het derde jaar ben ik begonnen met 
in het kwartaalblad over het documentatiecentrum 
te schrijven. Aanvankelijk betrof dat slechts een 
of twee artikelen per jaar, maar gaandeweg werd 
het een uitzondering als ik eens een kwartaal 
oversloeg. Na de werkzaamheden voor onze 
boekenverzameling 25 jaar met heel veel plezier 
verricht te hebben, ben ik daar nu mee gestopt. In 
de loop van dit kalenderjaar verhuis ik terug naar 
Brabant en is dit werk voor mij niet meer uit te 
voeren. Het speuren naar oude en nieuwe werken 
die voor onze vereniging van belang zijn, het doen 
van aankopen en het verwerken van schenkingen 
zijn werkzaamheden waarvoor Oud Hoorn hopelijk 
spoedig een enthousiaste vrijwilliger vindt. Als hij 
of zij ons dan ook op enigerlei wijze op de hoogte 
wil blijven houden van het reilen en zeilen van het 
documentatiecentrum, ben ik helemaal tevreden. 
Dan rest mij nog een bedankje aan de redactieleden 
van ons blad, voor hun welwillende medewerking, 
en aan de vriendelijke lezers van wie ik soms een 
leuke reactie ontving. 
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in 1839, wanneer het College besluit tot amotie, 
sloop, van het huis staande naast het Israëlitische 
Kerkhof en de grond te trekken bij het kerkhof

Westersingel plm. 1910. In het midden de muur van de 

Joodse begraafplaats 

In de loop van de jaren is er regelmatig discussie 
geweest over de vergoeding voor het begraven van 
Joodse overledenen in de Rijkswerkinrichting4; 
deze kosten zouden niet ten laste van de plaatselijke 
gemeenschap moeten komen noch van de Joodse 
Permanente Commissie, maar van het Rijk of 
juist niet. Ook komt de vraag aan de orde of het 
aantal plaatsen op de begraafplaats moet worden 
uitgebreid.

Uitbreiding in 1918
In het Nieuw Israëlisch Weekblad van 14 september 
1917 staat het volgende bericht
HOORN. De begraafplaats onzer gemeente moet 
binnenkort worden gerestaureerd en uitgebreid, 
ook het reinigingshuis zal door een nieuw 
moeten worden vervangen. Met een en ander 
zal naar we vernemen, een som van vier à vijf 
duizend gulden gemoeid zijn. Door een onzer 
gemeenteleden evenwel is nu, in vereeniging met 
eenige belangstellende oud-leden voorshands een 
bedrag geschonken, ter gedeeltelijke voorziening 
in de kosten, benoodigd wegens aanplanting van 
heesters en boomen, althans een afrastering of heg 
om voormelde begraafplaats, met toezegging van 
(indien noodig) meerderen steun. Voorwaar een 
edele daad, die, hopen we voor onze gemeente, tot 
navolgend voorbeeld moge strekken. 

In november van dat jaar is er dankzij aanzienlijke 
giften al een aardig kapitaaltje bij elkaar. Op 
de gedenksteen die vanwege de uitbreiding van 
1918 is opgericht staat als aanduiding van de 

rita lOdde-tOlenaar

In de tuin van het Westfries Museum liggen sinds 
jaar en dag twee stenen met een Hebreeuwse tekst. 
Deze zijn afkomstig van de voormalige Joodse 
begraafplaats aan de Westersingel. De vraag is hoe 
zijn deze daar terecht gekomen en waar horen ze 
eigenlijk thuis.

Joodse begraafplaats
In het kort de geschiedenis van de begraafplaats 
aan de Westersingel, ook Jodensingel genoemd1. 
Het was niet de eerste Joodse begraafplaats in 
West-Friesland. In Enkhuizen was er al in 1738 een 
Joodse begraafplaats opgericht.
In 1778 ligt er een verzoek van de heren Davis 
Hijman en Hartog Benedictus, als voogden van de 
Joodse natie in Hoorn, bij de Edelachtbare heren 
Burgemeesters en regeerders van de stad om gezien 
de gelijkheid van godsdienst in de vrije republiek 
een vrije plaats voor het begraven van lijken toe te 
staan en wel bij de Uiterdijk waar de meelmolen 
heeft gestaan2. Op 23 februari 1778 is er voor een 
andere plek gekozen, namelijk tussen de Wester- 
en de Noorderpoort en is de Joodse begraafplaats 

in dat jaar officieel ingewijd.3 De oudst aanwezige 
grafsteen dateert van voor die tijd en wel uit 1761 
of 1762. Een uitbreiding van de begraafplaats volgt 

stenen van Herinnering vOOr Het  Huis van de levenden
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begraafplaats 'Huis van de Levenden'. Het aantal 
leden van de Joodse gemeente neemt echter in de 
jaren twintig verder af en men is niet meer in staat 
voldoende volwassen mannen bijeen te brengen 
voor een dienst. Ook bij de viering van het 150-
jarig bestaan van de  synagoge in 1930 wordt 
ondanks de feestelijkheid de grote achteruitgang 
van de gemeente gememoreerd.
Na de Tweede Wereldoorlog is de Joodse gemeente 
in Hoorn zo klein geworden dat deze niet meer 
zelfstandig kan bestaan en is opgegaan in de Joodse 
gemeente van Enkhuizen. In 1964 is de Enkhuizer 
Joodse gemeente officieel bij die van Alkmaar 
gevoegd en later is deze opgegaan in de Joodse 
gemeente Noord-Holland NoordWest.
Met de gemeente wordt begin jaren vijftig gesproken 
over de verwaarloosde staat van de begraafplaats en 
de vraag of de gemeente het onderhoud voor zijn 
rekening wil nemen. Dit verzoek wijst de gemeente 
af. De gemeente meldt in verband met mogelijke 
oorlogsschade aan het Ministerie van Financiën 
dat de begraafplaats al vóór 1940 zeer matig werd 
onderhouden.
Er is na de oorlog nog maar beperkt gebruik 
gemaakt van de begraafplaats en tegenover de 
kosten stonden weinig inkomsten. Vandaar dat 
men overging tot verhuur van de gebouwtjes op de 
begraafplaats.

Vraag van de heer Trompetter 
VAN METAHEIRHUIS TOT GARAGE (Ingezonden 
brief5)
Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen, dat 
het lijkenhuisje van de Joodse begraafplaats te 
Hoorn enige tijd geleden door de Permanente 
Commissie te Amsterdam verkocht is geworden 
aan een heer die naast de begraafplaats woont, 
welke heer het huisje gebruikt voor autostalling 
en een gedeelte verhuurd heeft aan derden. Bij 
de verkoop schijnt de bepaling gemaakt te zijn, 
dat bij event. begrafenissen, de auto's tijdelijk uit 
het huisje verwijderd moeten worden. De situatie 
is hierdoor zo, dat bijv. bezoekers die toegang tot 
de begraafplaats willen hebben, eerst de sleutel 
moeten vragen aan de tegenwoordige eigenaar van 
het lijkenhuisje. Een zeer vreemde situatie! Helaas 
ben ik niet op de hoogte met de bepalingen enz., 
maar ik meen toch, dat een Joodse begraafplaats of 
een gedeelte daarvan niet verkocht mag worden. 
Dat de Perm. Comm. de synagoge verkocht heeft 
aan de gemeente Hoorn is te begrijpen, daar er 
toch geen gebruik meer van gemaakt werd na de 
oorlog. Maar dat de P.C. nu ook een gedeelte van 

een begraafplaats dat nog wel gebruikt wordt, 
gaat verkopen, lijkt mij, bescheiden gezegd, niet 
juist. Ik vraag U, mijnheer de Redacteur, is er een 
Commissie of Joods gemeentebestuur die met 
bovenstaande handelwijze van de P.C. accoord 
gegaan is, of kan de P.C. deze handelingen juist of 
onjuist, zonder meer verrichten? 

E. Trompetter 

Onderschrift. 
De heer Trompetter gaat ervan uit, dat een Joodse 
begraafplaats of een gedeelte daarvan niet verkocht 
mag worden. Deze stelling is niet geheel juist. Alleen 
de graven als zodanig dienen te blijven als zij zijn; 
slechts bij hoge uitzondering mag, zulks ter beoordeling 
van het opperrabbinaat, in de situatie van graven 
wijziging worden gebracht. Omtrent het niet-begraven 
gedeelte van de begraafplaats of op de begraafplaats 
staande gebouwen, bestaan geen bepalingen. Uit de 
mededelingen van de heer Trompetter blijkt reeds, dat bij 
eventuele begrafenissen het huisje voor de plechtigheid 
beschikbaar is. Aangezien naar te verwachten is, de 
begraafplaats te Hoorn nog slechts zeer zelden gebruikt 
zal worden, heeft de Permanente Commissie gemeend, 
het huisje, dat aan de rand van de begraafplaats 
staat, te moeten verkopen onder voorwaarde, dat het 
bij eventuele begrafenissen beschikbaar wordt gesteld. 

Voorts heeft de koper zich bereid verklaard, toezicht 
op de begraafplaats te houden, o.a. ter voorkoming, 
dat de jeugd de begraafplaats als speelterrein gebruikt. 
Wij kunnen niet anders zien dan dat hiermede het 
belang ter plaatse is gediend. Een en ander is geschied 
met medewerking van het Kerkbestuur der Ned. 
Isr. Gemeente Enkhuizen, onder welke gemeente de 
voormalige N.I. Gemeente Hoorn thans ressorteert; 
de onderhandelingen zijn echter gevoerd door de 
Permanente Commissie. De Permanente Commissie 
tot de Algemene Zaken van het Nederl. Israël. 
Kerkgenootschap.
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nieuwe graven. Vandaar dat het gemeentebestuur 
de oprichting van een nieuwe begraafplaats liet 
voorbereiden. In 1966 is met de aanleg van de 
nieuwe begraafplaats aan de Berkhouterweg 
begonnen.
Op deze begraafplaats is er ruimte voor mensen van 
verschillende gezindten. De ingebruikname op 20 
maart 1969 werd dan ook door de burgemeester, de 
vertegenwoordiger van de opperrabbijn Berlinger, 
en van de katholieke en protestantse kerk gedaan. 
Namens de opperrabbijn en de Permanente 
Commissie van het Israëlitische Kerkgenootschap 
dankte de vertegenwoordiger bij die gelegenheid 
het gemeentebestuur voor de zorg die men aan 
het verplaatsen had besteed en het respect voor de 
godsdienstige voorschriften, dat men had betoond. 

De gedenkstenen
De twee stenen in het museum waar het hier om 
gaat, zijn gedenkstenen en afkomstig van het 
lijkwassingshuisje, dat op de begraafplaats stond, 
het zogenoemde Metaheerhuis8. Hoe het huisje er 
precies uit heeft gezien, is niet helemaal duidelijk 
aangezien een goede foto of tekening ontbreekt.

Op de foto van het evenemententerrein van 1910 
staat een huisje. Dit lijkt enigszins op dat van 
Enkhuizen, maar dat is niet zeker. 
De vertaling van de Hebreeuwse tekst op de 
linker steen: 'de eerste steen voor de funderingen 
van dit huis is gelegd door Baruch van Kleef, 
parnas [Israëlisch kerkvoogd] van de Heilige 
Gemeente Hoorn in de tijd van de uitbreiding van 
de begraafplaats op 12 Ijar 5678 [woensdag 24 
april 1918]'.
De tekst op de rechter steen luidt: 'in het jaar 5537 
[1777] werd als eerste begraven Mozes, zoon van 
Abraham. Hij verzwelgt de dood voor eeuwig en 
de Heer onze God veegt de traan van elk gezicht en 
wist de smaad van zijn volk voor de gehele aarde. 
Jesaja 25:8'.9

Ontruimen en verplaatsen
Al in 1959 vindt er geregeld overleg plaats tussen 
de gemeente Hoorn en de Permanente Commissie 
van het Nederlandse Israëlitische Genootschap in 
de persoon van de heer L. Hartog. De gemeente 
zal proberen de plannen voor de aanleg van een 
nieuw woongebied zodanig aan te passen dat geen 
aantasting van de begraafplaats hoeft plaats te 
vinden.6

In 1965 echter bericht de gemeente dat het van 
groot belang is dat ten behoeve van de ontsluiting 
van Grote Waal de grond van de begraafplaats ter 
beschikking van de gemeente komt. In februari 
1966 verleent de opperrabbijn te Utrecht, de heer 
E. Berlinger, toestemming om de stoffelijke resten 
op te graven en te herbegraven op een andere 
begraafplaats, een en ander onder voorwaarden 
en onder toezicht van een deskundige, de heer 
Hartog. Op 10 mei 1966 neemt de raad het besluit 
tot aankoop van de grond van de begraafplaats. 
De financiering van de kosten van aankoop en 
verplaatsing vraagt meer tijd dan de gemeente 
had verwacht. De toestemming van GS laat enige 
tijd op zich wachten. In de tussentijd wordt de 
heer Hartog vervangen door de heer S.C. Keizer. 
Deze laatste maakt bezwaar tegen de prijs voor de 
vergoeding van de grond en acht de Israëlitische 
gemeente niet gebonden aan de afspraken met de 
heer Hartog gemaakt. De Permanente Commissie 
bericht na bestudering van de stukken dat men 
de overeenkomst zal aangaan. In oktober 1967 
stelt het college vast dat de werkzaamheden ter 
hand kunnen worden genomen. Het werk start op 
31 oktober. Het deel van de Joodse begraafplaats 
op de Berkhouterweg, groot ruim 600 m2 wordt 
eigendom van het Israëlitisch Genootschap. Ook 
de graven zijn eigendom van het Genootschap. Er 
doen zich ten aanzien van de overeenkomst nog 
wel enige strubbelingen voor. In maart 1970 wordt 
een en ander definitief vastgelegd.
De Joodse begraafplaats is intussen in 1968 geruimd, 
waarna de stoffelijke resten van 614 personen zijn 
herbegraven en 229 grafstenen zijn herplaatst op 
de Algemene Begraafplaats aan de Berkhouterweg. 
Sindsdien zijn daar nog enkele mensen begraven, 
zoals in 1980 Elizabeth Heertjes-Knoop en Izaak 
Sarlui in 1983.
Op de locatie van de oorspronkelijke Joodse 
begraafplaats is in 2015 een monument geplaatst7.
  
De begraafplaats aan de Berkhouterweg 
De Algemene Begraafplaats aan het Keern bood 
in de jaren zestig onvoldoende ruimte voor 

Evenemententerrein 

en Joodse 

begraafplaats, 

Hoorn 1910
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Verzoek van de heer Polak
In het archief van de gemeente Hoorn bevindt 
zich correspondentie over de gedenkstenen van de 
Joodse begraafplaats.10

Verzoek van de heer H.M. Polak, Keizer Karelweg 
405, Amstelveen
Brief 6 nov. 1967
Aan gemeentebestuur Hoorn, t.a.v. wethouder OW 
drs. W. Wiese
Verplaatsing Joodse begraafplaats
Mijne heren,
Zou het mogelijk zijn dat de twee gevelstenen met 
Hebreeuwse tekst van het reinigingshuis bewaard 
konden worden en misschien ook geplaatst konden 
worden op een passende plaats op de nieuwe 
begraafplaats?
U zoudt hiermee een piëteitsvolle  geste doen.
In het reinigingshuis is een zwart marmeren 
gedenkplaat met diverse namen o.a. die van mijn 
vader. Daar zal waarschijnlijk bezwaarlijk een 
plaats voor te vinden zijn.
Gaarne van U horend teken ik, hoogachtend, 
Aantekeningen op de brief
Geachte wethouder, Kan hiervoor zorg worden 
gedragen? De marmeren plaat zou ik gauw in 
veiligheid laten brengen.
Hoe .. gemaakte … H..er K.aa
a) Het reinigingsgebouw heeft in een gevel 3 
stenen. De heer Keizer ware te verzoeken de 
betekenis c.q. tekst van de stenen op te geven. Dan 
is het mogelijk te bepalen of en op welke manier 
aan de op zich sympathieke suggestie van de heer 
Polak kan worden voldaan.
b) De plaat met de namen  in het reinigingshuis 
kan bij de afbraak worden overgeplaatst naar het 
museum per ….
c) Heeft O W ook fondsen voor fotografische 
documenten ….

Antwoord aan Polak.

