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Ontwerp-Structuurvisie Hoorn

Vorig jaar augustus reageerde Oud Hoorn op de Basisnota-
Structuurvisie van de gemeente Hoorn. Die basisnota was een 
eerste aanzet voor de Structuurvisie, de ruimtelijke vertaling 
van de Stadsvisie. Alle gemeentes moeten op grond van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening een Structuurvisie opstellen. 
Onlangs verscheen het ontwerp van de Structuurvisie. Tot 
teleurstelling van de Studiegroep Ruimtelijke Ordening van 
onze vereniging was er niets met onze reactie gedaan. Toch 
hebben we ons commentaar opnieuw verwoord. Op de 
website van de vereniging is de reactie te lezen. Hierna enkele 
punten uit de reactie.

Nog steeds staat het 'gouden ei' van onze stad op de zesde 
en laatste plaats van de Top-6-criteria van Hoorn. Wij 
pleiten ervoor om de historiciteit van de binnenstad een 
leidend principe te laten zijn voor ontwikkelingen in het 
stadscentrum. Dan zal vanzelf blijken hoeveel economische 
spin-off daarvan op de economie afstraalt. Je kunt slechts 
één keer in de historiciteit van een pand of een plek in de 
binnenstad ingrijpen, daarna is ze voorgoed verdwenen. 
Het getuigt van visie om de drie aspecten waarmee Hoorn zich 
onderscheidt: de historische binnenstad, het aantrekkelijke 
winkelcentrum en Hoorn als watersportstad met een unieke 
ligging, een veel duidelijker en meer samenhangende plek 
in de nota te geven. Nu wordt gesteld dat waar ''de historie 
zichtbaar en beleefbaar is, de kwaliteiten van de stad het 
grootst zijn.'' Dan zou je verwachten dat het aspect historie 
een veel prominentere en hogere plaats in de Visie zou 
verdienen. Maar dat is niet het geval. Op de projectenkaart 
zoekt men tevergeefs naar een project ter versterking van de 
historische kwaliteit. 

In de loop der jaren is het beslag van andere functies op 
het Julianapark groter en zwaarder geworden (uitbreiding 
terrein verenigingshaven, aanleg parkeerterrein, realisatie 
brandweerkazerne, bebouwing aan de Binnenluiendijk en 
het ABC en de nog af te bouwen nieuwe jachthaven). 
Waar nauwelijks middelen zijn om het 'strandje' adequaat 
te onderhouden en te faciliteren getuigt het van weinig 
waardering door nu wederom nieuwe functies voor het park 
te propageren.

De focus van de stad op het water is een duidelijk andere 
insteek dan we decennia hebben gekend. Te lang heeft 

V o o r w o o r d

de stad zich van het water afgekeerd. Het verbaast ons 
dat in de ontwerp-structuurvisie geen aandacht is voor 
Hoorn als watersportstad, ondanks de aanwezigheid van 
mooie watersport accommodaties, Olympische aspiraties en 
behaalde Olympische medailles.

Egbert Ottens

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

tel. 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag 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

Stationskoffiehuis Het Witte Paard stond van 1877 tot 
1974 op de hoek van het Keern en het Pelmolenpad.
Achter de uitspanning, langs het Pelmolenpad, was ook 
gelegenheid paard en wagens  te stallen. Bij jaarmarkten, 
koeien en paardenmarkten en kermissen kwamen de men-
sen over het Keern naar Hoorn toe. Ze stalden hun paard 
en wagen bij Het Witte Paard en gingen de stad in! 
Het Witte Paard was ook hotel en restaurant, zodat de 
eigenaren van de paarden en de karren niet per se nog 
dezelfde dag of avond naar huis hoefden. U leest nu het 
eerste gedeelte van het door Frieda Kok geschreven ver-
haal over Het Witte Paard. In het tweede deel, dat in het 
volgende Oud Hoorn-nummer verschijnt, leest u dat ook 
de familie Kok deze uitspanning heeft bestuurd.   

Colofon
Kwartaalblad 
Vereniging Oud Hoorn
Losse nummers: 

leden: e4,50

niet-leden: e6,00
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Frieda Bus-KOK

Stationskoffiehuis – Het Witte Paard,
uitspanning, hotel, café en restaurant
1877-1974

Het wel en wee van het gebouw 1878-1974
Kadastraal is Hoorn ingedeeld in secties. Binnen de 
stadspoorten ging het daarbij om de sectie A en B,
buiten de Noorderpoort was dat sectie C en buiten 
de Koe- en Oosterpoort sectie D. De grond welke 
de eerste eigenaar Jacob de Lange, in 1870 kocht, 
was sectie C nr. 336. De laatste eigenaar in 1964 
was de gemeente Hoorn; het sectienummer was 
toen sectie C 11725. Het Stationskoffiehuis werd in 
opdracht van Jacob de Lange gebouwd in 1870 en 
werd door de eerste eigenaar betrokken in 1877.
Het gebouw stond op de hoek van de Westersingel, 
Keern en het Pelmolenpad, met uitzicht op 
Noorderveemarkt. Het was strategisch gelegen 
nabij het station en de toegang naar het centrum 
van de stad. Het Stationskoffiehuis werd net buiten 
de oude vesting gebouwd. Op een plattegrond 
uit 1890 staat net achter de Noorderpoort het 
Stationskoffiehuis.
Het Stationskoffiehuis had een eigen gasvoorziening 

(brongas) en had daardoor, modern voor die tijd, 
licht van de gaslamp. Ga met me mee terug naar 
1900! Rond 1900 was de luxe van de elektrische 
en elektronische mogelijkheden niet aanwezig. 
Het schoonhouden van het grote gebouw was 

geen sinecure. Alles moest met de hand gebeuren. 
Daarnaast stonden er overal grote kachels, die voor 
het nodige stof zorgden. Het eten koken, soms voor 
grote gezelschappen, gebeurde in een keuken van 
vier bij drie meter. Het water moest vóór gebruik 
worden gekookt. Altijd stond er een ketel water 
op het gas. De was gebeurde in grote teilen en 
daarna werd, vooral in de zomer, alles op het gras 
'te bleek' gelegd. Het Stationskoffiehuis had twee 
watervoorzieningen; een achter de grote veestal 
en een ander dicht bij het huis. Het waren twee 
grote waterreservoirs waarin het regenwater werd 
opgevangen en dat voor gebruik werd opgepompt. 
De voorkant van het gebouw stond op het 
noordoosten. Het pand had openslaande deuren 
met grote ramen beneden en boven en gezien 
het feit dat er, toen het gebouwd werd, nog geen 
elektriciteit was, is het logisch dat op deze manier 
de meeste lichtinval werd verkregen.
Beneden was er de grote zaal met linksachter het 

HOtel Het Witte Paard deel1

De Westersingel in 1907. 

Geheel rechts het 

wandelpad dat doorliep 

tot aan de Westerdijk. 

Linksvoor het begin van 

de Alkmaarder trekvaart, 

tegenwoordig De Weel.

Rechts op de 

achtergrond, het 

vierkante gebouw 

met piramidevormig 

dak, Stationskoffiehuis 

– Het Witte Paard 

aan het Keern.                                                                                                                         

Collectie: Westfries 

Archief
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grote buffet. Daarachter een kleine zaal, geschikt 
voor vergaderingen en ernaast een keuken van 
vier bij drie meter. Achter de keuken waren de 
voorraadkamers.
Op de eerste etage was er een gang met aan 
beide zijden kamers. Zoals in die tijd gebruikelijk 
sliepen de mensen, ongeacht of men elkaar kende, 
bij elkaar. Het hotel had vier kamers: een grote 
vierpersoonskamer, een driepersoonskamer 
en twee tweepersoonskamers. Naargelang het 
beschikbare budget kon men kiezen voor meer 
privacy. Op de tweede etage sliep de familie. In 
het Stationskoffiehuis kwamen veel activiteiten 
samen: hotel, café, restaurant, verenigingsgebouw, 
uitspanning, internationale veehandel, bruiloften, 
feesten en partijen. 

