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2012 wordt een bijzonder jaar. In november vieren we dat de 
vereniging 95 jaar geleden door onder andere Johan Christiaan 
Kerkmeijer werd opgericht. De redenen waarom de vereniging 
er in 1917 kwam zijn dezelfde als die vandaag de dag nog 
steeds de legitimatie van de vereniging zijn: het bewaken en 
beschermen van het historisch erfgoed waar onze stad zo rijk 
aan is. Het bestuur buigt zich al over de viering, november 
2012, ook al is dat nog ver weg. Het programma staat in het 
teken van de negentiende eeuw. In de geschiedschrijving van 
onze stad komt deze er bekaaid af. Ook landelijk is dat het 
geval, ofschoon er wel steeds meer aandacht voor de eeuw komt 
die bepalend was voor de twintigste. Te lang hebben we geleefd 
met de karikatuur dat de negentiende eeuw onbetekenend 
was. Ze werd overvleugeld door de rijke historie van onze 
Gouden Eeuw en de mensonterende oorlogen en razendsnelle 
veranderingen in technologie en samenleving van de twintigste 
eeuw. Maar wie de twintigste eeuw, met haar vele gezichten, wil 
begrijpen zal kennis moeten hebben van de negentiende eeuw. 
Veel van wat in de laatste eeuw tot stand kwam vindt daar haar 
oorsprong. Bovendien is de metamorfose van de stad tussen 
pakweg 1795, de Franse tijd, en 1914 als de twintigste eeuw 
voor het eerst haar duivelse gezicht toont, ongekend groot. Bij 
het eeuwfeest kan aandacht aan de twintigste eeuw worden 
besteed, waarmee de geschiedschrijving van de stad compleet 
is. Maar nooit af. 
De Kwartaalbladen en de boeken die komend jaar uitkomen, 
bevestigen dat. Al twee jaar wordt achter de schermen gewerkt 
aan een boek over Hoorn in de negentiende eeuw. Het bestuur 
heeft daar de rasverteller Jos Leenders voor benaderd. Jos, 
historicus en kenner bij uitstek van de negentiende eeuw en 
de geschiedenis van West-Friesland, levert, zo kunnen we 
alvast verklappen, een prestatie van formaat bij de beschrijving 
van onze Hoornse geschiedenis. Dat boek, als de voortekenen 
ons niet bedriegen en niet nog snel een stad ons voor is, zal 
de eerste stadsgeschiedenis van de negentiende eeuw in ons 
land zijn. Verhalen over de inwoners van de kleine stad aan de 
Zuiderzee als opmaat voor de veranderingen die de negentiende 
eeuw brengt. Uiteraard wordt het boek, dat met een financiële 
bijdrage van de gemeente Hoorn kan worden geschreven, fraai 
geïllustreerd. 

Twee inwoners van Hoorn en (deels) negentiende eeuwers 
worden ook in 2012 herdacht: Adrianus Cyriacus Bleijs en 
Johan Christiaan Kerkmeijer. Bleijs omdat het de honderdste 
sterfdag van deze eigenzinnige architect is, die vooral op Hoorn 
en Amsterdam zijn stempel heeft gedrukt met de ontwerpen van 
tal van woningen en uiteraard de Cyriacus- en Francisuskerk. 
Zeventig jaar eerder, in 1842, werd hij in Hoorn geboren. 

V o o r w o o r d

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

De gidsen van Oud Hoorn bereiden een speciale Bleijs-
wandeling voor. De tegenover het Amsterdamse Centraal 
Station gelegen St. Nicolaaskerk, waar Bleijs begraven ligt, is 
ook van zijn hand. Een organisatiecomité in Amsterdam is 
bezig met een tentoonstelling over persoon en werk. Als dat 
mogelijk is trachten wij die, in samenwerking met de Cyriacus- 
en Franciscuskerk, in de loop van het jaar naar Hoorn te halen. 
In het volgende nummer van het Kwartaalblad komt een artikel 
over Adrianus Bleijs van Coen Bleijs, kleinzoon en net als zijn 
grootvader architect. Op de valreep van de negentiende eeuw 
(1897) kwam Kerkmeijer, geboren in 1875 in Middelburg,  naar 
Hoorn. Hij werd leraar tekenen aan de gemeentelijke HBS. Als 
amateur kunstschilder maakte Kerkmeijer geen onverdienstelijk 
werk. Op velerlei terrein was Kerkmeijer in onze stad actief. Het 
gemeentebestuur toonde zijn grote waardering door hem het 
ereburgerschap van onze stad te verlenen. Publicatiestichting 
Bas Baltus geeft in samenspraak met de Kerkmeijer-De 
Regtstichting een biografie van deze culturele duizendpoot 
uit. Het Westfries Museum, waar Kerkmeijer in verscheidene 
functies vele jaren aan verbonden was, stelt een tentoonstelling 
van zijn werk samen. 
 

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn, 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

Tel.: 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 
10.00-16.00 uur 
zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn, 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: 

elke 2e en 4e donderdag van de maand 

van 18.30-21.30 uur.

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

Tel.: 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur
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Bij de voorplaat

Bij dit gezicht op de Hoornse 
binnenstad gaat het niet alleen om 
het mooie plaatje, maar vooral om 
het water van het op de voorgrond 
liggende Hoornse Hop. 
De waterkwaliteit van het Markermeer 
moet verbeterd worden. Het water 
is te troebel en daarom probeert 
Rijkswaterstaat met een luwtescherm 
van 2 km, dat vanaf Warder in 
het water ligt, de plantengroei te 
bevorderen. Lukt de proef dan 
wordt het scherm nog veel langer 

gemaakt. Het scherm reikt dan tot Wijdenes, om Hoorn met zijn havengebied heen. En het Hoornse 
Hop, een prachtige gelegen baai -zie de foto- wordt dan afgesloten. Hoorn, vanouds een op het 
water gerichte stad met vele op het water gerichte activiteiten, zal nog slechts met twee vaarroutes te 
bereiken zijn! Een aantal inwoners van Hoorn en Westfriesland wil een stichting in het leven roepen, 
die deze ontwikkeling tegengaat! In het artikel Van de bestuurstafel kunt u er op pagina 208 onder het 
kopje: Plannen Rijkswaterstaat meer over lezen. De foto is gemaakt door Karen van Kapel, één van de 
exposanten van de fotovereniging Fotovrienden West-Friesland, in het Pakhuis.

Femke Uiterwijk
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HOnderd jaar HOOrnse TaarTarresT 
jan de Bruin

In september 1910 werd in Hoorn een moord 
gepleegd. De echtgenote van de 84-jarige 
marktmeester Willem Markus overleed in de 
nacht van 29 op 30 september na het eten van 
een vergiftigde taart. Ook Grietje Appelman, het 
14-jarige dienstmeisje van het echtpaar Markus, 

at van de taart en begon vrijwel meteen hevig te 
braken. Grietje ging naar huis (Peperstraat 16), 
waar zij al spoedig zo ziek werd, dat een priester 
moest worden geroepen om haar het sacrament 
der stervenden toe te dienen. Na een paar kritieke 
dagen knapte zij echter op.
Het was meteen duidelijk dat er sprake was van een 
misdaad en dat niet mevrouw Markus, maar haar 
man het doelwit van de aanslag was geweest. De 
dader, de 63-jarige Johannes Jacobus Beek, werd 
binnen een week opgepakt. Het onderzoek naar 
zijn denken, doen en laten in de dagen voorafgaand 
aan het voorval zou doorslaggevend blijken voor 
het verloop van de latere rechtszaak. Dat deze zaak 

nog geregeld in de rechtszaal wordt aangehaald, 
konden de hoofdrolspelers van toen uiteraard niet 
vermoeden. Toch is dat wel degelijk het geval. De 
Hoornse Taartmoord resulteerde in een uitspraak 
van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juni 
1911, die bekend staat als het Hoornse Taartarrest. 
Het arrest is verplichte studiekost voor iedere 
Nederlandse rechtenstudent.
Alhoewel hieronder een korte samenvatting van 
het verloop van het onderzoek en van de strafzaak 
tegen Beek niet ontbreekt, gaat dit artikel vooral 

over de vraag wanneer en hoe de hoofdrolspelers 
elkaar leerden kennen en welke gebeurtenissen 
uiteindelijk zouden leiden tot het fatale voorval 
in september 1910. Uit recent gevonden gegevens 
blijkt dat de aanloop naar de Hoornse Taartmoord 
verder teruggaat dan tot nu toe werd gedacht.

Markus en Beek, Beek en Markus
Willem Markus1 werd op 8 september 1826 geboren 
in Amsterdam. Hij moet al op jonge leeftijd naar 
Hoorn zijn verhuisd, want de kinderen uit zijn 
eerste huwelijk met Wilhelmina de Beer werden hier 
geboren. Blijkens het Hoornse bevolkingsregister 
over de periode 1860-1900 was hij eerst 'arbeider' 
en later 'gemeentebode'. In 1894, vijftien jaar na het 
overlijden van zijn eerste echtgenote, hertrouwde 
Willem Markus met Maria Musman.
Willem Markus werd in december 1872 tot 
gemeentebode benoemd. De jaarwedde bedroeg 
aanvankelijk ƒ300, maar zou in stappen omhoog 
gaan van ƒ350,- in 1888, ƒ440,- in 1901 naar 
ƒ490,- in 1907.2 Markus combineerde zijn nieuwe 
functie met het marktmeesterschap van de fruit- en 
botermarkt, waarvoor hij en collega-gemeentebode 
en -marktmeester H. Neuteboom een vergoeding 
van ƒ55,- ontvingen.
Johannes Jacobus Beek, geboren 14 september 

Foto links:

Diederik Lucas van 

Hoorn, inspecteur 

van politie te Hoorn, 

gaf leiding aan 

het onderzoek dat 

resulteerde in de 

arrestatie van J.J. Beek 

op 4 oktober 1910

Foto rechts:

Agent Klaas Molenaar 

was actief betrokken bij 

het onderzoek. 

Hij nam onder andere 

een verklaring af van 

de arts die mevrouw 

Markus vóór haar 

overlijden behandelde 

Het dienstmeisje van het echtpaar Markus, Grietje 

Appelman, herstellende in de bedstede in haar ouderlijk 

huis, Peperstraat 16 (Spaarnestad Photo, Haarlem)

Muntstraat met zicht op het gemeentehuis, begin 

twintigste eeuw



173

HOnderd jaar HOOrnse TaarTarresT 
1847 in Hoorn, kwam in 1880 in gemeentedienst. 
Alhoewel hij in het bevolkingsregister staat 
ingeschreven als 'winkelier', komt hij in de 
gemeentelijke stukken al in 1880 voor als derde 
ambtenaar ter secretarie (jaarwedde ƒ300,-). Hij 
en Markus moeten elkaar in die tijd hebben leren 
kennen. Over de verstandhouding tussen beide 
mannen is niets bekend. Verschillen in beloning 
waren er lange tijd nauwelijks. Toen Beek in 1887 
werd benoemd tot ontvanger van de waaggelden, 
waren hun inkomsten zelfs precies gelijk. In de 

jaren 1893-1898 verdiende Beek enige tijd vijftig 
gulden meer dan Markus. In 1899 echter werd 
Beek wegens 'oneerlijke handelingen' ontslagen 
als ontvanger van de waaggelden en in 1901 ook 
als ambtenaar ter secretarie. Toevallig kwam juist 
in die tijd Neuteboom te overlijden. Beek werd 
ondanks zijn misstappen in de vacante functie 

van gemeentebode en marktmeester benoemd.3 
Sindsdien waren hij en Willem Markus naaste 
collega's.
 
Beek opnieuw in de fout
Markus had ongetwijfeld liever met iemand anders 
samengewerkt. Het is zeker denkbaar dat hij Beek 
van burgemeester en wethouders in de gaten moest 
houden. De eerste jaren lijken er echter geen 
problemen te zijn geweest. Als bode werkten Markus 
en Beek in het gemeentehuis, als marktmeesters 
waren zij belast met de inning van marktgelden 
op jaarmarkten (kermis!) en weekmarkten, met 
uitzondering van de veemarkten, de donderdagse 
kaasmarkt en de zaadmarkt. Beide ontvingen 
daarvoor een extra vergoeding van ƒ25,-.
Als er al sprake is geweest van herstel van 
vertrouwen, werd dat in 1906 definitief de grond 
in geboord. Tijdens een ziekteperiode van Markus 
nam Beek uit een kastje in de bodekamer geld weg 
dat aan hen beide toebehoorde.4 Het volgende 
voorjaar, toen de houders van kramen voor de 

Hoornse kermis werden aangeschreven om 'tot 
zekerheid van komst' plaatsgelden te betalen, was 
Markus opnieuw ziek. Toen hij weer aan het werk 
ging, viel hem op dat er minder plaatsgelden 
waren geïnd dan in andere jaren. Hij sprak Beek 
hierop aan, maar deze beweerde niets te hebben 
ontvangen. Markus vertrouwde de zaak niet en ging 
op onderzoek uit. Navraag leerde dat de houders 
van een oliebollenkraam, een draaimolen en een 
luchtschommel in totaal ƒ135,- per postwissel aan 
Beek hadden overgemaakt. Deze moest bekennen 
dat hij het geld had achtergehouden. Met behulp 
van zijn zoon wist hij het bedrag nog wel aan te 
zuiveren, maar het geduld van burgemeester en 
wethouders was op. Beek werd op 17 mei 1907 
ontslagen als bode en marktmeester.5

Een mistige Peperstraat 

anno 2011 met op de 

achtergrond de Grote 

Kerk. Grietje Appelman 

woonde aan de 

linkerzijde op nummer 16

Het voormalige plaats 

delict Grote Oost 75, 

woonhuis van het 

echtpaar Markus

J.J. Beek, kort na zijn arrestatie
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De taart
Beek zou tijdens verhoren door de politie en voor 
zijn rechters steeds verklaren dat hem bij de affaire 
met de kermisgelden 'een kunstje was geflikt'. 
Markus zou in aanwezigheid van de vrouw en 
een dochter van Beek hebben beloofd niets van 
de malversaties te vertellen als de tekorten binnen 
twee dagen werden aangezuiverd. Alhoewel dat 
was gelukt, had Markus, aldus Beek, het verhaal 

toch aan de grote klok gehangen. Vanwege de 
gebroken belofte, het daarop volgende ontslag 
en de grote inkomensachteruitgang koesterde 
hij diepe haatgevoelens tegen Willem Markus. 
Hij maakte hier ook geen geheim van.6 Het plan 
voor de moord kreeg Beek in augustus 1910. Via 
een zwager was hij aan rattenkruid gekomen. 
Hij nam dit op 28 september per trein mee naar 
Haarlem. Daar bestelde hij een 'gelaagde' taart 
bij een banketbakker aan de Grote Houtstraat 
met de expliciete instructie dat de taart open 
moest kunnen, omdat hij er nog wat tussen 
moest doen. Omstreeks vier uur 's middags was 
de taart klaar. Beek ging vervolgens naar een café 
aan het Hofplein, waar hij het gif ertussen deed. 
Vervolgens ging hij naar Amsterdam, leverde 
de taart af bij Van Gend & Loos onder opgave 
van een valse naam en adres. Die avond reisde 
Beek met de trein terug naar Hoorn. De taart 
werd op 29 september kort na het middaguur 
bezorgd. Er zat een briefje bij, waarin de afzender 
zich bekendmaakte als 'een kermisreiziger'. 
Deze feliciteerde de heer Markus met zijn 84ste 
verjaardag. Markus zelf besloot niet van de taart 
te eten; bij een eerdere verjaardag had hij er ook 
een gekregen, maar hij was daar toen ziek van 

geworden. Tegen het einde van de middag aten 
zijn vrouw Maria Musman en het dienstmeisje 
wel een stuk taart. De tragische afloop is bekend.

Moord of doodslag?
Zoals gezegd werd Beek binnen een week opgepakt. 
Volgens een in 1911 gepubliceerd gedicht was hij 
op maandag 3 oktober nog naar de begrafenis van 
Maria Musman geweest.7 Diezelfde dag meldde 
zich bij de officier van justitie te Alkmaar een 
inwoner van Hoorn, de 45-jarige C.C.R. Engel, 
die vertelde dat hij door 'gezegden van Beek' wist 
dat deze een wrok koesterde tegen Willem Markus 
vanwege het incident in 1907. Beek werd voor 
verhoor meegenomen naar het politiebureau in 

Foto links:

Burgemeester De 

Joncheere en 

echtgenote op weg 

naar huize Markus voor 

condoleancebezoek 

Foto rechts:

Haarlem, Grote 

Houtstraat 173. 

In deze toen nog 

maar pas geopende 

banketbakkerij kocht 

Beek de taart waar hij 

later het arsenicum in 

zou doen

Grote Noord 14, het toenmalige woonhuis van de 

moordenaar

Haarlem, Grote Houtstraat 173
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het gemeentehuis aan de Nieuwstraat en legde op 
4 oktober een bekentenis af. Tijdens de verhoren 
verklaarde hij dat hij op de terugweg naar Hoorn 
had bedacht dat misschien iemand anders van 
de taart zou kunnen eten. Dit zou in het verloop 
van de volgende rechtszaken een doorslaggevende 
rol spelen. Voor de rechtbank in Alkmaar eiste 
de officier van justitie om deze reden dat Beek 
zou worden veroordeeld wegens moord (mevrouw 
Markus) en poging tot moord (Grietje Appelman). 
De rechtbank volgde deze redenering niet, sprak 
Beek van beide aanklachten vrij en veroordeelde 
hem 'slechts' tot tien jaar gevangenisstraf wegens 
doodslag. In hoger beroep werd dit vonnis echter 
vernietigd. Volgens het gerechtshof te Amsterdam 
had Beek de bedoeling gehad om iemand te 
vermoorden en er viel inderdaad een slachtoffer 
te betreuren. Dat dit de 'verkeerde' persoon was, 
veranderde de verwerpelijke daad niet in doodslag. 
Beek had zich al in de trein gerealiseerd dat dit 
kon gebeuren en had dus de dood van Maria 
Musman kunnen voorkomen. Hij werd alsnog tot 
levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens 
moord en poging tot moord. Sindsdien ligt in 
de Nederlandse rechtspraak het principe van 
'voorwaardelijke opzet' vast. Daarin spelen drie 
elementen een rol, die in het geval van Beek 
duidelijk herkenbaar zijn:
– de dader had een vooropgezet plan (doelbewust)
– de dader overzag de mogelijke consequenties
– de dader heeft deze consequenties aanvaard.
Een curieus hoofdstuk uit de processtukken 
mag hier niet onvermeld blijven. Het betreft de 
verklaring van Beek over zijn motieven. Hij had 
Markus niet alleen uit de weg willen ruimen, maar 
hoopte na diens dood bovendien in aanmerking te 
komen voor zijn gemeentelijke functies. Dat lijkt 
misschien een bizarre gedachte. Maar in het geval 
van Beek is dat misschien niet eens zo gek. Immers, 
in 1901 had hij door het overlijden van Neuteboom 
ook een tweede kans gekregen.

Nogmaals de hoofdrolspelers
Ondanks de dood van zijn vrouw en zijn hoge 
leeftijd bleef Willem Markus nog enkele jaren in 
dienst van de gemeente. Begin 1913 kwam aan 
zijn lange loopbaan een einde. Hij overleed op 
19 oktober 1919, 93 jaar oud. De moordenaar van 
Maria Musman was toen al overleden. Johannes 
Jacobus Beek verbleef de rest van zijn leven in de 
gevangenis in Leeuwarden, waar hij op 16 mei 1918 
op 71-jarige leeftijd overleed. Grietje Appelman, 
die de aanslag ternauwernood overleefde, trouwde 

later met Albertus Bongers. Het echtpaar zou zeven 
kinderen krijgen. Over zonen Wim en Ab Bongers 
verschenen artikelen in de kwartaalbladen van 
1996 en 2002.8 Wim Bongers publiceerde ook zelf 
enkele verhalen in het kwartaalblad.9 Hij woont 
tegenwoordig in Canada.