Directeur Openbare Werken 16 jan. 1968
Geachte heer Polak, 
In antwoord op uw brief d.d. 6 november 1967 
betreffende het leveren van gevelstenen van het 
reinigingshuis bij de Joodse begraafplaats aan de 
Westersingel te Hoorn deel ik u het volgende mede.
In overleg met de heer E.C. Keizer handelend 
namens het Opperrabbinaat te Utrecht, drs T. 
Mulder conservator van het Westfries Museum en 
de heren ter Hark, ten Have en Munniks van mijn 
dienst is besloten alle gedenkstenen die aanwezig 

zijn in de gevel van het reinigingsgebouw en de 
marmeren gedenkplaat in het gebouw tijdelijk 
onder te brengen in het Westfries Museum.
De stenen met een namens het Opperrabbinaat 
verstrekte vertaling worden daar opgenomen in de 
plaatselijke monumentenlijst zodat een en ander 
niet verloren kan gaan.
Daarnaast zal aan Burgemeester en Wethouders 
in overweging worden gegeven ter plaatse van de 
huidige begraafplaats en in overeenstemming met 
de overige plannen ter plaatse een sober monument 
op te richten waarin opgenomen de drie markante 
stenen in de gevel van het reinigingsgebouw. Een 
en ander kan worden vervat in een groenbeplating. 
Naar mijn mening zal op deze wijze het meest 
kunnen worden tegemoetgekomen aan de gevoelens 
van piëteit.
Ik vertrouw dat U zich kunt verenigen met 
bovenstaande oplossing. 
Hoogachtend, de directeur O.W.

Brief van de heer Polak van 17 januari 1968
Den heer Directeur van Openbare Werken der 
Gemeente Hoorn,
Onderwerp Joodsche begraafplaats 
Uw brief nr. 41 d.d. 16 januari 1968
Geachte Heer,
De plaatsing van de stenen zoals u van plan bent te 
doen, heeft mijn volledige instemming en ik ben u 
zeer erkentelijk voor deze oplossing. 
Hoogachtend, 

In het museum zijn nu twee stenen te vinden 
afkomstig van het lijkwassingshuisje. Waar de 
derde steen en de marmeren plaat zijn, is ondanks 
intens zoeken nog steeds niet duidelijk. Wel is 

Grafsteen Salomon 

Polak, 1921, Joodse 

begraafplaats Hoorn
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Op 6 maart 1912 legt de 4-jarige Heiman Maurits 
Polak de eerste steen voor het pand aan het 
Pelmolenpad nummer 16 en reeds in juni komen 
de eerste ijsbroden uit de bakken. Jammer genoeg 
met een enigszins gele, onooglijk vieze kleur, maar 
dat is goed gekomen. De fabriek is in staat elke 40 
minuten 10 blokken van 25 kilo te maken. 
'Als nu de hondsdagen grootse zomerwarmte 
brengen, zal Hoorn niet meer een onbevredigde 
behoefte aan ijs hebben!' juicht de krant. In Nieuwe 
Hoornsche Courant van 22 juni 1912 staat dat de 
Hoornsche IJsfabriek in de loop van de volgende 
week zal starten.
Gelukkig voor de ijsfabriek is er in 1912 weer een 
hittegolf. 

Berichtgeving op 27 juli:
Er is weer zoo iets van 'n hittegolf over ons dierbaar 
vaderland en de omgeving gekomen. De menschen 
klagen, hijgen, puffen, alles 'n gevolg van de 
warmte. We zijn nog 0,1 graad Celsius beneden de 
stoofhitte van het vorige jaar gebleven.
In 1928 is de fabriek uitgebreid en opnieuw wordt 
een eerste steen gelegd door Heiman Polak11 in 
aanwezigheid van zijn moeder. Vader Polak was in 
1921 overleden.
De ijsfabriek is in 1974 afgebroken; in 1971 is een 
ijsfabriek op Hoorn-80 opgericht.
Terug naar de begraafplaats.

Grafteksten
Het valt op dat vaak uitgebreide teksten op een 
Joods graf staan.
Een mooi voorbeeld vind je op het graf van Simon 
Izak de Vries, overleden in 1916:

Een sierlijke kroon is de grijsheid, zij wordt op 
de weg van de gerechtigheid gevonden 
Hier is begraven een vooraanstaande en dierbare 
man
de chaver de heer Sincha zoon van de chaver de 
heer Jitschak de Vries
voorheen bestuurder en leider in de heilige 
gemeente Hoorn
en hoofd van de leiders van de school van 
voornoemde heilige gemeente
hij overleed in goede grijsheid 
oude en verzadigd van dagen 
aan de vooravond van 18 marcheshvan 5677
en de naam van zij moeder was Jetche
Vreugde in het hart van velen plantte hij,
Een steun voor de armen was u,
Vele weldaden heeft hij hier gezaaid,
De beloning hier zult u nu ontvangen. 

bekend dat de marmeren plaat in het museum is 
geweest.
De vader van Heiman Maurits Polak waarvan hier 
sprake is, was Salomon Polak. Hij was slager, kwam 
uit een familie van slagers en had een winkel onder 
meer op het Grote Noord. Heiman was enig kind 
uit het tweede huwelijk van zijn vader met Judith 
van Brink. Vader Salomon Polak zat onder meer in 
het bestuur van de VVV. Hij is in 1921 op de Joodse 
begraafplaats in Hoorn begraven. 

IJsfabriek
Even een uitstapje naar de ijsfabriek (zie ook de 
achterpagina Verleden & Heden). Deze Salomon 
Polak was een van de initiatiefnemers voor de 
oprichting van de ijsfabriek in 1911. In dat jaar 
was er sprake van een abnormaal hete zomer en 
de ijsleveranties uit Amsterdam stagneerden soms, 
een groot probleem voor slagers, banketbakkers, 
hoteliers, de melkindustrie en de ziekenverzorging.
Vandaar het initiatief: de stichting van een eigen 
ijsfabriek of zoals de krant schreef 'Hoorn gaat zich 
op ijsgebied emanciperen'. De oprichting van een 
NV, de aanvrage van een vergunning, de bouw van 
het pand; het gaat in een ras tempo.  
Het bestuur bestaan uit vijf slagers en een 
banketbakker te weten

S.M. (Salomon Mozes, 1852) Polak, Groote Noord 
73, slager
J.C.C. ( Johan Ceric Christiaan, 1889) Dell, 
Kerksteeg 17, slager
A.C. (Albertus Hendrik, 1880) Doets, Groote Oost 
36, vleeshouwer en -slachter
K. (Klaas, 1873) Schagen, Breed 42 slager
J.H. (Johannes Hermanus, 1863) Kruisman, Ged. 
Turfhaven 10, slager
Joh. (Johannes, 1876) Nierop, Kleine Noord 21, 
banketbakker

Eerste steenlegging 

ijsfabriek door 

Heiman Polak 1912 

(Foto: familie Polak)
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Iedereen gun je een graf met zo'n tekst, na een 
lang en goed leven waarin waardering en respect is 
ondervonden. Dat doet onmiddellijk denken aan 
zovele mensen die nooit een graf gekregen hebben. 
Gelukkig zijn tegenwoordig de Hebreeuwse teksten 
in vertaling op de website 'Stenen archief' te vinden.
Wie op zoek gaat naar de plek waar de grafstenen 
van de Joodse begraafplaats zijn neergezet, mist 
een bord met informatie over de geschiedenis van 
de begraafplaats en de stenen die achter een mooie 
haag op de begraafplaats aan de Berkhouterweg 
schuil gaan. Niets maakt duidelijk dat het hier om 
de stenen en de resten van de voormalige Joodse 
begraafplaats gaat. 

Op 6 oktober 2010 heeft de gemeente op grond 
van de Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2009 
de Joodse begraafplaats aan de Berkhouterweg, 
kadastraal sectie C nr. 2941 aangewezen als 
beschermd gemeentelijk monument.

En dan 20 april 2020
Dit is de dag waarop een plaquette wordt onthuld 
op het stationsgebouw ter herinnering aan het 
gedwongen vertrek van de Hoornse Joden naar 
Amsterdam, op die dag in 1942. Daar heeft het 
Comité 40-45 te Hoorn inmiddels alles voor 
geregeld.
Deze dag is voor de Joodse gemeenschap een 
bijzondere dag, de vooravond van de herdenking 
van de Sjoah. Dat deze dag in dit jaar op 20 april 
valt, lijkt geen toeval en de onthulling van de stenen 
en een informatiebord bij de Joodse begraafplaats 
zou dan ook zeer passend zijn. Kinderen van 
Heiman Maurits Polak, die in 1979 is overleden, 
zullen daar graag bij aanwezig zijn.

Noten
1  Zie ook https://www.oudhoorn.nl/kwartaalblad/pdf/oud_hoorn_2015_4.pdf
2  WFA 0348-132-0196 en 0197 en 0348-162
3  Uit Vervolg op de Chronijk van Velius, H.W. Saaltink 1992. De Jooden, die aan 
burgemeesteren versogt hadden om het bolwerk bij de Oosterpoort, daar wel eer een 
meelmolen aan de Plankies gestaan had, tot een begrafenis te mogen hebben, werd sulks 
geweigert, dog haar een plaats tot begraving haarer dooden aangeweesen bij het Wet 
tussen de Noorder Poort en Westerpoort dog alleen voor die Jooden die alhier woonen. 
Vroedschapsresolutie 19 February.
4  Zie Dispositie 22 maart 1819 m.b.t. kosten lijken Bedelaarsgesticht en Nieuw 
Israëlitisch Weekblad 30-6-1905
5  NIW 30 jan 1953
6  WFA 0368-659
7  Ondanks een eerdere afwijzing in 2012 is op 27 november 2015 op de plaats van de 
voormalige begraafplaats een monument onthuld.
8  https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaheerhuis
9  Zie WFM en H. Overbeek, Hoornse gevelstenen en andere Huistekens, Hoorn 2008
10  WFA 0368-659
11  Terzijde: Heiman Maurits Polak is gehuwd met Sijtje Hoek, een van de Hoornse Joffers 
zie https://www.oudhoorn.nl/kwartaalblad/pdf/oud_hoorn_2012_3.pdf

Joodse begraafplaats 

aan de Berkhouterweg

(Foto: Bureau Erfgoed)

wandelen met vereniging Oud HOOrn

Wandeling Wanneer Startlocatie

Kinderwandeling 75 jaar Vrijheid zo. 19 april 11.00 uur  Roode Steen

75 jaar Vrijheid zo. 3 mei 11.00 uur Roode Steen

Poortjes vr. 15 mei 19.30 uur Achter de Vest/Volière

Kerk als middelpunt vr. 29 mei 19.30 uur Roode Steen

Nering achter de kerk vr. 12 juni 19.30 uur Kleine Noord/ Noorderveemarkt

Dijken en Eilanden vr. 26 juni 19.30 uur Roode Steen

Tuinen vr. 3 juli 19.30 uur Roode Steen
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net 14 jaar toen hij als leerling-metselaar op 1 
april 1923 in dienst trad bij Baugeschäft Essman in 
Düsseldorf. Het was in de tijd van de grote inflatie. 
Peter bracht als leerling miljoenen thuis. Zijn 
moeder ging dan onmiddellijk boodschappen doen. 
Het geld werd elk moment minder waard. In de 
dertiger jaren gaf de stad Düsseldorf bouwpercelen 
in erfpacht uit. Peter en zijn broer Johann bouwden 
samen met hun vader daar een huis. 
Peter Stam trouwde op 23 juni 1933 Maria 
Stubenrauch (Düsseldorf 1909/Hoorn.1992). Maria 
was lid van de jeugdbeweging. De jeugdbeweging 
had als ideaal: niet roken, geen alcohol drinken, 
wandelen in de natuur en zingen onder begeleiding 
van gitaren en luiten. Zij ontmoette daar Peter Stam. 
Het jaar 1933 was het jaar van de 'Machtübernahme' 
van de nationaalsocialisten. De ambtenaar van 
de burgerlijke stand heeft Maria Stubenrauch bij 
de huwelijksvoltrekking nog toegesnauwd: 'Eine 
Deutsche Frau heiratet keinen Ausländer.' 
Uit dit huwelijk werd op 16 maart 1934 Hans-
Georg en op 15 januari 1937 Franz geboren.

Militaire dienst en mobilisatie; kort verblijf in 
Hoorn
In 1929 was Peter Stam reeds voor militaire dienst 
in Nederland opgeroepen. De oproep luidde: 'De 
burgemeester van de stad Amsterdam geeft aan 
de uitgelote Peter Gerardus Stam, Nr. 2019 van 

gerard van OpHem:  

Uit de memoires van Franz Stam (Düsseldorf, 
1937)

Als je grootvader vanuit Spanbroek naar 
Duitsland 'emigreert'
Toen Pieter Stam (1829/1882), geboren in 
Westwoud en wonende in Spanbroek, na het 
overlijden van zijn vrouw Aafje Kieft, in 1871 
zijn 19-jarige dienstmeisje Catharina Floris in 

Spanbroek trouwde, werd dat het begin van een 
omvangrijke familie. Pieter overleed al in 1882 en 
Catharina hertrouwde nog tweemaal. Zij kreeg uit 
alle drie huwelijken kinderen. Uit dat met Pieter 
Stam drie, waaronder Anton Stam, de grootvader 
van Franz.
Het zijn de beginjaren 1900. Binnen de familie 
werd overlegd waar zij het beste werk zouden 
kunnen vinden. Drie van hen, waaronder Anton 
Stam, kozen voor de zware industrie in het Rijnland 
en vestigden zich in Düsseldorf. Anderen trokken 
naar de textielstad Enschede. 
De in Spanbroek geboren grootvader Anton Stam 
trouwde in 1901 Maria Engelbart uit Amsterdam. 
Zij werden ouders van 5 kinderen, allen in 
Düsseldorf geboren. Daaronder Peter Stam, de 
vader van Franz. Peter en zijn 1 jaar jongere broer 
Johann werden, zoals dat in de familie gebruikelijk 
was, metselaar. Peters vader Anton werkte o.a. bij 
de Machinefabriek Mannesmann in Düsseldorf. 

Huwelijk Peter Gerardus Stam en Maria 
Caroline Stubenrauch 
Peter Stam (Düsseldorf 1909/Hoorn 1975), was 

een familie tussen duitsland en  nederland 

De vader van Franz 

Stam in Nederlands-

Indisch uniform, 1940

De familie Stam 

tijjdens de mobilisatie
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lichting 1929, te kennen dat hij bij de Landmacht 
onder de wapenen geroepen zal worden op 
dinsdag 1 october 1929, voormiddags om 11.30 
uur in de Infanteriekazerne II, Bureau 79 in 
Nijmegen (Nederland).' 
In januari 1931 bevestigt de Nederlandse Consul-
Generaal in Düsseldorf, dat de Nederlandse 
onderdaan Peter Gerardus Stam, geb. 22 april 
1909, van 1 oktober 1929 tot 15 maart 1930 in 
Nederland zijn militaire dienstplicht heeft vervuld.

In 1939 ontving Peter Stam een schrijven van 
de burgemeester van Nijmegen waarin hem 
werd meegedeeld dat in Nederland de algemene 
mobilisatie was uitgeroepen. Peter moest zich 
op staande voet melden in Leiden bij II. Depot 
Infanterie. Hier werd, zoals Franz schrijft, 'een 
Nederlander, geboren en getogen in Duitsland, 
opgeroepen om in Nederland tegen de Duitsers te 
vechten. Een wonder dat de Duitsers hem hebben 
laten gaan. Mijn vader heeft echter aan geen enkele 
strijd hoeven deelnemen.' In Hoorn werd vader 
Peter ingekwartierd in de 'Krententuin'. De meeste 
soldaten, schrijft Franz, hadden hier evenzeer een 
Duitse biografie. 
Zijn moeder kreeg met beide zonen onderdak bij 

de familie Sombeek aan de Kruisstraat 16 in Hoorn. 
Sombeek was kleermaker. Franz: 'Mijn vader heeft 
levenslang een door Sombeek op maat gesneden 
pak gedragen, dat hij alleen zondags en bij speciale 
gelegenheden droeg'. 

Terug naar Duitsland; oorlogservaringen
Na de demobilisatie van het Nederlandse leger 
stuurden de Duitsers alle weerbare mannen voor 
de 'Arbeitseinsatz' naar Duitsland. Franz' vader 
was slim genoeg om zich door zijn werkgever, 
Bouwbedrijf Steffens uit Düsseldorf, te laten 
opeisen.