Het Witte Paard
Het Witte Paard, hotel, koffiehuis en uitspanning, was 
bij de belangrijkste toegangsweg naar de binnenstad 
van Hoorn gebouwd. Andere uitspanningen die in 
de buurt van Het Witte Paard stonden waren: De 
Blauwe Berg, herberg en uitspanning van de familie 
Boon aan het Keern 3; De Roskam, hotel aan de 
Veemarkt; Het Wapen van West-Friesland aan het 
Kleine Noord; Het Huis van Gemak, eigendom 
van de familie Vlaar, burgerlogement, stalhouderij 
en uitspanning aan het Breed 1; Het Onvolmaakte 
Schip, hotel, café en stalhouderij aan het Breed en 
De Keizerskroon café, restaurant en uitspanning aan 
het Breed 31, er was dus voldoende concurrentie.
Grote festijnen zoals jaarmarkten, koeien- en 
paardenmarkten, kermissen en de feestdagen zijn 
van alle tijden. Van heinde en verre stroomden de 
mensen dan toe met eigen en openbaar vervoer. 
Al deze mensen wilden iets eten en drinken in 
de stad. Ze stalden hun paard en wagen bij de 
uitspanningen en gingen de stad in. Wanneer 

men huiswaarts keerde werden paard en wagen 
opgehaald bij de uitspanningen, maar er werd 
daar weinig genuttigd. Een uitspanning bevond 
zich altijd buiten het centrum, met een grote 
stal en een stuk grond, waar karren en rijtuigen 
geplaatst konden worden. Daarom waren de meeste 
uitspanningen een combinatie van hotel/logement, 
café en restaurant. Een uitspanning kon je zien als 
een 'paardengarage

Anekdote over Klaas Kok, verteld door zoon 
Meindert:
De paarden werden bij binnenkomst neergezet in de 
stal, maar wanneer de eigenaar zijn paard kwam 
ophalen kon het gebeuren dat het paard achter in de 
overvolle stal stond.Het ophalen van de paarden uit 
die overvolle stal was een van de taken van Klaas Kok, 
zoon van Jan Kok. Hij kon goed met paarden omgaan 
en maakte er een show van. Zo ging Klaas via de 
ruggen van de paarden soms helemaal naar achter om 
een paard te halen. Dit bood een nogal spectaculaire 
aanblik, waarbij hij veel bekijks trok. Soms liep het 
verkeerd af. In de loop der jaren is Klaas tot twee keer 
toe tussen de paarden gevallen. Een keer kreeg hij een 
trap van een paard, met een gebroken kaak en oogkas 
tot gevolg. Maar spectaculair bleef het, en daar was hij 
zijn hele leven trots op.

HOtel Het Witte Paard deel1

Gedeelte van de 

plattegrond van Hoorn 

uit 1890. 

Het Stationskoffiehuis is 

in het rood aangegeven

Kleine Noord en Noorderveemarkt omstreeks 1890, 

gezien vanuit het noorden. De brug gaf de 'oude' grens 

(Noorderpoort) van Hoorn aan.

Collectie Westfriese Archiefdienst

Medio 1930. In het raam 

boven de ingang is een 

wit paard geschilderd                      
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De hotelgasten
Het was in de jaren, 1900-1945 gebruikelijk dat de 
hotelgasten werden bijgeschreven op het gezinsblad 
door de gemeente werd bijgehouden. De hotelgasten 
kwamen overal vandaan, Rotterdam, Amersfoort, 
Bergen op Zoom; in 1917 zelfs uit Duitsland. De 

tijdsduur dat zij in Het Witte Paard verbleven 
varieerde van een week tot twee jaar. De beroepen 
van de gasten waren divers; kantoorbediende, 
tekenaar, commies ter secretarie, spoorbeambte en 
adjunct-commies post en telefoon. Zij waren van 
velerlei gezindte. Wetend dat Het Witte Paard vier 
hotelkamers had, waaronder één vierpersoonskamer, 
werden vele, elkaar totaal vreemde mensen, 
gedurende een week tot twee jaar kamergenoten. 
Het was niet gebruikelijk dat de internationale 
opkopers van stamboekvee in Het Witte Paard bleven 
slapen. Zij logeerden in hotel De Keizerskroon of in 
hotel De Doelen. Deze hotels waren meer voor de 
gegoede stand. In de tijd dat de familie Entius de 
'scepter' zwaaide, 1964-1974, was Het Witte Paard 
meer een echt hotel geworden. De gasten kwamen 
voor een vakantieperiode naar Hoorn. Vooral rond 
Pasen was het extreem druk en werd zelfs de 
ouderlijke slaapkamer ter beschikking gesteld aan 
de hotelgasten en sliep het echtpaar Entius in de 

keuken. Dàt was echte gastvrijheid, maar het gezin 
Entius was wel blij wanneer de paastijd weer voorbij 
was en iedereen weer zijn eigen slaapplek had.

Samenvatting uit een krantenartikel 
van het NHD 

Tijdens de gemeentevergadering van maart 1973 
werd het volgende besloten. Het Witte Paard zal 
begin van het volgend jaar (1974) worden gesloopt. 
De gemeente wil op de vrijkomende grond een 
parkeerterrein aanleggen. Ander geluiden zijn dat de 
gemeente, na de sloop, het onoverzichtelijke kruispunt 
Pelmolenpad-Keern wil verbeteren en het zicht op 
de kruising De Weel-Noorderveemarkt en Veemarkt-
Keern wil vergroten. Er kwamen veel bezwaren tegen 
de sloop van het gebouw. Maar het argument van de 
voorstanders was dat iedereen wist dat het gebouw 
indertijd (1964) werd gekocht om het te slopen.  

Anno 2010 is aan de verkeerssituatie weinig 
veranderd, en op de plaats waar vroeger Het Witte 
Paard stond is thans een grasveld. De stallen van 
de Provinciale Bond der Rundveefok Verenigingen, 
(zie Internationale handel in Stamboekvee) werden 
in 1980 eveneens gesloopt. 

De eerste bewoners van Stationskoffiehuis: 
Jacob de Lange en Neeltje de Lange-Conijn 
1877-1892
Rond 1880 bruiste Hoorn van activiteiten, door de 
aanleg van een spoorwegnet werd het achterland 
van West-Friesland toegankelijk. Er werd een 
station gebouwd, dat net buiten de stad en de 
poorten kwam te liggen. Om die reden werd een 
deel van de stadsgracht, de Westersingel (thans 
Noorderveemarkt) gedempt. In de oude bedding 
van de stadsgracht werd riolering aangebracht. Het 
watertje 't Waaitje werd gedempt en sinds die tijd 
worden daar de jaarlijkse veemarkten gehouden. 
Tevens was men op dat moment al enige tijd doende 
met de aanleg van straatverlichting door middel van 
gaslantaarns. De ondernemende zakenman Jacob 
de Lange zag brood in deze ontwikkelingen in 
Hoorn en leende op 9 maart 1870 een bedrag van 
ƒ8.000,- van Salomon Blom, zoutzieder, wonende 
te Nijmegen. Hij liet een koffiehuis bouwen nabij 
het station en noemde het Stationskoffiehuis. Later 
veranderde Jacob de naam in Het Witte Paard.
Zeven jaar later op 30 mei 1877, werden Jacob, 
afkomstig uit Berkhout, en zijn vrouw Neeltje 
Conijn ingeschreven aan Keern 1 te Hoorn. Jacob 
was kastelein. We kunnen gevoeglijk aannemen 

Medio 1930, 

bedrijvigheid rond Het 

Witte Paard.

Op de achtergrond 

staan schapen, 

bijeengedreven om te 

worden verhandeld

Collectie familie Kok                                                                                                  

Medio 1930, 

bedrijvigheid rond Het 

Witte Paard.

Collectie familie Kok                                  
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dat het Stationskoffiehuis bewoonbaar was. Op 25 
maart 1878 kwam in de ouderlijke woning hun 
eerste kind ter wereld, ook de volgende 9 kinderen 
werden daar geboren. Jacob heeft grootse plannen, 
maar helaas, de gehoopte toeloop bleef uit. 
Hij kon niet aan zijn financiële verplichtingen 
voldoen en raakte steeds dieper in de schulden, 
zodat moest worden overgegaan tot een gedwongen 
verkoop. Salomon Blom, de hypotheekgever, 
overlijdt en diens weduwe liet op 25 oktober 1890 
weten dat zij tot scheiding van de toebedeelde 

hypothecaire schuldvordering wilde overgaan. Op 
25 november 1891 werd Het Witte Paard ter 
openbare verkoping aangeboden bij de makelaars 
Korver en de Vries.
Het koffiehuis met voorhuis en stalling, voorheen 
genaamd het Stationskoffiehuis en thans Het Witte 
Paard, staande en liggende aan de voormalige 
Noorderpoort te Hoorn met daarbij gelegen erf 
(destijds) groot zes aren en 40 centiaren. In eigendom 

van de gemeente Hoorn en in erfpachtrecht tot 
april 1962 zijn 4 aren en 57 centiaren. 
Het perceel is thans kadastraal bekend onder sectie 
G nr. 449 als huis, erf en stal, groot 8 aren en 50 
centiaren. Bij de nieuwe verkoopvoorwaarden werd 
blijkens akten vastgelegd dat de erfpachtrechten en 
-plichten vervallen.Diezelfde avond, 25 november 
1891, werden nog 16 percelen openbaar verkocht, 
de gemiddelde prijs was ƒ1.500,-.
Het Witte Paard werd verkocht aan Hendrik 
Verhoef, kandidaat-notaris, voor ƒ5.025,-. Een 
koopje. Waarschijnlijk werd het in opdracht van 
Cornelis Ots gekocht, want bij de koop werd 
bedongen dat Cornelis het pand per 1 maart 1892 
kon betrekken. Op 2 maart 1892 werd het gezin 
Ots in het Hoornse gemeenteregister ingeschreven, 
zijnde woonachtig aan het Keern nr. 1. Het beroep 
van Cornelis was kastelein.Op 16 april 1892 
werd het gezin van Jacob en Neeltje de Lange 
uitgeschreven uit de burgerlijke stand van Hoorn; 
zij verhuisden naar Avenhorn.