1 De gegevens over de families Markus en Beek zijn verzameld door mijn 
collega's Tamara Tesselaar-Groot en Sanne Maasbach, waarvoor mijn hartelijke 
dank. De informatie over de ambtelijke loopbanen van Willem Markus en 
Jacobus Johannes Beek is ontleend aan de gedrukte gemeenteverslagen van 
Hoorn uit de jaren 1872-1907 en werden mij welwillend ter beschikking gesteld 
door Jos Leenders uit Bovenkarspel. 
2 Gemeenteverslag Hoorn 1872.
3 Notulen burgemeester en wethouders, 17 mei 1907.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Verklaringen van getuigen in het procesdossier in: Haarlem, Noord-Hollands 
Archief, Archief Gemeente Amsterdam, arrest 1911/1977-1978. Ook het 
navolgende is hieraan ontleend.
7 'Vreeselijke Gruweldaad gepleegd te Hoorn', in: Kwartaalblad Oud Hoorn 
(1991), p. 137.
8 Herman Lansdaal, 'Een nieuw verhaal over Joodse onderduikers. Wim 
Bongers, de Canadees, is een echte Horinees gebleven', Kwartaalblad Oud Hoorn 
18  (1996), pp. 94-96; J. Vriend, 'Op bezoek bij 'verste lid' van Oud Hoorn', in: 
Kwartaalblad Oud Hoorn 24 (2002), p. 90-91.
9 Wim Bongers, 'Nog hoor ik de Hoornse boot afknappen. Het kleine jochie van 
toen weer eens in de haven', Kwartaalblad Oud Hoorn 22 (2000), p. 170; Wim 
Bongers, 'Een vliegenier op het ijs bij Hoorn', in: Kwartaalblad Oud Hoorn 22 
(2002), pp. 26-27.

Het met verdraaid 

handschrift geschreven 

briefje van J.J. Beek
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Hoorn heeft een bijzondere band met de 
Dorpskerk in Bloemendaal. Op twee plaatsen in 
het wonderbaarlijk mooie monument prijken het 
Hoornse stadswapen en de eenhoorn. En tweemaal 
wordt men er herinnerd aan de roemruchte slag 
op de Zuiderzee in 1573, waarbij de Spaanse 
vloot verslagen werd en admiraal Bossu gevangen 
genomen. 

Eind maart 2011 waren burgemeester Onno 
van Veldhuizen en ik aanwezig bij de feestelijke 
herdenking van het 375-jarig bestaan van de 
Dorpskerk in Bloemendaal. We waren uitgenodigd 
als vertegenwoordigers van onze voorzaten, 
die ter gelegenheid van de bouw van de kerk 
een raam, glas wordt dat genoemd, hadden 
geschonken. Steden, overheden, gilden, regenten 
en kooplieden, toonden met dit soort schenkingen 
hun betrokkenheid, maar pronkten ook graag met 
hun soevereiniteit en rijkdom. Er waren vaak forse 
bedragen mee gemoeid. Ruim een jaar geleden 
schreef Jos Biegstraaten in zijn artikel over de 
Hoornse eenhoorn al over het fenomeen van de 
schenking van glazen en het Bloemendaalse glas. 

Tijdens de bijeenkomst in Bloemendaal presenteerde 
Jaap den Hertog het boek Terselver tijt Begostmê hier 
te Predicken, woorden die rond de luifel boven 
de kansel staan geschreven. In deel 1 worden de 
ontstaansgeschiedenis van de kerk en de kerkelijke 
gemeenschap beschreven. Het tweede deel van 
het boek is geheel gewijd aan de tien schitterende 
glazen in de monumentale Dorpskerk. De steden 
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Alkmaar, Hoorn en 
Beverwijk schonken elk een glasraam. Andere 
ramen werden aangeboden door de staten, de 
stichters en particulieren. Alleen in de glazen van 
Haarlem en Hoorn wordt teruggegrepen op een 
historische gebeurtenis. De Haarlemmers lieten de 
verovering van Damiate, een Egyptische havenstad 
in de Nijldelta, tijdens de vijfde kruistocht door graaf 
Willem I van Holland in 1219, vastleggen, waarbij 
de Haarlemmers zich hadden onderscheiden. 
Over de Haarlemse Opstand dacht de bevolking te 
verdeeld. Hoorn kon wel met een wapenfeit uit de 
Opstand pronken. Met gepaste trots moesten de 
glazeniers de slag op de Zuiderzee vastleggen. Het 
bijzondere van de glazen van de Dorpskerk is dat 
ze alle door dezelfde kunstenaars, de Haarlemse 
glasschilder Pieter Holsteyn en glasmaker Jan 
Clarenbeeck, zijn gemaakt en daardoor een een-
heid vormen. Opmerkelijk is dat de schildhouder, 
de eenhoorn, die gewoonlijk in keel, heraldisch 
rood, werd uitgevoerd, in het Bloemendaler glas 
wit is. De reden daarvan is onbekend. Biegstraaten 
veronderstelt dat er in die tijd nog geen eenduidig-
heid over bestond. 

De grondlegger van onze Vereniging Oud Hoorn, 
J.C. Kerkmeijer, deed in 1938 onderzoek naar 
de door Hoorn geschonken ramen. Dat het een 
breed gedragen gebruik was, blijkt uit het feit dat 
Hoorn volgens de resolutiën van het stadsbestuur 
in de periode 1606-1669 vijfentwintig ramen1 
schonk. Het zesentwintigste raam, in de Grote Kerk 
van Edam, wordt in de resolutiën niet genoemd. 
Alkmaar schonk in de jaren tussen 1594 en 1706 
drie- of vierenveertig en Haarlem in de periode 
1596-1681 zelfs vijftig stuks volgens één bron en 
zestig volgens een andere. Maar van de 26 Hoornse 
ramen vond Kerkmeijer er tijdens zijn onderzoek 
nog maar zes terug. In Edam, Schermerhorn, 
Bloemendaal en De Rijp. En uiteraard in Hoorn.   
De rest was verdwenen. 

Den Hertog beschrijft in zijn boek hoe dat kon 
gebeuren. Soms waren de kleuren zodanig verbleekt 
of gingen de ruitjes stuk, waarna ze werden 

1 Heemstede, Heemskerk, Oostzaan, Egmond aan de Hoef, Oterleek, 
Schermerhorn, Bloemendaal, Buiksloot, De Rijp, Broek in Waterland, 
Graftdijk, Zijdewind, Ilpendam, Abbekerk, Hensbroek, Ursem, Groet, 
Schardam, Grosthuizen, Schermer (Stompetoren), Spierdijk, Obdam, 
Warder en Medemblik

Overzicht interieur 

Dorpskerk Bloemendaal 

HeT HOOrnse raam in de dOrpskerk  van BlOemendaal
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vervangen door gewoon glas. De kerkgangers van 
de Bloemendaalse Dorpskerk klaagden jarenlang 
steen en been over kou, tocht en vocht afkomstig 
van de gebrandschilderde kerkramen. In 1867 
vroeg de kerkvoogdij advies over de glazen en wat 
te doen stond aan de 'Commissie der Koninklijke 
Akademie tot het opsporen en het bekendmaken 
van overblijfsels der vaderlandsche kunst van 
vroeger tijden'. De commissie ontdekte dat eerdere 
reparaties slecht waren uitgevoerd en adviseerde 

om de ramen te behouden en door een bevoegd 
kunstenaar te laten restaureren. De kerkvoogdij 
legde het advies echter naast zich neer en verkocht 
alle ramen voor een habbekrats, tot woede van 
de commissie, die haar ongenoegen niet onder 
stoelen of banken stak. Vier glazen, waaronder 
dat van Hoorn, gingen naar kasteel Heeswijk, vier 
kwamen terecht in de Gravenzaal te Haarlem, de 
twee resterende ramen werden door een particulier 
gekocht. Kort na de zonde volgde de spijt en 
besloot men kopieën van de glazen van de stichters, 
van Haarlem en van Hoorn te laten maken en die 
op de oorspronkelijk plek te plaatsen. Het gemis 
naar de echte ramen bleef. In 1907 lukte het de 
ramen van de particuliere koper terug te kopen. 
Dertig jaar later keerden de glazen uit kasteel 
Heeswijk, ook tegen betaling terug, waaronder 
het Hoornse. Haarlem weigerde de glazen uit 
de Gravenzaal terug te geven. En ook tijdens de 
jubileumbijeenkomst liet burgemeester Schneiders 
van Haarlem zich daartoe niet vermurwen. 

Nu zat de kerk met een aantal dubbele ramen. 
Omdat men het zonde vond om de kopie van het 
Hoornse glas weer weg te doen, werd besloten de 
replica te splitsen. Beide delen kregen een weliswaar 
vanuit de kerk nauwelijks zichtbare eigen plek. 
Het stadswapen met de eenhoorn kwam boven 
de westelijke toegang op de gaanderij. De slag op 
de Zuiderzee verhuisde naar de aanbouw in de 
oostermuur, bij het stookhok achter de kerk. Vooral 
in de Hoornse ramen zijn opmerkelijke verschillen 

te zien tussen het oorspronkelijke ontwerp van 
Holsteyn en Clarenbeeck en de kopie van de hand van 
Van Diesen & Kerrebyn. Hoorn is de enige stad die 
met het stadswapen en de slag op de Zuiderzee twee 
keer in de Bloemendaalse Dorpskerk aanwezig is. 

Burgemeester Van Veldhuizen ontving tijdens de 
feestelijke bijeenkomst een exemplaar van het 
jubileumboek. Ter plekke schonk hij het aan Oud 
Hoorn met de volgende opdracht:

Ontvangen uit handen van de schrijver ter gelegenheid 
van het 375 jarige bestaan en de viering daarvan. Ter 
plaatse op dezelfde dag geschonken aan de Vereniging 
Oud Hoorn. Onno van Veldhuizen. Burgemeester 
Hoorn, Bloemendaal, 25-3-2011.
Het boek is in de verenigingsbibliotheek opgenomen. 

Geraadpleegde literatuur:
•	 Jos Biegstraaten, Hoorns eenhoorn in 

Kerkramen, Kwartaalblad Oud Hoorn 
2010:4

•	 Jos Biegstraaten, Hoorn en zijn Eenhoorn, 
Westfries Museum, oktober 2009

•	 Jaap den Hertog, Terselver tijt Begostmê 
hier te Predicken, Vrienden van de 
Dorpskerk te Bloemendaal, 2011. Het boek 
is bij de vrienden à e 17,50 te verkrijgen. 

•	 J.C. Kerkmeijer, Chronologisch overzicht 
van door de stad Hoorn aan verschillende 
kerken in Noordholland geschonken 
gebrandschilderde glazen en wat er van 
over is, Oudheidkundig jaarboek 7 (1938); 
Idem: Westfrieslands Oud en Nieuw, Hoorn 
1944

•	 Leo Noordegraaf, Mecenaat vóór en na 
de Opstand, Gebrandschilderde ramen 
in Hollandse kerken gedurende de late 
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, 
Historisch Tijdschrift, 33e jaargang nr 1 
(2001) 

Van links naar rechts:
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een BOsBOOm in scHOTland

jOs BiegsTraaTen

In het vorige nummer van het Kwartaalblad deed 
ik verslag van mijn zoektocht naar het origineel 
voor een litho die in het bezit was van Vincent 
van Gogh. Het ging om een afbeelding van de 
Armenkerk, die in de recente uitgave van de 
brieven van Van Gogh ten onrechte was voorzien 
van het bijschrift 'Godsdienstoefening in een 
dorpskerk' (afbeelding 1).

In mijn artikel beschreef ik niet alleen veel ander 
werk van Bosboom dat betrekking had op Hoorn, 
maar ook de vondst die ik deed in het depot van 
het Stedelijk Museum te Amsterdam. 

Het olieverfschilderij dat ik daar vond, was, naar 
mijn stellige overtuiging, het voorbeeld waarnaar 
de litho was vervaardigd (afbeelding 2). Op 
15 september, net voor het Kwartaalblad werd 
verspreid, werd onze vereniging benaderd door 
mevrouw Sanne van der Maarel, werkzaam bij 
de National Gallery of Scotland in Edinburgh, 
die daar onderzoek doet voor een catalogus van 
Nederlandse schilderijen. Bijzondere aandacht 
gaat daarbij uit naar werk van kunstenaars die 
worden gerekend tot de Haagse School. Mevrouw 
Van der Maarel wilde graag meer weten over 
een schilderij van Bosboom, genaamd 'The 
Preacher' (de prediker). Ze sprak het vermoeden 
uit dat het 'de kerk van Hoorn' betreft, en wel 
de afgesloten ruimte van de Noorderkerk waar 
gepreekt werd voor de armen. Graag zou ze 
er iets meer over weten. Ze was zo vriendelijk 
een foto van het schilderij bij te sluiten. Wie 
schetst mijn verbazing, toen ik de link naar 
de foto aanklikte? Wat tevoorschijn kwam 
was een schilderij dat een kopie leek van het 
olieverfschilderij uit het depot van het Stedelijk 
Museum. Maar het ging wel degelijk om een 
origineel olieverfschilderij van Bosboom, met 
hetzelfde onderwerp (afbeelding 3). Bosboom 
schilderde een onderwerp vaker meer dan een 
keer als het hem beviel. Dat was bijvoorbeeld 

Afb. 1 

'Godsdienstoefening in 

een dorpskerk, 1862'. 

(Litho bij brief van 19 

mei 1877, afgebeeld in 

'Vincent van Gogh – De 

brieven') 

Afb. 2 

Johannes Bosboom, 

Kerkinterieur z.j., 

26,5 x 37 cm., collectie 

Stedelijk Museum 

Amsterdam
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ook het geval met de 'Doopplechtigheid in de 
Noorderkerk'. Een nauwkeurige vergelijking van 
de twee versies van de Armenkerk, laat kleine 
verschillen zien. Wat op de foto niet te zien 
is, is dat de afmetingen licht verschillen. Het 
schilderij van het Stedelijk Museum Amsterdam 
meet 26,5 x 37 cm, dat van de National Gallery 
of Scotland 28,6 x 42,5 cm. Wat verder opvalt is 
dat de conditie van het Schotse schilderij op de 
foto beter lijkt dan die van het Amsterdamse. Het 
laatste is erg donker – het zou waarschijnlijk veel 
helderder worden als het werd schoongemaakt – en 
er loopt een horizontale barst door dit schilderij, 
dat net als het Schotse op een houten paneel 
is geschilderd. Door de grotere helderheid van 
het Schotse schilderij zijn de details, zoals het 
scheepsmodel dat iets onder het midden op de 
plaats van de lamp hangt, ook beter zichtbaar.
Nauwkeurige vergelijking weersprak ook mijn 
stellige overtuiging dat het schilderij van het 
Stedelijk Museum het voorbeeld was geweest 
voor de litho. Tegen de houten scheidingswand 
zijn in het Schotse schilderij de contouren van 
een kast zichtbaar, in het Amsterdamse niet. In 
de litho zijn ze ook zichtbaar. Ook bij de figuren 
rechts, die naar de predikant luisteren, zien we 
een duidelijk verschil. Tegen de wand zien we 
in het Amsterdamse schilderij twee figuurtjes 

die zich tegen de gele wand aftekenen, bij het 
Schotse is dat er maar één. Ook hier volgt de 
litho het Schotse voorbeeld. Er zijn meer, kleine 
verschillen, maar ik laat het over aan de lezer om 
die te ontdekken.        

Afb. 3 

The preacher;

28,6 x 42,5 cm. National 

Gallery of Scotland

Johannes Bosboom
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marc rOBBen*

Sinds de opkomst van het baksteenmetselwerk 
in West-Europa in de 12de en 13de eeuw  hebben 
metselaars de misbakken stenen, een logisch 
verschijnsel bij primitieve veldovens, mee verwerkt 
in hun constructies. Het gaat om zwarte stenen 
in roodbakkende klei, rode tot gelige stenen in 
geel bakkende klei, groenig geglazuurde stenen 
bij gebruik van zouthoudend turf als brandstof 
voor het bakproces. Er werden zowel vlakvullende 
versieringen toegepast als individuele tekens. Deze 
gewoonte komt in gans de West-Europese regio voor 
en op uiteenlopende soorten van gebouwen zodat 
men a priori kan stellen dat hun ontstaan niet moet 
worden gezocht in een opdracht van de bouwheer, 

noch in een speciale verwijzing naar bouwheer of 
activiteiten die werden uitgeoefend in de betreffende 
gebouwen. Tot op heden zijn er trouwens geen 
geschreven verwijzingen teruggevonden (opdracht, 
richtlijnen) die dit zouden tegenspreken. De toch 
herkenbare uniformiteit in de diversiteit toont ook 

aan dat het niet gaat om handmerken, sibbetekens 
of handtekeningen van de metselaar zelf. Slechts 
in secundaire orde zijn er enkele tekens met 
vergelijkbare specifieke details die zouden kunnen 
verwijzen naar dezelfde uitvoerder(s), maar dus 
geen handteken zijn.

Bij analyse van de voorkomende tekens ziet men 
duidelijk een balanceren op de lijn tussen creatieve 
esthetiek en een apotropaeïsche (bezwerend-
beschermende) reflex van onze voorouders. In tijden 
waar men vaak overgeleverd was aan onbegrepen 
natuurverschijnselen, ongekende ziektes en 
oorlogsdreiging steeds om de hoek loerde, deed 
men beroep op alle mogelijke middelen om hulp 
en bescherming af te smeken. Deze apotropaeïsche 
attitude is/was verder ook nog terug te vinden 
in smidstekens op muurankers (maalkruisen met 
enkele strepen boven en onder), geveltekens op 
het einde van de daknok, gekalkte tekens op oude 
hoeves, huislook op de nok van rieten daken (als 
afweer tegen bliksem), windwijzers, bovenlichten…

Vanaf de opkomst van het baksteengebruik 
wil men aan grotere baksteenvlakken toch wat 
extra's toevoegen. Veelal gaat het om gekoppelde 
ruitvormen in diverse varianten. Dit vinden we 
vooral terug in baksteenkastelen in Polen (Zamec), 
Frankrijk (Châteaux, Manoirs, Colombiers) en 
Engeland (Hall's en Manors). Bij vlakvullende en 
grotere metseltekencomposities ligt de esthetiek 
toch wel meer op de voorgrond.

In de eerste metseltekenperiode (ca. 1200 tot 
1500) komen als losstaande metseltekens vooral 
maalkruisen, ruiten en calvariekruisen voor en 
verder, maar eerder uitzonderlijk: odal-figuren, 
hexagram, kelk, levensboom en toren.  Bij de 
individuele tekens is het moeilijk om twee volledig 
identieke tekens terug te vinden.  De vorm of 
de grootte verschillen of er worden delen aan 
toegevoegd. De metselaar maakt een creatieve 
interpretatie van een symboolarsenaal dat toch 
in het algemeen geheugen gegrift blijkt te zitten. 
Maalkruisen, ruiten en odalfiguren kwamen ook 
voor in de in onze regio's hoofdzakelijk orale 
Keltische cultuur. Zelfs wanneer lezen en schrijven 
meer toegankelijk werden voor een deel van 
de bevolking werden elementen uit deze orale 
cultuur nog heel lang nadien mondeling verder 
overgeleverd. Voor ons lijken dergelijke tekens 
extra geheimzinnig omdat wij geneigd zijn de 
link te maken met de ons aangeleerde geschreven 

Ruitvorm 

op Korenmarkt 8

Fig.1: de typologie van 

de basistekens uit de 

eerste periode

  Maalkruis          Ruit    Calvariekruis     Odal          Hexagram    Kerk-Zandloper

* Marc Robben is woonachtig in België. Hij is 
bouwkundige en architect.
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symbolen. En die attitude verwacht bij ieder teken 
een duidelijke en vast omlijnde betekenis, net zoals 
bij de leestekens. Die concrete betekenis is er echter 
niet voor de metseltekens, wat ze een extra dimensie 
geeft: magisch, geheimzinnig. 

Het maalkruis is een oud teken dat via het 'Sint-
Andrieskruis' werd verchristelijkt, echter met 
behoud van zijn betekenis: een apotropaeïsche 
verwijzing naar gave, erfelijkheid, vruchtbaarheid 
(agrarisch): bede tot een goede opbrengst. De ruit 
kwam ook voor in de runentekens (als 'ing' of 'g') en 
had een vergelijkbare inhoud als het maalkruis, maar 
met een accent naar (menselijke) vruchtbaarheid 
toe. Het Odal-teken is gekend als laatste runenteken 
van het Futhark, de benaming voor verscheidene 
oudgermaanse runenalfabetten. Het staat voor 
bescherming van het eigen hof en goed. Het kruis 
daarentegen is vanuit het christendom het teken bij 
uitstek om bescherming te vragen. Het staat bijna 
steeds op een driehoekige voet, een verwijzing 
naar de calvarieberg. Metseltekens komen in deze 
periode significant meer voor op onregelmatige 
plaatsen of zijn asymmetrisch geplaatst. De geesten 
of ongekende natuurkrachten waarvoor ze bedoeld 
waren zouden ze zeker wel zien!