Een verklaring van het Arbeidsbureau in Hoorn 
d.d. 11-7-1940 luidt: 
'Metselaar Stam, Peter Gerardus, geb. 22.04.1909 
verblijvende te Hoorn, Kruisstraat 16, is door het 
aanneembedrijf Steffens te Düsseldorf, met name 
opgeëist. Ter verkrijging van zijn arbeidsplaats 
wordt metselaar Peter Stam op 12.07.1940 bij 
het naar Duitsland vertrekkende transport van 
Hollandse arbeidskrachten gevoegd. Verzocht 
wordt hem bij het verwerven van zijn arbeidsplaats 
behulpzaam te zijn.
Het arbeidsbureau Düsseldorf kan beginnen met de 
toewijzing van Stam aan de firma Steffens.'
Met een daarop volgend transport, op 20 juli 1940, 

ging ook Franz met zijn moeder en broer terug naar 
Duitsland. De commandant van de extra trein werd 
aangewezen mevrouw Stam behulpzaam te zijn, 
opdat zij Düsseldorf op de aangenaamste wijze zou 
bereiken! Vader Peter Stam nam in Düsseldorf zijn 
werk als metselaar bij Steffens weer op.
Klaarblijkelijk was Franz' moeder zich de precaire 
situatie waarin zij zich bevond, niet bewust. Als 
geboren en getogen Duitse, getrouwd met een 
in Duitsland geboren en getogen man met een 
Nederlandse nationaliteit, opgeroepen om tegen 
Duitsland te vechten, moest zij ervaren dat het 

een familie tussen duitsland en  nederland 

Vader Stam als rekruut

De gebroeders Stam 

bij de haven van 

Hoorrn tijdens de 

mobilisatie
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Enschede. Moeder volgde een paar dagen later. 
De zoons werden bij pleegfamilies in Enschede 
ondergebracht. Peter en zijn vrouw woonden bij 
familie. Vader Stam vond werk als metselaar bij de 
textielfabriek Scholte in Enschede. 

Franz ging in Enschede naar school in de vierde 
klas. De ervaringen in deze tijd waren ingrijpend. 
Als eerste ervaring wilde de onderwijzer voortaan 
'Franz' met een 's' schrijven. Daarbij is toch de 
naam deel van iemands identiteit. Daarnaast bleek 
bij enige medescholieren, onder invloed van 
ondervonden leed, een enorme haat te bestaan 
tegenover alles wat Duits was. Dit uitte zich o.a. in 
vechtpartijen tijdens het speelkwartier. Het verblijf 
in Enschede duurde drie maanden. Hans-Georg en 
Franz leerden in deze tijd behoorlijk Nederlands. 
De taal vormde later in Hoorn geen enkel probleem 
meer.

Naar Hoorn... 
Kort voor Pasen 1948 wees de gemeente Enschede 
het verzoek van de familie Stam om een woning af, 
met verwijzing naar het vroegere verblijf in Hoorn. 
De gemeente Hoorn moest maar een woning ter 
beschikking stellen. Zo werd besloten, dat het 
hele gezin naar Hoorn zou gaan. Vader vertrok als 
eerste. Hans-Georg bleef nog bij zijn pleeggezin. 
Moeder Stam zou naar Düsseldorf terugkeren 
om het bedrijf en de huishouding af te wikkelen. 
Omdat Franz in het paspoort van moeder stond, 
ging deze mee terug.
Franz ging in Düsseldorf weer naar school. Zijn 
klas was met Pasen van 4e klas tot 5e klas geworden. 
Moeder ontbond met behulp van haar familie het 
bedrijf. Er werden grote kisten getimmerd, het 
huisraad ingepakt, enz. Het geld raakte op, terwijl 
het transportbedrijf uit Nederland maar niet kwam 
opdagen.
Zo zaten ze op de kisten, nauwelijks meer 

maar beter was over de toenmalige politieke situatie 
en haar ervaringen tijdens haar kortstondig verblijf 
in Nederland te zwijgen. Je kon zelfs je buren 
niet vertrouwen. Dat had o.m. tot gevolg dat 
contacten met hen, en voor Franz het spelen met 
buurkinderen, taboe was. Dit was niet bevorderlijk 
voor de sociale ontwikkeling van een kind. 
Daar in het Ruhrgebied maakte Franz de 
oorlogsjaren mee: bombardementen, de brandende 
stad op Pinkster 1944, schuilkelder, inwoning 
van vluchtelingen uit het Oosten van Duitsland, 
honger, kou, geldontwaarding, etc. Het waren zijn 

eerste schooljaren, op school met gestrekte arm 
op Hitlers verjaardag liederen zingen, daarna de 
bezetting door Amerikanen en Engelsen, etc. etc.

1948: Terug naar Nederland!!
Vader Peter Stam probeerde direct na de oorlog in 
Düsseldorf als service- c.q. onderhoudsmetselaar 
een eigen bedrijfje op te bouwen, maar moest 
daarvoor een meester-examen afleggen. Zijn 
wiskundekennis schoot echter tekort. De Engelse 
bezetters wilden hem verbieden zelfstandig een 
bedrijf te voeren, maar hij kon voor hen bij de 
wederopbouw werken. Dit vertikte hij. Hij besloot 
daarop dat hij dan naar Nederland zou gaan. Hij 
vertrok hals over kop met zijn twee zonen en het 
hoogst nodige naar Enschede. Midden in de nacht 
liepen zij met een handkarretje van Gronau naar 
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levensmiddelen in huis. Een uitstaande rekening 
werd pas een dag voor de devaluatie betaald! 
De Reichs Mark verviel na invoering van de DM 
en kende nadien nog maar tien procent van 
haar oorspronkelijke waarde. Nadat eindelijk het 
verhuisbedrijf in Düsseldorf aankwam, werd alles 
ingeladen en nog dezelfde dag begon de reis naar 
Hoorn. Diep in de nacht kwam het transport in 
de Gravenstraat bij aannemer Nannings aan. Evert 
Nannings werd uit zijn bed gehaald om toegang te 
scheppen tot de ruimte boven de timmerwerkplaats.
Nog dezelfde nacht werd de boedel uitgeladen. 
De volgende dag werden op die zolder enkele 
kamertjes getimmerd met flinterdunne wanden. Als 
beneden gefreesd werd, gaf dat een oorverdovend 
lawaai door de houten zoldervloer. 
Tijdens het vroegere verblijf in de Krententuin had 
vader Peter de heer Van Iersel (wiskundeleraar aan 
de MULO)) leren kennen, die daar welzijnszorg 
verleende. De heer Van Iersel had ervoor gezorgd 

dat Peter Stam werk vond bij aannemer Evert 
Nannings. Vader Peter had bij de familie Van Iersel 
onderdak gevonden totdat hij bij zijn gezin aan de 
Gravenstraat kon wonen. 
Peter Stam werkte enkele jaren bij aannemer 
Nannings. Later ging hij in op een aanbod van 
aannemer Th. Dekker van de Nieuwendam. Hier 
heeft hij tot aan zijn pensioen gewerkt.

Franz kwam in de vijfde klas van de r.k. 
jongensschool aan het Achterom. Schoolovergangen 
verschilden in Duitsland en Nederland. Hij kwam 
uit een vijfde klas, die net begonnen was en werd 
in een klas gezet, die vlak voor het einde van 
het schooljaar stond. Vanwege een middelmatig 
rapport besloot het hoofd van de school dat Franz 

de vijfde klas maar beter kon overdoen, mede met 
het oog op zijn wens naar het voortgezet onderwijs 
te gaan. Zitten blijven was echter voor Franz een 
grote schande! Hij had altijd tot de betere leerlingen 
behoord. Op school in Hoorn werd hij dan wel niet 
geslagen, maar was in de ogen van iedereen om 
hem heen wel 'een rot mof'. 

Hans-Georg kwam in de zesde klas bij meester 
Rozemeijer. Aan het einde van het schooljaar begon 
hij als leerling bij de koperslagerfabriek Scholten. 
De volksmond sprak van 'Scholten en pijpen'.  

De gemeente Hoorn kende het gezin uiteindelijk 
een woning toe: Mallegomsteeg 5 in het 
havenkwartier. Vader Peter begon aanstonds de 
keuken te vernieuwen. Een jaar later saneerde de 
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niet zo zitten. De hele dag koperen werkstukken 
vijlen vond hij niet zo leuk. Kortstondig heeft 
hij in de lichtmastenfabriek masten geschilderd. 
Vervolgens leerde hij het schoenmakers vak. Hierin 
was hij heel handig. Hij kon zelfs maatschoenen 
vervaardigen. Toen werden leren schoenzolen nog 
met de hand genaaid. Na zijn diensttijd monsterde 
hij aan voor de grote vaart bij Mij. Nederland op het 
schip 'Rondo'. Zijn hele verdere leven heeft hij op 
vrachtschepen alle zeeën bevaren, de laatste jaren 
uitsluitend op Duitse schepen uit Hamburg. Zijn 
rustplaats vond hij in zijn thuishaven Hamburg. 
Daar overleed hij tenslotte in 2019 op 85-jarige 
leeftijd. Hij is bijgezet op het kerkhof in de 
woonplaats van zijn broer, in Zwitserland.

Naar het Werenfridus Lyceum en hoe het 
Franz verder verging
Nadat Franz een jaar 'op studie' was geweest, 
vond Deken Van der Meer dat Franz maar naar het 
Werenfridus Lyceum moest gaan. Een foto uit 1955 
toont Franz met de 3e klas gymnasium. Daarop 
o.a. Klaas Molenaar, Nelleke Tromp, Jan Vriend 
(componist, pianist), Frans Bot van de melkboer uit 
de Lange Kerkstraat, Pauline Essing (dochter van 
de burgemeester van Blokker/Westwoud), Riet Tap 
(dochter van aannemer Tap van de Koepoortsweg), 

Gerard van Ophem. Genomen tegen de achtergrond 
van het Wilhelmina (Engelse) Park. Franz staat 
erop, maar wel erg aan de kant. 
Franz was overigens heel actief, o.m. als 
hoofdredacteur van het schoolblad van het 
Werenfridus Lyceum: 'Eigen Koker'. Schrijven deed 
hij hartstochtelijk graag. Het verbaast dan ook niet 
dat één van zijn dochters journaliste geworden is!
Tijdens een bezoek aan Franz en zijn vrouw 
Rini in Zwitserland schonk hij mij gebonden 
'Eigen Kokers' uit zijn tijd als hoofdredacteur, 
midden vijftiger jaren. Daaruit komt een mooi 

firma Nannings aan de Vollerswaal de voorgevels 
van de eerste rijtjes huizen. De voorkant van 
het laatste huis in het rijtje werd niet gesaneerd. 
Op de deur prijkte het bordje: 'Onbewoonbaar 
verklaarde woning'. Er woonde een oude dame in, 
die verhuisde naar Mallegomsteeg 5 en de familie 
Stam trok in Vollerswaal 17 (nu nr. 56). Voor de 
aankoop was o.a. de heer Van Iersel wederom zeer 
hulpvaardig. Geld voor de koop (1.200.00 gulden!) 
was er niet. Zelfs het geld voor de notaris moest 
worden geleend. 
Vollerswaal 56 met het gouden bruidspaar F. en R. 
Stam-Verlaat
Daarna moest de woning van 'onbewoonbaar' tot 
'bewoonbaar worden gemaakt. Op de begane grond 
werd de houten vloer door een betonnen vloer 
vervangen. Het tonnetjes closet had zijn dienst 
gedaan. Er kwam een watercloset. In de keuken 
werd eigenhandig een Terrazzo-aanrecht geslepen. 
De hele familie moest helpen slijpen! Er kwam een 
bijkeuken en een schuurtje bij. Vader Stam deed 
dit alles alleen. Het was de bedoeling ook het dak 
te vernieuwen en een dakkapel aan de achterkant te 
bouwen, aangepast aan dat van de buren. Daartoe 
kwam het niet meer. Tegen de tijd, dat dit klaar zou 
zijn, hadden de zoons het huis al verlaten. Zo komt 
het dat dit laatste pand er nog steeds anders uitziet 
dan de overige vier panden.

Hoe het de familie verder verging
Vader Stam heeft tot zijn pensioen bij aannemer 
Dekker gewerkt. Op zijn 63e moest hij stoppen 
omdat zijn knieën stuk waren. Hij stierf in 1975, 
66 jaren oud. Moeder Stam heeft haar man lang 
overleefd. Zij overleed in 1992 op 84-jarige leeftijd. 
Zoon Hans-Georg zag het bij de fa. Scholten 
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beeld naar voren van wat er toen bij die jeugdige 
katholieke wereldbestormers zoal leefde. Een scala 
van ontboezemingen op cultureel, maatschappelijk 
en zeker ook godsdienstig gebied. Onderwerpen 
als – toen reeds – het vluchtelingenprobleem 
naast de uitdagende vraag waaruit de katholieke 
identiteit van het Werenfridus zou moeten bestaan, 
wat het Sint Werenfridus Lyceum betekent voor 
West-Friesland, wat kan een Rooms Lyceum West-
Friesland bieden, wat heeft West-Friesland nodig, 
nu en in de toekomst? Maar ook polemieken tussen 
HBS'ers en Gymnasiasten! Franz nam daaraan 
met geest en ziel deel. Bekende namen, zeg maar 
coryfeeën, uit die tijd: Jan Piet van der Knaap, Cor 
(Bob) Entius, Gerard Kok, Ben Essing, Nita Elders, 
Wim Haring, Jozef Verbeek, Jozef Dekker, Jan 
Thiemann en vele anderen.
Na zijn eindexamen volgde de militaire dienst. Nog 

tijdens de militaire dienst begon Franz aan een 
Avond-HTS in Den Haag bouwkunde te studeren. 
Dit was mogelijk omdat het kader tot 24.00 uur 
de poort uit mocht. Later heeft hij deze studie 
afgesloten op de Avond-HTS in Amsterdam.

Op de dag van de mobilisatie, 28 augustus 1939, 
werd in Hoorn Catharina Verlaat, geboren. Hoewel 
Franz toen als jochie van 2,5 jaren in Hoorn 
verbleef, moest hij eerst terug naar Duitsland, 
de bombardementen overleven, om zijn latere 
echtgenote te leren kennen. Zij trouwden op 18 Juli 
1963.  Het echtpaar kreeg 3 kinderen.
In 1973 ging Franz in op een advertentie van een 
Zwitserse architect, die de opdracht had in Zürich 
een grote zuivelfabriek te bouwen. Het gezin 
vertrok in april 1973 naar Zwitserland. Twaalf jaar 
later verkregen zij de Zwitserse nationaliteit. 

Gravenstraat 32. De 

woning boven de tim-
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Nannings, 2013

Noten behorende bij het artikel op pagina 7 t/m 14
1 Haar herinneringen zijn te lezen in het Kwartaalblad 2015-1.
2 Maarten Levenbach was onder meer raadslid en wethouder in Uithoorn. In zijn inleiding liep hij onder meer de stamboom van 
de Levenbachs door. 
3 Zie voor meer informatie: Egbert Ottens, Hier is alles gewoon, dat spreekt..., 2019.
4 Juni 1955 trouwde Frederica Adolphina met Willem-Jan Huisman, ook uit Ambt Vollenhove. Zij overleed in 2006.
5 Verklaring Dirk Bakker, dd 21 juli 1948. Bij het schrijven van mijn boek was ik niet in het bezit daarvan. 
6 In Memoriam Marten Van Dalen, door K.P., in: Hier is alles gewoon, dat spreekt, Egbert Ottens, 2019. K.P. is vrijwel zeker Klaas 
Pos. 
7 Ongedateerd, naoorlogs verslag van de 'Catastrophe op 19 October '43 te Hoorn'. Vermoedelijk geschreven voor het Gedenkboek 
van de LO/LKP Het Grote Gebod. Bij het schrijven van mijn boek was ik niet in het bezit daarvan. 
8 Don van der Veen, Steenwijker Courant, 15 mei 2019.
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voetbalclub de Zwaluwen'. De journalist verklapt 
zijn lezers verder, dat het tumult, dat deze Zwaluwen 
maken, verwerkt wordt in een 'groote revue' met 
letterlijk voor elck wat wils. En wie dat fraaie door 
Leo van der Voort gevonden album doorbladert, 
kan die aankondiging alleen maar beamen.