Hotel, restaurant en café Het Witte Paard, 1974. Het restant 

van het bijna 100 jaar oude gebouw, kort voordat het 

definitief viel onder de wrede slopershamer.               

Collectie Westfriese Archiefdienst                         

Koeienmarkt te Hoorn 

omstreeks 1900. 

Genoeg handel op de 

Noorderveemarkt.

Het Witte Paard staat 

op de achtergrond.             

Foto: uit Hoornse 

Herinneringen

                 

Het Witte Paard wordt op 

25 november geveild
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Cornelis Ots en Guurtje Ots-Groot 1892-1911
In den Hoornsche Courant voor Staat en Provincie 
van 1 november jaargang 1891, stond een 
advertentie, waarin  publieke verkoop van een 
koffiehuis met vergunning, stalling en erf, genaamd 
het bekend werd gemaakt. Cor en Guurtje namen 
de grote stap en kochten Het Witte Paard. Cor 
gaf makelaar Johannes Rozendaal opdracht een 
bod te doen op Het koffiehuis en voor ƒ5.025,- 
was hij koopman. Het was allemaal snel gegaan. 
Op 1 november 1891 de advertentie gelezen en 
4 maanden later was het zover. Hij kocht een 
koffiehuis, maar had meer aspiraties én een goed 
zakelijk inzicht. Het gezin Ots, met de dochters 
Maartje (1875) en Geertje (1878), verhuisde op 
2 maart 1892 vanuit Berkhout naar Hoorn. Cor 
en Guurtje werden daar ondergedompeld in een 
gezellig en bedrijvig Witte Paard bestaan. 
De vergunningen waren aanwezig en 'Het Witte 
Paard' werd een uitspanning, hotel en restaurant. 
In de weekenden werden er dansavonden 
georganiseerd. De voornamelijk katholieke 
Westfriezen vonden de weg naar Het Witte Paard 
en het bedrijf begon goed te lopen Cor was 
tevens veehandelaar; hij wist als geen ander dat er 
behoorlijk verdiend kon worden aan de vee-export. 
Hij liet een grote stal bouwen welke gebruikt kon 
worden voor het stallen van (de) paarden, maar die 
tevens gebruikt kon worden voor de vee-export. 
De stal werd opgedeeld in 2 grote sta- en ligplaatsen. 
Achterin werd aan beide kanten van de stal een 
grote wasgelegenheid gemaakt, waar de koeien 
gewassen werden. Schone koeien zijn beter voor de 
keuring, maar ze ogen ook beter voor de veearts. 
Cor was geboren op 19 april 1841 te Berkhout. 
Hij was veehandelaar, koopman en hotelhouder 
van professie. Hij huwde op 28 april 1864 met 
de Venhuizense Geertje Bisschop (*1845). Geertje 
overleed in maart 1873 en Cor bleef achter met 
vier jonge kinderen. Cor hertrouwde al vrij snel, 
op 16 april 1874, te Berkhout met Guurtje Groot 
(*1852-†1929). Zijn jongste dochter Johanna was 

toen twee jaar en zijn 'jonge' vrouw Guurtje wilde 
niet voor de vier kinderen zorgen, ook niet voor de 
tweejarige Johanna. Deze werd uit huis geplaatst 
en liefdevol opgenomen bij de zus van Cornelis, 
Trijntje. De andere drie kinderen, Cornelis (10), 
Grietje (7) en Cecilia (6 jaar), vonden eveneens 
een ander thuis. Pas in 1893 kwam Johanna weer 
'thuis' wonen in Het Witte Paard.Voor het gezin Ots 
waren de jaren 1910-1912 een bewogen periode. 
Dochter Maartje, haar echtgenoot Simon de Wit, en 
hun zoontje Adrianus Cornelis werden in augustus 
1910 inwonend in Het Witte Paard. Zij hadden in 
Ilpendam alle schepen achter zich verbrand, want 
dit gezinnetje emigreerde op 12 oktober 1910 naar 
Brazilië. 
Het echtpaar had, dankzij de vee-export, enig 
inzicht in de veehandel gekregen en zag een goede 
toekomst in Brazilië. Dochter Geertje was al in 
1905 naar Gouda verhuisd. Op 5 november 1911 
overleed Cornelis Ots, het hoofd van het gezin.
Nadat alle zakelijke problemen waren afgehandeld 
verhuisde Guurtje Ots-Groot op 26 september 
1912 ook naar Gouda. 
Donderdag 18 januari 1912 werd Het Witte Paard 
publiekelijk te koop aangeboden door Mejuffrouw 
de weduwe Ots en haar erven, terwijl onderhands 
de verkoop werd geregeld en dochter Johanna de 
nieuwe eigenaar werd van Het Witte Paard. 

Trots poseren de nieuwe 

bewoners van Het Witte 

Paard voor het pand. 

Guurtje en Cor staan 

op de trappen en op 

het balkon de dochters 
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Met ondertaande advertentie werd Het Witte Paard 
op 18 januari 1912 te koop aangeboden.

Notaris P. Bos te Hoorn. Op donderdag 18 januari 
1912 's avonds 6 uur, ten na te melden.
Publiek verkoopen: door de makelaars P. van Dijk en 
B. Mescher voor Mejuffr. De Wed. en Erven van de 
heer C. Ots aldaar.
Een koffiehuis met een gewaardeerde vergunning 
genaamd 'Het Witte Paard' en uitspanning met stal 
ruimte biedend voor ongeveer 150 paarden en erf te 
Hoorn. 
Zeer gunstig en staande gelegen nabij de entree der 
stad in de onmiddellijke nabijheid van station en 
markten, groot 8 aren en 50 centiaren. 
Het huis bevat beneden twee ruime zalen, waarvan 
een zaal geschikt voor vergaderingen, keuken en 
ruimen voorraadkamers.
Boven zijn vier hotelkamers waarvan een kamer 
met balkon, door speciale ligging een riant uitzicht. 
Inmiddels uit de hand te koop. Inlichtingen verstrekken 
gevende Notaris en Makelaars.

1912-1949 Johanna (Jansje) Kok-Ots en 
Johannes (Jan) Kok
Johanna Ots (*1872-†1939) werd uitbesteed bij de 
zuster van Cor, Trijntje Ruiter-Ots woonachtig te 
Sloten. Na het overlijden van tante Trijntje kreeg 
de 18-jarige Jansje bij haar broer Cornelis weer 
een ander 'thuis'. Broer Cornelis echter huwde 
op 19 oktober 1893 en wéér moest Jansje het 
veld ruimen. Inmiddels hadden haar vader en 
stiefmoeder Het Witte Paard gekocht en zo waren 
een extra stel goedkope handen snel gevonden. Dus 
mocht de twintigjarige Jansje Ots in 1893 terug 
naar het vaderlijk huis, Het Witte Paard.
Johannes Kok (*1871-†1950) was weduwnaar van 
Geertje Ursem (†1896) van wie hij een dochter 
had, Geertje (*1895- †1910). De beroepen die hij 
uitoefende waren winkelier en tuinder. Hij kwam 
regelmatig in Het Witte Paard en daar heeft hij 

Jansje leren kennen. Het stel huwde op 6 januari 
1899 en zij betrokken een woning in Wognum. 
In 1903 verhuisde het gezin naar Zwaag. Daar 
had Jan achter het huis zijn tuinderij en een 
winkel in brandstoffen. De woning stond naast 
het gemeentehuis en daar Jan veelal thuis was, 
werd hij regelmatig gevraagd om getuige te zijn bij 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften. 
Jansje en Jan kregen negen kinderen, te weten: 
Geertruida, Sien, Jaap, Marie, Cees, Geertruida, 
Nicolaas, Klaas en Karel,van wie er vier zoals in die 
tijd veel geschiedde op jonge leeftijd overleden. In 
overleg met haar stiefmoeder en -zussen kon Jansje 
in 1912 een bod doen op Het Witte Paard dat te 
koop stond en zo werden Jansje en Jan eigenaar van 
dit etablissement. 
Het gezin Kok-Ots verhuisde op 3 juni 1912 
naar Hoorn en betrok daar Het Witte Paard. Een 
nieuwe periode brak aan. Tijdens de verhuizing 
was Jansje zwanger van haar negende kind, Karel, 
die in juni van dat jaar werd geboren, maar in 
december van hetzelfde jaar overleed. Een slechte 
start, maar toch …. het stel had feeling voor het 
vak en de gloriejaren van Het Witte Paard braken 

aan in de periode 1914-1939. Zij organiseerden 
dansavonden en natuurlijk trokken de veemarkten 
en Hoornse feesten ook veel klanten. Het was 
Jan en Jansje allemaal op het lijf geschreven; zij 
behoorden tot de katholieke notabelen van de stad 
en dat vonden zij heerlijk. 
 