Vanaf ongeveer 1500 tot ca. 1700 is er een evolutie 
naar meer mededelende tekens. Er is de opkomst 
van jaartallen en toch eerder uitzonderlijk, het 
gebruik van letters. Het lijkt logisch dat in deze 
periode tekens meer in straatgerichte gevels 
voorkomen. Bij de individuele tekens herkent men 
een verchristelijking van de vermeend heidense 

tekens. Het apotropaeïsche karakter blijft echter 
behouden. De meest voorkomende nieuwe 
tekens zijn: harten, toverknopen, calvariekruisen, 
maalkruisen en uitzonderlijk: gevulde kelken 
en vuurslagen. De periode loopt samen met een 

intense opleving van de katholieke verering van het 
Heilig Hart, waarnaar de hartvormen een duidelijke 
verwijzing zijn. Dit ziet men ook in de varianten 
met één of twee schuine lijnen (lansen of pijlen) die 
het hart doorboren. Dit betekent echter dat het hart 
vergelijkbaar wordt met het kruis: "Heer bescherm 
ons!!". Secundair houdt dit echter ook in dat het 
hart een teken is dat louter in katholieke milieus 

Foto links: odal op de St. 

Ceciliakapel, foto rechts: 

maalkruis Korenmarkt 8 

Fig. 2: verschillende 

basisvarianten in de 

ruitvormen

 

 Hart           Toverknoop/ruitkruis              Calvariekruis         Gevulde kelk    

Fig. 3: de nieuwe 

metseltekens uit de 

tweede periode
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voorkomt en niet in protestantse. Toverknopen 
zijn ruitvormen die gestapeld zijn in kruisvorm. 
Zij zijn algemeen bekend als onheilwerend. Maar 
in een samenleving waar het geloof steeds vastere 
greep wil krijgen op heidense uitingen is dit een 
prachtig compromis. Wie het wil, ziet er een 
kruis in, anderen zien een compositie met ruiten 
die worden gevormd door één ononderbroken 
oneindig doorlopende lijn. Na ca. 1700 (in het 
protestantse Nederland zelfs na 1650-1675) 

verdwijnen de klassieke metseltekens. Er is een 
overgang vast te stellen naar 'neo-tekens'. Hoewel 
deze vrij algemeen voorkomen zijn ze toch speciaal 
populair in regio's als West- en Frans Vlaanderen.  
Er worden composities gemaakt van oude tekens 
waarbij de compositie steeds belangrijker wordt 
en de betekenis verder vervaagt. Het apotropaeïsch 
aspect blijft soms nog latent aanwezig. De zoektocht 
naar extra bescherming tegen onheil is nooit ver 
weg in onzekere tijden. Maar het aantal gevallen 
waar de metselaar iets meer wil vertellen of de 
composities een hoger decoratief gehalte hebben 

nemen toch toe: initialen van namen, jaartallen, 
harten die allicht een meer verruimde betekenis 
krijgen. De tekens komen nu bijna uitsluitend voor 
in straatgerichte gevels.  In Hoorn zijn metseltekens 
bekend op twee gebouwen: het huis Korenmarkt 
8 en de Sint Ceciliakapel aan de Nieuwsteeg. In 
beide gevallen is het duidelijk dat de locatie van de 
tekens eerder willekeurig is. In het huis Korenmarkt 
8 komen een maalkruis en een ruit (laatste variant 
in fig. 2) asymmetrisch voor in het rechter deel van 
de voorgeveltip. In de Sint Ceciliakapel bevinden 
ze zich zowel langs de straatzijde (een odal en een 
maalkruis) als langs de tuinzijde (twee maalkruisen). 
Ze zijn uitgevoerd in zwarte stenen met uitzondering 
van het maalkruis op de Korenmarkt dat in gelige 
steen is uitgevoerd. De tekens horen dan ook in de 
eerste metseltekenperiode thuis met de bezwerend 
beschermde betekenis 'bescherm ons en dit gebouw'.  

Als voorbeeld voor neo-tekens kan de poort in 
de Roode Steen bij nr. 15 worden vermeld. Hier 
zijn met apart gebakken anderskleurige stenen, 
typische metseltekenmotieven decoratief verwerkt. 
De apotropaeïsche betekenis is hier helemaal 
verdwenen ten voordele van het decoratieve.

Waarom zijn er in Hoorn niet meer metseltekens? 
Waar in katholieke regio's het gebruik nog frequent 
voorkwam tot ca. 1700, valt dit in protestantse 
gebieden erg terug na ca. 1575. In een stedelijke 
omgeving kwamen er gemiddeld ook minder 
metseltekens voor. En hoeveel gebouwen resten er 
nog van voor 1575? Verder speelt ook het feit dat 
Hoorn een rijke stad was hierin zeker mede. Er werd 
immers ook behoorlijk veel natuursteen verwerkt al 
dan niet in combinatie met baksteen. De ruimte om 
metseltekens toe te passen werd hierdoor beperkter. 
Ten slotte valt het op dat er in de regio (allicht door 
de eigen klei) eerder beperkte kleurverschillen zijn 
tussen de bakstenen. Met minder kleurverschil was 
er minder stimulans voor de metselaar om er iets 
mee te doen. 

De thesis die hier wordt gevolgd kan niet worden 
bewezen op basis van historische stukken gezien de 
traditie zijn oorsprong vindt in orale overleveringen. 
Maar ze is wel gebaseerd op de lezing en interpretatie 
van een erg grote verzameling aan metseltekens.  Een 
extra reden voor metseltekens om geheimzinnig en 
intrigerend te blijven: Heer, bewaar ons voor onheil! 

Geraadpleegde literatuur, foto-inventarisatie van 
metseltekens, meer info: www.graafschaploon.be. 

Roode Steen 16
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BijeenkOmsT nieuwe leden Oud HOOrn

cOen drOOg

Al langer is door het bestuur nagedacht over 
manieren om de betrokkenheid van leden bij het 
reilen en zeilen van de vereniging te versterken. 
Bij wijze van proef heeft het bestuur enkele 
maanden geleden besloten om een bijeenkomst 
voor nieuwe leden te organiseren. De bedoeling 
hiervan was om de betrokkenheid bij en kennis 
van de vereniging te vergroten. Daarom werd eind 
september een uitnodiging gezonden aan alle leden 
die in 2011 lid werden. 
Op 12 oktober vond deze bijeenkomst in het 
Pakhuis plaats. Hoewel het aantal aanwezigen 
beperkt was, was het zeer de moeite waard. De 
aanwezigen waren enthousiast en de sfeer was 
uitstekend. Om te weten te komen of deze proef 
volgend jaar herhaald zou moeten worden, werd 
een kleine schriftelijke peiling aan het eind van de 
avond gehouden. Hieruit bleek dat iedereen, zonder 
uitzondering, tevreden dan wel zeer tevreden 
was over de vorm en inhoud van de avond. Dat 
de bijeenkomst aan zijn doel heeft beantwoord, 
blijkt uit het feit dat allen van mening waren dat 
zij  nu beter op de hoogte zijn van de organisatie, 
het beleid van het bestuur en de activiteiten 
van de werkgroepen. Alle aanwezigen vonden 
bovendien dat een dergelijke avond voor nieuwe 
leden volgend jaar herhaald zou moeten worden. 

De avond was eenvoudig van opzet. Een globale 
kennismaking was de bedoeling. Allereerst hield 
ondergetekende een inleiding over de wijze waarop 
de vereniging georganiseerd is, de bestuurlijke 
werkzaamheden en het werk van de werkgroepen. 
Daarna maakte Jan Floris via het grote beeldscherm 
duidelijk hoe en hoeveel informatie via de 
rubrieken op de website beschikbaar is. De reacties 
van de aanwezigen hierover waren zeer positief. 
Velen waren verrast. Men had niet gedacht dat 
zoveel informatie over de vereniging beschikbaar 
en zo gemakkelijk te vinden was. Gerard 
Beemsterboer vertelde vervolgens op aanstekelijke 
wijze over de gidsen en de stadswandelingen, 
de lezingencyclus en de ledenexcursie. Tenslotte 
liet Christ Stoffelen, na een korte inleiding over 
het documentatiecentrum, op aanschouwelijke 
wijze ter plekke zien wat er allemaal in onze 
boekencollectie te vinden is. Na de pauze was er 
gelegenheid om opmerkingen te maken, vragen te 
stellen of suggesties te doen. Het was plezierig te 
horen dat de aanwezigen enthousiast waren over 
de bijeenkomst. Slotopmerkingen uit de peiling 
als: 'ga zo door', 'blijf zo doorgaan' en 'bedankt 
voor de uitnodiging' zijn voor het bestuur reden 
genoeg om op de ingeslagen weg door te gaan. Een 
betere stimulans kun je als bestuur niet krijgen.

Bijeenkomst nieuwe 

leden, oktober 2011, 

in het Pakhuis
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arnOud scHaake*

Ter inleiding
Aan de Gouw in Hoorn woonde van 1888 tot 
1913 de Vrijzinnig Hervormde predikant Johannes 
Theodorus Tenthoff. Tenthoff kreeg landelijke 
bekendheid, omdat hij een van de eerste predikanten 
was die de kerk maande meer begrip te hebben 
voor de opkomende arbeidersbeweging en de 
erbarmelijke omstandigheden waarin velen in die 

tijd leefden. Op grond van zijn geloofsopvattingen 
stelde hij het sociale onrecht aan de kaak en 
sympathiseerde met de groeiende socialistische 
beweging, die bij het meeste kerkvolk slechts op 
afschuw kon rekenen. Tenthoff was een inspirerende 
leraar, die veel jongeren onder zijn gehoor had. In 
Hoorn gaf Tenthoff les aan een groepje jongeren, 
die gegrepen waren door het jeugdidealisme van 
die tijd. Deze groep 'Jong leven' bestond uit 
leerlingen van de Normaalschool, de H.B.S. en 
andere jongeren, die zich verwant voelden aan de 
kwekelingenbeweging. Deze groep organiseerde 
geregeld lees- en discussieavonden. Onder deze 
jongeren bevond zich Willem Banning, die in 1907 
de Kweekschool in Haarlem had verlaten en in 
Hoorn gouverneur was geworden bij een notaris.  
Tijdens zijn kweekschoolperiode was hij actief in 
de organisaties van kwekelingen en in de, in 1906, 
opgerichte Kweekelingen Geheel Onthouders Bond 
(KGOB). Zijn baan in Hoorn liet hem veel vrije tijd 

om actief te blijven in de kwekelingenbeweging. In 
de groep 'Jong leven' was Banning onder de indruk 
geraakt van de opvattingen van Tenthoff.  Het was 
Tenthoff die deze jongeren in contact bracht met de 
groep christen-socialisten rond het blad De Blijde 
Wereld. Banning werd later hoogleraar theologie in 
Leiden en stichtte als bewogen volksopvoeder de 
Arbeidersgemeenschap 'de Woodbrookers', werd in 
1931 als enige theoloog  lid van het partijbestuur 
van de S.D.A.P. en was medeoprichter van de Partij 
van de Arbeid in 1946. In twee artikelen wordt 
het verhaal verteld van het bijzondere leven van 
deze beide rode predikanten met als schakel tussen 
beide artikelen hun ontmoeting in Hoorn. In dit 
artikel wordt het levensverhaal van Tenthoff verteld 
en in het eerste nummer van het Kwartaalblad Oud 
Hoorn van 2012 gaat het over de  Hoornse periode 
van Willem Banning, die weliswaar kort was, maar 
mede geïnspireerd door Tenthoff, van grote invloed 
was op zijn verdere ontwikkeling.

Beginperiode
Johannes Theodorus Tenthoff, geboren op 6 
september 1847, kwam uit een orthodoxe Waalse 
kring. Hij was de zoon van Raignier Théodore 
Tenthoff, boekhouder, en Marie Catharina Maertin. 
Tijdens zijn studie theologie ontwikkelde hij zich, 
onder invloed van de filosoof C.W. Opzoomer steeds 
meer in de richting van het vrijzinnig protestantisme. 
Opzoomer, een moderne of liberale theoloog, 
wilde de godsdienst afleiden uit de menselijke 
ervaring. In deze geloofsopvatting, die in sterke 
mate door de Verlichting was beïnvloed, was veel 
minder plaats voor wonderen en gebedsverhoring. 
Alles wat niet beredeneerd kon worden, was voor 
de Moderne Theologie van mindere waarde. In 
hun ogen was de bijbel geen openbaring, maar 
een verzameling menselijke getuigenissen. Hij 
kwam in zijn Utrechtse studentenjaren tevens in 
contact met de beroemde oogheelkundige professor 
F.C. Donders, die van mening was dat geloof en 
wetenschap geen gescheiden werelden vormden 
en dat het geloof tot daden moest leiden. Tenthoff 
ontwikkelde tijdens zijn studie belangstelling 
voor socialisme en arbeidersbeweging. Tenthoff 
werd in 1877 beroepen als Nederlands Hervormd 
predikant in Herkingen, in 1879 in Koedijk, in 
1881 in Assendelft, in Wijnaldum in 1885 en 
drie jaar later in Hoorn. Hij voelde zich sterk 
aangetrokken tot het Modernisme, dat het als een 
uitdaging zag om Christendom en cultuur met 
elkaar in overeenstemming te brengen. De vraag die 
de modernisten zichzelf en anderen stelden was: 

Johannes Theodorus 

Tenthoff
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"Wat heeft het moderne christendom te zeggen in 
de problemen van maatschappij en staat?"1

Tijdens de bijeenkomst van de Moderne Theologen 
op 14 april 1885 in Amsterdam voerde Tenthoff het 
woord over de vraag: "Welke houding voegt ons ten 
opzichte der arbeidersbeweging". Tenthoff was van 
mening, dat predikanten niet onverschillig mochten 
staan ten opzichte van de arbeidersbeweging. Een 
predikant moest in zijn prediking aandacht geven 
aan de materiële noden van het volk en het 

belang van verbetering.  Hij riep predikanten op, 
"vooral in de fabrieksplaatsen, zoveel mogelijk in 
de diepten van de arbeiders af te dalen, om met 
kennis van zaken eenzijdige dweperij in te toomen, 
maar daardoor welgewapend voor het belang 
van deugdzame arbeiders te kunnen ijveren en 
middellijk mede te werken tot waardering van de 
werkgever."2 Tenthoff hield zijn medepredikanten 
voor, dat de waarde van de arbeid geregeld zou 
moeten worden in verhouding tot de waarde van 
het arbeidsproduct. 

Ontmoeting met Pieter Jelle Troelstra
Gedurende de periode dat Tenthoff predikant was in 
Wijnaldum hebben de latere leider van de S.D.A.P. 
Pieter Jelle Troelstra en zijn verloofde Sjoukje 
Bokma de Boer hem in de pastorie een bezoek 

gebracht. Tijdens dit bezoek ontstond er een heftige 
discussie, waarbij Troelstra fel van leer trok tegen 
de kerk. Zijn verloofde had zich nogal geërgerd 
aan zijn gedrag en enkele maanden later stuurde 
Troelstra een brief, waarin hij zich verontschuldigde: 
"Het is zoo weinig mijne bedoeling geweest U, 
voor wien ik reeds door hooren spreken zeer veel 
achting en sympathie koesterde, onaangenaam te 
zijn, dat die veronderstelling van mijn meisje mij 
wat bevreemdde; maar daar ik bij ondervinding 
weet, dat ik mij zeer brusque kan uitdrukken, 
wanneer iets mij diep uit het hart komt, zoo blijft 
de mogelijkheid bestaan, dat zij gelijk heeft".3 Zijn 
verloofde Sjoukje Bokma de Boer zou later bekend 
worden als kinderboekenschrijfster onder het 
pseudoniem Nynke van Hichtum (Afkes Tiental). 
Troelstra was in zijn jonge jaren vol twijfel over 
religieuze vragen. In de gesprekken met Tenthoff  
maakte Troelstra gewag van zijn verlangen om 
predikant te worden. Vooral zijn weerzin tegen 
de kerk weerhield hem hiervan. Hoewel Troelstra 
zichzelf een religieus mens noemde, was er bij hem 
eerder sprake van een romantisch verlangen naar 
iets hogers en naar een betere wereld, dan van een 
christelijk geloof.4 
Troelstra heeft zich later, toen hij voorman was 
van de sociaal-democraten, altijd in positieve 
zin uitgelaten over Tenthoff en noemde hem als 
predikant een voorbeeld voor anderen.

Lezing in Edam
Opschudding ontstond toen Tenthoff, inmiddels 
predikant in Hoorn, een rede hield over het 
socialisme voor het Nut in Edam op 30 oktober 1890. 
De Edamse burgers waren zeer verontwaardigd 
dat Tenthoff het socialisme niet had veroordeeld, 
maar van mening was dat deze beweging eerlijk 
onderzocht moest worden. De intentie van Tenthoff 
was vooral om de vooroordelen en angsten ten 
opzichte van het socialisme bij zijn toehoorders 
weg te nemen en eerlijke informatie te geven.                                                                                                        
De betreffende lezing had hij vijf jaar eerder 
voor het Nut gehouden in Gorredijk. Van Geert 
van der Zwaag, een bekende Friese socialist en 
Domela Nieuwenhuisaanhanger had dat verhaal 
wel wat feller mogen zijn. Een verklaring, waarom 
hij in Gorredijk geen weerstand ontmoette, zou 
kunnen zijn, dat de arbeidersbeweging mede als 
gevolg van de ellende van de landbouwcrisis in 
Friesland een veel bredere aanhang had dan in de 
rest van het land. In Edam waren de bezoekers 
van mening dat Tenthoff eenzijdig had geijverd 
voor de socialistische denkbeelden. Het incident 

Jonge Troelstra
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werd breed uitgemeten in de landelijke pers. "Er 
waren zelfs zes socialisten uit Hoorn meegekomen, 
die Tenthoff ook nog eens vergezelden in zijn 
rijtuig op de nachtelijke terugtocht naar Hoorn", 
zo vermeldde het Nieuws van de Dag van 11 
november 1890. Tenthoff ontzenuwde dit bericht 
met de ingezonden mededeling, dat het hier niet 
om socialisten ging maar om leden van de kerk.5 
De affaire duurde maanden, want nog in de Groene 

Amsterdammer van januari 1891 stond een prent 
van de bekende tekenaar Johan Braakensiek, 
waarop te zien was, hoe Tenthoff door de Edammers 
'gekazigd' wordt (zie pagina 189). Het departement 
van het Nut besloot een motie aan te nemen, 
die luidde: "Het departement van oordeel zijnde, 
dat de Heer Tenthoff in zijne leezing over het 
socialisme dit onderwerp heeft besproken op eene 
wijze, die het volksgeluk zal kunnen benadelen, 
zal gaarne van het hoofdbestuur vernemen, of het 
maken van propaganda voor sociaal-democratisme 
en communisme door het hoofdbestuur wordt 
goedgekeurd".6 
De rede in Edam was vooral informatief en ging 
over de vraag, wat de socialisten zowel ideëel als 
in economisch opzicht wilden bereiken. Ook had 
hij zo zijn bezwaren. Hij wees op het wegvallen 
van de prikkel van eigenbelang en concurrentie en 
de moeilijkheid om in dit stelsel van bovenaf vraag 
en aanbod te bepalen. Kritiekpunten, waarvan later 
zou blijken dat hij niet geheel ongelijk had. Immers 
het gebrek aan eigen initiatief  en het van boven af 

reguleren van vraag en aanbod hebben mede geleid 
tot de ondergang van het socialisme als stelsel. 
Voor alles, zo was Tenthoff van mening, ging het 
om de zedelijke grondslag van het socialisme: "De 
aanvoerders der socialistische pogingen hadden 
en hebben een open oog voor al het lijden en de 
geestelijke onmacht, die nog altoos de menschheid 
ontsieren en voor duizenden de zon des levens 
verdonkeren"7.  Het gemeenschapsgevoel vond hij 
het belangrijkste. Niet ieder voor zich, maar allen 
voor allen. Niet ieder gedwongen dienaar van allen, 
maar ieder de willige medegenoot van allen. 