De Zwaluwen zijn keien
De voorstellingen zijn op 11, 16, 21 en 26 februari 
1944. 'Zwaluwentumult' wordt op het programma 
aangekondigd als een 'grote propagandarevue'. Op 
de achterzijde ook een oproep om lid of donateur te 
worden, bijgevoegd is een aanmeldingskaart. Op de 
voorpagina verder de namen van Lien Opmeer, die 
de muziekarrangementen maakt; van Jan Kleppe 
die verantwoordelijk is voor de decors en van Bob 
Versteeg die de regie en algemene leiding in handen 
heeft. Verder verzorgt de Fa. Ridderikhoff & Co 
de kostuums en grime en Het Zwaluwenorkest de 
'muzikale illustratie'. Bekend is verder dat Jan Beets 
voor de Parkzaal zorgt voor de belichting van de 
voorstellingen. Bij de zeventien onderdelen van de 
revue staan geen namen van medewerkers vermeld. 
Wel zijn sommige teksten van liedjes uit de revue 
afgedrukt. Wat te denken van bijvoorbeeld de 
liedtekst van de openingsmars:

Hans rijswijk

Het doorspitten van archieven levert soms 
wonderlijke en vooral interessante vondsten op. Dat 
overkwam onlangs ook Leo van der Voort, die als 
pr-man bij de afdeling veldvoetbal van Zwaluwen 
1930 een fraai album aantrof met foto's en informatie 
over de revue 'Zwaluwentumult', uitgevoerd in 
februari 1944. En waarschijnlijk is die voorstelling 
ook de opmaat voor de grote bevrijdingsrevue 
'Herrijzend Nederland' die Zwaluwen 1930 voor 
de Oranje Vereeniging Hoorn in de zomer van 1945 
maar liefst acht keer op de planken zet. Het is de 
eerste grote feestrevue na de bevrijding. Bijzonder 
ook, omdat de stroomvoorziening in die zomer 
van 1945 nog lang niet op volle kracht draait. Een 
bericht in het Nieuw Noordhollandsch Dagblad 
van 4 juli 1945 vermeldt bijvoorbeeld dat een 
voorstelling van 'Het geheim van de Komoor' door 
de jongenscongregatie is afgelast. In verband met de 
rantsoenering wordt geen elektrische stroom voor 
deze voorstelling beschikbaar gesteld. Het bericht 
gaat verder met 'Voorshands wordt alleen stroom 
beschikbaar gesteld voor de voorstelling van de 
revue 'Herrijzend Nederland' en voor avonden van 
de Binnenlandse Strijdkrachten.'

Begin 1944 is die stroomlevering geen 
belemmering voor vier voorstellingen van de revue 
'Zwaluwentumult'. Op 26 januari 1944 staat in 
de Westfriesche editie van Dagblad voor Noord-
Holland: 'Wanneer straks, over eenige weken, 
de lente weer haar intrede doet, dan zal het niet 
lang duren of wij hooren weer het schetteren en 
kwetteren der langstaarten. Des te opmerkelijker 
is het daarom, dat wij nu reeds zulke geluiden 
vernemen, al zijn 't dan niet de vlugge vogels, die 
dit voortbrengen, doch hun naamgenooten, de 
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'De Zwaluwen zijn keien
Een club van zessen klaar,
'n Goeie geest, een reuze samenwerking vind je daar
Wederzijds vertrouwen, op elk gebied
Zo iets dat vind je bij een ander niet'.
De openingsmars wordt verzorgd door tien 
vrouwelijke leden onder aanvoering van een elfde, 
allemaal uitgedost in militair aandoende uniformen. 
De tien zijn op de broek voorzien van een letter, 
samen 'De Zwaluwen'.

Tekenaar Gerrit Dekker
Het is voor die tijd een echte revue. De Jantjes 
komen voorbij, er worden Weense liedjes 
gezongen, men ziet hoe een jong huwelijk kans 
tot stranden biedt en de toeschouwers krijgen een 
roerige bestuursvergadering te zien waar het om de 
clubkas draait. Als laatste onderdeel is er een sterk 
verkorte operetteschets van 'Sneeuwwitje'; een 
nieuwe bewerking met oude bekenden als Dikbuik, 
Grompie en Slaapgraag, de boze koningin, de prins 

en Sneeuwwitje.
De eerste voorstelling wordt – zo is uit de kranten 
op te maken – daverend ontvangen. 'Er heerst 
een echte revuesfeer op het podium', zo schrijft 
de verslaggever, die vooral een pluim uitdeelt 
aan regisseur Bob Versteeg èn aan de muzikale 
begeleiding door het Zwaluwenorkest. Zoals gemeld 
komen in programma en fotoalbum geen namen 
van medewerkers aan de verschillende nummers 
voor. Toch is een vijftal bekend geworden. Bij 
de tweede voorstelling stuurt de redactie van het 
Dagblad voor Noord-Holland journalistiek tekenaar 
Gerrit Dekker naar de Parkzaal. Hij gaat tussen de 
bedrijven achter de coulissen aan de gang. Het levert 
prenten op van balletmeisje Jeanny Grabowsky, 
marktkoopman Ab Kooger, krontjongmeisje mevr. 

Spoelder-De Vries, 
in biedermeierstijl 
uitgedoste zanger J. 
Hartog en tenslotte 
Sneeuwwitje, een rol 
van mevrouw Kooger. 
De portretten komen op 19 februari 1944 
in de krant. De foto's in het fotoalbum zijn 
trouwens gemaakt door de Hoornse fotograaf Jan 
D. Osinga.

Bevrijdingsrevue
Begin februari 1945 wordt in de krant even aandacht 
besteed aan het feit, dat Zwaluwen 1930 op 15 
februari 15 jaar bestaat. De hechte organisatiegeest 
van de vereniging wordt genoemd, evenals de 
succesvolle voorstelling 'Zwaluwentumult'. Meteen 
wordt vermeld, dat er grote plannen voor een 
jubileumrevue op het programma staan, maar 
dat die 'helaas door de tijdsomstandigheden 
momenteel geen uitvoering konden krijgen'. Er 

wordt wel 'zwart' gerepeteerd, heel veel teksten zijn 
al geschreven. Als Zwaluwen 1930 na de bevrijding 
direct verder gaat met de voorbereidingen komt 
al snel de revue wel van de grond. Meer dan 100 
leden van Zwaluwen werken mee. De revue krijgt 
de naam 'Herrijzend Nederland' en wordt in overleg 
met de Oranjevereniging als bevrijdingsrevue 
gepresenteerd. Ook deze Zwaluwenproductie wordt 
een succes. Toch is er ook kritiek. Volgens een 
journalist van het Nieuw Noordhollandsch Dagblad 
wordt te weinig aandacht besteed aan Oranjehuis, 
Koningin en Prins Bernhard, de prinsesjes en de 
Binnenlandse Strijdkrachten. En dus teveel aan het 
15-jarig jubileum van de club. Maar: 'de entree van 
twee levende paarden op het tooneel was een even 
rijke als gedurfde vondst'. 

prOpagandarevue zwaluwentumult  1944
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groot. In het tweede seizoen waarin het bureau EMF 
(Evenementen Manifestaties Festiviteiten) zich met 
de organisatie van de Oudhollandse markt belastte, 
werd contact gezocht met de NS. Er werd verzocht 
om de inzet van een extra trein of een trein met een 
speciale naam. De spoorwegen gingen niet in op 
deze suggestie, maar verleenden wel medewerking 
door het toestaan van activiteiten in de reguliere 
treinen vanaf Alkmaar en Amsterdam, die rond 10 
uur in Hoorn arriveerden. In elk van die treinen 
waren meerdere marketentsters actief, die een 
promotiepakket met o.a. een mini Hoornse broeder 
uitdeelden. Ondertussen hielden de NS-mensen de 
zaak goed in de gaten. Zij kwamen tot de slotsom 
dat in de tien weken dat de markt gehouden 
werd, er in ieder geval bijna 5.000 reizigers extra 
vanuit Amsterdam naar Hoorn vertrokken. Met de 
Alkmaarse trein ongeveer de helft. Dat leidde ertoe 
dat vanaf 1966 Hoorn werd opgenomen in de serie 
NS-dagtochten 'Uitstappen met de NS'. Onder de 
noemer 'Hoornse marktexpres' vertrok voortaan 
elke woensdag een extra trein uit Amsterdam en uit 
Alkmaar. (Betaalbaar? Vanuit Amsterdam kostte een 
gewoon retourtje 4,10 gulden, 1e klasse 6 gulden). 
Deze marktexpres zou de aanzet geven tot een nog 
snellere groei van het aantal bezoekers.

Broederstrijd
De positieve medewerking van de NS (die onder 
meer gestalte kreeg in voortdurende aandacht 
in het blad 'Tussen de Rails' en opname in de 
speciale dagtochtenfolder) zorgde ervoor dat Hoorn 
een trekpleister werd voor een groeiend aantal 
toeristen. Dat merkten ook de ambassadrices van 
de Oudhollandse markt, de marketentsters die hun 
propagandistische activiteiten uitvoerden in de 
treinen vanuit Amsterdam en Alkmaar. 's Morgens 
vroeg gingen zij bepakt en bezakt, voorzien van 
allerlei promotiematerialen naar de vertrekstations. 

CHris HOlman

In de vorige aflevering werden de twee beginjaren 
van de Oudhollandse markt belicht, waaruit bleek 
dat dit initiatief onder de toeristische attracties in 
Noord-Holland snel een plaats van enige betekenis 
had ingenomen. In dit artikel de verdere uitbouw 
van de waardering voor de markt en de schijnwerper 
op de inzet van de deelnemers.
De marktexpres
Na het succes dat de Oudhollandse markten in 
de zomer van 1964 en 1965 boekten, lag het in 
de lijn der verwachtingen dat de markt ook in 
1966 een vervolg zou krijgen. Gestreefd werd 
naar uitbreiding van het geheel van ambachten. 
Borstelmaker, kaarsenmaker, sigarenmaker en 
houtsnijder stonden op de verlanglijst. De ambities 
om snel een nog grotere rol te spelen in het 
toeristische speelveld boven Amsterdam waren 

de OudHOllandse markt (2)             Citymarketing avant la lettre
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Om later, op de terugreis, door de looppaden van 
de treinen richting Hoorn, zo gericht mogelijk, 
de toeristen met hun pakketten te verrassen: 
lucifersdoosjes, broedertje, folder en wandelroute. 
Uiteraard was de hoeveelheid pakketten niet 
onuitputtelijk en kwam er onvermijdelijk een 
moment, waarop de uitdeling noodgedwongen 
gestaakt moest worden. En wat dan volgde is van 
alle tijden. Want dit moment was vaak het sein 
voor een aantal marktbezoekers in spe om zich 
hevig op te winden over het feit dat er voor hen 
geen marktpakket meer voorhanden was. Van de 
marketentsters werd verwacht dat zij dan al hun 
charme en diplomatieke vaardigheden inzetten om 
de tijdelijk verhitte gemoederen weer te sussen. 
Wat bijna altijd lukte.

Viertalig
De bemoeienis van de NS maakte ook dat EMF, 
meer nog dan in het eerste jaar van hun bemoeienis, 
de communicatie internationaler moest aanpakken. 
Dat ging soms met vallen en opstaan. In de eerste 

viertalige folder die werd gemaakt, kon men o.a. 
lezen dat rond het standbeeld van Jan Pietersz. 
Coen ambachten en beroepen uit de zeventiende 
eeuw herleefden. Niets mis mee. Maar en passant 
werd in de tekst Coen als de grondlegger van 
de VOC genoemd. Dat deed kenners van de 
geschiedenis in de pen klimmen. Immers toen 
de VOC in 1602 werd opgericht was 'Jan Piet' 
(geboren op 8 januari 1587 in Hoorn) nog maar 
een jongen van amper 15 jaar. In 1617 werd hij 
tot gouverneur-generaal van Indië benoemd. Jan 
Pietersz Coen is dus niet de grondlegger van de 
Oost-Indische Compagnie, maar grondlegger van 
de macht van de Oost-Indische Compagnie, zoals 
een ingezonden stuk aangaf.

Enthousiasme
Met de steeds stijgende bezoekersaantallen steeg 
ook bij ondernemers buiten de kern van de markt 
het enthousiasme om mee te doen. Er ontstonden 
in navolging van winkeliers op de Turfhaven 
braderieën in meerdere straten. De zorg van de 
organisatoren nam daarmee echter ook toe. Er was 
geen controle mogelijk op de correcte uitvoering 
met betrekking tot de kwaliteit van de presentaties. 
Van primair belang was immers dat de standhouders 
hun nering in oudhollands kostuum aanboden. De 
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wel in de volgende samenstelling: schuiftrombone, 
accordeon en een joekel van een grote trom met 
bekkens. Ze speelden niet alleen uitbundig, maar 
waren ook een lust voor het oog en vooral voor 
de camera's! Het gebit van de slagwerker bestond 
slechts uit twee enorme hoektanden. Volgens ras-
Horinees Joop Walter werd deze man door de 
jeugd 'Dracula' genoemd, terwijl de accordeonist 
werd aangeduid als 'Buikie'. Een prachtig stel, de 
trombonist blies zijn wangen net zo bol als de 
beker van zijn instrument. Ondanks hun weinig 
oudhollands uitstraling bleken zij een waardevolle 
aanvulling, constant zorgend voor gezelligheid op 
de markt.

Mr. Pietro
Een zeer gewaardeerd onderdeel van de markt was 
Mr. Pietro (een afkorting van zijn naam Piet Tromp) 
met zijn poppenkast. Het was elke week weer een 
leuk schouwspel wanneer hij zijn voorstelling gaf. 
Uiteraard had hij onder zijn gehoor ook talrijke 
buitenlandse kinderen, die geen woord verstonden 
wat de poppenkastfiguren te zeggen hadden. Maar 
veel van deze kinderen reageerden onbewust op het 
diepste innerlijk van de poppenkast: de avonturen 
van Jan Klaassen en zijn belagers. Mr. Pietro liet de 
kinderen heerlijk meeleven, schreeuwen en soms 
brullen. Op een bepaalde woensdag bracht hij een 
geheel nieuwe show, waarin een losgebroken beer 
en een krokodil voor de nodige spanning moesten 
zorgen. Toen hij na afloop van de voorstelling uit 
de poppenkast kwam, werd hij door de jeugd 
bestormd met de vraag wanneer Jan Klaassen weer 
zou komen, compleet met de galg en de doodskist 
voor Pierlala. Deze reactie had tot gevolg dat de 
beer en de krokodil naar de kamferkist werden 
verbannen en dat het aloude Jan Klaassenspel 
weer in ere werd hersteld. Piet Tromp, een echte 
Horinees, was naast poppenspeler inzetbaar als 
goochelaar en buikspreker.

Tompoezen van Halsema
Zoals gezegd, de activiteiten breidden zich uit naar 
de winkelstraten. Zo stond op het Grote Noord 
ene bakker Rob van banketbakker Halsema voor 
de zaak om voor het oog van zijn klanten in een 
kraam verse tompoezen te maken. Hij maakte heel 
behendig een tompoes van ongeveer een meter. Met 
een paletmes werden de zijkanten dichtgesmeerd 
op een manier waar menig stukadoor jaloers op 
zou zijn. Naast zijn werkplek stond een gasstelletje 
waarop de roze fondant werd verwarmd. Tenslotte 
sneed hij zijn kunstwerk in gelijkmatige stukken 

Turfhaven gaf hierbij het goede voorbeeld; Daan 
van der Donk (Maison Willy) was hierbij een 
gepassioneerd aanjager. Dat enthousiasme ging 
ver. Wanneer hij zijn kinderen wegbracht voor een 
korte vakantie in Valkenburg, verscheen hij met 
vrouw en kinderen in oudhollands kostuum in het 
hart van vakantievierend Nederland. En wist dan 
ogenblikkelijk alle aandacht van de daar verblijvende 
toeristen te vangen. Ook rietmattenmaker Schokker 
scoorde veel aandacht wanneer hij in zijn 'pak' op 
de Veemarkt in Leeuwarden verscheen. Zo legden 
zij de basis voor een nieuwe promotie aanpak: 
'what you see, is what you get.' In oudhollands 
kostuum dus folders uitdelen. Op plekken waar de 
potentiële toerist zich toen vooral bevond. En zo 
trokken grote groepen vrijwilligers dinsdags naar 
strand en Amsterdam.