Dansavonden en feesten in Het Witte Paard
Anekdote van Jaap Kok, zoon van Jan Kok:
Eigenaar Jan Kok was, ondanks zijn lengte van 1,65 
meter voor geen kleintje vervaard. Er werden regelmatig 
in de weekenden dansavonden georganiseerd, waarbij 
de muziek werd verzorgd door muziekanten. De 
bezoekers moesten dan entree betalen. Soms probeerde 
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men via de zijstaldeur in het café te komen. Wanneer 
Jan Kok die achter de tap bier stond te tappen, zag dat 
men poogde gratis binnen te komen dan pakte hij een 
lege fles en gooide die zo naar die snuiter toe! De fles 
sloeg kapot tegen de muur!  Wanneer er ruzie was of 
als het tot vechten kwam, kwam Jan Kok ook in actie en 
kwakte die gasten zo de stenen trappetjes af! Het ging er 
af en toe wild aan toe.

De charleston-anekdote over Jan Kok, 
verteld door kleinzoon Meindert:
Zoals iedereen waarschijnlijk weet is de charleston 
een, uit de revuewereld afkomstige, nogal ritmische en 
beweeglijke dans uit de dertiger jaren In de tijd van het 
Rijke Roomse leven (jaren '20-'40) werd vanaf de kansel 
de charleston als onzedig en ontoelaatbaar bestempeld. 
In het Het Witte Paard werden regelmatig dansavonden 
georganiseerd en op één van die avonden bracht de 
ingehuurde band een nieuw ritmisch geluid ten gehore, 
waarop het publiek met veel enthousiasme reageerde. 
Jan Kok stond het gedoe op de dansvloer welwillend te 
bekijken en op zijn vraag naar de naam van dit nieuwe 
verschijnsel kreeg hij te horen dat dit nu de charleston 
was. Dat kon natuurlijk niet! Ogenblikkelijk stapte hij 
naar de muzikanten en sommeerde de bandleider om 
deze zedenbedervende klanken te beëindigen. .

Reclame maken voor je kapel in 1925!
Op de achterzijde van onderstaande foto, van 'De 
kleine kapel uit koedijk', staat de volgende tekst. 

Mijnheer!           Koedijk, 20.11.1925
Beleeft verzoeke wij u, of u ons zoo spoedig mogelijk 
kan berichten, omtrent de bladmuziek, en wel met het 
oog op de Nieuwjaarsdrukte, dan kunnen wij met ons 
vijfen bij u komen. Inmiddels gaarne uw antwoord 
tegemoet ziende. teken ik met vriendschappelijke 
groeten namens 'De Kleine Kapel' te Koedijk.

In 1927 richtte Jan samen met aannemer Marie de 
Vries en Theo Dekker (aannemer en timmerman) 
een stichting op met als doel het plaatsen van 
vier woningen met erf op het Pelmolenpad, te 
weten: 1, 1a, 2 en 2a. In 1935 werd de stichting 
ontbonden en de huizen werden verkocht. Ze staan 
er anno 2010 nog. De drie zonen, Jaap, Klaas en 

Cees trouwden en vertrokken uit huis, de twee 
ongetrouwde dochters, Marie en de lichamelijk 
zwakke Sien bleven thuis en hielpen zo goed en 
kwaad als het ging. In 1939 overleed Jansje; het 
werd stil voor Jan èn in Het Witte Paard.

En toen…., toen werd het oorlog
In 1942 liet Jan de gegevens met betrekking tot Het 
Witte Paard in het kadaster aanpassen ten gunste 
van zijn kinderen. Jan hield een 11/16 deel en 
zijn vijf kinderen kregen elk 1/16 deel. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd Het Witte Paard door 
de Duitsers gevorderd. De officieren sliepen in de 
hotelkamers en de soldaten sliepen op stro in de 
stal. De Duitsers hadden vee nodig en de Westfriese 
boeren moesten naar rato koeien leveren aan de 
Duitsers. Het vee werd bij Het Witte Paard in de 
stallen bijeen gebracht en wanneer er voldoende 
koeien waren verzameld, werden ze door gehuurde 
'veehoeders' lopend naar Amsterdam of Alkmaar 
gebracht en van daaruit vervoerd naar Duitsland.

Zittend: links vooraan 

Jan Kok. Achterste rij: 2e 

van rechts, zoon Cees 

en 5e van rechts zoon 

Klaas, medio 1922. 

Deze foto is gemaakt 

op de speelplaats 

van de nieuw 

gebouwde Katholieke 

St. Jozefschool voor 

jongens aan het 

Achterom 19 te Hoorn. 

Collectie familie Kok                                                                  

De vier woningen 

staande aan het 

Pelmolenpad.

Collectie familie Kok



63

Anekdote van zoon Klaas over vader Jan Kok:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gedurende een 
bepaalde tijd in Het Witte Paard Duitse officieren en 
onderofficieren ingekwartierd, maar ook soldaten, die 
in de stal op stro moesten slapen. Jan Kok vond dat 
de manschappen er een bende van maakten; dat vond 
hij maar niks en hij mopperde op zijn Westfries dat 
het 'un groôte zwoineroi was'. Een van de aanwezige 
Duitsers ving dit op en had geen moeite om de Duitse 
term 'Schweinerei' te herkennen. Hij zorgde ervoor 
dat deze beledigende uitspraak aan het Duitse gezag 
gemeld werd, waarop Jan Kok gesommeerd werd om 
op het bureau van de Ortskommandant te verschijnen 
om vanwege deze onbedoelde verzetsdaad een 
uitbrander te krijgen.  

Anekdote van de heer Jaap Wiggers:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gedurende een 
bepaalde tijd in Het Witte Paard Duitse officieren en 
onderofficieren ingekwartierd, maar ook soldaten, die 
in de stal op stro moesten slapen. Jan Kok vond dat de 
manschappen er een bende van maakten; dat vond hij 
maar niks en hij mopperde op zijn Westfries dat het 'un 
groôte zwoineroi was'. Een van de aanwezige Duitsers 
ving dit op en had geen moeite om de Duitse term 
'Schweinerei' te herkennen. Hij zorgde ervoor dat deze 
beledigende uitspraak aan het Duitse gezag gemeld werd, 
waarop Jan Kok gesommeerd werd om op het bureau van 
de Ortskommandant te verschijnen om vanwege deze 
onbedoelde verzetsdaad een uitbrander te krijgen. 

Na de oorlog werd het stiller en stiller in Het Witte 
Paard. Men zocht en vond ander vertier in Hoorn en 
er kwam beter openbaar vervoer. Jan verloor de grip 
op zichzelf en op zijn bedrijf. Zo kon het gebeuren 
dat er in een weekend veel activiteiten waren en 
dat er wanneer 's avonds het geld werd geteld, er 
bijna niets in kas zat. De controle was weg. Jan 
Kok was ziek; er werd aderverkalking (Alzheimer) 
geconstateerd. Het werd door de 'eerlijke' buurman 
slager opgemerkt, want Jan kocht een stukje worst, 
betaalde met ƒ100,- en zei 'laat verder maar zitten'. 
Dit vond de slager vreemd en besprak het met de 
andere huisgenoten Kok. De oudste zoon Jaap en 
zijn vrouw Corry Kok-Willemsen namen in 1948 
vader Jan in huis, ondanks het feit dat zij zelf 
een groot aantal kinderen hadden. Maar zelfs dat 
ging op den duur niet meer. Vrij snel daarna werd 
Jan opgenomen in de psychiatrische inrichting te 
Heiloo, alwaar hij in 1950 overleed.
In 1949 verkochten de nazaten Kok het Het Witte 
Paard aan Jacobus Mulder.

Het Witte Paard, 

getekend in 1939 door 

Cees Kok.