In de bres
Tenthoff sprak op 16 april 1893 tijdens een 
bijeenkomst in Amsterdam van de Nederlandse 
Bond voor Spoor- en Trampersoneel voor de 
opheffing van het goederenvervoer op zondag. 
De arbeidsomstandigheden van het treinpersoneel 
waren bedroevend slecht. Machinisten maakten 
vaak dagen van 20 uur en dat dagen achter elkaar. 
De Seingever, het orgaan van de bond, bracht verslag 
uit van de rede van Tenthoff: "Deze spreker wees er 
op hoe het hem als jongeling pijnlijk aangedaan 
had, wanneer hij des Zondags wandelde, daar 
menschen met zwarte gezichten en met de blikken 
drinkenskan over den rug zag henen gaan, die 
inplaats dat de Zondag voor hen een rustdag was, 
een dag was geweest van moeitevollen en zwaren 
arbeid". Tenthoff stelde niet de kerkelijke belangen 
op de voorgrond; het ging er om, Proudhon 
citerend, dat "een rustdag per week na zes dagen 
arbeid met afwisseling van dag en nacht uit physiek 
oogpunt voor de mensch het wenschelijkste 
was"8.  Tenthoff benaderde de zondag als een 
algemene rustdag, waarbij hij het betreurde dat de 
kerkelijke gemeenten niet bij machte waren meer 
voor het volk te doen en het ook door middel 
van kunsten zedelijke verheffing en geestelijke 
ontspanning te verschaffen. Zijn rede werd met 
levendig applaus van de vergadering beëindigd. 
Binnen de Bond voor Spoor- en Tramwegpersoneel 
werd waarderend gesproken over de toespraak 
van Tenthoff. In 1893 werd Tenthoff gevraagd lid 
te worden van het Comité Honger en Schrik. De 
bittere armoede op het Friese platteland als gevolg 
van de landbouwcrisis had geleid tot onlusten 
onder de hongerige landarbeiders. Bij de berechting 
van de betrokken landarbeiders werden zeer zware 
straffen uitgedeeld. De leden van het comité waren 
van mening dat de rechter zich bij de strafbepaling 
had laten leiden door politieke motieven ter 
bescherming van de bestaande orde. De leden 
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van het comité spraken hun zorg uit over het 
verschijnsel dat het voor mensen, die openlijk voor 
hun politieke mening uitkwamen,  steeds moeilijker 
werd hun baan te behouden.  Daarnaast hield het 
comité een inzameling om de veroordeelden en 
hun gezinnen financieel te ondersteunen. Onder 
de oproep stonden de 24 namen van landelijk 
bekende persoonlijkheden van liberale en sociaal- 
democratische huize als J.C. van Marken, prof. B.H. 
Pekelharing, P.L.Tak, M.W.F. Treub, F.M. Wibaut en 
onze Hoornse predikant J.T. Tenthoff.

Predikant in Hoorn 
In 1888 werd Tenthoff beroepen in Hoorn, waar 
hij tot zijn emeritaat in 1913 bleef. Tenthoff had 
het als predikant niet makkelijk.  Bij de liberale 
burgerij vond hij weinig gehoor voor zijn verhaal. 
Hij zag dat de opkomst bij de kerkdiensten steeds  
minder werd; veel arbeiders verlieten de kerk, 
omdat de socialisten een aantrekkelijker boodschap 
verkondigden, waarbij de kerk werd gezien als een 
instelling die aan de zijde van de onderdrukkers 
stond. Van de kant van de opkomende orthodoxen, 
die meenden dat de vrijzinnige predikanten veel 
te ver gingen in hun moderne geloofsopvattingen, 
kwamen steeds meer bezwaren.  In 1895 werd ds. 
Tenthoff  op de vingers getikt door de ouderling 
A. Brouwer. Aanleiding was de uitspraak van 
Tenthoff dat de Hemelvaartsdag toch eigenlijk 
niet meer gevierd hoefde te worden, omdat deze 
dag in de christelijke traditie toch wat weinig 
betekenis had. De kerkeraad was van mening, 
dat er meer rekening gehouden moest worden 
met de gevoelens van de gemeente. Het voorstel 
van Tenthoff om geen kerkdiensten meer te 
organiseren op Hemelvaartsdag werd dan ook 
verworpen met algemene stemmen min één.9                                                                                                                                            
Ook Hoorn is het strijdtoneel geweest tussen 
vrijzinnigen en orthodoxen. Tijdens de Hoornse 
kerkvergadering van 29 juli 1897 zou ds. Tenthoff 
gezegd hebben dat de behoudenden te veel uitgaan 
van een papieren belijdenis: "Wij vrijzinnigen 
hebben een belijdenis in het hart". De Hoornse 
evangelist R.R. Postuma schrijft een felle reactie in 
een Open brief, die ook als brochure in de stad wordt 
verspreid.  "God heeft zich geopenbaard in Christus. 
Dit is de macht, waardoor de discipelen na den 
Pinksteren vrijmoedig, trots haat en vijandschap, 
het evangelie der zaligheid verkondigden tot een 
rijken zegen voor duizenden? Weet gij, dat Paulus, 
die leefde uit hetzelfde beginsel, met de dwaasheid 
der prediking van Christus den gekruiste, de wijsheid 
van Rome en Griekenland heeft overwonnen? Weet 

gij, dat duizenden martelaren in de eerste eeuwen 
van het Christendom krachtens dit beginsel en  
moedig den wreedsten dood ondergingen met een 
hemelsche blijdschap in de ziel?" Postuma vroeg zich 
af waar het vrijzinnig protestantisme toe had geleid.10 
Tenthoff beantwoordde deze kritiek in een geheel 
andere taal, nl. dat veel in de geloofsbelijdenis was 
ontleend aan de na-apostolische prediking en dus 
zou de theologische waarde beperkt zijn.  Overigens 

was de vraag van Postuma, waar het vrijzinnig-
protestantisme toe had geleid, niet geheel onterecht. 
Het Modernisme was een sterke redeneertheologie 
geworden, waarbij de kerkganger "de geestelijke 
hoogstandjes, die varieerden van een Christendom 
zonder Christus tot een Christendom zonder God, 
niet altijd kon volgen"11  Veel kerkgangers voelden 
zich daardoor steeds minder betrokken en verlieten 
de kerk. Een kleine groep vrijzinnige predikanten, 
waaronder Tenthoff, wilde de begeestering terug 
in de kerk, waarbij het vooral ging om de vraag, 
wat het moderne Christendom te zeggen had in de 
problemen van kerk en samenleving. Tenthoff werd 
hierbij gedreven door een sterke zin voor recht en 
mensenwaarde.12

Spotprent van Troelstra 

in De Roskam, 1918
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Preken en geschriften
Gedurende de periode dat Tenthoff predikant 
was in Hoorn, was hij zeer productief.  In die tijd 
verschenen een dertigtal publicaties in dagbladen, 
kerkelijke periodieken en preken, die in de vorm 
van brochures verschenen bij drukkerij Boldingh 
in Hoorn. In 1899 schreef hij een sprankelende 
brochure over de rechten van de vrouw: Vrouw 
en Christendom.  Naar alle waarschijnlijkheid  zal 
Tenthoff de boodschap uit deze brochure ook in 
de vorm van een preek hebben laten klinken in de 
Grote Kerk van Hoorn. Als rechtgeaard Modernist 
behandelde hij de positie van de vrouw niet vanuit 
de traditionele christelijke moraal, maar vanuit de 

redelijkheid.  In de afgelopen eeuw, zo stelde hij, 
heeft men de zedelijke moed opgevat om alles te 
onderzoeken vanuit het brein der vooruitstrevenden: 
"Geen enkele eerbiedwaardige gedachte, niet één 
eeuwenheugende overlevering, geen zoo diep 
ingeworteld gebruik of het wordt aan redelijkheid 
en billijkheid getoetst".13 Hij constateerde dat er 
meer mogelijkheden zijn gekomen voor onderzoek, 
vooral dankzij het verdwijnen van het belemmerend 
gezag van de kerk. Zijn beschouwing over de 
positie van de vrouw was voor die tijd en zeker in 
kerkelijke kringen, zeer vooruitstrevend. Tenthoff 
ging uit van de Bijbelse opvatting dat Christus 
geen onderscheid maakt tussen man en vrouw: In 
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Christus zijt gij allen één.  "Daarom kan en moet in 
het Christendom naar de groote Christelijke idee 
voor de vrouw – natuurlijk met inachtneming van 
haar bijzonderen aanleg – elk arbeidsveld zoo ruim 
mogelijk worden open gesteld".14 Tenthoff was van 
mening dat het ambt van predikant ook opengesteld 
zou moeten worden voor vrouwen. Het duurde 
echter nog tot 1959 voordat de eerste vrouwelijke 
hervormde predikant,  Ietske Jansen, in de 
gemeente Zeevang werd bevestigd.15 In de brochure 
'Sport en godsvrucht' nam Tenthoff stelling tegen 
de veel gehoorde uitspraak in kerkelijke kringen, 
dat sport van weinig nut was en dat het in het leven 
slechts zou gaan om godsvrucht. Sport is gezond, 
volgens Tenthoff, en is een kweker van zedelijke 
deugden als beheersing, moed en zelfvertrouwen. 
Hij nam stelling tegen de eenzijdige waardering van 
lichamelijke oefeningen en de verruwing bij sport, 
die hij ook in zijn tijd waarnam. Volgens Tenthoff  
was godsvrucht niet enkel vroomheid, maar veeleer 
een gezind-zijn, een houding. De kern daarvan was 
eerbied, het willen doen van het goede. Het gaat 
daarbij zowel om de genegenheid voor God als voor 
de ander. Voor Tenthoff moet godsvrucht een grote 
invloed uitoefenen op alles wat wij zijn en doen. 
"Zij werkt als stuwkracht op de ontwikkeling van 
den geheelen  mensch. Godsvrucht is zoodoende 
tot alles nut". In de taal van de 21ste eeuw zouden 
we zeggen: Overdrijf niet, gebruik je verstand, doe 
wat redelijk is. Tenthoff was van mening dat het om 
sport en godsvrucht gaat en dat deze niet tegenover 
elkaar gezet kunnen worden. Tenthoff werd in 
zijn tijd nogal eens uitgedaagd door o.a. de leden 
van de Dageraad, een atheïstische organisatie, die 
nogal wat aanhang had in socialistische kringen, 
om nu eens duidelijk te maken waarom godsdienst 
zin had. Op 19 november 1890 verscheen er van 
zijn hand een artikel 'Christendom en socialisme' 
in Recht voor Allen, in die tijd een veel gelezen 
blad van de socialisten en enige tijd later in een 
boekwerkje van Tenthoff: Waarom Godsdienst? 
Hierin zet Tenthoff uiteen, dat het geloof de mens 
eigen is. Godsdienst, zo is zijn  mening,  komt niet 
van boven, het is ons niet aangepraat door priesters, 
het is ons niet aangeboren en komt niet voort uit 
een menselijke behoefte noch is het ons aangepraat. 
De mens bezit de aanleg om godsdienstig te 
worden, de mens bezit de geestelijke vermogens 
om zich godsdienstig te ontwikkelen. Deze 
natuurlijke aanleg tot godsdienst bestaat uit een 
aantal menselijke vermogens als het zelfbewustzijn, 
het oordeel, het verstand, het schoonheidsgevoel 
en de verbeeldingskracht. Godsdienst is gebaseerd 

op de innerlijke ervaring dat de mogelijkheden van 
de mens begrensd zijn; het gaat om ootmoed, om 
het gevoel van afhankelijkheid, dat voortkomt uit 
een gewaarwording van ontzag voor het eeuwige. 
Aan het eind van de verhandeling concludeert 
Tenthoff: "Godsdienst dan is in haar zuiveren 
aard een besef van afhankelijkheid, een gevoel 
van ootmoed, eene aandoening van ontzag, 

eerbied en bewondering; zij houdt waardeering 
van het verhevene en dankbaarheid in; zij is eene 
doorgaande gezindheid van geloof en vertrouwen 
en dit alles bepaaldelijk jegens de eenig-machtige 
Kracht en den ordenenden, samenbindende 
Wil, als zijnde het alleen-verstandig Wezen, de 
majestueuze Geest, het Leven des Heelals.16 Op de 
vraag, waarom godsdienst, antwoordt Tenthoff, dat 
godsdienst redelijk is en menswaardig en omdat 
in het geloof getuigenis wordt afgelegd van een 
ontwikkeling naar een wereld zonder leed. 

Maatschappij en crisis
De laatste decennia van de 19e eeuw lieten zich 
kenmerken door enorme veranderingen in de 
samenleving. De economische crisis had een einde 
gemaakt aan een lange periode van geloof aan 
het ongebreideld kapitalisme. Op het gebied van 
cultuur en wetenschappen werd afstand genomen 
van het sterke individualisme en naar nieuwe 
wegen gezocht, waarbij meer oog ontstond voor 
de sociale ellende, waar het liberalisme in die tijd 
onvoldoende antwoord op had weten te vinden. In 
1891 schreef Tenthoff  de brochure, het zijn in feite 
twee lezingen, waarin hij een antwoord probeerde 
te vinden op de vraag hoe het komt dat er sprake was 
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van een gevoel van onbehagen in de samenleving. 
Hij constateert dat er meer en meer sprake is van 
een afname van onderlinge verbondenheid, een 
afname van het besef van maatschappelijke eenheid 
en solidariteit. Als oorzaak noemt hij de steeds maar 
complexer wordende maatschappij, waarbij men 
steeds verder gaat in de verdeling van de arbeid. 
Juist in de moderne maatschappij is volgens Tenthoff 
een levendig besef van onderlinge verplichting 
en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
noodzakelijk, waarbij mensen elkaar meer als 
bondgenoten en medewerkers beschouwen. 
Tenthoff was van mening dat een samenleving 
berust op gemeenschapsbesef, broederzin en op 
gemeenschapsbehoefte. "Van de maatschappij 
kan, gezien haren oorsprong en aard, dus alleen 
verwacht worden, dat zij bloeie, wanneer zij ademt 
in den dampkring van gemeenschapsgevoel"17  Door 
het winstbejag en de vrije concurrentie in de 
samenleving ontstond er steeds meer zelfzucht 
en een enorm vertrouwen op een oneindige 
uitbreiding van inkomsten en van bezit, waardoor 
het gemeenschapsgevoel ondergraven werd. Ook 
het spel met effecten en aandelen, de loterijen 
bij tentoonstellingen en de liefdadigheid en de 
speculaties bij leningen, versterkten volgens 
Tenthoff de zucht naar rijkdom. Dat alles is gepaard 
gegaan met een minachting voor de arbeid.  Er 
zal opnieuw waardering moeten komen voor de 
persoonlijke arbeid. Zijn verwachting was, dat 
de opkomende arbeidsbeweging18 opnieuw die 
waardering zou brengen. Tenthoff sloot hierbij aan 
op de sociaaldemocratische overweging, dat arbeid 
de bron van alle rijkdom is, waarbij eigendom alleen 
wordt erkend als zij door eerlijke arbeid is verkregen.                                                                                                                                       
          
De persoon
Tenthoff was een scherpzinnig en geestig man. 
'Kerken' bij Tenthoff zou nooit saai zijn geweest, 
vaak werd er gelachen tijdens de preek. Hij was een 
begaafd spreker en schuwde binnen en buiten de 
kerk het debat niet. Zo ging hij als jong predikant 
in Friesland in debat met Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis, de leider van de Sociaal Democratische 
Bond en voormalig Luthers predikant.  In 1902 bij 
het zilveren ambtsjubileum ontving Tenthoff een 
brief van een trouwe kerkganger, waarin deze 
Tenthoff prees om zijn oprechtheid, zijn zwaar 
beproefde rijke geest en zijn 'gave des woords'.19                                                                                     
Tenthoff behoorde tot de kleine groep van vrijzinnig 
hervormde predikanten, die aan het eind van 
de 19e eeuw openlijk sympathiseerden met het 
socialisme. Hoewel hij niet alleen begrip had voor 

de arbeidersbeweging, maar ook in praktische 
zin opkwam voor verbetering van het lot van de 
arbeidersklasse, is hij nooit lid geworden van een 
socialistische organisatie. Hij was een gewaardeerd 
spreker, maar hij stond in het politieke krachtenveld 
van zijn tijd, vrijwel alleen. In liberale kringen en in 
de kerk vond men hem te rood en in de antireligieuze  
arbeidersbeweging zag men hem vaak als een 
vertegenwoordiger van het instituut kerk, die aan de 
kant stond van het kapitaal.  In een periode van grote 
maatschappelijke tegenstellingen heeft Tenthoff zich 
niet laten verleiden tot radicale standpunten, maar 

hij heeft zijn eigen spoor gevolgd. Tenthoff was een 
gevoelig mens en had in zijn huiselijk leven te maken 
met de gezondheidsproblemen van zijn vrouw, die 
aan de ziekte van Parkinson leed. Zelf werd hij een 
tijd lang verpleegd in een zenuwinrichting. Door 
deze omstandigheden was hij genoodzaakt om in 
1913 vervroegd met emeritaat te gaan. Zelf had hij 
het gevoel dat hij te zeer een profeet was geweest 
en in onvoldoende mate een priester en een pastor. 
Met grote waardering echter werd over Tenthoff 
gesproken, zowel door zijn tijdgenoten als de 
generatie na hem, die in zijn voetspoor de discussie 
over sociale rechtvaardigheid en het christendom 
voortzette en wel de stap zette in de richting van het 
lidmaatschap van de S.D.A.P.  Na het overlijden van 
Tenthoff in 1916 schreef  zijn vroegere studiegenoot 
J.J. Hartman: "Hij was de edelste mensch dien ik 
ooit heb ontmoet."

Domela Nieuwenhuis
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125 jaar lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik

Mei 2012 bestaat de lokaalspoorweg Hoorn-
Medemblik 125 jaar. Daar wil Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik veel aandacht aan gaan 
besteden. Er komt een boek uit en in Medemblik 
wordt een tentoonstelling georganiseerd. In het 
boek wordt aandacht besteed aan het ontstaan van 
de lokaalspoor maatschappij, de bouw van de lijn, 
de stations, het personeel, de locomotieven, het 
personen- en het goederenvervoer. 
Een redactieteam verzamelt materiaal daarvoor. 
Maar men heeft weinig foto's. Het team vraagt 
daarom om beeldmateriaal. Zoals bijvoorbeeld van 
de halte Wester-Blokker (Nadorst). 
Contact kan worden opgenomen met Willem 
Kentie (tel: 0228 513 364). 
Of per e-mail: wh.kentie@quicknet.nl 

Architectuurgids Hoorn

Het Architectuurcentrum Hoorn stelt een 
Architectuurgids Hoorn, 1965-2010 samen. De auteur 
is Joost Buchner, architect. In deze uitgave worden de 
groei van Hoorn én de architectonisch interessantste 
objecten per wijk beschreven. De uitgave is rijk 
geïllustreerd. De omschrijving betreft ongeveer 75 
objecten. Het boek zal ruim 100 pagina's tellen op 
een formaat 22 bij 24 cm. Het wordt in full color 
gedrukt en komt in maart 2012 uit. De oplage is 700 
exemplaren.
Het boek kost in de voorverkoop e15,–. U kunt 
intekenen bij het architectuurcentrum: info@
archicentrumhoorn.nl. De verkoopprijs bedraagt na 
publicatie e17,90.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 
de auteur, telefoon 06-53108618.
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een sTapje verder

eddy BOOm

In het Kwartaalblad van 2009, nummer 2, 
schetste ik dat er nog een lange weg te gaan was 
om jongeren in Hoorn te interesseren voor de 
geschiedenis van Hoorn in het algemeen en onze 
jeugd te betrekken bij de Vereniging Oud Hoorn 
in het bijzonder. 
Ik sprak tevens de hoop uit dat op korte termijn de 
eerste publicatie in ons Kwartaalblad zou kunnen 
plaatsvinden, want "dan is er pas sprake van echt 
contact." In het Kwartaalblad nummer 4 hoopte 
ik op een volgende stap: "een jeugdlidmaatschap. 
Iets voor 2010?"

Tijd voor een terugblik en een kijkje in de 
toekomst
In de twee tussenliggende jaren is veel gebeurd, 
zowel in positieve als in negatieve zin.
Mijn eerste pogingen om contact met de leraren 
in het voortgezet onderwijs te leggen, dateren van 
najaar 2008. De jaren daarna lukte het mij om met 
vijf van de zes scholen in Hoorn daadwerkelijk 
in contact te treden. De gidsen van Oud Hoorn 
speelden (en spelen nog steeds) daarin een grote 
rol. Inspelen op het lesprogramma bij bijvoorbeeld 
havo 4, "De Republiek in de 17e eeuw" was 
voor een aantal scholen een aantrekkelijke 
verlenging van de lessen. In het artikel over de 
'samenwerking Oud Hoorn en het middelbaar 
onderwijs', 'Gewoon doorgaan in 2009' aan de 
hand van twee leraren van het Oscar Romero, 
Gerrit Roos en Mark Jeninga, kon u al lezen hoe 
succesvol de uitwisseling van kennis en praktijk 
verliep op deze school. En daarin zit, ook na drie 
jaar samenwerking, de kracht. De behoefte van 
de scholen van het voortgezet onderwijs buiten 
de gangbare paden te treden en de leerlingen 
meer te bieden dan alleen boekenwijsheid, is 

een goed uitgangspunt en biedt voor Oud Hoorn 
de mogelijkheid hierbij aan te sluiten. Kijk eens 
om je heen en zie welk een historische stad 
Hoorn is. Veel leerlingen hadden niet geleerd 
te kijken naar hun omgeving en nu werden 
zij min of meer verplicht dat via school en de 
vereniging  te doen. Sinds dat begin zijn er echter 
drie scholen afgehaakt. De oorzaken voor dat 
afhaken zijn divers. Er wordt veel van de leraren 
gevraagd en dan is het zoeken naar externe wegen 
een verzwaring van hun taken. Sommige leraren 
klaagden over de desinteresse van de leerlingen. 
En vooral op vmbo-scholen speelde het probleem 
dat geschiedenisleraren andere vakken kregen 
toegewezen naast andere taken. Daardoor kreeg 
ik op de school een andere contactpersoon en dat 
betekent weer opnieuw beginnen. Ook laat het 
schoolbeleid uitstapjes buiten het lesprogramma 
niet toe, of ons aangeboden programma past niet 
meer in het schoolprogramma.