Vrolijke Volendammers
Vanaf de tweede markt was het muzikale trio 'Vrolijke 
Volendammers' middelpunt van de gezelligheid. De 
kostuums die het drietal droeg was het enige dat 
aan Volendam deed denken. De drie muzikanten 
waren rasechte Amsterdammers. De mannen, 
waren mij - als treinforens - met de kerstdagen 
op de Nieuwendijk opgevallen. Zij speelden daar 
kerstliedjes met een extra instrument, een xylofoon 
op een karretje. Op mijn vraag of zij de komende 
zomer 10 woensdagen in Hoorn wilden spelen - 
maar dan zonder xylofoon - kwam de Amsterdamse 
handelsgeest om de hoek kijken. 'Wat schuift 
het?', was de voor de hand liggende vraag. Na 
enig onderhandelen werd de deal gesloten. De 
mannen waren op handslag gecontracteerd. En 
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tot tompoezen. En zo lagen er zo'n 20 perfect 
gelijkmatige en verse tompoezen op een rij. Hij 
kwam natuurlijk nooit helemaal precies uit en 
hij hield altijd stukjes over die niet verkocht 
konden worden. De buurtkinderen stonden in de 
rij en kregen de 'restjes tompoes' van de bakker. De 
verse tompoezen werden pijlsnel verkocht aan de 
passanten die naar de 'ambachtelijke' voorstelling 
hadden staan te kijken. Totdat de een of andere 
keuringsdienst dit spektakel verbood en stelde 
dat tompoezen alleen uit de koeling mochten 
worden verkocht. Het argument dat ze vers werden 
gemaakt en direct werden verkocht, mocht helaas 
niet baten. Overigens, een van die buurkinderen 
was Michel van der Kroft, nu chefkok in het 
tweesterren restaurant 't Nonnetje in Harderwijk. 
Zijn herinneringen aan dit onderdeel van de 
Oudhollandse markt, waren zo sterk dat hij er in 
vakbladen diverse columns aan wijdde.

Cijfers, cijfers
De spinster mevrouw Groot telde op een marktdag 
het aantal van haar gemaakte foto's en filmopnames. 
Zij kwam op het volgende resultaat: bijna 300 foto's 
en zo'n 50 filmshots!

Wat kost dat
6500 gulden dansgroepen en andere attracties
4000 gulden vergoeding ambachten
4000 gulden reclame
6000 gulden opbouw- afbraak- kraamhuur
4500 gulden diversen
Totaal 25.000 gulden

Bezoekers
1965 75.000 bezoekers
1966 125.000 bezoekers
1967 175.000 bezoekers
Schattingen zijn aan de lage kant, het is onmogelijk 
alle mensen tellen.
De raming is gebaseerd op de verhouding tussen 
het aantal treinbezoekers, het aantal bussen en 
auto's.

Conclusie
Het is duidelijk dat duizenden toeristen hebben 
genoten van het bonte marktgedoe rond het beeld 
van Coen. Dit prachtige plein met zijn historische 
gevels vormde tot midden jaren zeventiger een 
kostelijke entourage voor een oudhollandse markt, 
waarvan het karakter veranderde o.a. door het 
niet meer beschikbaar zijn van personen die de 
oude ambachten konden uitvoeren. Overigens 

mag, zonder al te kritisch te zijn, de vraag worden 
gesteld of de historische schoonheid van het plein 
niet een klein beetje in de verdrukking kwam.

Peter Sijm
Tijdens mijn zoektocht naar fotomateriaal voor 
deze artikelen op Facebook kwam ik de volgende 
boodschap van Peter Sijm tegen.
'Ik ben eigenlijk de aanstichter van het ontstaan 
van de Oudhollandse markt. Ik was 16 jaar en al 
een tijd aan het schilderen en tekenen. Ik wilde 
graag lid worden van Debutade, maar volgens de 
statuten moest je 18 jaar zijn om lid te worden. De 
toenmalige voorzitter, de heer Vos, wilde wel een 
goed woordje voor mij doen. Om dat te illustreren 
nam hij op een van de ledenavonden een schilderij 
van mij mee. Het was een vrije compositie van de 
Waag met daarvoor een aantal ambachtslieden. Een 
van de aanwezigen op deze avond was de heer Joh. 
Ridderikhoff van het gelijknamige toneelkostuum 
verhuurbedrijf. Hij was zo verrast over wat hij 
waarnam, dat hij er gelijk 'brood' inzag. En met de 
inspiratie die hij opdeed naar de VVV stapte. Het 
hielp mij in elk geval om lid te worden. De heer 
Vos verzuchtte: 'mooi dat wij die drukte aan jou te 
danken hebben.'
Peter Sijm

Poppenkast mr. Pietro

Jolanda Huijbregts
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grond van het wetsartikel openbare schennis der 
eerbaarheid of de bevordering van ontucht van 
minderjarigen. Homoseksuele ontmoeten elkaar op 
geheime plekken of in speciale stadkroegen, die de 
politie scherp in de gaten houdt. In de tweede helft 
van de 19e eeuw ontstaat in medische kringen een 
discussie over de oorzaak van homoseksualiteit. 
Een van hen is de Amsterdamse arts Arnold 
Aletrino die uranimse1 een normale variëteit van 
het geslachtsleven noemt. Ook in de literatuur 
ontstaat meer openheid. Willem Kloos schrijft 
liefdesgedichten voor zijn vriend Albert Verweij, 
Van Deijssel bezingt zijn liefde voor jongens en 
Jacob Israël de Haan vertelt in Pijpenlijntjes het 
verhaal over twee verliefde vrienden. 

De reactie
Op deze aarzelende openheid in wetenschappelijke 
en literaire kringen komt een scherpe reactie. Vooral 
door de deelname van de christelijke partijen aan de 
kabinetten vanaf 1901 ontstaat een beleid gericht op 
het door de overheid tegengaan van zedelijk verval. 
Dit beleid zou tot de jaren zestig van de vorige 
eeuw worden gehandhaafd. Zowel de gereformeerde 
premier Abraham Kuyper, die heftig tekeer ging 
tegen de straffeloosheid van de 'zondes van 
Sodom', als de katholieke volksvertegenwoordiger 
E.H.R. Regout, eisen strengere straffen tegen het 
toenemende zedenverval. Regout wordt in 1901 
minister van Justitie en voert een nieuwe anti-
homowet in, het beruchte artikel 248bis, dat 
seksueel verkeer tussen en met minderjarigen 
van hetzelfde geslacht verbiedt. 'Criminalisering 
had het gewonnen van emancipatietendensen. 
Met de strafbaarstelling kwam de discriminatie 
en pathologisering van homoseksuelen. Ze liepen 
niet alleen het risico van gevangenisstraf, maar ook 
van uitstoting van familie, vriendenkring, kerk en 
vereniging, uitzetting uit woningen, verlies van 
banen, chantage door schandknapen en kleine 
criminelen, genezing door medici. Ze waren in 1911 
opnieuw boeven en zondaars en bovendien gekken. 
Verachting en verdrukking werden hun deel'2. De 
verslechtering van de situatie van homo's leidt 
tot verzet door het Nederlands Wetenschappelijk 
Humanitair Komitee, de eerste belangenorganisatie 
van homoseksuelen, opgericht door jhr. J.A. Schorer, 
die in zijn pamfletten de komst van de wet scherp 
veroordeelt. Minstens vijfduizend mannen en vijftig 
vrouwen zijn tot 1971 vanwege artikel 248bis voor 
de rechtbank verschenen, waarvan ongeveer de helft 
van hen is veroordeeld. Onder hen veel schrijvers 
en wetenschappers zoals P.C. Boutens, Willem de 

arnOud sCHaake

Hoe een gespreksgroep heeft bijgedragen aan de 
emancipatie van homoseksuelen in Hoorn

De laatste jaren is de positie van homoseksuelen 
enorm verbeterd. Dankzij hun moed en 
zelfvertrouwen zijn homo's uit hun isolement 
getreden en nemen initiatieven om discriminatie 
tegen te gaan en te streven naar een eigen plek in 
de samenleving. In dit artikel, een vervolg op 'De 
'grouwelijke' zonde van sodomie' (Kwartaalblad 
2019-1), wordt aangetoond welk een enorme 
krachtsinspanning de homogespreksgroep heeft 
geleverd voor de bevordering van de integratie van 
homo's in de Hoornse gemeenschap op velerlei 
terrein. Dit proces is uniek geweest. In de inleiding 
worden de veranderingen geplaatst in de context 
van de geschiedenis.

De negentiende eeuw
Op 9 maart 1803 vindt in Schiedam de laatste 
terechtstelling plaats van de voor sodomie 
veroordeelde Jilles Bruggeman. Het slachtoffer 
wordt vastgebonden aan de galg op het marktplein 
en net zo lang gegeseld totdat hij sterft.                                                                                                             

In 1811 voeren de Fransen de Code Pénal in, die 
onder invloed van de idealen van de Verlichting, 
sodomie niet langer strafbaar stelt. De wetgever 
is van mening dat seksualiteit in de privésfeer 
thuishoort. Onzedelijk gedrag moet door opvoeding 
worden voorkomen. Hoewel er een milder klimaat 
ontstaat, blijft homoseksualiteit in de ogen van de 
samenleving een ernstig misdrijf. Justitie wordt 
beperkt in de mogelijkheid sodomieten voor 
de rechter te slepen. De enige mogelijkheid die 
justitie heeft om sodomie aan te pakken is het 
op heterdaad betrappen van de verdachten op 
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Mérode, Hans Lodeizen, J.C. Bloem, Piet Meertens, 
Edward Brongersma, enz.                                                                                                                                  

Naast de criminalisering ontstaat een beweging onder 
geestelijken en artsen om homo's te genezen. Een 
van de meest voorkomende praktijken, die vooral 
door katholieke kringen wordt gepropagandeerd, is 
om homo's te castreren. In de periode 1938-1968 
zijn honderden mannen op last van justitie of 'op 
eigen verzoek' ontdaan van hun testikels met alle 
fysieke en psychische gevolgen van dien, zoals een 
hoge stem, depressie en gewichtstoename.                                        
De Duitse bezetter voert op 3 augustus 1940 een 
algeheel verbod in op 'tegennatuurlijke ontucht'. Tot 
een systematische vervolging van homoseksuelen 
komt het niet. Het behoort niet tot de prioriteiten 
van de Nederlandse politie, die zijn handen vol 
heeft aan de vervolging van Joden en de aanpak 
van illegale activiteiten. Dit in tegenstelling tot de 
situatie in Duitsland, waar de nazi's homoseksuelen 
in concentratiekampen opsluiten en duizenden 
ombrengen.  

Uit de anonimiteit
Na de oorlog richten homomannen die actief in 
het verzet zijn geweest, in 1945 het Cultuur en 
Ontspanningscentrum (COC) op, dat gevestigd 
wordt op het Leidseplein in Amsterdam. De politie 
houdt het COC scherp in de gaten om te voorkomen 
dat minderjarigen deelnemen aan de activiteiten. 
Hoewel de bevolking een enigszins tolerantere 
houding aanneemt, intensiveert justitie na de oorlog 
de vervolging. De zedenpolitie treedt hard op tegen 
het 'cruisen', het zoeken van vluchtige seksuele 
contacten van homo's in de openbare ruimte, 
waardoor er steeds meer ontmoetingsplaatsen 
binnenshuis ontstaan, zoals in bars, clubs en 
dancings. De emancipatiebeweging tekent zich 
aarzelend af, waarbij vooral de rol van sommige 
schrijvers opvallend is. Gerard Reve schrijft boeken 

met onverhulde homoseksuele erotiek, zoals 
Melancholia (1951). Anna Blaman publiceert in 
1948 'Eenzaam avontuur', waarin ze openlijk de 
liefde tussen twee vrouwen beschrijft. In 1966 
komt Benno Premsela, de voorzitter van het COC 
op televisie openlijk uit voor zijn homoseksualiteit.                                                                                                             
De seksuele revolutie van de jaren zestig maakt 
het mogelijk dat steeds meer homo's voor hun 
geaardheid uit durven komen. In 1971 komt 
na een van de eerste demonstraties van homo's 
een einde aan het discriminerende wetsartikel 
248bis. Dit wordt een kantelpunt in de relatie 
tussen homobeweging en de overheid.3 Na eeuwen 
van onderdrukking verandert het beleid in de 
jaren daarna in de richting van het streven naar 
gelijkwaardigheid.

Homo zijn in Hoorn
Tot eind jaren zestig leven homo's vrijwel in 
een algeheel isolement. In Hoorn is dat niet 
anders. Homoseksualiteit is in het dagelijks leven 
onbespreekbaar. Word je ontdekt dan is hoon je 
deel. Je wordt gepest en uitgesloten. Deelname 
aan het verenigingsleven haal je wel uit je hoofd. 
Andere homo's ontmoeten is slechts mogelijk als 
je per toeval een lotgenoot tegenkomt. Je kunt 
natuurlijk op de trein stappen naar Amsterdam, 
een toevluchtsoord waar na de oorlog een levendige 
homoscene ontstaat. Doe je aarzelend een bekentenis 
dan veroorzaakt dat een enorme schok. De pastoor 
of predikant geeft de raad vooral veel te bidden of 
laat je deel nemen aan vruchteloze therapieën om 
je gevoelens een andere wending te geven. Je kunt 
overleven door niet op te vallen, je mond te houden 
met altijd de angst voor ontdekking. Niet opvallen 
is het motto. Het ondergronds leven gaat vaak 
door in de volwassenheid. Sommigen zijn hun hele 
leven ondergronds gebleven. Huwelijken worden 
gesloten en ontdekking betekent scheiding, je gezin 
verliezen, je familie kijkt je niet meer aan en in veel 
gevallen volgt op je werk ontslag. Toch zijn er ook 
voorbeelden van acceptatie, zoals het verhaal van 
een jongen die zijn ouders vertelt dat hij op jongens 
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zich eenzaam of depressief, één is slachtoffer van 
castratie. De onderwerpen die in de gespreksgroep 
aan de orde komen gaan veelal over het ontdekken 
dat je homo bent en de vraag hoe je omgeving zal 
reageren en hoe je met je homo-zijn omgaat. Maar 
ook de mooie kanten van het homo-zijn krijgen 
aandacht, zoals over vriendschap, liefde en uitgaan. 
Gezelligheid en een sfeer van geborgenheid maken 
het mogelijk dat de deelnemers zich thuis voelen. 
Naast het gesprek organiseren de groepsleden 
tal van gezamenlijke activiteiten zoals dinertjes, 
feesten en uitjes. Het blijkt dat de drempel om 
mee te doen aan de activiteiten nogal hoog ligt. 
Om de toegankelijkheid te verbeteren en een eerste 
hulp te bieden, start in 1982 de Hulptelefoon voor 
mensen die anoniem willen blijven. Het gaat hierbij 
naast hulpverlening om het geven van informatie. 
Jongeren bellen die het hun ouders willen vertellen, 
mensen die problemen hebben met het standpunt 
van de kerk, jongeren die problemen hebben met 
hun ouders, jongeren die het niet meer zien zitten. 
Mensen die willen praten over hun eenzaamheid, 
geslachtsziekten, huwelijksproblemen. In 1986 
beantwoorden medewerkers 160 telefoontjes. De 
telefonische vorm van hulpverlening in Hoorn 
heeft bestaan tot 2016, toen de gespreksgroep werd 
opgeheven.

Uit de anonimiteit
Begin jaren tachtig treden vrijwillige medewerkers 
van de gespreksgroep voor het eerst naar 
buiten en willen de samenleving laten zien wat 
homoseksualiteit betekent. In een interview met 
de wijkkrant Risdam, waarin medewerkers van 
de gespreksgroep wordt gevraagd, hoe het komt 
dat homoseksuele mensen zich meer thuis voelen 
bij mensen met dezelfde geaardheid antwoorden 
ze: 'In de gesprekgroep kun je jezelf zijn. In 
gemengd gezelschap voel ik me vaak alleen, dan 
praten ze over dingen die mij niet interesseren. De 
samenleving kan vaak erg hard zijn tegen homo's. 
Je loopt altijd de kans een dreun te krijgen… Je 
kunt niet van mensen verlangen die erg met hun 
eigen problematiek bezig zijn naar buiten te treden. 
Toch willen we langzaam maar zeker stapje voor 
stapje naar voren komen, maar dat willen we heel 
voorzichtig doen om de anonimiteit van de leden 
te waarborgen. Wij (Johnny van Gennip en Tonny 
Buijzen) zijn er klaar mee en willen anderen ook zo 
ver zien te krijgen dat ze dat durven en kunnen.'4 
De homogespreksgroep begint naar buiten te 
treden. Ze bezoeken scholen en vertellen kinderen, 
hoe belangrijk het is om je eigen keuzes te maken. 

valt. Na een stilte neemt vader een moedig besluit. 
Hij bezoekt samen met zijn zoon de hele familie. 
De jongen doet zijn verhaal en de vader besluit: 
'Hij is wie hij is en ik wil er geen geklets meer over.'                                                                                                                                           
Hoorn is in de jaren '60 een kleine stad waar 
iedereen elkaar kent. Veel mensen ervaren de 
verstedelijking van de jaren zeventig en tachtig 
als een verbetering. De komst van mensen uit de 
stedelijke gebieden brengt een andere sfeer de stad 
binnen. 