Collectie familie Kok

Veel mensen uit Hoorn en omgeving moeten Het Witte Paard nog 
hebben gekend en daar nog herinneringen aan hebben. Een van hen 
is Jaap Wiggers, die twee verhalen en twee anekdotes uit het verleden 
voor ons beschreef. De redactie nodigt lezers uit die anekdotes over 
Het Witte Paard hebben zich te melden via ons e-mailadres.
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POst POddie, een illegale teleFOOncentrale  aan Het Kleine OOst

egBert Ottens1

Jarenlang bevond zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in de woning boven de Oosterpoort een telefoon- 
en afluisterpost van het verzet in de regio Hoorn. 
Als een van de weinigen behield vader Van der Zel 
vanwege zijn werkzaamheden voor 'het' PEN, de 
Provinciale Electriciteits Maatschappij Noord-Holland, 
zijn telefoonaansluiting. Het PEN beschikte, net als 

het Amsterdamse GEB over een eigen telefoonnet (zie 
Telefonie tijdens de oorlog). Het was Dirk Bakker2 
en Leo Trap, medewerkers van de PTT in Hoorn, en 
elektrotechnicus Jo Iepenga vrij eenvoudig gelukt om 
de telefoon van de Van der Zel's aan te sluiten op de 
telefooncentrale van de PTT Hoorn. Iepenga woonde 
schuin tegenover de Oosterpoort aan het Kleine Oost 
22 en had daar ook zijn winkel en bedrijf. Regelmatig 
verrichtte hij werkzaamheden voor het PEN De Duitse 
Ortskommandantur was in een pand aan het Grote Oost 
4-6 gevestigd. In Schellinkhout stond een bunker waar 
ook belangrijke informatie binnenkwam. Aanvankelijk 
was het nog rustig bij de post in de Oosterpoort, maar 
naarmate de oorlog vorderde werd het er drukker. Totdat 
in 1943-1944 uiteindelijk drie mannen de telefoonpost 
die in de woonkamer boven de poort stond opgesteld 
bijna dag en nacht bezetten. De familie Van der Zel, 
vader, moeder en twee van de drie kinderen – de  oudste 
zoon Giel was in Duitsland te werk gesteld –  trok zich 
terug in de keuken en de slaapkamers. Vanaf dat moment 
mochten de kinderen geen vriendjes meer mee naar huis 
nemen. Aaf moest haar vriendinnen vertellen dat haar 
oma bij hen was ingetrokken en ernstig ziek was. De 
telefonisten luisterden lijnen af, gaven berichten door, 
schreven of typten ontvangen berichten uit en zorgden 
dat die door koeriers en koeriersters te bestemder 
plaatse werden bezorgd. En ze waarschuwden als dat 
nodig bleek verzetsmensen en jongemannen die voor de 
Arbeitseinsatz waren opgeroepen voor ongewenst bezoek 
van de Duitse Sicherheitsdienst of de Landwacht. In 
We wisten niet wat ons overkwam, schrijft verzetsstrijder 
Kees Stuijfbergen, die aan de Koepoortsweg woonde, 

dat Bakker hem op 11 juli 1944 persoonlijk kwam 
waarschuwen die nacht niet thuis te slapen. Hij had een 
telefoontje van de SD-Amsterdam onderschept, waarin 
om assistentie werd gevraagd van enkele ter plaatse 
goed bekende Landwachters. Diezelfde nacht werden de 
Stuijfbergens, vader, moeder en broer Leo van hun bed 
gelicht en gevangen gezet. Vader en moeder – moeder pas 
na 1,5 maand – kwamen uiteindelijk vrij. Broer Leo stierf 
in maart 1945 in Bergen Belsen. Ook toen Post Poddie al 
fungeerde aan het Kleine Oost kwamen er nog berichten 
binnen via de telefoon van Van der Zel. Aaf van der Zel 
moest die dan, verstopt in een 'geleend' boek, naar de 
overkant brengen. 

Telefonie tijdens de oorlog
De telefoon was voor de Tweede Wereldoorlog nog een 
spaarzaam goed. Slechts vijf procent van de bevolking 
was in het bezit van een eigen telefoon. Na een jaar 
begon de bezetter het telefoonbezit geleidelijk aan in te 
krimpen. Eerst werden nieuwe aansluitingen verboden, 
tenzij die lebenswichtig (ziekenhuizen, artsen) waren. 
Vervolgens werden de Joodse burgers afgesloten. Daarna 
volgde een deel van de kuststrook uit angst dat bij een 
eventuele landing van geallieerden informatie over de 
Duitsers kon worden doorgegeven. Maart '43 viel het 
besluit dat alleen kriegswichtige aansluitingen konden 
blijven, waarna de verbindingen vanaf november dat 
jaar afgesloten werden. Reden was ook dat de Duitsers 
zelf steeds meer telefooncapaciteit nodig hadden. Zomer 
'44 hadden nog maar weinig Nederlanders telefoon 
(40.000 van de 300.000 van voor de oorlog). Dit betrof 
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het publieke net van de PTT. In september werd dat deel 
van het net waarbij automatische verbindingen (met 
kiesschijf) werden gebruikt stil gelegd. Zo hoopte de 
bezetter meer informatie uit de gesprekken te verkrijgen. 
Daartoe werden ook Duitse telefonistes in de PTT-
centrales aan het werk gezet. West-Friesland was in 1940 
nog niet op het automatische net aangesloten. Er werd 
nog met inductietoestellen gewerkt, waarbij stroom werd 
opgewekt door aan een slinger te draaien, waarna in de 

centrale een klepje openviel en een PTT-telefoniste voor 
de gewenste verbinding zorgde. Voor verzetsdoeleinden 
was het publieke net weinig geschikt. Elk gesprek, ook 
de automatische, kon worden afgeluisterd. 
Wat de bezetter onderschatte was de betekenis van de 
gesloten telefoonnetten van veel bedrijven. De PTT 
had naast het publieke net een eigen dienstnet. Veel 
energiebedrijven hadden dat ook, zoals het PEN en 
ook de NS. Die telefoonlijnen liepen langs de spoorlijn 
en de hoogspanningskabels en waren vooral bedoeld 
voor de veiligheid en informatievoorziening van de 
eigen medewerkers. Deze telefoonverbindingen waren 
geautomatiseerd, m.a.w: er kon zonder tussenkomst van 
een telefoniste worden gebeld. Een aantal medewerkers 
beschikte over een diensttelefoon, zoals de heer Van der 
Zel voor het PEN. Doordat de provinciale netten van de 
energiebedrijven op elkaar konden worden aangesloten 
waren ze uitermate geschikt voor het berichtenverkeer 
van de illegaliteit.
Naast regionale centrales zoals Post Poddie was er één 
groot landelijk illegaal net opgebouwd, dat van de CID, 
de Centrale Inlichtingendienst. Dat net kun je een beetje 
vergelijken met het legale netwerk van de PTT, maar dan 
was het alleen voor de verzetsorganisaties in ons land.
(bronnen: Bellen voor de vrijheid en Honderd jaar 
telefoon, 1881-1981) 

Binnenlandse Strijdkrachten
De geallieerden, die begin juni in Normandië geland 
waren, namen eind augustus 1944 Parijs in. Daarna leek 
de bevrijding van België en Nederland nabij. 

3 september 1944 viel Brussel, een dag later Antwerpen. 
De geruchtenstroom zwol aan. Op Dolle Dinsdag, 5 sep-
tember 1944, ging de mare dat Breda was ingenomen 
en de geallieerden bij Moerdijk het Hollands Diep al 
waren overgestoken. Nog even en Den Haag zou zijn 
bereikt; de oorlog leek voorbij. In die periode van hoop 
en verwarring besefte de Nederlandse regering in Londen 
dat haast gemaakt moest worden met de organisatie die 
na de capitulatie van de Duitsers voor het handhaven 
van de openbare orde zorg kon dragen en waarvoor 
de voorbereidingen al in het geheim waren getroffen. 
Diezelfde dag werden de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten officieel opgericht, met als kern de reeds 
bestaande OD. Prins Bernhard werd tot bevelhebber 
van de NBS (Ned. Binnenlandse Strijdkrachten) 
benoemd. De organisatie werd meestal afgekort tot BS 
om naamsverwarring met de gehate NSB te voorkomen. 
Naast ordehandhaving was het voornaamste doel van de 
organisatie bundeling en coördinatie van de tot dan veelal 
onafhankelijk van elkaar opererende verzetsorganisaties 
in ons land. De belangrijkste landelijk opererende 
groepen waren de OD, de Ordedienst, de LO (hulp aan 
onderduikers) met de LKP, de Landelijke Knokploegen, 
en de RVV, de Raad van Verzet (zie Telefonie tijdens 
de oorlog). Regionaal en lokaal waren daarnaast tal 
van kleinere, min of meer autonome verzetsgroepen 
actief. Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal 
werd ondergebracht in Gewest 11 van de BS. In veel 
districten kostte het moeite om de soms vrijgevochten 
verzetsgroepen onder het gemeenschappelijk bevel van 
de BS te brengen. In Gewest 11 ging dat zonder al te 
veel problemen, hoewel de knokploegleden weigerden 
de eerste wapendropping aan de BS af te staan maar 
voor zichzelf hielden3. Dat het niettemin een hechte 
organisatie werd was de verdienste van de commandant 
van Gewest 11, overste Wastenecker4. Hij slaagde er in 

korte tijd in een op militaire leest geschoeide organisatie 
op te tuigen. Er kwamen, als was het een echt leger, 
vijftien secties, afdelingen, zoals een staf, een intendance, 
een eigen geneeskundige dienst, een transportafdeling, 
een inlichtingendienst, een sabotageafdeling, een 
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gevechtseenheid – de  stormtroepen of knokploegen – 
acht afdelingen die verantwoordelijk waren voor de 
droppingterreinen en een verbindingseenheid. De 
droppings kwamen pas op gang na de mislukte operatie 
Market Garden, september 1944. Kort voor het einde 
van de oorlog, op 22 april 1945, telde het district Hoorn 
van Gewest 11 van de Binnenlandse Strijdkrachten 
vijfhonderd en vijftig actieve verzetsmensen.  