Gelukkig meldde zich dit jaar de nog ontbrekende 
school op mijn lijstje, het Werenfridus. Een 
oud-stagiaire en oud-collega wist zich nog te 
herinneren waar ik mee bezig was. Het contact 
was snel gelegd en ook hier kon Oud Hoorn goed 
inspelen op de wensen van de school: "Kunnen 
jullie wandelingen organiseren aan de hand van 
denkbeeldige personen in hun Gouden Eeuw 
Project?"
Ja, natuurlijk.

Stel je voor, je bent een koopman, chirurgijn, 
scheepsjongen of predikant. De leerlingen moesten 
o.a. een inlevingsverhaal over een dergelijk 
personage schrijven. Op de volgende pagina het 
verhaal van een dienstmeid.

Leerlingen met Hieke 

Stapel en Gerard 

Beemsterboer

Leerlingen met José 

Beemsterboer
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Het verhaal van dienstmeid Elizabeth

Naomi

Elizabeth werd wakker. Weer een nieuwe dag voor 
de boeg, dacht ze bij zichzelf. Ze moest nog voor 
de koopman, genaamd Samuel, en zijn vrouw veel 
doen, namelijk; eten klaar maken, boodschappen 
halen en de was van het gezin doen. Ze kleedde 
zich aan, pakte haar rieten mand en liep het grote 
huis uit naar de markt op de Roode Steen. Ze rook 
al van ver de geur van vis en kreeg meteen trek. Op 
de markt was het al aardig druk. Veel kraampjes 
waar de verkopers hun spullen aanprijsden en arme 
mensen die aan het bedelen waren. 'Een aalmoes, 
alstublieft.' zei één van de bedelaars. "Sorry, dit geld 
heb ik nodig, het is van de vrouw van koopman 
Samuel, als ik u nu iets geef, heb ik waarschijnlijk 
niet genoeg geld voor alle boodschappen die ik moet 
doen" zei Elizabeth. Hij keek haar boos aan en ging 
weer verder met bedelen. Elizabeth liep richting de 
viskraam en kocht daar verse haringen. Ze zagen 
er goed uit, dat zal de mevrouw geweldig vinden. 
Daarna ging ze naar andere kraampjes en kocht 
daar pastinaak, kip en eieren. Ze ging nog even 
naar de haven om de VOC schepen te bewonderen. 
Toen ze aankwam rook ze de specerijen die pas 
aangekomen waren. Specerijen waren erg duur en 
niet te betalen voor de arme mensen, dit was alleen 
weggelegd voor rijke mensen, zoals de kooplieden. 
Op weg naar huis dacht Elizabeth aan de keer dat 
ze wat specerijen heeft geproefd zonder dat de 
koopman en zijn vrouw het merkten, anders werd 
ze vast ontslagen! Ze waren best wel streng voor 
haar. Als ze iets deed wat niet mocht kreeg ze te 
maken met de zweep. Eenmaal thuis gekomen, 
ging Elizabeth de was doen. Dit was zwaar werk, 
eerst moest ze de lakens nat maken en dan op een 
bleekveld laten bleken. Daarna ging ze het wassen 
in een teil met een wasbord en daarna werd het 
opgehangen aan de waslijnen. Haar handen waren 
ruw geworden door dit zware werk, heel anders 
dan de zachte handjes van de koopmans vrouw. 
Ze was daar wel eens jaloers op. Na de was begon 
Elizabeth het eten klaar te maken. Ze dekte de tafel 
netjes met zilveren bestek en wijnglazen het vaatje 
zout stond midden op tafel. De koopman en zijn 
vrouw gingen aan tafel zitten. Terwijl de koopman 
en zijn vrouw hun eten aan het opeten waren, 
kon Elizabeth haar maaltijd in de keuken opeten. 
"Elizabeth kan je even komen?", riep de vrouw 
van de koopman. Ze at haar eten snel op en liep 

naar haar toe. "Zou je even naar de markt willen 
gaan, om specerijen te halen?" 'Tuurlijk mevrouw,' 
zei Elizabeth. "Welke specerijen moet ik halen, 
mevrouw?" "Peper en nootmuskaat," zei de vrouw, 
"maar eerst de borden opruimen!" Elizabeth waste 
de borden snel af en haastte zich naar de markt. 
Ze liep langs de Grote Kerk en opeens kwamen er 
herinneringen van vroeger naar boven.

Ze was 16 jaar toen ze voor het eerst in dienst kwam 
bij een koopman genaamd Cornelis Johannes Jansz. 
Hij was altijd aardig tegen haar en nooit streng. 
"Elizabeth, zou je even naar de markt willen gaan, 
want we hebben vlees nodig." zei Cornelis. Hij 
keek haar een aantal seconden aan, maar Elizabeth 
draaide zich snel om want ze moest blozen, ze 
was namelijk stiekem verliefd op hem. Hij was 
wel gecharmeerd van haar. Ze ging naar de markt 
en ze stond bij de kraampjes. Ze hoorde een 
stadsomroeper roepen: "Johan van Oldenbarnevelt 
is onthoofd." Veel mensen reageerden geshockeerd. 
"Wie is Johan van Oldenbarnevelt?" vroeg Elizabeth 
aan de slaagster. Ze keek op vanuit haar kraampje. 
Het was een oude vrouw met vermoeide ogen. 
Ze had een heel leven achter zich. Ze dacht 
lang na. Ondertussen keek Elisabeth of er geen 
beurzensnijders in de buurt waren. "Hij was 
raadspensionaris en advocaat van Holland, ik kan 
niet geloven dat hij vermoord is!" zei de vrouw. 
Elisabeth kocht een pond vlees en betaalde haar 
snel want ze wou gauw weg uit deze drukte. 

Toen ze terug kwam zag ze Cornelis, hij draaide 
zich om en gaf haar een knipoog, Elizabeth 
bloosde weer. Zo kreeg ze een verhouding met 
hem, dit duurde enkele weken waarin Elizabeth 
zwanger raakte. Elisabeth was bang en voelde zich 
beschaamd. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren en 
wat zouden de mensen wel niet van mij denken?" 
Ze ging naar de Grote Kerk en biechtte het aan de 
predikant op. "Het is heel erg wat je gedaan hebt" 
zei de predikant, "maar ik heb een oplossing, als het 
kind geboren wordt, moet je het naar mij brengen, 
en verder met niemand er over praten en je moet 
weg bij de koopman en ik zal je onderbrengen 
in een klooster totdat het kind geboren is" zei de 
predikant. Elizabeth vond het heel erg, maar er was 
geen andere keus. Ze liep naar het huis toe, en ging 
naar haar kamertje, ze pakt langzaam haar spullen 
in, de tranen stroomden over haar wangen. Toen ze 
klaar was met inpakken keek ze nog een keer het 
huis rond. Ze zal de geuren missen, de stemmen 
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en de avonden die ze met de koopman doorbracht. 
Ze ging de keuken in. Maakte voor het laatst een 
gerecht voor de koopman. Ze pakte stiekem nog 
wat brood en vlees, stopte het in haar mandje. Ze 
trok haar jurk recht, deed haar kapje op en stopte 
haar blonde lokken er onder. Ze wilde dit niet nog 
een keer. Ze trok de deurklink omlaag en liet vol 
verdriet het huis achter haar. De klinkers van de 
straat vingen haar tranen op. 

'Loop eens door!', zei een man met een kar. 
Elizabeth schrikt wakker uit haar herinnering. 
Elizabeth voelde zich weer verdrietig. "Waarom 
moet ik hier weer aan denken?" Zuchtend liep ze 
door naar de haven. Ze ruikt weer die specerijen en 
ziet in de verte dat er een schip wordt uitgeladen. 
Dan opeens ziet ze een jongen lopen die haar 
bekend voorkomt. 'Elizabeth?' Elizabeth draait 
zich om. Het is de predikant! "Hoe is het met je 
zoon?" Elizabeth voelde woede in zich opkomen. 
"Hoe kunt u dat nou vragen? Ik moest mijn zoon 
afstaan van u!" De predikant keek verbaast. "Hoe 
bedoel je? Ik heb niets gedaan." De predikant 
dacht na. "Ik denk dat je hem aan de verkeerde 
hebt meegegeven, je hebt hem aan een andere 

predikant meegeven die daar op die dag meehielp. 
Ik heb gehoord dat hij op zee is meegegaan met een 
chirurgijn. Ik wist niet dat je geen contact had, hij 
gaat binnenkort trouwen, ga erheen, dan kan je je 
zoon na die lange tijd ontmoeten."

Op de dag van de trouwerij liep Elizabeth er 
zenuwachtig heen. Zal hij boos zijn dat ik hem 
heb afgestaan? dwaalde het door haar hoofd. Ze 
liep richting de Grote kerk, waar ze het antwoord 
zal vinden. Ze liep de kerk binnen en ging in een 
nog lege bank zitten. De muziek werd geluid, de 
trouwerij kon beginnen. Ze ziet een rijke vrouw 
naar binnen lopen in een prachtige jurk. Wat een 
beeldschone bruid, dacht ze. Als ze bij het altaar is 
ziet ze de bruidegom staan, dat is Kees, haar zoon! 
"Kees Gerritz, neemt u, Martha Van Hyssens, tot uw 
wettige echtgenote?" 'Ja.' Nadat Martha ja had gezegd, 
gaven ze elkaar een kus. Dan draait hij zijn hoofd in 
mijn richting, hij loopt naar Elizabeth toe. "Bent u 
mijn moeder?" zei hij. 'j-ja', stotterde ze. "Ik ben blij 
u eindelijk te ontmoeten, ik heb lang naar u gezocht," 
zei Kees. Elizabeth was blij dat te horen. Hij was niet 
boos! 'Gefeliciteerd, Kees,' zei Elizabeth. "En ik ben 
ook heel blij dat ik je eindelijk zie."

Vorig jaar en ook dit jaar deed het Comité Open 
monumentendag Hoorn een beroep op de gidsen.
In beide jaren begeleidden twaalf gidsen van Oud 
Hoorn leerlingen van twee basisscholen in de 
binnenstad. In 2011 vond de opening plaats in de 
Oosterkerk, in aanwezigheid van 120 scholieren.
In de kerk hingen tachtig foto's die de kinderen 
vorig jaar gemaakt hadden met twee camera's 
die de Vereniging beschikbaar had gesteld. De 
fotoclub Image Hoorn had tegelijkertijd een 

fototentoonstelling met daarop veel kinderen die 
aan de wandelingen deelnamen.
 
In oktober van dit jaar deed de OSG opnieuw 
een beroep op de gidsen van Oud Hoorn. Andere 
groepen gingen tekenen in de Oosterkerk en 
Koepelkerk. De leerlingen kregen in de lessen 
informatie over de (Contra)reformatie en de 
Nederlandse Opstand. Verder kregen de leerlingen 
opdracht om met z'n drieën foto's te maken 
van verschillende gebouwen. Een werkstuk 
complementeerde de lessen en natuurlijk een cijfer.
Op naar de volgende stappen.

Jeugdlid worden?
Intussen is een lang gekoesterde wens in vervulling 
gegaan. Er is een flyer ontworpen om jongeren lid te 
maken van onze vereniging tegen een aantrekkelijk 
aanbod: voor e10,- per jaar en dat tot en met je 
23ste  Met dank aan Nico van Delft en anderen.
De flyer zal verspreid worden onder de scholen van 
het voortgezet onderwijs. En nu maar wachten of 
er belangstelling is. Leerlingen op de 

Roode Steen
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Het tweede project
Ook het tweede project is gereed. In het kader van 
de maatschappelijke stage maakten twee leerlingen 
van het Werenfridus, Bo Hoogland en Nicole Tames, 
een wandeling voor basisschoolleerlingen. Gerard 
Beemsterboer controleerde de wandeling en stelde 

hier en daar de gegevens bij. Na lang puzzelen 
besloten Hans Rijswijk en ik een geplastificeerd 
boekje te maken, voorzien van een ringband.  

Geschiedenis van Hoorn in 35 minuten.
Aan de hand van 12 vragen kunnen basisschool-
leerlingen in groepjes of zelfstandig de wandeling 
maken. Het is een handzaam boekje geworden met 
een handige ringband. Voor het goed invullen van 
de antwoorden, krijgen de kinderen een presentje. 
Zij kunnen kiezen uit een gevelsteentje, een mapje 
met 4 ansichtkaarten, een boek of een bezoek aan 
de maquette in het Westfries Museum.
Inleveren van de formulieren kan alleen bij het 
Pakhuis. In november werden alle basisscholen 
in Hoorn bezocht en in kennis gesteld van de 
mogelijkheid om zelfstandig kennis te maken met 
Hoorn en de Vereniging.

En nu maar uitkijken naar de eerste jeugdleden!
Ik ben benieuwd!

Maandag 23 januari 2012 
Dagelijks leven en feesten in de middeleeuwen door Piet 
den Boer.
Veel minder waren de mogelijkheden van vermaak 
en daarom organiseerde men feesten, optochten 
e.d. Vaak waren dit bijzondere evenementen in stad 
of dorp. Hoe zag het dagelijks leven er uit in de 
middeleeuwen en hoe werd er feest gevierd?

Dinsdag 13 maart 2012
Scheve ogen in de Lage Landen door Laura van der 
Wijden.
Middeleeuwse auteurs laten hun personages 
afgunstig en jaloers zijn op zaken waarin de 
maatschappelijke idealen zijn terug te vinden. 
Afgunst als zonde en sexuele jaloezie zijn enkele 
van de onderwerpen die aan bod komen.

Maandag 7 mei 2012
Het veranderde landschap rond Hoorn door Lia Vriend.
West-Friesland is lange tijd een waddengebied 

geweest met een enorm zeegat waar nu Bergen ligt. 
Terwijl de rest van Noord-Holland al een uitgestrekt 
moeras was waarin zich een metersdik pakket veen 
vormde, bleef de zee hier zand en klei aanvoeren. 
In dit waddengebied was, in tegenstelling tot in het 
moeras, bewoning mogelijk.

De lezingen zullen plaatsvinden in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt e4,-. Leden hebben e1,50 
reductie.
Kaarten kunnen worden afgehaald in ons 
verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 
en 14.00 uur. Telefonisch reserveren kan onder 
nummer 0229-273570. Voor meer informatie zie 
onze website: www.oudhoorn.nl

Lezingen in de eerste helft van 2012.

In de Oosterkerk
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Bierkade 4; Rijksmonument
TPHAG maakt een plan voor de 
voormalige panden van het Museum 
van de Twintigste Eeuw. Het is 
de bedoeling dat de panden een 
broedplaats worden voor creatief 
talent en onderdak bieden aan 
creatieve bedrijven en ZZP-ers. 
De eerste ideeën voor de verbouwing 
werden echter door de Commissie 
Welstand en Monumenten afgewezen. 
Met name was er bezwaar tegen de 
grote nooduitgang aan de achterzijde 
van het pand en het inbrengen van 
een glazen vloer. 

Gouw 25-27; beschermd 
stadsgezicht 
Over de verbouwplannen was 
overeenstemming. Vergunning was 
verleend. Maar de eigenaar vond een 
nieuwe huurder. Het pand wordt nu 
alsnog verbouwd met de elementen 
die de Commissie Welstand en 
Monumenten eerder afwees. Tijdens 
de vergadering van de Commissie 
Welstand en Monumenten werd 
opgemerkt dat burgemeester en 
wethouders het voornemen hebben 
met de wijzigingen in te stemmen. 
Met voorbijgaan van het eerdere 
advies van de commissie dus.  
 
't Hoofd; beschermd 
stadsgezicht
Het plan voor een openbaar toilet 
tussen de viszaak en het havengebouw 
op het Stenen Hoofd is afgekeurd. 

Er staan al enkele gebouwtjes. Het 
gebied zou daardoor nog rommeliger 
worden. Geadviseerd is om koppeling 
met een bestaand gebouw te 
onderzoeken. Mogelijke oplossing is 
de vanuit Oud Hoorn voorgestelde 
verlenging van het havenkantoortje. 
In dezelfde stijl wel te verstaan. 

Koepoortsweg, hoek 
Draafsingel; beschermd 
stadsgezicht
Het plan voor nieuwbouw van een 
winkel en een woning waar nu een 
patatkraam zijn noodbehuizing heeft, 
is, na aanpassing door architect 
Rietvink akkoord bevonden. 
Opdrachtgever en initiator voor de 
bouw is de Stichting Stadsherstel.
 
Weeshuistuin 
De kapvergunning voor een van 
de monumentale kastanjes in de 
Weeshuistuin is ondanks een positief 
advies van een bomenexpert door de 
Commissie Monumenten en Welstand 
geweigerd. Snoeien en onderhoud 
is voorgesteld. (Zie ook: Van de 
bestuurstafel).

Schellinkhouterdijk – 
verlengde Kleine Oost
Tijdens een informatiebijeenkomst 
van provincie en Hoogheemraadschap 
in het Westfries Museum, een jaar 
geleden, beloofden gedeputeerde 
Baggerman en hoofdingeland Stam 
het verzoek om de Westerdijk 

nabij de Oosterpoort recht te 
trekken met het Kleine Oost te 
onderzoeken als de werkzaamheden 
de stad zouden naderen. Graag 
brengen we dit voorstel nogmaals 
in herinnering. Hiermee wordt 
een historische misser letterlijk en 
figuurlijk rechtgetrokken. Ook in 
het gesprek met wethouder Tonnaer, 
zie de Bestuursmededelingen, is hier 
nogmaals op gewezen. Nu is het 
hiervoor de tijd. Als de dijkverhoging 
is gerealiseerd is het te laat.  

Kunststof kozijnen in 
beschermd stadsgezicht
Een van de voorstellen die de 
Commissie Welstand en Monumenten 
onlangs kreeg voorgelegd behelsde 
toepassing van kunststof kozijnen 
binnen de grenzen van het 
beschermde stadsgezicht. Omdat er 
nieuwe ontwikkelingen op dit vlak 
zijn, die voor het oog de traditionele 
houten kozijnen benaderen is 
voorgesteld dat de commissie en de 
gemeente zich nader in dit onderwerp 
gaan verdiepen. 