Een veilige plek
De eerste tekenen van een emancipatiebeweging, 
die in Amsterdam ontstaat, geeft mensen de moed 
om in het geheim steun bij elkaar te zoeken. In die 
sfeer van geheimhouding ontstaat door toevallige 
ontmoetingen aarzelend een lotgenotengroep, die 
gestaag uitgroeit tot een gespreksgroep met een 
vast patroon. De eerste bijeenkomsten van de 
gespreksgroep vinden plaats bij mensen thuis. 
Velen komen er het liefst naartoe als het donker is, 
anoniem, uit angst om buiten herkend te worden. 
In 1969 gaat de gespreksgroep van start met om 
de drie weken een bijeenkomst. Als je tot de 
ontdekking komt dat je homo bent, denk je dat 
je de enige bent en je komt in een crisissituatie 
terecht. Als je merkt dat je niet de enige bent dan 
komt de angst dat je ouders, je echtgenote, school of 
werkgever er achter komt. De angst voor uitsluiting 
doemt op als een niet te voorkomen onheil. De 
gespreksgroep van homoseksuelen zorgt voor de 
eerste opvang van mensen die tot de ontdekking 
zijn gekomen dat ze homo zijn. Nooit ledenlijsten, 
omwille van de privacy. Vooral in het begin heeft 
de groep het karakter van een zelfhulpgroep, 
vooral gericht op elkaar. Er zijn veel mensen met 
problemen op hun werk of met hun familie. Vooral 
de oudere leden van de gespreksgroep hebben 
vaal erge dingen meegemaakt. Sommigen zijn 
aan alcohol verslaafd, liggen in scheiding, voelen 
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'Je mag zijn, wie je bent.' 'Volg je eigen spoor en laat 
je lot niet afhangen van de wil van anderen' en 'Hier 
ben ik, wen er maar aan.'                                                                                                   

Een subsidieaanvraag vormt de aanleiding voor de 
gespreksgroep om een nota te schrijven. Zowel het 
COC als de medewerkers zijn van mening dat de 
situatie van homo's moet verbeteren. Gezamenlijk 
besluiten ze om aandacht voor hun zaak te vragen 
tot het schrijven van een nota. Op 7 mei 1985 
biedt Theo Buijsman namens de gespreksgroep en 
het COC een nota aan, die wethouder Jaap Schaper 
in ontvangst neemt. De nota is beknopt en helder. 
De samenstellers vragen de gemeente initiatieven 
te nemen om de positie van homoseksuele 
mensen op vele beleidsterreinen te verbeteren en 
vragen maatregelen te nemen tegen discriminatie 
en uitsluiting. Nu leidt een nota niet altijd tot 
verandering, maar in dit geval was de behandeling 
alleen al een unicum. Na eeuwen van discriminatie 
en criminalisering door de overheid, discussiëren 
de leden van gemeenteraad anno 1985 over de 
vraag, hoe de positie van homo's kan worden 
verbeterd.      
             
Met opgeheven hoofd
In de jaren negentig komt het homo-zijn uit 
de probleemhoek. De economie trekt aan en de 
Nederlanders worden tolerantie ten opzichte 
van LHTB'ers. Aanvankelijk meer tolerantie ten 
aanzien van homo's en lesbo's, pas later komt 
er meer ruimte en aandacht voor transgenders. 
Tegenwoordig komt ook de biseksualiteit wat meer 
uit het verdomhoekje. Discriminatie wordt per wet 
verboden en het Paarse Kabinet maakt het mogelijk 
dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar 
kunnen trouwen. In de gespreksonderwerpen van 
de praatgroep is een teneur van meer zelfbewustzijn 
waar te nemen. Het gaat over het leggen van relaties, 
spiritualiteit, jaloezie, ouderdom, wat te doen tegen 
beledigingen van fundamentalisten, de organisatie 
van roze weken… Kortom: 'Hier zijn we'.

In Hoorn neemt Vincent Veenstra, voorzitter van 
de gespreksgroep, een opmerkelijk initiatief en 
organiseert met anderen een roze viering, een 
kerkdienst, waar homoseksuelen, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders zich thuis kunnen 
voelen. Eeuwenlang beschouwt de kerk 
homoseksualiteit als een zware zonde en veel 
homo's voelen zich dan ook niet thuis in de kerk. 
In 2009 beleeft Hoorn tijdens de roze week zijn 
eerste oecumenische roze viering. 'Het gaat nu eens 

over ons. We worden 
genoemd, ons 
verhaal mag klinken 
en er wordt ook eens 
voor ons gebeden.'5 In 2016 houdt de gesprekgroep 
op te bestaan. De groep verbreedt zich tot het 
hele roze spectrum en kiest nieuwe vormen van 
samenwerking.  

Tot slot
De gespreksgroep is voor zeer velen de eerste 
omgeving geweest waarin ze durfden konden praten 
over hun diepste gevoelens. Een veilige plek, waar 
zij werkelijk alle facetten van het homozijn aan 
de orde konden stellen. Mensen tussen de zestien 
en vijfentachtig, die allen op hun manier door het 
leven rolden, ieder met zijn eigen geschiedenis. Tal 
van initiatieven om het anders zijn te bevorderen, 
zijn vanuit de gesprekgroep ontstaan. In de loop der 
jaren zijn honderden homo's door de medewerkers 
van de gespreksgroep geholpen in hun streven om 
een volwaardig leven te kunnen leiden. Dat alles 
geheel op eigen kracht, zonder de bemoeienis 
van anderen. In een korte tijd is de houding van 
de samenleving ten aanzien van homoseksualiteit 
enorm veranderd. Dat die positieve houding van 
mensen niet vanzelfsprekend is, blijkt uit actuele 
ontwikkelingen waaruit op te maken valt dat de 
acceptatie van LHTB'ers nu minder positief is dan 
jaren geleden. Het doel is niet bereikt en vraagt dus 
steeds om alertheid van ons allemaal.  
                                                              
Verantwoording
Dit artikel is een verhaal in grote lijnen. Veel is 
onbesproken gebleven. Onvoldoende aandacht is 
uitgegaan naar de rol die lesbiennes hebben gehad 
in de geschiedenis en de emancipatiebeweging. 
De geschiedenis is nooit af. Laten we het maar als 
een voorzichtige poging beschouwen. Misschien 
dat vanuit de LHTB-hoek mensen de handschoen 
willen oppakken om hun verhaal te vertellen. 
Vincent Veenstra, een van de krachten die meer 
dan 25 jaar in de voorhoede heeft gestaan, wil ik 
hartelijk danken voor zijn bijdrage aan dit artikel.    
 

Noten
1  Uranisme is de term die aan het eind van de 19e eeuw in wetenschappelijke kring 
werd gebruikt. Na de Eerste Wereldoorlog raakt de term 'homoseksualiteit' in zwang, het 
verlangen naar mensen naar de eigen sekse.
2  Hekma, G., Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd', Amsterdam 
2004, blz. 70
3  Swiebel, J., Het einde van artikel 248bis, Tijdschrift voor genderstudies, jrg 22 (2019), 
nr. 3, pag. 231-249
4  Wijkkrant Risdam, datum onbekend
5  Noord Hollands Dagblad, 26 september 2014

Vlag op Foreestenhuis 

(LHTB West-Friesland)
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Op de navolgende pagina's foto's van de Bevrijding. De feesten begonnen op 5 
mei en liepen door tot eind augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. 
De foto's zijn van Rob Over de Linden, de familie Schrickx, Hans Back en Jan 
Osinga sr. In 2016 stelde zijn zoon bij de heruitgave van het oorlogsdagboek 
van Christine Kerkmeijer-De Regt, de foto's beschikbaar aan het Westfries 
Archief. Een groot deel van die foto's is ook in de collecties van het NIOD en 
Oud Hoorn te zien. Van Rob Over de Linden ontving de vereniging een tiental 
foto's die deels vanuit de ouderlijke woning Veermanskade 14 zijn genomen. 
Het zijn sfeerbeelden van de stad en opnames van het opbrengen van NSB'ers 
en landverraders. Onder het witte kruisje op de foto hieronder wordt oud-
wethouder Wilson opgebracht. Het is de persoon onder het witte kruisje. Wilson 
was eigenaar van het Wilsontheater aan het Grote Noord. Later Winstontheater 
genoemd. Gedurende het laatste oorlogsjaar was Wilson onder meer met de 
levensmiddelenvoorziening belast. De beide foto's op de op een na onderste 
rij op pagina 46 zijn van de familie Schrickx. Zij zijn gemaakt in de Kerkstraat 
door T. Visser, die een fotozaak op nummer 7 had. Op de rechterfoto staan 
Jan Schrickx en Vroon Botman met enkele van hun kinderen. Mochten lezers 
personen herkennen dan graag een mailtje naar info@oudhoorn.nl. 

fOtO's van de bevrijding
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stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOut

   Een parel voor Hoorn
Voortaan wordt er bij stadsbeeldbewaking stilgestaan bij een klein of groot project dat mooi is uitgevoerd. Niet altijd worden panden in 

de binnenstad en in de lanen op een mooie wijze verbouwd en gerestaureerd. Steeds vaker worden bedrijfspanden verbouwd tot meer-

dere woningen en soms komt dat de beleving van de stad niet ten goede. Er zijn ook goede initiatieven, een daarvan is Gerritsland 28. 

Dit versleten pakhuis werd stijlvol verbouwd tot twee woningen, een sieraad voor de straat.
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Achterom 92
Het realiseren van drie woningen in dit 

beeldbepalende pand was al vergund, er 

wordt nu een wijziging in de indeling 

aangebracht. De monumentencommissie 

constateert dat de tekeningen van de 

bestaande situatie niet overeenkomen 

met de huidige werkelijkheid, de 

verdiepingskozijnen hebben namelijk 

middenroeden en de kozijnen in de 

Vlaamse gevel hebben horizontale 

roeden. De commissie geeft aan dat 

deze roedenverdeling behouden dient te 

blijven.

Bangert naast 7
Bouwplannen in de linten van Blokker 

en Zwaag hebben in het verleden geleid 

tot een ernstige verstoring van de 

historische beleving van de kenmerkende 

agrarische dorpsbebouwing. De open 

ruimten in de lintbebouwing dreigen 

volledig te verdwijnen. De gemeentelijke 

stedenbouwkundige visie voor de linten 

lijkt ondergeschikt aan het verdienmodel 

van de grondexploitanten. Gelukkig zijn 

er in de nieuwe welstandsnota wel betere 

richtlijnen opgenomen om te voorkomen 

dat 'witte schimmels' dominant worden.

Voor deze locatie is een plan ontwikkeld 

voor het realiseren van een woning 

met twee bouwlagen en een kap. 

De gevels worden deels bekleed met 

houten delen en zijn deels opgetrokken 

in schoonmetselwerk. Rechts van het 

hoofdgebouw komt een aanbouw 

met één bouwlaag. De woning wordt 

bereikbaar via een nieuwe licht getoogde 

brug, waarbij de walkanten doorlopen tot 

onder de brug, een ontwerp dat aansluit 

bij de bruggen die hier gebruikelijk zijn. 

De welstandscommissie reageert positief 

op het ontwerp, dat passend is in de 

omgeving van de linten. 

Breed 37
De huidige bouwmassa omvat twee 

bouwlagen met een plat dak. Het 

idee is om het pand te voorzien van 

een bruikbare dwarskap en tegelijk 

de gevel te vernieuwen. De begane 

grond gaat als winkel gebruikt worden, 

daarboven komen twee appartementen. 

Het uitgangspunt voor de goothoogte 

is de bestaande goothoogte van 

het naastgelegen linker pand. De 

monumentencommissie acht deze 

gevel passend op deze locatie. Het plan 

voldoet niet aan het bestemmingsplan, de 

gemeente is bereid mee te werken.

Dubbele Buurt 18
Het realiseren van twee woningen in 

een voormalige opslagplaats. Er wordt 

één woning in het voorhuis gemaakt en 

één woning in het achtergelegen pand. 

Hiertussen bevindt zich een patio. Er 

wordt een deel van het bestaande dak 

opengebroken om een buitenruimte te 

maken. De originele voorgevel wordt 

gereconstrueerd op basis van een oude 

foto. De commissie reageert positief op 

het plan en het reconstrueren van de 

oorspronkelijke gevel, aangezien dit 

bijdraagt aan de beleefbaarheid van de 

historische stad. De detaillering van 

de voorgevel dient, in verband met 

de gemeentelijke subsidie die aan de 

reconstructie verleend wordt, aan hoge 

eisen te voldoen. 

Gerritsland 124
De eigenaar van dit beeldbepalende 

pand wil de kap isoleren, waarbij de 

bestaande sporenkap gehandhaafd blijft. 

De dakschilden blijven ongewijzigd, aan 

de achterzijde wordt een opgetrokken 

achtergevel gerealiseerd. De commissie 

constateert dat de wijzigingen passend 

zijn binnen de architectuur en de 

omgeving.

Grote Noord 75
Dit betreft het wijzigen van de pui van 

Grote Noord 75, een beeldbepalend 

pand, en het veranderen van enkele 

dakvlakken (dakkapel en dakraam). In dit 

smalle pandje komt beneden een winkel 

en boven een woning. De nieuwe pui is 

geïnspireerd op de pui die hier vroeger 

in zat. De commissie heeft waardering 

voor de algehele aanpak van het pand en 

heeft de afdeling Erfgoed gevraagd om te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

om de originele situatie bij de voorgevel 

nog beter te benaderen, misschien dat 

een financiële bijdrage van de gemeente 

daarbij helpt.

Slager Rol, met rechts Grote Noord 75 
met de beoogde terug te bouwen pui
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Grote Noord 101
In dit plan worden twee appartementen 

gerealiseerd boven een winkel aan het 

Grote Noord. Het pand heeft de status 

'beeldbepalend pand'. Op de eerste 

verdieping wordt een appartement 

gerealiseerd en in de kap komt het 

tweede. Beide worden ontsloten via 

het Achterom. Aldaar wordt aan de 

achterzijde een uitbouw gemaakt ten 

behoeve van de entree. Tevens wordt 

op het linker- en rechterdakvlak een 

dakkapel geplaatst. De voorgevel blijft 

ongewijzigd. 

Kerkplein
Het ontwerp voor de nieuwe inrichting 

van het plein nadert zijn voltooiing. 

Met het tot hotel verbouwde 

kerkgebouw krijgt Hoorn er een 

schitterend plein bij. Er is een proefvak 

gemaakt met de nieuwe bestrating. De 

monumentencommissie heeft haar zorgen 

uitgesproken over de kwetsbaarheid 

van deze bestrating, de binnenstad 

staat immers niet bekend om zijn 

stabiele ondergrond. Voorkomen moet 

worden dat kermisattracties schade gaan 

aanrichten aan de nieuwe bestrating, 

deze is minder netjes te repareren dan de 

klinkerbestrating. 

Kleine Noord 15
Dit betreft de aanvraag voor het 

plaatsen van een dakopbouw op 

een plat afgedekte aanbouw van een 

gemeentelijk monument. De opbouw 

wordt uitgevoerd met gevels met 

rabathout, de mansardekap is met 

keramische pannen bedekt. De commissie 

constateert dat het bestaande platte dak 

niet van monumentale waarde is en dat 

de opbouw niet zichtbaar is vanaf de 

openbare weg. De aanvraag wordt op 

hoofdlijnen akkoord bevonden.

Nieuwe Noord 36
Voor het woningcomplex voor de locatie 

van de voormalige laagbouw van V&D 

is reeds een vergunning verleend. In 

het eerder ingediende plan was sprake 

van half verdiept parkeren. Dit blijkt 

volgens de aanvrager in verband met 

verzakkingsgevaar van de omliggende 

panden niet mogelijk te zijn. Om dit 

probleem op te lossen wordt een deel 

van het complex hoger uitgevoerd (40-60 

cm). Ten tijde van de ontwikkeling is er 

veel discussie gevoerd over de ruimtelijke 

inpassing van het plan en over de 

ontwerpen van de gevelwanden aan het 

Nieuwe Noord. Het is merkwaardig dat 

de projectontwikkelaar te elfder ure komt 

met bouwtechnische complicaties, alsof 

hij voor het eerst in een oude binnenstad 

bouwt.