OD, LO/LKP en RVV
De OD werd reeds in de zomer van 1940 opgericht door 
officieren van het Nederlandse leger. Niet direct met als 
doel het verzet tegen de bezetter, maar uit voorzorg om 
de orde te herstellen en te bewaren zodra de oorlog zou 
zijn beëindigd. Men ging er nog van uit dat de oorlog 
niet lang zou duren. De organisatie was op militaire 
leest geschoeid. De eind 1942 opgerichte Landelijke 
Organisatie voor hulp aan onderduikers bestond vooral 
uit verzetsmensen van gereformeerde signatuur. 
Ds. Slomp uit Heemse, nabij Hardenberg, in het verzet 
Frits de Zwerver genoemd –  ook wel ouderling Van 
Zanten –  en Helena Kuipers-Rietberg, tante Riek, 
uit Winterswijk, waren de oprichters. De Hoornse 
gereformeerde ouderling Piet Verbeek, oom Koos in het 
verzet, die bij Uitgeverij Edecea werkte, maakte deel uit 
van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 

en was de leider van de LO in oostelijk West-Friesland. 
Enkele maanden later werd vanuit de LO de LKP opgericht 
teneinde de LO, zo nodig met geweld,  te voorzien van 
middelen (bonkaarten, geld, identiteitspapieren). De 
derde groep, de RVV, deels een afsplitsing van de OD, 
bestond voornamelijk uit onafhankelijke, merendeels 
politiek progressieven die actie (sabotage en liquidatie) 
wensten. In de lokale verzetsgroepen van de RVV 
bevonden zich verhoudingsgewijs veel communisten. 
LKP/LO en RVV waren weinig hiërarchisch van opzet. 
Dr. L. de Jong stelt in zijn standaardwerk over de Tweede 
Wereldoorlog dat er in Zeeland en Noord-Holland naar 
verhouding weinig knokploegen waren. In augustus 
1944 telde heel Noord-Holland circa 50 KP'ers. Oorzaak 
kan zijn dat de ploegen van Alkmaar en Hoorn eerder 
voor een deel waren opgerold. De LO hield zich in 
Noord-Holland min of meer afzijdig van het werk in de 
BS. Misschien ook wel omdat een deel van de Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers  tijdens een 
'beurs' in Hoorn, waar landelijk onderduikadressen en 
onderduikers werden uitgewisseld en geld en bonkaarten 
werden verdeeld, in oktober 1943 was opgepakt.
 
Post Poddie
Voor de vanaf september 1944 snel toenemende 
verbindingsactiviteiten van de BS werd de 
woning van de Van der Zel's in de Oosterpoort 
te klein en te gevaarlijk, terwijl de enkelvoudige 
telefoonverbinding ontoereikend was. Zomer 1944 
kwamen per etmaal 50 tot 60 gesprekken binnen. 
In april 1945 was dat aantal toegenomen tot 
gemiddeld 300 per dag. Er moest worden uitgebreid 
en geprofessionaliseerd. Maar waar? De enige plek 
die Jo Iepenga wist te bedenken was zijn eigen 
pand. Achterin het huis aan het Grote Oost 22 
werd een nieuwe verbindingspost ingericht, Poddie 
– Post District Drie5 – welke op buitengewoon 
ingenieuze wijze toegankelijk was. Ze bevond zich 
in een geheel geluiddicht gemaakte bijkeuken, 
achter een daar speciaal voor opgetrokken blinde 
stenen muur. De post was via een ondergrondse 
gang en twee luiken te bereiken. Uit Schellinkhout 
werd 'op last van de Wehrmacht' een kleine door de 
Duitsers buiten gebruik gestelde telefooncentrale 
waar twintig lijnen op konden worden aangesloten, 
'opgehaald' en niet zonder gevaar voor ontdekking 
door twee man naar het Kleine Oost gebracht. K. 
ter Hofstede, één van de medewerkers van Post 
Poddie, vertelt in Bellen voor de vrijheid hoe onder 
het mom van een storing onder de ogen van de 
Duitsers zelfs de straat tussen de Oosterpoort en 
het Kleine Oost werd opengebroken om een kabel 
van de Oosterpoort naar Post Poddie te trekken. 

A.C. de Graaf
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De kieskast van Poddie werd met drie lijnen 
rechtstreeks aangesloten op de PTT-centrale Hoorn, 
waardoor telefoongesprekken konden worden 
afgeluisterd. Toen de elektriciteitsvoorziening in 
Noord-Holland stil viel lukte het om via een vierde 
lijn 60 Volt batterijspanning aan Post Poddie te 
leveren voor de verlichting. De PTT-centrale had 
toestemming voor een aggregaat van de Duitsers 
gekregen teneinde de verbindingen van de Duitse 
instanties in stand te houden. Uiteindelijk was 
eind 1944 een immens illegaal telefoonnet ontstaan 
met directe lijnen naar de acht afwerpterreinen 
voor de droppings van de geallieerden en verder 
met verbindingen naar Medemblik, Enkhuizen, 
Schagen en een aantal tussengelegen plaatsen. 
Dat was ook dringend nodig, want de controles 
en de razzia's van de Duitsers en de Landwacht 
namen het laatste oorlogsjaar toe en ook door de 
staking van NS-personeel werd het koerierswerk 
steeds gevaarlijker. Bovendien kostte verzending 
van berichten via het koeriersnetwerk te veel tijd. 
Post Poddie was verder direct verbonden met 
centrales in Alkmaar en Amsterdam en via de 
laatste met de CID, de Centrale Inlichtingendienst 
en het landelijke net van de BS en met Londen. Leo 
Trap en Ter Hofstede6 beschrijven na de oorlog op 
welke ingenieuze wijze de verbindingen met al die 

posten werd gelegd. Er werd gebruik gemaakt van 
een bonte verzameling van verbindingen: verlaten 
telexlijnen, niet gebruikte hoogspanningslijnen, 
bovengrondse PEN-verbindingen, het NS-net, zelfs 
ongebruikte Wehrmachtlijnen. De buitendienst-
medewerkers van de PTT presteerden het zelfs 
langs een deel van de spoorlijn Alkmaar-Hoorn 
nog een afzonderlijke lijn te leggen. In totaal 
was Post Poddie op 80 km luchtlijnen en 70 

km kabelverbindingen aangesloten. In De mannen 
van overste Wastenecker. De geschiedenis van de 
B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier, wordt de 
telefonische centraalpost Poddie niet voor niets 
'de trots van het Gewest' genoemd. Ook Lou de 
Jong gaat in zijn geschiedschrijving van de Tweede 
Wereldoorlog kort op de activiteiten van Post 
Poddie in. Bellen voor de vrijheid toont aan dat de 
samenwerking in Post Poddie uniek was. In veel 
andere gebieden in ons land waren de clandestiene 
telefoonverbindingen minder goed georganiseerd, 
of vertrouwde men elkaar niet. Er bestonden veel 
plaatselijke netten, terwijl in slechts weinig gevallen 
onderlinge netwerken tot stand kwamen. Bij Post 
Poddie waren twintig mensen dag en nacht in 
ploegendienst actief om berichten van Radio Oranje7 
uit Londen over droppings op te vangen en door te 
sturen naar de commandanten van de acht Noord-
Hollandse afwerpterreinen, de Duitse verbindingen 
af te luisteren, waarschuwingen door te geven 
aan de verzetseenheden in de regio, en informatie 
uit de streek, over troepensterkte, Landwachters, 
NSB'er, verdachte personen en infiltranten, door te 
sturen naar het gewestelijk commando. Bij Poddie 
werkten twee vrouwen, studente Lida Bos, Kniertje 
genoemd, als koerierster en Marie Iepenga, de 
echtgenote van Jo, die als het nodig was insprong 
als telefoniste. De schoondochter van de Iepenga's, 
mevrouw Iepenga-Bravenboer, vertelde dat haar 
man, zoon Jacob, geboren in 1939, op het hart 
gedrukt was om als er Duitsers bij de winkel 
stonden, een straatje om te lopen en naar kennissen 
te gaan als de Duitsers na een kwartier nog niet 
verdwenen waren. De mensen van de post kenden 
elkaar soms slechts bij hun bijnaam. Men maakte 
vooral in de laatste oorlogsmaanden lange dagen, 
wat mogelijk was door de extra vitaminepillen en 
pepmiddelen die bij de droppings geleverd werden. 