Correctie
In tegenstelling met wat in het vorige 
nummer stond vermeld bevond 
de eerste winkel van de familie 
Blokker zich in het pand Breed 22. 
De woning Breed 12 was het eerste 
woonhuis. De vereniging verwierf 
het pand van de firma Blokker bij 
schenking in 1974. 

sTadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egBerT OTTens 
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kOp HeT dOcumenTaTiecenTrum van Oud HOOrn

Uitsnede van het Ontwerp voor een uitbreidingsplan der stad Hoorn d.d. 10 juni 1908 (zie pagina 199)

Augustus t/m oktober 2011

cHrisT sToffelen

Deze keer is onze verzameling weer met een 
flink aantal zeer vermeldenswaardige aanwinsten 
uitgebreid. Om te beginnen noem ik de jongste 
aankopen. Uit 1991 dateert het boek Lappendag. 
De Hoornse fotograaf Henk de Kroon legde in de 
jaren 1988, '89 en '90 de sfeer van Lappendag in 
Hoorn op foto vast. Het boek bevat ruim vijftig 
zwart-wit foto's, meest van (na)genietende jonge 
cafébezoekers tijdens de alom bekende afsluitende 
maandag van de Hoornse kermis. Henk de Kroon 
maakt nog elk jaar zo'n foto-impressie. Die van 
de laatste twee jaar zijn te bekijken op de site van 
café SWAF aan de Kerkstraat te Hoorn. Een zeer 

interessant boek is Wapens, vlaggen en zegels van 
Nederland uit 1913, geschreven en samengesteld 
door wapentekenaar Titus van der Laars. In dit 
met ruim 350 afbeeldingen en 15 gekleurde platen 
fraai geïllustreerde boek geeft Van der Laars tekst 
en uitleg over het ontstaan, de toepassing en de 
betekenis van heraldische wapens, vlaggen en zegels 
van Nederland en zijn provincies, van het koninklijk 
huis, enz. Dit boek is een uitstekend naslagwerk voor 
iedereen die zich wil verdiepen in de Nederlandse 
heraldiek. De op de volgende pagina afgedrukte 
illustratie toont ons Prins Willem I aan het roer van het 
'Schip van Staat'. De roeiers (watergeuzen) gezeten 
achter de wapens der zeven provinciën (Unie van 
Utrecht) brengen de Vrijheid en de Bijbel naar de 
verdrukte Nederlanders. We zien v.l.n.r. de wapens 
van de zeven provincies Groningen, Overijssel, 
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Friesland, Utrecht, Zeeland, Holland en Gelderland. 
Holland was toen nog één provincie en besloeg het 
huidige Noord- en Zuid-Holland samen. In deze 
afbeelding zijn verschillende spreuken te lezen. Zeer 
toepasselijk bij deze afbeelding is "Saevis tranquillus 
in undis". Dit is een lijfspreuk van Willem van 
Oranje en betekent zoveel als "Rustig te midden van 
de woelige baren". "Vigilate Deo confidentes" staat 
voor de Hollandse spreuk "Waakt, vertrouwend op 
God". Op het benedenvlak is een spreuk van de 
watergeuzen aangebracht. De datum hierbij zou m.i. 
niet 29 maar 23 januari 1579 moeten zijn, omdat 
toen de Unie van Utrecht werd getekend. 
Vervolgens noem ik de schenkingen, waarvoor ik 
de gulle gevers namens onze vereniging hartelijk 
mag bedanken. Amateurhistoricus Adri Ligthart 
uit Zaandam schonk ons een bundeling van zijn 
inventarisatie van de werken van Dirck Rembrantsz van 
Nierop. Wis- en sterrenkundige Dirck Rembrantsz 
van Nierop (Nieuwe Niedorp, 1610-1682) was 
een van de meest begaafde mensen die Nieuwe 
Niedorp ooit heeft voortgebracht. Hij was in de 
zeventiende eeuw een van de beroemdste wis- en 
sterrenkundigen van ons land. Een dertigtal boeken 
staat op zijn naam, handelend over onderwerpen als 
sterrenkunde, zeevaartkunde en stuurmanskunst. 
Deze werken waren o.a. van groot belang voor de 
V.O.C. en W.I.C., dus ook voor de zeevaartactiviteiten 
vanuit Hoorn. Van Nierop was tevens door middel 
van familiebanden met Hoorn verbonden. Zijn 
Nieu-Nierper Graed-Boeck voor stuurlieden uit 
1681 werd in het begin van de 18e eeuw enkele 
malen heruitgegeven in Hoorn door Jan Albertsz 
van Dam. Dirck was een oom van hem. Deze 
heruitgaven droegen de titel De Nieuwe Hoornse 
Schatkamer. Naast de door hemzelf samengestelde 
bundel schonk de heer Ligthart ons ook de twee 
delen Dirck Rembrantsz van Nierop 1610 - 1682. Het 
leven en werk van een beroemd Sterrenkundige, Meester 
in de Wiskonst en een uitmuntend Onderwijzer voor 
Schippers en Stuurlieden. Dit werk uit 1992 is van de 
hand van de heer Jan Smit uit Winkel. 

Mevrouw Marigold Dijkstra-Storr schonk ons 
een exemplaar van het boekwerkje Dàg Blad van 
Herman Lansdaal (1930-2003). Voor de Vereniging 
Oud Hoorn was Herman van 1991 tot en met 2002 
aan het kwartaalblad verbonden, aanvankelijk als 
redacteur en na het overlijden van Jan Dijkstra in 
1992 als eindredacteur. Van zijn hand verschenen 
ook vele interessante artikelen en interviews in 
ons kwartaalblad. Herman stelde dit boekje in 
1991 samen ter gelegenheid van zijn afscheid 

van Dagbladuitgeverij Damiate als hoofdredacteur 
van De Typhoon en de Nieuwe Noordhollandse 
Courant. Het boekwerkje Dàg Blad was Hermans 
zeer persoonlijke afscheidscadeau aan zijn collega's, 
familieleden, vrienden en bekenden. 

Gertjan Scholten uit Hoorn verblijdde ons met 
de volgende schenking. Een exemplaar van de 
Kroniek van Hoorn 1850-1931, samengesteld door 
gemeentesecretaris H.J. Room. Twee exemplaren 
van Hoorn au Moyen-Age, de geschiedenis van 
Hoorn tot en vooral in de Middeleeuwen, door 
Raymond van Marle uit 1910. Het meest bijzondere 
object in deze schenking is een 103,5 bij 96 cm 
grote plattegrond van onze stad. Het betreft het 
Ontwerp voor een uitbreidingsplan der stad Hoorn, 
ingezonden d.d. 10 juni 1908 door de Ingenieurs 
J. van Hasselt en De Koning. Dit in 1881 opgerichte 
ingenieursbureau bestaat heden nog onder de 
naam Royal Haskoning met 57 kantoren in 17 
verschillende landen. Op deze plattegrond, zie 
pagina 197, zijn de geplande straten en wegen 
oranje ingekleurd. In de illustratie  op pagina 197 
beperk ik mij tot een uitsnede van het plan waarin 
de Veliusbrug (gebouwd in 1910, naam uit 1915) 
centraal ligt. Rechts daarvan is in het patroon 
van de geplande nieuwe straten de plek voor de 
Rijkshoogereburgerschool goed te herkennen. Dit 
op 4 januari 1911 geopende schoolgebouw is nu 
de oudbouw van de O.S.G. Hoorn. Overigens zijn 
niet alle onderdelen van het ontwerp gerealiseerd, 
maar daarover wellicht een andere keer. Vrijdag 30 
september jl. was ik te gast bij Cees Valentijn. Vanaf 
2003 heeft Cees voor Radio Hoorn vele interviews 
gemaakt met mensen die op de een of andere 
wijze voor Hoorn van betekenis zijn of waren. Hij 
overhandigde mij 28 cd's en 8 cassettebandjes met 
geluidsopnamen van het radioprogramma De Spot 
Op ten gunste van ons documentatiesysteem. 
In de gesprekken komen allerlei interessante 
facetten ter sprake van het leven en de bezigheden 
van de geïnterviewde mensen. Zonder anderen 
tekort te willen doen noem ik als voorbeeld slechts 
enkele namen: Carel de Jong, Max Polman, Roger 
Tonnaer en Arie van Zoonen. Opmerkelijk is wel 
dat onder de ruim dertig geïnterviewden zich geen 
enkele vrouw bevindt! Hier ligt mijns inziens nog 
een mooie klus, want onze stad kent natuurlijk ook 
interessante vrouwen. Of niet soms? Dit was weer 
het laatste nieuws over ons documentatiecentrum. 
Voor vragen, opmerkingen en schenkingen kunt u 
mij bereiken op telefoonnummer 0229-235227. 
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100 jaar Tennis in HOOrn

FlOOr jOnkers
m.m.v. Jan Oostrom en Hans Back

De Hoornsche Lawn-Tennis Vereeniging Juliana 
vierde op 20 maart 2011 het feit dat 100 jaar 
geleden de vereniging werd opgericht. In de 
statuten die bij Koninklijk besluit op 12 september 
1912 zijn goedgekeurd, staat onder artikel 1 ook 
de beroepsgroep die het initiatief tot de oprichting 

nam: "Onder den naam 'Juliana' is den 20sten Maart 
1911 door Officieren de Vereeniging opgericht''. 
Daarmee bestaat de tennissport officieel een eeuw 
in Hoorn en daarmee in West-Friesland, want pas 
in 1917 wordt de Enkhuizer Tennis Club opgericht.

Arbitrair
Het tennisspel is al eeuwen oud, maar de oorsprong 
is zeer arbitrair. Zeker is dat in de lente van 
1874 een Britse majoor, Walter Clopton Wingfield, 
een spel patenteerde dat Sphairistikè heet. Het 
spelregelboekje dat hij bij het pakket met onder 
andere ondeugdelijke rackets en rubber ballen 
verkocht, is de oorsprong van het 'lawn tennis'. 
Daarvoor heeft de tennissport onder de naam 
'real tennis' zich eeuwenlang binnen afgespeeld.  
Clopton Wingfield brengt het tennisspel weer naar 
buiten, waar de gegoede stand het balspel kan 

beoefenen op de reeds bestaande cricketvelden of 
de eigen croquetvelden. 
Het succes van het spel is in het Victoriaanse Britse 
rijk beslist de mogelijkheid voor jonge dames en 
heren om gezamenlijk iets te beoefenen. Het lawn 
tennis verspreidt zich via de Britse society snel over 
de hele wereld en ook naar Nederland. Of dat al in 
de jaren zeventig van de negentiende eeuw gebeurt, 
is onbekend. Zeker is dat in 1885 de eerste clubs 
in onder andere Haarlem en Rotterdam worden 
opgericht. Het Gorkumse Ready beweert dat de 
vereniging al in 1882 is opgericht, maar daarvoor 
ontbreekt elk bewijs.

Hoorn
Het is ook onzeker of in de negentiende eeuw in 
Hoorn het tennisspel wordt beoefend. Bekend is 
wel dat in 1906 de Hoornsche Fiets en Tennis Club 
H.F.T.C. is opgericht. De club is nooit bij Koninklijk 
besluit goedgekeurd en dat is niet verwonderlijk: 
de leden zijn zestienjarige jongelui van de H.B.S. 
Zij ondernemen al eerder fietstochtjes door de 
Streek en naar Bergen. In september 1905 wordt 
de zestienjarige Othon Brouwer toegelaten tot de 
H.B.S. De op het Franse gedeelte van St. Maarten 
geboren Brouwer heeft in de West het tennisspel 
geleerd en demonstreert de sport aan zijn nieuwe 
vrienden. Bekende leden van de vereniging zijn 
Jakob Zeijlemaker, later hoogleraar en vice-president 

van het gerechtshof in Amsterdam, Gerard Eijken 
(van de firma Eijken aan het Grote Noord) en 
Cornelis van Doornik (van de houthandel). Het 
ontbreekt de H.F.T.C. aan een tennisbaan en dat 
wordt opgelost als de jongelui – en wellicht hun 
ouders – van G.Jzn. Wonder, eigenaar van het Park 
Hotel, een stuk land achter het hotel huren. Het 
is het terrein waar in 1929 de voormalige Park 
Schouwburg zal verrijzen. Men speelt eerst op gras 

Gedeelte Koninklijk 

Besluit

Leerlingen H.B.S.
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100 jaar Tennis in HOOrn

en anderhalf jaar later op een sintelbaan. In 1909 
verhuist H.F.T.C. naar De Weel waar men achter de 
voormalige Joodse begraafplaats een 'cementbaan' 
aanlegt. 
Mogelijk eerder maar in elk geval in 1911 verhuurt 
H.F.T.C. de baan voor een aantal uren aan de 
officieren van het Hoornse garnizoen. Na 1915 
wordt er niets meer van H.F.T.C. vernomen.

Juliana
Het is niet bekend welke officieren op 20 maart 
1911 de vereniging Juliana hebben opgericht. De 
dan tweejarige kroonprinses wordt de naamgeefster 
van de club. In elk geval houden de militairen 
hun oprichtingsvergadering in de Groote Sociëteit 
aan de Noorderstraat. Tot diep in de jaren dertig 
worden de vergaderingen van de vereniging daar 
gehouden. Als anderhalf jaar later de vereniging 
bij Koninklijk besluit is goedgekeurd, bestaat het 
bestuur ook al uit burgers.  
Anthonie Hendrik van den Berg is in 1912 de  
voorzitter. Van den Berg is arts in Midwoud en heeft 
ook een paar jaar in Hoorn op Onder de Boompjes 
20 gewoond. Later is hij vertrokken naar Utrecht. 
'Onder-voorzitter' is George Marinus de Jongh 
Schiffer, leraar schei-, plant- en dierkunde aan de 
H.B.S. De Jongh Schiffer woont aan het  Grote Oost  
57 en is in 1921 verhuisd naar Brielle. 
Secretaris/penningmeester is Johan Dwars. Zijn 

kleindochter Felice was op 20 maart jongstleden  
aanwezig en hield een toespraak. Dwars wordt op 
27 oktober 1883 in Kampen geboren en trouwt 
in Avenhorn met de dochter van notaris Verhoef 
terwijl hij gelegerd is in Hoorn. Hij is dan 1e 
luitenant der Grenadiers en woont aan het Grote 
Noord 18. In 1914 vertrekt hij naar Den Haag en 
overlijdt op 18 februari 1955 in Ughelen. 
Willy Gerlach is ook officier en de 1e commissaris 
van de vereniging. Een belangrijke functie, want 
hij beheert de "eigendommen der vereeniging 
en is verplicht te zorgen dat op speeldagen het 
benoodigde materiaal ter beschikking is". Gerlach 
is dan 2e luitenant en woont in bij een familie 
Lippits. De 2e commissaris die de 1e commissaris 
en de secretaris/penningmeester statutair moest 
vervangen, is Maria Louise Schönstedt. Marie Louise 
wordt geboren rond 1878. Ze komt uit een roemrijk 
militair geslacht. Ze is de  dochter van 2e luitenant 
der infanterie Willem Charles August Schönstedt 
en kleindochter van de beroemde luitenant-
generaal Aegidius Clemens August Schönstedt. Ze 
is natuurlijk getrouwd met een officier.

Niet alleen
De dames en heren van Juliana zijn naast H.F.T.C. 
niet de enigen die het lawn tennis beoefenen. Even 
na de oprichting van Juliana spelen een twaalftal 
personen het tennisspel op een particuliere baan. 
Aangenomen wordt dat die baan ergens in het 
gebied  tussen Draafsingel, J.P. Coenstraat, Johan 
Messchaertstraat en de Venenlaan moet hebben 
gelegen. Verhalen willen dat uit dit dozijn mensen de 
vereniging Toss is ontstaan. Ook naast de watertoren 
aan de Geldelozeweg wordt getennist en wel op een 
tegelbaan. In 1918 wordt er een tweede baan aan 
De Weel gebouwd, een zogenaamde 'redcover'-

Johan Dwars tekent 
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baan. De grond wordt in erfpacht verkregen en de 
aanleg is gefinancierd door een lening van de heer 
W. Hartman, die als tegenprestatie op de dinsdag 
een eigen speelavond verwerft. 

De standenmaatschappij uit het begin van de 
twintigste eeuw laat niet toe dat andere burgers tot 
Juliana kunnen toetreden. Via ballotage blijft het 
lidmaatschap van de vereniging voorbehouden aan 
leden van  'betere huize', steunend op belangrijke 
titels en functies in de Hoornse en West-Friese 
samenleving. Voor de 'kleine luyden' staat er niks 
anders op dan zich zelf te organiseren. Zo ontstaat 
in 1927 de tennisvereniging Toss. Uit de protestants 
christelijke turnvereniging 'Turnlust' ontspruit 
in 1928 de tennisvereniging 'Vol Moed'. Ook 
rooms-katholiek Hoorn wil tennissen en in 1929 

wordt tennisvereniging 'Wimbledon' opgericht. 
De bekende Hoornse sportleraar Sicco Hiemstra 
zorgt er in 1928 eveneens voor dat ook de jeugd 
van de 'H.B.S. Vereeniging Hoorn' gaat tennissen. 
Hij wordt daarbij gesteund door mevrouw Van 
Berkel-Van der Oord die veel jongelui tijdens 
de overblijfuren 'herbergt'. Zij is ooit lid van de 
H.F.T.C. geweest en helpt  de jongelui een baan te 
huren van Juliana. 

Traditie
Hoewel de clubs strikt gescheiden zijn, ontstaat 
in 1931 een traditie. In de maand september 
spelen de leden van de Hoornse verenigingen 
in toernooivorm tegen elkaar. Het evenement 
wordt 'de Hoornse kampioenschappen' genoemd. 
Wedstrijdleiders zijn mejuffrouw I. de Ruyter de 
Wildt, S. Thomas en D.H. Buiskool. Mejuffrouw 

Joyo Bouvy en Wim Hartman – directeur van 
kaasfabriek De Discus aan de Doelenkade – worden 
de eerste kampioenen. Organisator Dick Buiskool 
zal in 1934 zelfstandig het toernooi leiden. Hij zal 
dat – met uitzondering van 1938 en 1939 – tot 
1962 in zijn eentje doen. Dan gaat Evert Polman 
hem helpen. In 1971 komt Onno Noordegraaf het 
tweetal assisteren (in 2011 is dezelfde Noordegraaf 
weer toernooidirecteur) en in 1973 is ook Ruut 
van Wijk lid van de wedstrijdleiding. In dat 
jaar vinden Polman en Buiskool het welletjes 
en stappen ze uit de organisatie. Noordegraaf 
bouwt met een schare jongelingen het toernooi 
langzaam uit. De Hoornse kampioenschappen 
zijn al in 1973 opengesteld voor spelers van 
buiten Hoorn en Enkhuizen. In 1975 verhuist 
het toernooi naar de maand juli. In 1978 worden 

'de Hoornse' gesponsord door makelaarskantoor 
Boekweit & Olie. Het toernooi wordt in 1987 een 
drie sterren nationaal ranglijsttoernooi en kort 
daarna zelfs een toernooi van de vierde categorie. 
Nationale en internationale topspelers doen tot op 
de dag van vandaag mee. Vijfvoudig Nederlands 
kampioen Jasper Smit uit Volendam wint in 2011 
het tachtigjarige evenement.  Het toernooi is alleen 
in 1945 en 1952 niet gehouden.

Verhuizingen
In 1934 verlaten Juliana, Toss en Wimbledon 
de banen aan De Weel om op het gemeentelijke 
Wilhelmina sportpark te gaan tennissen. Elke 
vereniging bespeelt hier een eigen baan. Toss en 
Wimbledon hebben elk een bescheiden kleedhuisje, 
Juliana laat een bijna echt clubhuis bouwen. De 
tijden dat men zich in het hotel 'Het Wapen van 
West-Friesland' tussen het Kleine Noord en het 
Scharloo ging omkleden, zijn definitief voorbij. 
Wat er van de vereniging 'Vol Moed' is geworden, is 
onbekend. Mogelijk is deze club nog enige tijd de 
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inmiddels voor wedstrijden afgekeurde banen aan 
De Weel blijven bespelen.
Juliana leeft op. De club kent ledengroei en 

er wordt zowaar een heuse trainer aangesteld: 
de heer Casparis. Hij zal in 1951 opgevolgd 
worden door Theo van Schie, de man die ook 
de districtstrainingen verzorgt. Dat is allemaal 
geregeld door Dick Buiskool. De Hoornse advocaat 
is niet alleen tien keer Hoorns kampioen en tot 
de jaren zestig actief als speler van het eerste 
team, hij is ook voorzitter van Juliana en van 
het district Noord-Holland-Noord. Door Buiskool 
zijn in de jaren daarna ook beroemde trainers als 
Mauk Smit, Cees Houweling (later de succestrainer 
van Brenda Schultz en de beide Krajiceks), Rob 
Gurowitsch, Frans Kleinsma en Siem Keijzer bij 
Juliana werkzaam. Het rommelt dan wel bij Toss 
en Wimbledon. De laatstgenoemde krijgt  zelfs te 
maken met een heuse opsplitsing. Een groep leden 
richt een tweede rooms-katholieke vereniging op, 
Forrest Hills genaamd. Wimbledon en Forrest 

Hills komen weer tot elkaar, maar in 1963 heft 
Wimbledon zich op. Toss heeft dat al eerder 
gedaan. Diverse fusiebesprekingen met Juliana 
lopen op niks uit. In 1961 heft de vereniging 
zich op en worden de overgebleven leden lid van 
Juliana. Juliana gedijt desalniettemin en in 1965 
komt er een vierde baan bij.