Nieuwsteeg 9 
De bovenwoning moet aan de Nieuwsteeg 

toegankelijk gemaakt worden. Voorgesteld 

wordt om de luifel te verwijderen en een 

nieuwe pui te realiseren. Links bevindt 

zich de entree met houten deur en 

bovenlicht. Rechts hiervan is een glazen 

pui met drie ruiten met bovenlichten. De 

monumentencommissie reageert positief 

op de ingreep die een verbetering voor 

het aangezicht van het pand betekent.

Wisselstraat 8
Het wijzigen van de entree van de 

bibliotheek. Voorgesteld wordt om 

de klapdeuren te vervangen door 

schuifdeuren en de gemetselde 

gevel te bekleden met trespa. 

De monumentencommissie stelt 

dat er geen bezwaar is tegen het 

vervangen van de deuren. Echter, in 

de historische binnenstad worden 

binnen het welstandsbeleid voor 

materiaaltoepassingen traditionele 

bouwmaterialen voorgeschreven. Trespa is 

als gevelbekleding niet toegestaan. 
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75 jaar geleden kwam er een einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Dat vieren we in het hele 
land. Ook in Hoorn, Blokker en Zwaag vinden er 
zeer veel activiteiten plaats die in het teken staan 
van oorlog en vrijheid. Doe mee en beleef de 
theaterroutes, concerten, tentoonstellingen, films, 
wandelroutes, vrijheidsmaaltijden, maar ook de 
Stille Tocht, een muziekvoorstelling van Westend en 
Open Joodse Huizen bijvoorbeeld. Alle activiteiten 
staan op de website www.vrijheidinhoorn.nl. 
(Like 75jaarvrijheidinhoorn op Facebook voor het 
actuele nieuws.)

Voor in de agenda:
Tentoonstellingen 
• Tentoonstelling over Truus Menger van Comité  
 40-45 in de Boterhal - 22 april t/m 10 mei
• Tentoonstelling, Stille Tocht en Bevrijdingsmaaltijd  
 Blokker - 2 t/m 5 mei
• Museum van de 20ste Eeuw: 4 april t/m 31 mei 
 Rob Cohen, overlevende Holocaust
• 75 jaar vrijheid, bij Oud Hoorn - 28 maart t/m  
 30 mei

Een greep uit diverse activiteiten:
• Workshops 'Knippen voor de vrijheid' in het  
 Westfries Museum -15 en 27 maart 
• Lezing over Truus Menger - 14 april
• Open Joodse Huizen in Hoorn - 29 april
• De Aanslag, voorstelling in Schouwburg Het Park  
 op 29 april

75 jaar vrijHeid in HOOrn

• Wandelingen Oud Hoorn: kinderwandeling op 19  
 april en wandeling voor volwassenen op 3 mei 
• Muziekvoorstelling Stil Verzet van Westend in  
 Schouwburg Het Park op 9 en 10 mei

Herdenkingsdag 4 mei
• Stille Tocht Hoorn 
• Dodenherdenking Zwaag 
• Stille Tocht Blokker 
• Concert Muziekschool Boedijn in de Oosterkerk
• Theaterroute in het Julianapark, Theater Na de Dam 
• Theatervoorstelling van Talententheater 
• Film Anne Frank, parallel Stories in Vue Cinemas

Bevrijdingsdag 5 mei
• Bevrijdingsconcert Hoorns Harmonie Orkest in  
 Schouwburg Het Park 
• Bevrijdingsmaaltijd Blokker 

En nog veel meer…. Zie www.vrijheidinhoorn.nl 
voor het complete programma.
Vier het mee. Waarom? Opdat de verhalen niet ver-
loren gaan. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

HOORN
IN

Theater Op de bon
De waargebeurde 
Hoornse oorlogsverhalen
komen tot leven in de 
theaterroute Theater Op de 
Bon. Tijdens tien korte theaterscenes staan Hoornse 
helden, verraad, moed, wanhoop en verlangen 
naar vrijheid centraal, in de gebouwen waar de 
echte verhalen zich ooit afspeelden. Zo wordt 
in het schoolgebouw van OSG Westfriesland de 
theaterscène van schooldirecteur en verzetsheld 
Koos Poll gespeeld. En Aaf Dell vertelt in een 
monoloog op het Grote Oost over de onderduikers 
die zij en Dieuw van Vliet verstopten achter 
het hoofdkwartier van de Duitsers. In Cinema 
Oostereiland is de documentaire 'De oorlog van 
mijn vader' van Joost Schrickx te zien. Reserveren 
kan vanaf april via www.vrijheidinhoorn.nl, waar 
dan ook het overzicht van alle korte voorstellingen 
te zien zal zijn.

Expo Museum van de 

20ste Eeuw

Docu ‘De oorlog van 

mijn vader’

Workshops in Westfries 

Museum

Musical ‘Stil Verzet’ van 

Westend
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De voorzitter verzoekt of er leden zijn die de 
werkgroep willen aanvullen. 
Mevr. Peereboom vraagt of het C02 probleem nog 
een discussiepunt is? De voorzitter heeft geen idee, 
maar wellicht kan er nog een bezwaar worden 
ingediend. 
Mevr. Van Dok vraagt of er financiële dekking 
is uit het recreatieplan, bijvoorbeeld nadere 
bebouwing? De voorzitter zegt dat er waarschijnlijk 
seizoengebonden gebouwen geplaatst zullen 
worden en dat het parkeren gratis wordt. 
Mevr. Peereboom wil graag dat de dijk behouden 
blijft met Noorse Steen! De voorzitter geeft aan dat 
dit ook het standpunt is van Oud Hoorn. 
In het kader van de toekomstvisie hebben we sinds 
een paar maanden een nieuwe actieve werkgroep, 
stadsontwikkeling. Deze werkgroep heeft brieven 
aan het gemeentebestuur verstuurd; zoals 
bomenkap langs de Westerdijk en het stadsstrand. 
De werkgroep werkt hard aan een actualisatie 
van ons 10-puntenplan over de toekomst van 
het Hoornse erfgoed. Voorts is de werkgroep 
vertegenwoordigd in verschillende gemeentelijke 
werkgroepen zoals rond de herontwikkeling van 
het Kerkplein en de klankbordgroep van de Poort 
van Hoorn. Het bezwaarschrift rond het stadsstrand 
bij de Raad van State wordt door de werkgroep 
begeleid. 
Dankzij de grote inzet van een groep vrijwilligers 
zijn veel gegevens op de website gekoppeld. 
Onze beeldbak groeit zo uit tot een prachtig stuk 
gereedschap voor de Hoornse gemeenschap en ver 
daar buiten. 
Vorig jaar is de toekomstvisie vastgesteld. Het 
bestuur heeft niet stil gezeten, dat is zichtbaar 
in het agendapunt waar we de gemoderniseerde 
statuten die we straks behandelen. Daarnaast heeft 
het bestuur alle bestuurstaken beschreven en zijn 
we bezig om hierop volgend de samenstelling van 
het bestuur en de verantwoordelijkheden naar al 
onze werkgroepen en vrijwilligers duidelijk vorm 
te geven. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over 
de verschillende taken van het bestuur en wie 
waarvoor aangesproken kan worden. Het bestuur 
koppelt dit terug naar alle werkgroepen en onze 
vrijwilligers. 
De aanleiding van de toekomstvisie waren de 
plannen rond de herhuisvesting op Roode Steen 14. 
Dat plan hebben we indertijd moeten loslaten. De 
werkgroep huisvesting heeft de afgelopen periode 
echter niet stil gezeten. We bereiden twee visies 
voor: 
Het verbouwen van Onder de Boompjes 22 en 

12 oktober 2019 in de Oosterkerk te Hoorn 

matt wever, seCretaris

Aanwezig 52 leden. Afbericht: Egbert Ottens, 
John Lamers, Rik Singer, Arnoud Schaake, Piet 
Verhoeven, Sebastiaan Hol 

1. Welkom, algemene mededelingen 
Voorzitter Jaap van der Hout opent de algemene 
ledenvergadering en heet alle leden, ereleden en 
gasten van harte welkom. Allereerst wordt stil 
gestaan bij het overlijden van ons bestuurslid Jelly 
Drijfhout en de vele activiteiten die zij voor de 
vereniging verricht heeft. Er wordt een moment van 
stilte in acht genomen. 

De voorzitter vervolgt met de afgelopen periode 
die in het teken staat van de gouden eeuw. Het 
wandelseizoen was erg succesvol met een record 
van 1511 deelnemers. Onze expositieruimte 
werd gevuld met een prachtige uitstalling van 
het Hoornse fluitschip met al zijn toebehoren. De 
glossy van ons kwartaalblad was wederom een 
schitterende uitgave. Al onze vrijwilligers hebben 
bijgedragen aan deze succesvolle invullingen en 
daarom vraag de voorzitter een hartelijk applaus 
voor onze vrijwilligers. 

2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie 
Kwartaalblad 3 2019) 
Piet van Iersel meldt dat hij afbericht heeft gegeven 
voor deze vergadering en toch vermeld wordt bij de 
rondvraag. Evenals Rob Faber zoals Marjan Faber 
aangeeft (er blijkt achteraf nog een Rob Faber lid 
te zijn). De secretaris maakt zijn excuses voor deze 
omissie. Voorgesteld wordt dat de leden tijdens 
de algemene ledenvergadering eerst hun naam 
noemen en dan hun op-aanmerkingen benoemen. 
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld met dank 
aan de samensteller 

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het 
bestuur 
De voorzitter vermeldt dat samen met een kleine 
groep leden zienswijzen en bezwaren zijn ingediend 
door het bestuur bij het Hoogheemraadschap en de 
Provincie met daarop volgend een bezwaar bij de 
Raad van State. De stukken kunt u vinden op onze 
website. 
Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting via 
een PowerPoint presentatie aan de leden met dank 
aan de samensteller Frans van Iersel. 

verslag algemene ledenvergadering75 jaar vrijHeid in HOOrn



52

we onderhandelen met de gemeente over de St. 
Ceciliakapel aan de Nieuwsteeg als een mogelijk 
nieuw onderkomen. 
Voor beide mogelijkheden zijn schetsen en een 
kostencalculatie gemaakt. 
Beide plannen hebben hun voor- en nadelen, die 
we nader aan het uitwerken zijn. 
In de volgende ledenvergadering gaan we hier 
dieper op in. Het kan zijn dat beide plannen niet tot 
een goed einde zijn te brengen. Dan wordt gezocht 
naar een andere geschikte locatie. 

4. Bestuurswijzigingen. 
De huidige penningmeester Paula Lieshout 
treedt af en Jos Renckens wordt benoemd door 
de vergadering. Paula wordt bedankt met een 
toespraakje, cadeau en bloemen. Paula bedankt 
iedereen voor de samenwerking en wenst Jos alle 
succes. Jos stelt zich voor en gaat zijn kennis en 
ervaring gebruiken om onze vereniging op koers 
te houden. 

5. Statuten 
De voorzitter geeft uitleg over de statutenwijziging 
en het waarom: de nieuwe Omgevingswet, 
nieuwe terminologie, eigentijds taalgebruik en de 
uitgangspunten van de toekomstvisie. 
Oud en nieuw is naast elkaar gezet en de reeds door 
verschillende leden gemaakte op- en aanmerkingen 
zijn in blauw toegevoegd. 
Piet van Iersel geeft aan dat het gebruik van 
de woorden 'behouden en beschermen' eigenlijk 
behouden zou moeten zijn. De voorzitter en Jan 
Haring geven aan dat bij behoud van bijvoorbeeld 
een gebouw dit niet altijd mogelijk kan zijn en 
daarom het woord beschermen meer van toepassing 
is, als slechts een gedeelte kan worden behouden. 
De vergadering stemt in met beschermen. 
Willy Mantel vraagt of de vereniging verzekerd 
is voor objecten die zijn ondergebracht bij het 
WFM en Westfries Archief? Deze vraag wordt later 
uitgezocht en beantwoord. 
Piet van Iersel en Diana van den Hoogen merken 

op dat bij art. 5.1 er ook andere leden zijn dan 
gewone, ere en partnerleden. De voorzitter meldt 
dat dit verder wordt uitgewerkt. 
Piet van Iersel heeft een vraag over art. 13.2. Gaat 
akkoord met de al voorgestelde aanpassing. 

6. Monumentenprijs 2019 
De werkgroep stadsontwikkeling is verantwoordelijk 
voor onze monumentenprijs. De keuze voor dit 
jaar was unaniem. Als werkgroep vonden we dat 
er meer aandacht moet zijn voor de schil rond 
de binnenstad. In dit gebied zijn dit jaar twee 
scholen grondig vernieuwd. In beide gevallen zijn 
de gezichtsbepalende gebouwen behouden voor 
het stadsgezicht. Beide scholen kennen een grote 
nieuwbouw, het was dus lastig kiezen. Uiteindelijk 
is onze keuze gevallen op het OSG, voor velen 
nog altijd de Rijks HBS. Dit zeker in het jaar dat 
de school 150 jaar bestaat. Wij beschouwen deze 
monumentenprijs ook als een klein cadeautje voor 
deze 150-jarige school. Directeur Peter Snoek 
neemt trots de prijs in ontvangst en bedankt VOH 
voor de waardering. Vervolgens geeft de architect 
van bureau Van Hoogevest een presentatie van 
de aanpassingen die gemaakt zijn aan en voor het 
bestaande gebouw om het erfgoed te beschermen 
en in zicht te houden. 
De voorzitter bedankt de architect voor 
dit inspirerende verhaal in de inkijk in deze 
vernieuwing van onze Rijks HBS. 

7. Rondvraag 
Piet van Iersel en Hans Rijswijk hebben nog 
bedenkingen over de wijzigingen en vaststelling 
van de statuten. 
Jaap Schaper stelt voor om in deze algemene 
ledenvergadering tot een definitief besluit te komen. 
Na de discussie en verdere getoonde uitleg worden 
de aangepaste statuten vastgesteld en zullen deze 
bij de notaris worden vastgelegd. 

8. Pauze 

9. Lezing 
Dieuwertje Duijn houdt een inspirerende presentatie 
over dendrochronologisch onderzoek. 
De voorzitter bedankt Dieuwertje bedankt voor 
haar boeiende verhaal en overhandigt haar een 
boeket bloemen 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid 
en inbreng en sluit de vergadering. 

Monumentenprijs 

Oud Hoorn 2019 voor 

uitbreiding, verbouw 

en renovatie van het 

OSG
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van Hoorn. De vertellers eindigden hun verhaal 
met de vraag of de kinderen dit vroeger hadden 
willen worden. Het programma was mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Hoorn afdeling Erfgoed 
en Stichting Kerkmeijer De Regt. 

Tentoonstellingen 
Onder de titel 'Hoornse iconen in beeld' was in de 
Kerkmeijerzaal van Oud Hoorn tot medio maart 
2019 een tentoonstelling te zien van Hoornse 
stadsgezichten. Zo'n zestig zeer uiteenlopende 
werken toonden Hoorn op soms bekende, maar 
ook op een volstrekt onbekende manier. Het succes 
van de expositie in de zomer van 2017 was voor de 
expositiecommissie van de vereniging aanleiding om 
wederom te kiezen voor stadsbeelden, waarvoor tal 
van particulieren schilderijen in bruikleen afstonden. 
Met de titel 'Het fluitschip: Hoornse vinding, 
werelds succes' was tot eind september 2019 een 
tentoonstelling te zien over het fluitschip. Dit 
'werkpaard op zee' werd rond 1595 ontwikkeld 
door de Hoornse ondernemer Pieter Janz Vael die 
beter bekend is geworden onder de naam Liorne. 
De vinding was de basis voor een ongekende 
economische groei in de stad. 
In het najaar hielden leden van het Teekengenootschap 
Debutade een tentoonstelling met een kleine dertig 
werken. Saillant detail: J.C. Kerkmeijer (oprichter 
van Oud Hoorn) was begin vorige eeuw enige tijd 
tekenleraar en directeur bij Debutade. Dus de expositie 
onder de titel 'Gouden Eeuws Goud: Debutade bij 
Oud Hoorn' bundelde het tweeledige verleden op 
een treffende manier. Debutade is al meer dan 150 
jaar een levendige vereniging. Momenteel hanteren 
80 volwassenen pen, penseel of potlood. Ook wordt 
veel aandacht besteed aan de jeugdopleiding. De 
leden worden begeleid door ervaren kunstenaars en 
alle technieken komen aan bod. 
In de maand december was er een tentoonstelling 
naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de 
Publicatie Stichting Bas Baltus (PSBB). In die kwart 
eeuw heeft de stichting vele boeken gepubliceerd 
over de historie van Hoorn. De tentoonstelling 
gaf een uitgebreide indruk over boekdrukkunst in 
Hoorn. De Vereniging Oud Hoorn participeert in het 
bestuur van de PSBB. 

Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. Met grote droefenis is bestuurslid Jelly 
Drijfhout ons ontvallen. Anja Morit is tijdens de 
voorjaarsledenvergadering gekozen in het bestuur 
voor het onderdeel 'Erfgoed Educatie'. Penningmeester 

matt wever, seCretaris

Algemeen 
Het 102e verenigingsjaar is gestart met vooral 
ontwikkelingen op bestuurlijk en organisatorisch 
vlak. Daarnaast heeft de uitbreiding van de beeldbank 
een grote vlucht genomen. De mogelijkheid voor een 
andere huisvesting van de vereniging is in onderzoek. 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van ons 
bestuurslid Jelly Drijfhout en de vrijwilligers Frans 
Kwaad en Gerrit Tool. Aan hen denken we terug met 
waardering en respect voor wie zij waren. 

Ledenexcursie 
Dit jaar werd een bezoek gebracht aan het oude 
Zuiderzeestadje Edam. Er waren rondleidingen 
in het Edams museum (het Raadhuis en Steenen 
Coopmanshuys) met speciale aandacht voor 'de 
drijvende kelders' en een uitgebreid bezoek aan de 
Grote Kerk. 

Monumentenprijs 2019 
De monumentenprijs is tijdens de 
najaarsledenvergadering in de Oosterkerk toegekend 
aan de 150-jarige OSG, voor velen nog altijd de Rijks 
HBS. Directeur Peter Snoek heeft met trots de prijs 
in ontvangst genomen en de VOH bedankt voor de 
waardering. 

Maquette Hoorn 1650
Tijdens de Open Monumentendag is de gerenoveerde 
maquette in gebruik genomen. Ook de bijbehorende 
filmprojectie is vernieuwd. Met de modernste 
technieken op het gebied van licht, beeld en 
geluid worden bezoekers door vijf Horinezen met 
uiteenlopende achtergrond rondgeleid. De maquette 
is in bruikleen gegeven aan het Westfries Museum. 

Educatie 
Wat zou ik vroeger willen worden? Met deze vraag 
namen kinderen kennis van ambachten uit de 
Gouden Eeuw. Na het doorslaande succes van twee 
voorgaande jaren organiseerde Vereniging Oud Hoorn 
voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen weer een 
geschiedenisles op locatie. Die les kreeg vorm als 
een stadswandeling. De leerlingen ontmoetten in 
de binnenstad acht ambachtslieden. Zij vertelden 
over hun ambacht, lieten materiaal zien, legden uit 
wat een gilde was. De plekken waar deze vertellers 
stonden hadden te maken met het ambacht. Behalve 
kennis nemen van de ambachten, keken de kinderen 
ook naar gevelstenen en poortjes. En daarmee zagen 
ze weer eens iets anders van de mooie binnenstad 

jaarverslag 2019 Oud HOOrn 



54

Paula Pasterkamp-Lieshout is vanwege drukke 
werkzaamheden gestopt. Gelukkig heeft Jos Renckens 
zich via de nieuwsbrief aangemeld en is inmiddels in 
de najaarsledenvergadering gekozen als de nieuwe 
penningmeester. De toekomstvisie en huisvesting 
zijn een vast agendapunt en de ontwikkeling vordert 
gestaag. Het voorstel van de aangepaste statuten is 
tijdens de jaarvergadering in oktober vastgesteld. 

Contact met de gemeente  
De nieuwe werkgroep Stadsontwikkeling heeft 
namens het bestuur verschillende brieven opgesteld, 
gericht aan het college, waarin aandacht wordt 
gevraagd voor specifieke onderwerpen (zie onze 
website). De ontwikkeling en herinrichting van 
de stad Hoorn worden op de voet gevolgd en 
waar nodig wordt hierop gereageerd. In 2019 is op 
punten bezwaar aangetekend tegen het stadsstrand 
en de Markermeerdijken. Elk jaar is er overleg met 
de wethouder Erfgoed en de zusterverenigingen 
Blokker en Zwaag. Regelmatig is er contact met 
de medewerkers van de afdeling Erfgoed van de 
gemeente Hoorn over subsidies, archivering en 
andere zaken die in het belang zijn van Oud Hoorn. 

Eigendommen 
De wateroverlast die veel binnenstadbewoners dit 
jaar ondervonden, was duidelijk te merken in Breed 
12. Huurder Debutade liep waterschade op en in 
samenwerking met onze bouwcommissie is er alles 
aan gedaan om verdere overlast te voorkomen 

Vertegenwoordigingen en representaties 
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
- In de Commissie voor Monumenten en Welstand 
is Frans van Iersel de vertegenwoordiger namens de 
Vereniging en Jaap Bronkhorst zijn plaatsvervanger. 
- In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt 
Co van Langen de vereniging. 
- Stichting Vrienden van de Begraafplaats Keern is 
dit jaar opgericht en wordt vertegenwoordigd door 
Rita Lodde. 
- In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Ben Leek en Rita 
Lodde. 
- Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 
neemt Marjan Faber namens de vereniging deel. Haar 
plaatsvervanger is Hieke Stapel. 
- Werkgroep samenwerking regionaal niveau, waarin 
Westfries Genootschap en Westfries Archief, wordt 
vertegenwoordigd door Arnoud Schaake, Egbert 
Ottens, Rita Lodde en vanuit het bestuur Jaap van 

der Hout. 
- Werkgroep samenwerking provinciaal niveau, 
waarin de historische verenigingen Alkmaar en 
Haarlem, wordt vertegenwoordigd door Arnoud 
Schaake, Egbert Ottens, Rita Lodde en vanuit het 
bestuur Jaap van der Hout en Matt Wever. 
- Open Monumentendag is vertegenwoordigd door 
Anja Morit en Harm Stumpel. 
- De financiële commissie van de Vereniging bestaat 
uit Jeroen van Miert en Gerard van Stijn. 

Kwartaalblad 
De vier uitgaven die dit jaar weer werden uitgebracht 
hadden alle een interessante en educatieve uitstraling. 
Het 2e kwartaalblad was echter een zeer speciale 
uitgave, geheel gewijd aan de Gouden Eeuw. Deze 
aflevering bleek bij liefhebbers en kenners een gewild 
object. Met dank aan de redactiemedewerkers en 
Drukkerij Van Vliet. 

Vrijwilligers algemeen 
Door het grote aantal vrijwilligers en hun inzet blijft 
de vereniging in bloei. Dagelijks zijn deze mensen 
in touw om het reilen en zeilen van de vereniging te 
laten voortgaan (om in termen van de Gouden Eeuw 
te blijven). 

Beheer Pakhuis 
Op dinsdag, donderdag en zaterdag is het Oost-
Indisch Pakhuis geopend voor bezoekers van de 
exposities, de winkel of voor vragen. Leden en 
vrijwilligers komen graag voor een praatje of overleg, 
waar de medevrijwilligers klaar staan met koffie of 
thee. 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt al jaren vakkundig 
beheerd door Bert van den Hoogen. Dit jaar hebben 
84 nieuwe leden zich aangemeld en zijn er 117 
opzeggingen. Het aantal leden bedraagt per 1-1-
2020: 1948. 

Documentatiecentrum 
De boekenverzameling is ook dit jaar weer uitgebreid. 
Door de inspanningen van documentalist Christ 
Stoffelen, die helaas stopt na 25 jaar, blijft de 
collectie over Hoorn een interessant gegeven voor 
studenten, geschiedkundigen en andere liefhebbers. 
Via de website kan men in de collectie zoeken en dat 
vergroot de toegankelijkheid. Op de website zijn ook 
digitale versies van uitverkochte boeken over Hoorn 
te vinden. 
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Website 
Ook in 2019 is er voor www.oudhoorn.nl. weer 
een toename te zien in de aantallen gebruikers en 
bezoekers. Dit jaar zelfs een flinke toename, het 
aantal gebruikers steeg van 48.000 naar 52.000 
en het aantal bezoeken aan de website van 70.000 
naar 75.000. Daarnaast is er net als in eerdere jaren 
een verschuiving zichtbaar in het gebruik van de 
apparatuur waarmee men de website bezoekt. Het 
gebruik van de smartphone neemt toe ten koste van 
tablet- en pc-gebruik. 

Facebook 
Anno 31 december 2019 wordt onze pagina 'leuk' 
gevonden door 1605 mensen. En sinds er een 'knop' 
op de website is geplaatst, komen er bovendien méér 
mensen vanaf daar op de FB-pagina. 
Er gebeurde veel op Facebook het afgelopen jaar: 
we proberen zo actueel mogelijk te zijn, foto's te 
delen van gebeurtenissen en evenementen (zoals 
Open Monumentendag), en meer interactie te hebben 
met aan Hoorn gewijde groepen – zoals 'Hoornse 
verhalen, mensen en foto's' – en andere pagina's van 
historische en culturele organisaties. 
Top drie van populairste berichten: 
1. Foto van Café 'De Volendammer' eind jaren vijftig 
(13 juni 2019). Deze bereikte ruim 4.800 personen en 
kreeg 119 'likes'. 
2. Naar aanleiding van een bericht over een tekort aan 
ambachtelijke bakkers een oude foto van het pand 
van brood- en banketbakkerij J. Bergsma, Breed 36, 
uit de collectie van Chiel van der Zel (8 juli 2019). 
Die bereikte ruim 4.300 personen en kreeg 102 'likes'. 
3. Een stukje over Dieuw van Vliet en Aaf Dell, met 
foto's van de plaquette Grote Oost en hun gezamenlijk 
graf (12 augustus 2019). De aanleiding was de op 
12 augustus georganiseerde pride-optocht tijdens de 
Hoornse kermis. Dit bericht bereikte 2.563 mensen 
en kreeg 45 'likes'.

Open Monumentendag 
Met de panden van Oud Hoorn en diverse vrijwilligers 
ondersteunen we Open Monumentendag. Oud 
Hoorn participeert in diverse activiteiten van andere 
stichtingen e.d. 

Nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief die aan de leden gezonden 
wordt, blijkt een mooie en snelle manier om leden 
te informeren en oproepen te doen. Vrijwilligers 
worden, wanneer daartoe aanleiding bestaat, via 
een aparte digitale brief geïnformeerd over voor hen 
belangrijke zaken. 

Lezingen 
In dit jaar zijn wederom zeven lezingen verzorgd in 
het Foreestenhuis. Initiator is Arnoud Schaake: 
- Raymund Schütz: 'Hoe eerlijk was de naoorlogse 
zuivering?' (13-11-2019) 
- Harry Velema: Rembrandt van Rijn, een unieke 
schilder (08-10-2019) 
- Ruud Knaack: Het wonder van de Republiek 
(14-09-2019) 
- Peter Dorleijn: Zout en Zoet (26-08-2019) 
- Diana de Wild: De Grieken in Leiden (19-03-2019) 
- Remco Ensel: Antisemitisme in de naoorlogse tijd 
(19-02-2019) 

Stadswandelingen 
Ruim 1500 gasten genoten afgelopen seizoen van 
een gevarieerd en gratis toegankelijk programma 
van historische rondleidingen door de binnenstad. 
Het seizoen startte met twee charmante wandelingen 
tussen de stadsvesten bij het station en over het Grote 
Oost. 
Naast de altijd populaire Tuinenwandeling trokken 
nog twee wandelingen dit jaar meer dan 300 gasten. 
De wandeling over de Gouden Eeuw bijvoorbeeld, 
sloot aan op het thema dat dit jaar overal in de stad 
herkenbaar werd uitgelicht. Over 'Ziek en Zeer' 
raakten de gidsen niet uitgepraat. Een bezoekje 
aan het Rariteitenkabinet in de Boterhal en het 
verhaal van stadsdokter Velius vulden de verhalen 
op een betekenisvolle manier aan. Het seizoen 
werd afgesloten met een themawandeling langs 
beeldbepalende bouwprojecten die de laatste vijftig 
jaar zijn gerealiseerd. Kinderen kwamen dit jaar goed 
aan bod in een speciaal voor hen ontworpen VOC-
speurtocht met vertellers en spelactiviteiten. Reacties 
van kinderen en (groot)ouders waren unaniem 
positief. 

Kennisbank 
De bezoekersaantallen van de Kennisbank zijn in 
2019 met bijna de helft toegenomen, voornamelijk 
op de Beeldbank en op HDS (Hoorns Documentatie 
Systeem). De stijging van HDS is toe te schrijven aan 
het online zetten van de in 2019 gescande dossiers. 
Nu we met 7 gekoppelde databases online gaan zijn 
we erg geïnteresseerd in de cijfers van de volgende 
jaren. Voor de vrijwilligers van de vereniging wordt 
een presentatie van het geheel voorbereid. In de 
details van de tellingen die u snel kunt nalezen 
op de website moet u meenemen dat er naast de 
vrijwilligers die bijvoorbeeld de foto's beschrijven 
en ontdubbelen ook ingelogd wordt door (Chinese) 
zoekmachines. 
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IJsfabriek aan het Pelmolenpad

Willy Wiggelaar

Vroeger hadden de meeste huizen een 
kelder om etenswaren koel te bewaren. 
Veel voorraad was er niet omdat het 
aan bederf onderhevig was. Slagers, 
banketbakkers, melkboeren, hoteliers 
en vooral ziekenhuizen hadden be-
hoefte aan koeling. Onder de Maria-
toren bevond zich een grote kelder. Het 
ijs, dat zich 's winters vormde in het 
water van de Draafsingel, werd hierin 
bewaard. Het werd gebruikt voor zie-
kenhuis 'de Villa'.
Op het Pelmolenpad werd op 6 maart 
1912 de eerste steen gelegd voor een ijs-
fabriek. De eerste broden (25x25x100 
cm) kwamen rond eind juni uit de bak-
ken. De ijsfabriek bestond uit het ver-
trek waar de ijsgenerator de ijsbroden 
'bakt', een machinekamer, kolenberg-
plaats, ijsdepot en het kantoor. Het per-
soneel bestond uit een machinist en een 
hulpmachinist. In het ijsdepot heerste 

een temperatuur van 0 graden. Daar 
werden zo'n 600 broden opgestapeld 
tot ze werden afgeleverd. Geen druppel 
water werd verspild. De fabriek was in 
staat elke 40 minuten 10 blokken van 
25 kg. te leveren. 16 tot 18 uren waren 
er nodig om het water tot dikke, mas-
sieve broden te doen bevriezen. 
Het eerste ijs had een onooglijke, vieze 
gele kleur. Dit kwam omdat het water 
uit de Nortonpomp ijzerhoudend was. 
Het ijs werd in Amsterdam bacterio-
logisch onderzocht en men achtte het 
ijzerbestanddeel volkomen onschade-
lijk. Omdat het oog ook wat wilde, werd 
er een apparaat tot ontijzering van het 
Nortonwater aangeschaft. De broden 
werden aan de zijkant van de ijsfabriek 
door een klein luik naar buiten gescho-
ven. Daar stond dan een knecht met 
een handkar. Hij had een jute zak over 
zijn schouder en kieperde de broden in 
zijn kar. Als een haas ging hij naar de 
betreffende onderneming omdat het ijs 
anders smolt. Dit ging regelmatig mis. 
Vaak kwam hij een bekende tegen en 

raakte aan de praat. Als de bestem-
ming eindelijk was bereikt bleek de 
staaf al gedeeltelijk gesmolten.
In 1967 kwam er een einde aan de 
fabriek. De meeste ondernemingen 
hadden een koelvitrine en een ijskast. 
De laatste machinist, Han Hiemstra, 
vertrok met zijn gezin naar de nieuw 
gebouwde wijk Grote Waal. De fabriek 
werd overgedaan aan Roele. De eens 
zo koele fabriek werd opslagplaats 
voor oud papier. Toen ik in 1973 van 
het 'Pad' afging was er al sprake van 
de sloop van diverse panden. De naam 
'Poort van Hoorn' was nog niet geval-
len. Zo werd dat toen nog niet genoemd, 
maar dat belette het slopen niet. Een 
jaar later maakte een sloperskogel 
een einde aan het Witte Paard. Na 
een paar jaar verdwenen ook de IJsfa-
briek en de Zwemschool van Schermer. 
Er kwamen veel struiken voor in de 
plaats. Maar of het een verbetering is?

Met dank aan Jan Plukkel voor de oude 
foto en Kèèk op Hoorns verleden.
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