Jo Iepenga alias Jasper
Jo Iepenga, in verzetskringen Jasper genoemd, 
werkte onder andere voor het PEN Doordat hij 
een aantal jonge mannen in dienst nam voorkwam 
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hij dat zij voor de Arbeits einsatz naar Duitsland 
moesten. Eenmaal is Iepenga opgepakt en zat tien 
dagen vast. Drie keer8 kwam de bezetter in het 
laatste oorlogsjaar aan de deur van Kleine Oost 22 
om woning en werkplaats te doorzoeken. Op de 
een of andere manier vermoedden de Duitsers dat 
er illegale activiteiten vanuit het pand Kleine Oost 

22 plaatsvonden. Elke keer leidde Marie Iepenga-
Brouwer, uiterlijk kalm, de Duitsers door het huis. 
Centrale noch de illegale medewerkers van Post 
Poddie werden gevonden. Volgens Ter Hofstede9 
beweerde de chef van de Landwacht in Hoorn, Van 
der Spek, na de bevrijding dat hij al geruime tijd 
op de hoogte was van het illegale telefoonnet. Maar 
omdat het hem ontbrak aan voldoende technisch 
geschoold personeel was hij er niet in geslaagd 
de centrale op te sporen. Ook anderszins beleefde 
men soms hachelijke momenten. Ter Hofstede 
weet zich te herinneren dat Post Poddie bericht 
kreeg dat Jan Vier, één van de commandanten van 
een afwerpterrein, op bezoek zou komen. Men 
kende hem niet persoonlijk. Er kwam iemand, 
maar die 'gaf zich niet bloot', hij noemde de juiste 
codes niet. De bezoeker werd bij Marie Iepenga 
in de woonkamer gebracht, terwijl de anderen 
trachtten na te gaan of de bezoeker een infiltrant 
zou kunnen zijn. Toen het antwoord op die vraag 
niet snel werd ontvangen besloot men om het 
zekere voor het onzekere te nemen en de man te 
liquideren. De bezoeker werd meegenomen naar 
een pand aan de Koepoortsweg waar hij in een 
orchideeënkas zou worden omgebracht. Net op 
tijd kwam het verlossende bericht dat de bezoeker 
wel degelijk Jan Vier was waardoor een drama kon 
worden voorkomen. Op één na overleefden alle 
medewerkers van Post Poddie de oorlog. Alleen W. 
Pommerel, die ook bij het PEN werkte, werd de 
dupe van een foute verbinding waarmee hij zichzelf 

verraadde. De NSB'er die hij aan de lijn kreeg 
bracht hem aan. Op 6 april 1945 werd Pommerel 
sr. samen met enkele andere verzetsstrijders bij 
Limmen gefusilleerd. Zijn zoon C. Pommerel, PTT-
beambte in de binnendienst, zette desondanks zijn 
werkzaamheden bij Post Poddie voort. 
Kort na de oorlog stelden de medewerkers een 
dankboekje voor hun baas 'Jasper' samen. Het is 
thans in bezit van de kleinzoon van Jo Iepenga. 
Vereniging Oud Hoorn heeft er onlangs een scan 
van mogen maken. In het boekje bevindt zich 
een aantal interessante berichten10 uit de laatste 
oorlogsmaand. Over de aankomst per schip van 
een veertigtal Armeniërs in april '45 in Enkhuizen 
en de liquidatie op de Schellinkhouterdijk van een 
verraadster met een rode hoofddoek11, die in het 
bezit was gekomen van een lijst met namen van 
verzetsmensen uit de Streek. Interessant is ook de 
opgave van de sterkte van de Duitse troepen in 
Hoorn in de maand april 1945. Begrijpelijk, maar 
jammer voor historici van nu: alle voorgaande 
informatie is vernietigd. Het bewaren van berichten 
was immers gevaarlijk. Ook de eerste maanden na 
de oorlog was Post Poddie van belang. De Duitsers 
hadden in het laatste oorlogsjaar een groot deel van 
de publieke telefonische infrastructuur vernield en 
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alles wat niet muurvast zat meegenomen. Minstens 
een derde van alle PTT-centrales kon niet meer 
worden gebruikt. Zo zien we op een foto in 'Jasper' 
een aantal ontspannen medewerkers van Post 
Poddie, bovengronds in de nieuwe centrale aan 
de Gedempte Turfhaven waar Jo Iepenga zijn zaak 
naartoe had verplaatst.  
Jo Iepenga overleed in 1981. Hij werd na de 
oorlog meermalen voor zijn moedige werk 
onderscheiden.12 

Rapport Leo Trap
Hoorn, bezet & bevrijd maakt gewag van een 
vertrouwelijk rapport dat Leo Trap na de oorlog 
op verzoek van gewestelijk verbindingsofficier 
Westerbroek schreef voor de hoofddirectie 
van de PTT over de illegale activiteiten van de 
verbindingspost Poddie en het aandeel van de PTT-
ers daarin. Leo Trap13, die als buitendienstmonteur 
in de toenmalige PTT-centrale aan de Noorderstraat 
werkte, was een van de belangrijkste medewerkers 
van Post Poddie. Trap meldt hoe, onder leiding 
van Dirk Bakker, chef Wagenpark van de PTT in 
Hoorn, het verzet onder PTT'ers al vanaf zomer 
1940 op gang kwam en hoe de verzetsactiviteiten 
geleidelijk aan toenamen. Bakker14, oom Barend 
genoemd door de mensen van het verzet, woonde 
evenals Trap aan de Drieboomlaan. Het rapport werd 
toegestuurd aan de directeur-generaal van de PTT 
en kwam jaren later via een omweg terug in Hoorn 
met daarop de ontnuchterende aantekening van 
de krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale 
Staf van het leger: ''bestudering van de bescheiden 
is van nut geweest''. Het rapport is nooit openbaar 
gemaakt, schrijven Lansdaal en Osinga. Christ 

Noten
1 Met dank aan Leni Iepenga-Bravenboer en Aaf Engel-van der Zel.
2 Bakker was al vanaf augustus 1940 via de OD, de Orde Dienst 
(zie Telefonie tijdens de oorlog), actief in het verzet.
3 Dr. L. de Jong, deel 10b, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog.
4 Wastenecker was luitenant-kolonel b.d. van de infanterie van het 
KNIL.
5 Volgens het rapport van Leo Trap (zie hierna). Volgens de BS: Post 
Orde Dienst Drie. 
6 Rapport aan de hoofddirectie van de PTT, juli 1945 (Trap), resp. 
Bellen voor de vrijheid (Ter Hofstede)
7 Post Poddie had geen radiozendinstallatie, men ontving alleen 
radioberichten.
8 Volgens de BS. Trap meldt twee huiszoekingen en Lansdaal en 
Osinga hebben het over enkele. 
9 Bellen voor de vrijheid 
10 Zie ook Hoorn bezet & bevrijd.
11 In een interview met mevrouw Van der Zel in West-Friesland 

Stoffelen, documentalist van onze Vereniging Oud 
Hoorn, wist onlangs in de speurtocht naar informatie 
over Post Poddie dat rapport op te duiken. Het was 
mogelijk geweest om voor dit artikel uitgebreid 
uit de rapportage van Trap  te citeren. Als redactie 
hebben we er echter voor gekozen om het rapport 
integraal op de website van Oud Hoorn te plaatsen. 
Uit respect voor de mensen van het verzet en omdat 
het beter dan welke compilatie een beeld schetst 
van het werk van Post Poddie. Bovendien is het 
een typerend tijdsbeeld15. Maar vooral blijken uit 
het verslag van Trap de moed en de verrassende 
vindingrijkheid van de medewerkers, én de gevaren 
die zij bij hun illegale activiteiten ten dienste van de 
vrijheid liepen. 