Vol
In 1968 is het park volgens het bestuur met 280 
leden 'vol' en wordt er een ledenstop ingevoerd. 
De club heft de ledenstop in 1971 even op, groeit 
door naar bijna 400 leden en voert opnieuw een 
stop in. Het inwonertal van Hoorn breidt zich uit 
en de belangstelling om te tennissen eveneens. Op 
een gegeven moment is de ledenlijst kleiner dan 
de wachtlijst… In 1977 verhuist Juliana naar de 

Holenweg waar de gemeente een tennispark met 
een hal met vier indoorbanen, tien gravelbanen 
en een groot clubhuis heeft gebouwd. De club 
huurt de accommodatie en groeit naar 1200 leden 
en later zelfs naar bijna 1400. Veel mensen op de 
wachtlijst hebben de nieuwbouw niet afgewacht 
en nemen de wijk naar buurtverenigingen, die 
in de jaren zeventig overal in West-Friesland 
worden opgericht. Als in 1979 een gemeentelijke 
herindeling wordt ingevoerd en Zwaag en (Wester)
Blokker administratief bij Hoorn worden gevoegd, 
krijgt Juliana er een buurtvereniging bij. Dat is de 
Tennis Vereniging Swaegh uit Zwaag. Swaegh is 
al op 31 juli 1975 opgericht en hoewel duidelijk 
een dorpsclub, herbergt het vele inwoners uit het 
uit zijn voegen barstende Hoorn. De club timmert 
met twee bekende toernooien (het Open Swaegh 
op het eigen terrein en het overdekte Swaegh/
Koedshaltoernooi in Oosterblokker) nadrukkelijk 
aan de weg. Het duurt tot 15 december 1982 voor 
zich een derde vereniging aandient in Hoorn. In de 
woonwijk Grote Waal ontstaat tennisvereniging De 
Hulk. Voor velen een intrigerende naam. De club is 

v.l.n.r. Toon Stumpel, Alie de Wit, Dick en Truus Buiskool 
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echter niet vernoemd naar de groene stripfiguur, maar 
naar het naastgelegen natuurgebied. Tegenwoordig 
trekt één keer per jaar heel Hoorn naar het knusse 
park als het befaamde Theehuisjetoernooi elke 
zomer veel deelnemers en nog meer toeschouwers 
trekt. In een andere wijk in Hoorn, de Risdam, 
wordt op 5 oktober 1983 De Balletuin opgericht. 
Ook deze vereniging trekt veel buurtbewoners. Een 
van de initiatiefnemers is tennistrainer Ted van der 
Bruggen, speler van het eerste team van Juliana en 
clubtrainer van Heerhugowaard. De nieuwe clubs, 
maar zeker ook Juliana, profiteren allemaal van zijn 
inspanningen. Ted van der Bruggen geeft namelijk 
met zijn tennisschool All-In in de gemeentelijke 
tennishal aan iedereen die wil tennissen voor tachtig 
gulden tien lessen. Van der Bruggen zorgt zodoende 
voor duizenden tennissers in Hoorn en omstreken. 

Juliana naar de Blauwe Berg, TV Hoorn aan 
de Holenweg
Als het tennispark en de tennishal in 1985 
commercieel wordt uitgebaat door het echtpaar 
Vlaar, voelt Juliana zich na enige tijd niet meer 
thuis op de Holenweg. Na veel wikken en wegen 

besluit een historische ledenvergadering – meer dan 
500 leden zijn present – in het cultureel centrum 
De Huesmolen dat de vereniging gaat verhuizen. 
In 1992 verhuist de vereniging Juliana met 1000 
leden naar de Blauwe Berg. Daar is met eigen 
middelen het huidige complex met acht gravelbanen 
en een clubhuis gebouwd. Op de oude locatie aan 
de Holenweg is dan inmiddels TV Hoorn ontstaan. 
Op 5 juni 1990 is deze vereniging opgericht. Door 
de nauwe banden met wat nu het sportcentrum 
Hoorn heet, floreert TV Hoorn zó dat al binnen twee 
jaar het ledenaantal dat van Juliana overstijgt. Ook 
sportief laat de nieuwste Hoornse tennisvereniging 
van zich horen. In de winter wordt ook nu nog 
een nationaal befaamd indoortoernooi gehouden, 

terwijl in het toernooiseizoen het Hoorns Open 
en een sterk jeugdtoernooi wordt georganiseerd. 
Daarnaast acteert TV Hoorn in de jaren negentig 
op het allerhoogste landelijke competitieniveau 
(de professionele eredivisie) en vinden ook de 
nationale tenniskampioenschappen onderdak op het 
tenniscomplex. Ondanks dat Juliana voor het eerst 
in de historie sportief wordt overvleugeld, handhaaft 
de vereniging zich in de schaduw van de jongste 
buur. Het Boekweit & Olie toernooi blijft sportief 
het belangrijkste toernooi in de stad en de club zakt 
nooit lager weg dan de derde klasse.
De Balletuin, De Hulk en Swaegh laten Juliana 
en TV Hoorn sportief begaan en richten zich op 
sfeertoernooien, de districtscompetitie en wedstrijden 
in clubverband. 

De 21ste eeuw 
Na ongeveer tien jaar toptennis, profileert TV Hoorn 
zich in deze eeuw steeds nadrukkelijker op recreatie 
en een wat bescheidener wedstrijdtennisniveau. 
De vereniging blijft moeiteloos Hoorns grootste 
tennisvereniging, maar het ledental van alle vijf 
tennisverenigingen neemt langzaam maar zeker af. 
Juliana ziet wel zijn kans schoon op competitieniveau 
het terrein te heroveren. In 2004 promoveert 
het eerste gemengde team van Juliana naar de 
hoofdklasse, het op één na hoogste niveau van 
Nederland. Het is de hoogste positie sinds de eerste 
deelname aan de competitie in 1919. 
Op 20 maart 2011 viert Juliana zijn honderdjarig 
bestaan. De burgemeester reikt de voorzitter de 
Koninklijke Erepenning uit Honderden leden en 
oud-leden bezoeken de reünie en de receptie. In 
de lokale krant wordt in de serie "De tenniseeuw 
van West-Friesland" de man geïnterviewd die dertig 
jaar geleden voor een schier oneindige hoeveelheid 
tennisspelers in Hoorn heeft gezorgd. Ted van 
der Bruggen heeft zijn tennisschool verkocht maar 
heeft voor de verenigingen in Hoorn nog een goed 
advies: "Ik hoop voor de toekomst dat clubs meer 
gaan samenwerken. In ledenwerving, vrijwilligers, 
inkoop van materialen. Daarin valt een enorme slag 
te maken." 
Op 19 november werd het jubileumboek 100 jaar 
tennis in Hoorn ten doop gehouden. Het eerste 
exemplaar van het boek werd aangeboden aan Roger 
Tonnaer, Hoorns wethouder cultureel erfgoed en 
voorzitter van het Westfries Archief. Het boek is 
tot 31 december te koop in boekhandel Stumpel 
voor e 10,-. In 2012 gaat de prijs voor het 168 full 
colour pagina's gebonden boek naar e 15,-. ISBN 
9789020516234
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Geachte redactie,

In het nummer 2011-3 van Oud Hoorn staat een 
verhaal over Gré Visser.
Hierover heb ik een verbetering/aanvulling.
 
Op pagina 120 staat dat Gré Visser het winkeltje 
van kleermaker Feller huurde.
Dit is niet juist.
Er was inderdaad een kleermakerij gevestigd op 
Grote Noord 75. Het pand was eigendom van 
juwelier Van Straaten (die schuin tegenover dit 
pand een zaak aan het Grote Noord had).
Het pand werd gehuurd door kleermaker Hans 
Johann Reintjes, die vanaf 1934 aan de straatkant 
van het pand een kleermakerij met een etalage had. 
Hij was getrouwd met Paulina Catharina (Lien) 
Feller en had een dochter Han Reintjes. Hier is 
waarschijnlijk de verwarring van de naam ontstaan.
Hans Johann Reintjes was een Duitser en is op 
28 maart 1931 naar Hoorn gekomen. Toen het 
Derde Rijk instortte werden ook Duitsers die 
buiten Duitsland woonden onder de wapenen 

lezers scHrijven

geroepen. Hij werd ingezet bij de slag om Arnhem 
en sneuvelde op 27 september 1944 bij Randwijk. 
Zijn lichaam is nooit gevonden.
Zijn weduwe Lien Feller bleef met een kleuter 
achter zonder inkomen. Waarschijnlijk heeft zij 
de kleermakerij onderverhuurd en is zij zelf met 
dochtertje achter en boven de kleermakerij blijven 
wonen.
Later is het pand gekocht door Gra Feller, die er een 
kapsalon is begonnen.
 
Gra Feller was mijn moeder en Lien Feller een 
tante, die altijd bij ons heeft ingewoond.
Ik heb dit verhaal ook gecheckt bij Han Koetsier-
Reintjes, de dochter van Hans Johann Reintjes.
 
Wellicht kunt u dit in een volgend nummer als 
aanvulling meenemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jaap Hardy

vereniging Oud BrOek in waTerland

Leden van de Vereniging Oud Broek in Waterland 
brachten op 28 september j.l. een bezoek aan 
Hoorn. Gids Marian Godvliet is het aanspreek-
punt wat het programma voor deze zustervereni-
gingen betreft.  

Marian,

Nogmaals reuze bedankt voor al je bemoeienissen. 
Het was fijn om met je te mogen samen werken. We 
kunnen terugzien op een voortreffelijk geslaagde 
missie naar Hoorn met onze Vereniging Oud 
Broek in Waterland. Wil je onze dank nogmaals 
overbrengen aan Trudi, Huub en Christ, die allen 
op hun eigen manier een voortreffelijke bijdrage 
hebben geleverd aan het welslagen van onze 
excursie. Dit geldt natuurlijk ook voor het bestuur 
en de medewerkers van jullie vereniging die ons 
zo goed en gastvrij hebben ontvangen met koffie 
en thee in jullie prachtige verenigingsgebouw. Alles 
verliep exact volgens planning. Ook de borrel en 

de hapjes waren buitengewoon goed geregeld door 
Niels en zijn medewerk(st)ers van Restaurantcafé 
Ridderikhoff. We hebben een fantastische middag 
bij jullie doorgebracht. Je hoort van ons voor een 
tegenbezoek aan ons mooie Broek in Waterland in 
het volgende voorjaar en verblijven,
met vriendelijke groet, ook namens onze voorzitter 
Dick Broeder,

Jan Maars
Vereniging Oud Broek in Waterland.

Het gezelschap voor het 

Oost-Indisch pakhuis



206

van de BesTuursTaFel

egBerT OTTens

Najaarsledenvergadering
De belangstelling voor de najaarsledenvergadering 
was overweldigend. Rond de tweehonderd leden 
en belangstellenden verdrongen zich in Brasserie 
Oostereiland en Cinema Oostereiland. In allerijl moest 
een plan B worden bedacht. Want de grote filmzaal van 
Cinema Oostereiland telt 110 stoelen. Gelukkig kon 
de film Van donker naar licht, over de restauratie van de 
gebouwen en de realisatie van Cinema Oostereiland, 
ook in de beide andere zalen worden vertoond en 
konden degenen die vooral voor de excursie gekomen 
waren al tijdens de vergadering worden rondgeleid. 
Het verslag van de vergadering vindt u in een volgend 
nummer van het Kwartaalblad.

Monumentenprijs Oud Hoorn 2011
Tijdens de najaarsledenvergadering werd de jaarlijkse 
monumentenprijs uitgereikt. Dit jaar ging deze naar 
de gemeente Hoorn. De vereniging sprak daarmee de 
grote waardering uit voor raad en college, huidig en 
vorig, die de moed hadden om dit project van de grond 
te tillen. Wethouder Tonnaer nam de prijs in ontvangst 
als vertegenwoordiger van allen die bijgedragen hadden 
aan de succesvolle realisatie van de restauratie van het 
Oostereiland. Immers alle partijen hadden met grote 
inzet en creativiteit een prestatie van formaat geleverd. 
De wethouder kreeg een oorkonde. Gewoonlijk wordt 
tevens een bordje overhandigd om op de gevel aan te 
brengen, waarop een en ander over de prijs en de reden 
van toekenning vermeld staat. Nu bleef dat achterwege. 
Het is de bedoeling dat volgend jaar bij de officiële 
opening een steen in de gevel van de toegang tot de 
binnenplaats wordt aangebracht, met daarop de tekst 
en een bewerking van een schilderij van Jan Claesz. 
Rietschoof van het Oostereiland ten tijde van de VOC. 
Dit schilderij verdween helaas bij de brutale diefstal uit 
het Westfries Museum in 2005.

Oorlog en verzet
In haar boek over haar leven noemt Gré Visser een aantal 
namen van mensen uit het verzet in Hoorn en West-

Friesland. We willen als vereniging onderzoek doen 
naar de oorlogsgeschiedenis in Hoorn om de verhalen 
van mensen die in die oorlogsjaren een belangrijke rol 
hebben vervuld te bewaren. Het getuigt van respect als 
hier ook in de straatnaamgeving aandacht voor komt. 
Mochten er leden zijn die aan dat onderzoek willen 
meewerken dan kunnen zij zich telefonisch of via 
e-mail aanmelden. 

Overleg college – Oud Hoorn
De relatie met de gemeente is goed. Er wordt 
prijs gesteld op onze kritische inbreng. Ook in de 
Commissie Welstand en Monumenten, waarin we 
zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks vindt overleg met 
de wethouder Monumentenzorg, Roger Tonnaer, 
plaats. De laatste keer eind oktober jl. Een vruchtbaar 
gesprek waar ideeën werden uitgewisseld en informatie 
overgedragen over zaken die voor beiden van belang 
zijn. Als dat nodig is wordt ook een kritische of pittige 
noot gekraakt. Goed was het te horen dat de wethouder 
het overleg graag twee maal per jaar wil houden. Dat 
aanbod hebben we niet afgeslagen.

Poort van Hoorn
Onze vereniging is in de persoon van Frans van 
Iersel in de klankbordgroep De Poort van Hoorn 
vertegenwoordigd. Wethouder Ronald Louwman 
nodigde de vereniging tijdens de vorige ledenvergadering 
daarvoor uit. Inmiddels blijken er zo'n veertig mensen 
om de tafel te zitten. Het is de vraag of je dan nog 
van een klankbordgroep kunt spreken. Toen ik dat 
hoorde moest ik aan de torenbouw van Babel denken. 
Vooralsnog zien we niet van onze deelname af. Maar 
het moet wel werkbaar zijn en niet ontaarden in grote 
spraakverwarring. Overigens: met die toren en de 
spraakverwarring…. Nou ja, u kent het verhaal. 
De werkwijze van deze klankbordgroep is merkwaardig. 
Bij het ontwikkelen van grote ruimtelijke plannen zijn 
wij in de Nederlandse stedenbouw gewend om eerst 
een aantal zaken op een rijtje zetten. Zoals bijvoorbeeld 
hoeveel winkels denken wij de komende twintig jaar 
extra nodig te hebben en hoe gaat het verkeer zich 
ontwikkelen? In de klankbordgroep zijn die vragen 
niet aan de orde, wel wordt er gepraat over welke sfeer 
het gebied voor het station moet uitstralen. Hoofd- en 
bijzaken?  

Verrommeling binnenstad
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
gevolg gegeven aan onze brief van afgelopen zomer 
over de verrommeling in de binnenstad. Op een 
aantal plaatsen heeft dat al effect gehad. Zo zijn 
de dichtgeplakte ramen op het stationsgebouw, die 
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menigeen een doorn in het oog waren, verwijderd. 
We hebben in een gesprek met wethouder Tonnaer 
nogmaals aangedrongen op versterking van het 
handhavingsbeleid.

Terrassenbeleid
In het verlengde hiervan: eind oktober boog de 
algemene raadscommissie zich over de voorstellen van 
het college over het terrassenbeleid. Met de verruiming 
en de vereenvoudiging van de regels kan de vereniging 
leven, zoals bijvoorbeeld met de overterrassen. Een 
vitale en leefbare binnenstad is ons aller belang. Maar 
regels zijn helaas onontbeerlijk voor het bewaren van 
de bijzondere kwaliteit van onze binnenstad. Punt 
is dat er meer en beter gehandhaafd moet worden 
door de gemeente. Wethouder Ruppert zei daar oog 
voor te hebben. Op de verruimde regels zou strakker 
worden toegezien. Zorgelijk is dat enkele politieke 
partijen vinden dat regels niet of nauwelijks nodig zijn. 
Ondernemers kunnen best zelf bepalen wat goed is. 
Maar wat goed is voor een ondernemer hoeft niet altijd 
goed voor het aanzien van de stad en het historische 
karakter te zijn. Regels zijn nu eenmaal nodig. Zijn we 
de dichtgeplakte ramen op het stationsgebouw kwijt, 
nu heeft één van de restaurants aan de Roode Steen 
de ramen op de bovenverdieping dichtgeplakt. Geen 
gezicht. Ondernemers zijn, om met Joris Luijendijk te 
spreken: net mensen. Het dagelijks opruimen van de 
terrassen is in dat licht een vereiste. Wanneer wordt 
geaccepteerd dat de terrassen niet opgeruimd behoeven 
te worden, of buiten opgestapeld, kom je snel in een 
neerwaartse spiraal.

Sterflats
Verheugd zijn we nog steeds dat de Sterflats in de Grote 
Waal, mede door de inbreng van Oud Hoorn, op de 
gemeentelijke monumentenlijst werden geplaatst. Het 
ensemble dat eind jaren zestig, begin jaren zeventig 
werd gebouwd naar een ontwerp van architect 
Gelderblom, was een reactie op de elders in het land 
doorgeschoten opvattingen in de architectuur. De 
ultieme uiting van die opvatting eindigde bijvoorbeeld 
in Bijlmermeer. De tot in het extreme doorgevoerde 

negenlagenbouw werd door critici wel de verticale 
tuinstad genoemd. Met de bouw van de Sterflats 
toonde Hoorn aan dat ook in grote dichtheid een 
gevarieerd concept kon worden gerealiseerd. Juist dat 
ensemble, met de variaties in hoogte, maakte het wijkje 
bijzonder en zorgde voor een aantrekkelijk en rustig 
binnengebied. Als vereniging hebben we begrip voor 
het feit dat IntermarisHoeksteen, de eigenaar, iets aan 
de zogenoemde E-blokken wil doen. Van meet af aan 
zijn er problemen geweest. Maar bij het zoeken van 
oplossingen zal de oorspronkelijke maatvoering van 
de wijk gerespecteerd moeten worden. Geen torens 
toevoegen of blokken ophogen.  

Een nieuwe Welstandsnota
De nieuwe welstandsnota is al een paar jaar onderweg. 
Het was de bedoeling om de nota nog door de 
vorige raad te laten vaststellen. WZNH (Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland) en de gemeente komen 
steeds met nieuwe veranderingen of verbeteringen, 
met als gevolg dat de nota weer enkele maanden 
blijft liggen. Volgens ons is het gemeentebestuur in 
overtreding door het ontbreken van een geactualiseerde 
welstandsnota. 

Monumentale bomen
De Commissie Welstand en Monumenten adviseerde 
negatief op de aanvraag voor de kapvergunning voor 
een belangrijk monument: één van de bomen op de 
Weeshuistuin. Deze boom is van grote waarde voor 
het straatbeeld. Vooral de aanblik vanaf Onder de 
Boompjes is geweldig omdat de bomen boven de 
laagbouw aan de overzijde uit torenen. De boom is 
niet voor niets tot monument verklaard. Kenmerkend 
aan monumentale bomen is dat het oude bomen 
zijn die veelal onderhoud behoeven. Onlangs zijn 
bij een storm enkele takken uit de boom gebroken. 
Telkens als er in Hoorn een oude boom beschadigd 
raakt leidt de conclusie automatisch naar kappen. De 
verantwoordelijke afdeling van de gemeente Hoorn 
is al 25 jaar doende om de bomen op de Johan 
Messchaertstraat gekapt te krijgen en vijf jaar geleden 
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werden de bomen bij de sluis van het Kleine Oost rijp 
voor de kap geacht. Ook de platanen op de Turfhaven 
hadden tien jaar geleden al gekapt moeten zijn. Zo ook 
deze boom. Inderdaad deze boom is beschadigd, en 
deze boom zal geen honderd jaar meer mee gaan. Een 
staalconstructie als de beroemde boom van Anne Frank 
is ook niet de bedoeling van Oud Hoorn. Maar vaak 
kunnen dergelijke bomen met een beetje onderhoud 
nog geruime tijd mee. Als de gemeente zich niet voor 
haar monumentale bomen wil inspannen dan moet zij 
die lijst afschaffen. Ons gaat het om behoud van het 
groen, maar vooral om het waardevolle stadsbeeld. 
 
Plannen Rijkswaterstaat
Een zorgelijke ontwikkeling vormen de plannen van 
Rijkswaterstaat voor het Hoornse Hop, waar we als 
gemeente nauwelijks grip op lijken te krijgen. Bij 
Warder wordt in het kader van Natura 2000 een proef 
gedaan om de waterkwaliteit van het Markermeer te 
verbeteren door de aanleg van een luwtescherm. Dat 
moet de plantengroei en de diversiteit bevorderen. 
Slaagt de proef dan is het voornemen om een tien 
kilometer lange damwand van Warder naar Wijdenes 
te realiseren, waardoor het Hoornse Hop wordt 
afgesloten. Gevolg is dat de enige 'baai' die ons land 
rijk is en die juist het beeld van de stad vanaf het 
water bepaalt, geleidelijk van karakter zal veranderen. 
Achter de luwtedam ontstaat een moerassig gebied. Er 
blijven in de plannen slechts twee doorgangen om de 
stad vanaf zee te bereiken. Daarmee wordt de relatie 
tussen water en stad geweld aangedaan. Ook voor de 
economie van de stad zal deze ontwikkeling gevolgen 
hebben. Met name de watersport en de bruine vloot 
zullen het gaan merken. Een aantal inwoners van 
Hoorn en West-Friesland is bezig met de oprichting 
van een stichting die deze ongewenste ontwikkeling 
moet keren. 

Bouwkunstcursus
De bouwkunstcursus start januari 2012. De cursus 
staat onder leiding van Femke Uiterwijk en Boudewijn 
van Langen van het architectenbureau TPAHG. Peter 
Tack verzorgt de documentatie. Als vanouds voldoende 
belangstelling. De cursus is volgeboekt. 

Website niet in de prijzen
De website is dit jaar niet aangemeld voor een 
externe beoordeling, hoewel zo'n toets leerzaam en 
stimulerend is. Onlangs meldden we ons wel aan 
voor de beste geschiedenis website 2012 (zie pag. 
215). Veel informatie is weer aan de verschillende 
rubrieken toegevoegd. Door toepassing van betere 
zoektechnieken is ook de zoeksnelheid verbeterd. De 

verbreding van het beeld is ook een vooruitgang. Voor 
de inhoudelijke redactie wordt een auteur voor de 
scholenrubriek gezocht. Diverse schoolgebouwen staan 
beschreven, maar er zijn nog verschillende scholen 
die dat verdienen. De werkzaamheden bestaan uit 
het verzamelen van informatie en fotomateriaal en het 
samenstellen van een logisch verhaal dat op de website 
wordt geplaatst. Dat laatste gebeurt door één van de 
technische medewerkers van de Internetwerkgroep.
Eddy Boom schrijft elders in dit nummer over de 
activiteiten voor de jeugd. De website-redactie wil in 
het verlengde daarvan een jeugdrubriek op de site 
beginnen. Het publiceren van werkstukken, foto's en 
filmpjes kan hier onderdeel van zijn. De werkgroep 
is op zoek naar iemand die de jeugdrubriek op 
aantrekkelijke wijze wil inrichten en onderhouden. 
Heeft u interesse?: Neem contact op met janfloris@
quicknet.nl  
 
Contributie
Tijdens de laatste ledenvergaderingen is dit punt 
aangestipt. Vanaf 2000 is de contributie ongewijzigd 
gebleven. Dat kon heel lang vanwege de vaste 
lidmaatschapsbijdrage en de hoge rentestand. Door de 
lage rente van de laatste jaren en de stijgende kosten 
voor onze activiteiten, loopt het positieve saldo op 
onze rekening sterk terug. In de bestuursvergadering 
van begin november besloot het bestuur om tijdens de 
voorjaarsledenvergadering van 2012 ingaande 2013 
een contributieverhoging tot e 22,50, nu e 20,50, voor 
te stellen. Of we er daarmee voor enkele jaren uit zijn 
zal de tijd leren. Het staat uiteraard vrij om een hoger 
bedrag aan de vereniging over te maken.  

Visserseiland
Elf november jl. presenteerde onze gids Huub 
Ursem zijn fraaie boek over de geschiedenis van het 
Visserseiland. Wie deze rasverteller kent begrijpt dat 
het een prachtig boek is geworden vol verhalen over de 
geschiedenis en de bewoners. De oplage van 1000 is 
inmiddels uitverkocht.  

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Elly van 

den Berg-Blokdijk
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12 september jl. was een grote verrassing voor 
alle aanwezigen en Gré Visser, wier verhaal in het 
vorige Kwartaalblad stond, in het bijzonder. Tijdens 
de bijeenkomst in het Pakhuis zou burgemeester 
Onno van Veldhuizen haar het Kwartaalblad 
overhandigen. Hij kwam met een geschenk van 
een totaal ander kaliber: het ereburgerschap van de 
stad Hoorn. 
Na Johan Christiaan Kerkmeijer, de oprichter 
van onze vereniging, in 1937, Pieter Nooteboom 
in 1961 en Dick Breebaart in 1987, is Gré Visser 
de vierde ereburger van Hoorn, de eerste vrouw. 
Hiermee maken mevrouw Visser, en via haar de 
oorlogstijd, een onlosmakelijk deel van de historie 
van onze stad uit. 
Begin volgend jaar zal op de gevel van haar vroegere 
woonhuis, Grote Oost 33, waar nu stripwinkel Het 
Gele Teken is gevestigd, een gevelsteen worden 
aangebracht waarop aan haar moedige daden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd. 
De tekst van de speech van burgemeester Van 
Veldhuizen is op de website van de vereniging 
te lezen. Daar vindt u ook het videoverslag van 
RTVNH. 
Op deze pagina treft u enkele foto's aan, die 
gedurende bijeenkomst zijn gemaakt. 

gré visser ereBurger
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Hein scHneiders

160 jaar Sappho is een enorme lange tijd. Wat 
heeft de oudste vereniging van Hoorn betekend 
voor het culturele klimaat? Door de jaren heen zijn 
honderden burgers van Hoorn lid geweest van het 
koor. In al die tijd zijn er minstens twee keer per 
jaar concerten geweest die bezocht werden door 
grote aantallen muziekliefhebbers. Niet voor niets 

heeft Sappho het predicaat 'Koninklijk' gekregen 
bij haar 80-jarig bestaan. Dat was omdat het een 
uitzonderlijke verdienste had voor het muzikale 
klimaat. En nog heeft. Onlangs is de onderscheiding 
met vijfentwintig jaar verlengd. Dat gebeurt alleen 
als de vereniging zich nog onderscheidend weet te 
manifesteren. En dat doet Sappho nog steeds met 
een hoge kwaliteit. Al gaat het niet makkelijk en 
houdt het ledental vooral bij de mannen niet over.
Terwijl het toch met mannen is begonnen, toen 
in 1851. De pasbenoemde directeur van de 
gemeentelijke muziekschool Hendrik Arnoldus 
Meijroos richtte in Hoorn meteen een Liedertafel  
met 12 mannen op. Net als veel andere Liedertafels 
in die tijd kreeg deze de naam uit de Griekse 
oudheid, namelijk van een Griekse dichteres, 
Sappho. Deze tijd was rijp voor dit initiatief. 
Men had weer oog gekregen voor cultuur. Meijroos 
had veel succes met zijn gezelschap. Na twee jaar, 
in 1853, ging het koor dat al 31 zangers telde, per 
trekschuit naar een groot concours in Amsterdam. 
Absoluut hoogtepunt onder muziekstalmeester 
Meijroos is het Provinciaal Noordhollandsch 
Zangfeest dat in 1859 in Hoorn werd gehouden. 
De bevolking liep uit met vlaggen om de bezoekende 

koren te verwelkomen. Nog onder hem werd 
besloten om een afdeling orkest aan de vereniging 
te verbinden. 

In 1862 werd Meijroos benoemd als muziek-
directeur in Arnhem, en werd Heinrich Friedrich 
Utermöhlen zijn opvolger bij de Hoornse 
muziekschool. Onder zijn bijna 40-jarige leiding 
van 1862-1900 kwam Sappho tot grote bloei. 

Men nam afscheid van de Liedertafel die in 
1877 werd omgedoopt tot 'Mannenzang- en 
Orkestvereniging Sappho'. De eerste twee jaar 
van zijn bestaan heeft Sappho gerepeteerd in de 
zaal van 'Het Nut' in het Oostindische Huis aan 
de Muntstraat. Daarna verhuisde men naar het 
Park van L. Dankelman, een van de oprichters van 
de Liedertafel. Hier werd het tweedaags 25-jarig 
jubileum gevierd in de hiertoe verbouwde Parkzaal. 
Ook andere zangverenigingen uit Noord-Holland 
namen hieraan deel. De concerten van 'Sappho' 
zorgen voor een grote bijdrage aan de exploitatie 
van het Park.

Utermöhlen was een man van gezag, een prettig 
mens en een groot pedagoog. Hij repeteerde eerst 
één maal per week koor en orkest apart. Als het 
stuk er goed inzat, kwamen de zangers en spelers 
tezamen. De laatste jaren konden, voor het eerst,  
werkelijk grote koorwerken, zoals oratoria en 
requiems, in studie worden genomen. Voor de 
solo-partijen werden zangers en zangeressen van 
naam aangetrokken. Door middel van 'Sappho' 
heeft men meermalen in onze stad kunnen genieten 
van solisten op velerlei gebied, o.a. Julius Röntgen, 

kOninklijke zangvereniging sappHO 160  jaar
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Aaltje Reddingius, die haar debuut maakte, ook 
de beroemde zanger Orelio en de heer Magnée 
uit Wognum. Zelfs de wereldberoemde, in Hoorn 
geboren zanger Johan Messchaert, de zoon van één 
van de oprichters, trad als solist op. Ook de dochter 
van Utermöhlen, Johanna die ook pianiste was, 
werd regelmatig ingeschakeld. 

Onder Utermöhlens leiding heeft Sappho 
tientallen concerten gegeven en aan verschillende 
concoursen deelgenomen en maar liefst zeven 
lustra gevierd. Het 40-jarig bestaan in 1891 
werd een groots gebeuren. Het pas opgerichte 
Concertgebouworkest onder leiding van Willem 
Kes en het Amsterdamse Mannenkoor Euterpe 
onder leiding van Johan Messchaert kwamen het 
tweedaagse feest opluisteren. "Nooit hoorden we 
schooner mannenzang dan van dit koor", schreef 
de Hoornsche Courant. Utermöhlen hield zich niet 
alleen bezig met het mannenkoor en het orkest, 
maar ook met kinderzangklassen en tenslotte werd 
Sappho opengesteld voor vrouwen. In 1892 traden 
31 dames toe en vormden met een aantal mannen 
het gemengd koor. Dat gaf het repertoire oneindig 
veel meer mogelijkheden.

In 1901 werd met het 50-jarig bestaan van 
Sappho een tweedaags muziekfeest gehouden  
met het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v Wouter 
Hutschenruyter met medewerking van sopraan 
Noordewier-Reddingius, sopraan Oldeboom-
Lutkemann, tenor Rogmans en bas Joh. Messchaert. 
Op het programma stond onder andere de 

Liebesliedwalzer van Johannes Brahms. 
De verhouding met het Park werd echter minder en 
er werd na 1913 andere repetitieruimte gevonden 
in Het Witte Paard. Alleen voor de uitvoeringen en 
de daaraan voorafgaande generale repetities werd er 
nog gebruik gemaakt van het Park.

kOninklijke zangvereniging sappHO 160  jaar
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Na deze legendarische tijd ging het minder 
voorspoedig. Dat had enerzijds te maken met 
de opvolger van Utermöhlen, Jan van Dissel die 
vanwege zijn gezondheid vaak verstek moest laten 
gaan. Anderzijds was het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog oorzaak van de inzinking. 

Maar in 1918 werd weer een dirigent gevonden die 
bezieling wist te geven aan koor en orkest: Gerard 
H. Boedijn uit Hoorn. Hij weet Sappho een periode 
van bloei en voorspoed te geven tot 1946, met een 
intermezzo van 1928-1932, toen G.H. Boedijn naar 
Veendam ging als directeur van de muziekschool. 
Sappho bleef trekken en bij zijn terugkeer in Hoorn 
vond hij een 'Koninklijke' Zangvereniging terug. En 
een zelfstandig opgericht symfonieorkest. 
Het ledenaantal was van 146 naar 98 teruggelopen. 
De economische malaise van de 30-jaren trof ook 
Sappho financieel, hoewel het volksconcert ter 
gelegenheid van de dahliatentoonstelling  op 4 
september 1933 door 700 personen werd bezocht. 
Boedijn was naast dirigent ook componist. Veel 
van zijn werken zijn onderdeel geweest van de 
concerten van Sappho. In 1921 bij het 70-jarig 
bestaan, bracht het koor met succes de 12de Mis van 
Mozart. Deze klonk opnieuw toen de vereniging 85 
jaar bestond in 1936, deze keer met solisten van 
nationale faam. Het requiem van Cherubini trekt in 
de Oosterkerk op 6 mei 1938 600 bezoekers.  

De tijd van de Duitse bezetting was voor 
Sappho niet makkelijk. Op 3 juli 1940 werd in 
de Noorderkerk geconcerteerd ten bate van de 
oorlogsslachtoffers in Rotterdam. In 1942 en 1943 
zijn er geen uitvoeringen en het ledenaantal loopt 

terug. Op 3 september 1944 trekt een concert in 
de Noorderkerk 's middags 1400 bezoekers. Dan 
ligt de vereniging 8 maanden stil. Na de bevrijding 
kwam de vereniging moeizaam op gang.

Piet Morsch heeft de taak van dirigent van 1949 tot 
1958 overgenomen. Hij was jong en actief en wist 
het eeuwfeest in 1951 tot een groots gebeuren te 
maken. Sappho voerde met 80 leden het Requiem 
in C-mol van Cherubini uit. De begeleiding was 
in handen van het eigen orkest versterkt met 
het zelfstandige Hoornse Symfonieorkest Sinfonia. 
Meteen na het 100-jarig bestaan is het tot een breuk 
gekomen met de eigenaar van het Witte Paard, maar 
men slaagt erin een eigen gebouw aan de Turfhaven 
aan te trekken. Op 3 januari 1952 wordt het door 
aannemer Appel verbouwde lokaal feestelijk in 
gebruik genomen. En nog steeds repeteert Sappho 
op deze plek. Na lange tijd deed men ook weer 
mee aan een zangconcours in Apeldoorn. Zowel 
het gemengd koor als het mannenkoor behaalden 
lauweren in een gezelschap van 62 koren.

Na deze bloei trad opnieuw een teruggang in. 
Het eigen orkest schrompelde ineen tot een klein Sappho met het net 
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ensemble strijkers en de afdeling mannenkoor 
verdween. Toch deed dit aan de kwaliteit van de 
uitvoeringen weinig af. Dirigent Klaas Venneker 
bezielt de leden om de traditie van het roemrijke 
koor te herstellen. Maar het ledenaantal loopt 
verder terug. 

Bij het volgende lustrum in 1966 waren er nog 
maar 34 leden. De jubileumuitvoering was nu 
in de Lutherse kerk. Voor de begeleiding had 
het orgel de plaats ingenomen van het orkest dat 
nog hetzelfde jaar zou fuseren met Sinfonia. Toch 
was het een concert op niveau. De pas benoemde 
dirigent Jac. J. Vriend zag men als een belofte 
voor de toekomst. En inderdaad in 1974 werd 
al door een recensent opgemerkt, na een concert 
in de gereformeerde kerk, "dat dit koor totaal 
over de impasse heen is." Ook na het vertrek 
van Vriend bleef de opgaande lijn behouden. In 
1981 is het ledental de 50 al weer gepasseerd 
en viert Sappho onder leiding van F. Schouten 
de viering van het 26ste lustrum. Deze dirigent 
slaat met een repertoire van barokmuziek nieuwe 
artistieke wegen in. Zo componeerde Pieter Rynja 
op verzoek van Schouten een Cantat Historique, 
waarin de geschiedenis van Hoorn en omstreken 
muzikaal gestalte krijgt. 

Deze cantate wordt nogmaals opgevoerd bij het 
140-jarig bestaan in 1991 onder leiding van 
Marie-Anne Pâques die in 1988 aantrad. Naast 
traditionele klassieke muziek wordt ook moderner 
klassiek repertoire gezongen, zoals Viva la Musica 
van Herman Strategier. Net zoals een uitvoering 
met medewerking van de Hoornse balletschool 
bij de uitvoering van Dido en Aeneas van Purcell. 
Na dertien jaar nemen koor en dirigente afscheid 

van elkaar en neemt Arnold Bakker het stokje in 
2000 over.

Het 150-jarig jubileumconcert in 2001 in de 
Oosterkerk met Vivaldi, J.Chr. Bach, Mozart en 
Haydn staat onder zijn inspirerende leiding. In de 
afgelopen tien jaar zijn werken als Die Sieben letzten 
Worte unseres Erlösers am Kreuze van Haydn 
regelmatig teruggekeerd. Naast de klassiekers van 
Mozart, Rossini, Mendelssohn, Cherubini komen 
ook Purcell, Andriessen, Görecki aan bod. Veel 
werken worden in samenwerking met het koor 
Floraklanken uit Bovenkarspel uitgevoerd.

November jl. stond het 160-jarig jubileumconcert 
op de rol. Het programma bestond uit De 
Krönungsmesse van Mozart, het Gloria van 
Vivaldi en het Vesperae van Mozart. Het orkest 
Philharmonia uit Amsterdam gaf zijn  medewerking 
evenals een 4-tal solisten van naam. Daarmee is 
alweer het 32e lustrum een feit en blijft Sappho 
werken aan een cultureel aanbod van klassieke 
muziek voor de inwoners van Hoorn en omstreken.

Afbeelding van de koninklijke kroon. Deze afbeelding 

krijgt men uitgereikt bij afgifte van de oorkonde en de 

bepalingen horende bij het predikaat 'Koninklijk'
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Bronnen: Westfries Archief
Aan de voet van de Hoofdtoren, H.A. van Vessem 1981 
"Sappho" de moeder Van het Hoornse muziekleven, Riewert Blok 
Het mysterie van Sappho, B. Koopman
Van Koffijhuis tot Theater, Arie van Zoonen, Hoorn 1994

Sappho, vermoedelijk tijdens de Coenfeesten in 1937. Genomen op het Doelenplein 

met het nagebouwde oude stadhuis aan de Roode Steen als decor.  Zittend in het 

midden: Gerard Boedijn  
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Kies de beste geschiedeniswebsite 2012
Het Historisch Nieuwsblad en Archieven.nl organiseren begin 2012 opnieuw een wedstrijd voor de 
beste website. Deze keer kunnen internetgebruikers zelf stemmen aan wie ze de Publieksprijs willen 
toekennen. De winnaar van de Publieksprijs ontvangt € 2500,-. Een bedrag dat we als vereniging 
goed kunnen gebruiken. Onze site is inmiddels aangemeld. Vandaar nu onze oproep: breng tussen 
15 december 2011 en 10 februari 2012, uw stem voor de website van Vereniging Oud Hoorn uit op: 
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Op 14 mei 1912 kocht E. J. M. 
Stumpel de boerderij op het 
adres Draafsingel 59. Tot op dat 
moment was zijn bedrijf nog 
gevestigd aan het adres Grote 
Noord 38. In de daarop volgende 
jaren zou de drukkerij aan de 
Draafsingel uitgroeien tot een 
bedrijf waar gedurende de 
topjaren zo'n 235 medewerkers 
in vaste dienst waren. In 1976 
kwam het bedrijf voor 50% 
in handen van De Telegraaf. 
Vanaf dat moment kwamen er 
grote veranderingen en werd het 

Noordhollands Dagblad op 13 
februari 1980 voor het laatst in 
Hoorn gedrukt. Vervolgens ver-
huisde de drukkerij in 2000 naar 
Alkmaar. De in 1980 gebouwde, 
hypermoderne rotatiedrukkerij 
die te zien is op de bovenste foto, 
werd in 2005 alweer gesloopt om 
plaats te maken voor de apparte-
menten van Residence Eikstaete. 
Helaas herinnert niets aan de 
man die zoveel voor onze stad 
heeft betekend: Eduard Joseph 
Marie Stumpel: o.a. raadslid 
en wethouder van de gemeente 

Hoorn, lid van de Tweede Kamer, 
bestuurslid van de Katholieke 
ULO-school, voorzitter van de 
R.K. Middenstandsvereniging en 
bestuurslid van de Kamer van 
Koophandel. Voor zijn verdien-
sten werd hij o.a. benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en Ridder in de Orde van 
de H. Gregorius de Grote.

 Er moet binnen de grenzen van 
de gemeente Hoorn vast wel een 
plantsoen te vinden zijn dat naar 
hem vernoemd kan worden.
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