in de jaren 1940-'45 noemt mevrouw Van der Zel dit voorval ook, 
alleen draagt de geliquideerde in haar herinnering een rode mantel. 
In het bericht van Poddie wordt de naam Ansje Kok genoemd. 
Het pand waar tot voor kort de meubelzaak Fred de Vries was 
gevestigd; nu Turf.
12 Iepenga werd door Prins Bernhard begiftigd met de verzetsspeld 
met een gekroonde B en inscriptie 'Binnenlandse Strijdkrachten 
'40-'45. Voorts ontving hij onder meer een Franse onderscheiding 
en het verzetskruis. 
13 Leo Trap woonde aan de Drieboomlaan en was getrouwd met 
Elsje Beek, van Joodse afkomst.
14 Bakker is na de oorlog nog korte tijd lid voor de PvdA van de 
Tweede Kamer geweest. Hij stierf op betrekkelijk jonge leeftijd.
15 Let op de typerende laatste alinea. Veel verzetsmensen stoorden 
er zich aan dat mensen die in de oorlog niet actief waren, tegen het 
einde van de oorlog alsnog, ook bij de BS, actief werden. Ze wer-
den door de verzetsmensen geringschattend meikevers genoemd. 
Bovendien stoorde het dat veel overheidsinstellingen de inzet van 
verzetsmensen onvoldoende naar waarde wisten te schatten.  
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P.c. Meijers*

Steden en dorpen kenden in het verleden een grote 
verscheidenheid in kleurgebruik. Hoorn, Zwaag en 
Blokker bezitten nog een gevarieerde rijkdom aan 
historische gevels maar dat uit zich momenteel niet in 
het kleurgebruik. In toenemende mate groeit het besef 
dat door het gebruik van standaardkleuren de histo-
risch gegroeide kwaliteit van binnensteden en dorpen 
verloren gaat. In meerdere monumentensteden zijn 
daarom onderzoekstrajecten gestart om deze kwaliteit 
te behouden. Ook de gemeente Hoorn stimuleert het 
onderzoek van historische kleurtoepassingen op bui-
tengevels. Doel van dit onderzoek is een gevarieerder 
kleurgebruik in Hoorn te verkrijgen, in overeenstem-
ming met de architectuur en geschiedenis van de 
betreffende panden. Met een dergelijk kleurgebruik 
worden de individuele karakters van de gevels bena-
drukt en wordt de belevingswaarde van de openbare 
ruimte versterkt.

Algemeen kleurgebruik in Nederland
Tot en met de middeleeuwen was er weinig sprake 
van kleurgebruik op de buitengevels van woon- 
werkhuizen in de steden en dorpen. Het eikenhout 
op de gevels van woonhuizen bleef onbehandeld of 
werd ter bescherming voorzien van houtteer. Grote 
bouwwerken, zoals kerken en vestingwerken, werden 
veelal gebouwd in baksteen of natuursteen. Door de 
verschillende kleuren van de toegepaste bouwma-
terialen op elkaar af te stemmen werd het gewenste 
kleureffect verkregen. Tijdens de renaissance in de 

16e en 17e eeuw werden de contrasten in de gevels 
sterk benadrukt door toepassing van helderrode bak-
stenen en natuurstenen geveldelen in lichte tinten. 
Door natuurlijke verwering verloren deze materialen 
in sommige gevallen hun uitstraling. Om het contrast 
te bereiken of te behouden werden gevels beschilderd 
met rode verf op de baksteen en witte of lichte verf 
op de natuurstenen onderdelen. Ook werd hout ter 
bescherming geschilderd in verschillende tinten. Het 
beschikbare kleurengamma van geschikte buitenver-
ven was echter vrij beperkt. In de 17e en vooral de 
18e eeuw kwam het schilderen op buitengevels steeds 
meer voor en lieten huiseigenaren hun huizen naar 
de laatste mode schilderen. Dit schilderwerk werd 
uitgevoerd door de ambachtslieden die kladschilders 
of 'schilders met de grote kwast' werden genoemd.1 

Het natuursteen in gevels werd vaak geïmiteerd met 
stuc- en schilderwerk, waarbij verschillende kleurtin-
ten ontstonden. Ook kwamen in de 17e en 18e eeuw 
de lijstgevels in de mode waarbij het gevelvlak zoveel 
mogelijk in één tint moest worden uitgevoerd. 
Om deze tint te bereiken diende het voegwerk tus-
sen de bakstenen zo min mogelijk zichtbaar te zijn. 
De toegepaste bakstenen werden daarom zorgvuldig 
geselecteerd en soms zelfs taps geslepen. Door deze 
architectuur ontstonden zeer strakke gevels in een 
bijna monochrome kleur. Aan het eind van de 19e 
eeuw werden er soms – onder invloed van opkomende 
architectuurstromingen als eclecticisme en jugendstil 
– nieuwe heldere kleuren toegepast op buitengevels. 
Ook het kleurgebruik van de Amsterdamse School 
uit het eerste kwart van de 20e eeuw was uitbundig 
te noemen. Niet alleen werden door het gebruik van 
verschillende soorten baksteen en metselverbanden 
kleurnuances aangebracht, ook felrode, heldergele en 
lichtgroene tinten werden niet geschuwd. Als gevolg 
van wisselende architectuurstijlen, de uiteenlopende 
wensen van opdrachtgevers en doordat de schilders 
hun verf zoveel mogelijk zelf maakten, ontstonden er 
grote verschillen in kleurgebruik. Door deze verschil-
len vormden gevelrijen in steden en dorpen tot in de 
20e eeuw een bonte verzameling toegepaste kleuren. 
Het kleurgebruik op buitengevels werd de afgelopen 
eeuw echter steeds meer gereguleerd, waarbij de wel-
stands- en monumentencommissies standaard 'monu-
mentenkleuren' voorschreven. Men wilde geen bonte 
verzameling en streefde naar een rustig straatbeeld van 
gevelwanden. De basiskleuren bestonden uit wit of 
crème-wit voor kozijnen en lijsten, groen voor deuren 
en ramen en wit voor het pleisterwerk. De huidige 
standaardkleuren monumentengroen, grachtengroen 
en Bentheimer geel zijn gebaseerd op deze opvattin-
gen en worden te pas en te onpas gebruikt. 

HistOriscH KleurgeBruiK in HOOrn

Schilderij Nieuwstraat 

anno 1784 door Isaak 

Ouwater, foto Westfries 

Archief

*P.C. Meijers is als bouwhistoricus werkzaam bij Bureau Erfgoed 

van de gemeente Hoorn
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Historische verfkleuren
De kleur rood op gevels werd gemaakt van meekrap, 
een plant waarvan de wortel werd gebruikt om rode 
kleurstof te maken. Het bekende ossenbloed, een 
ijzeroxidepigment, werd al in de oudheid toegepast 
evenals het rode dodekop.

Spaans groen en Bremer groen werkten 
schimmelwerend en werden daarom al in de 16e 

eeuw toegepast op ramen en deuren en op houten 
beschot. In deze tijd werden voor de kozijnen 
vooral wittinten gebruikt.

Uit historische bestekken uit de 17e eeuw en uit 
onderzoek naar gekleurde architectuurtekeningen 
blijkt dat in deze periode al meer kleuren gebruikt 
werden. Deuren en ramen werden nog steeds 
vaak groen geschilderd, maar ook rood en bruin 
waren gebruikelijke kleuren. De buitenkanten 
van gevelluiken waren groen. Om in gesloten 
toestand aan te sluiten op het interieur werden 
aan de binnenzijde rood of roodbruin, gele oker 
of oranje toegepast. Kozijnen en lijstwerk werden 
vaak geschilderd in een vaalgele Bentheimer 
natuursteenkleur. Tijdens de 18e eeuw werden 
steeds lichtere kleuren gebruikt. 

De eerste natuursteentoepassingen bestonden 
veelal uit gelig gekleurde zandsteen en werden 
wit geschilderd. In de 18e eeuw werden ze veelal 
(donker)grijs geschilderd. Met deze tint werd meer 
het uiterlijk van hardsteen verkregen. Hardsteen 
was kostbaarder dan zandsteen en gaf daardoor 
meer status. In de 19e eeuw werd dit gevelbeeld 
weer teruggedraaid naar zandsteenkleuren tussen 
grijzig, okerachtig en omberachtig in. De sokkel of 
plint van een gevel bleef echter hardsteenkleurig. 
Het zwart schilderen van profielen en banden in 
hardsteendetaillering is karakteristiek voor de 18e 
en 19e eeuw. Om de profileringen nog donkerder 
en glanzender te maken werd de hardsteen gezoet 
(= zeer fijn geschuurd) met lijnolie, verwerkt met 
zwartsel. Later werden de gezoete profielen en 
bandjes geschilderd met zwarte lakverf.2 

De historische verven hadden niet de kwaliteit van 
moderne verven en door zon- en weersinvloeden 
verkleurden ze snel. Vooral groen is lange tijd een 
moeilijk te maken kleur geweest. De eerste groenen 
zoals Bremer groen en Fries groen (Vriesch groen) 
waren vrij licht van tint en verkleurden onder 
invloed van zonlicht snel tot een bruinige kleur. 
Het eerder genoemde Spaans groen was donkerder 

en iets beter bestand tegen weersinvloeden. Door 
menging van Berlijns blauw, gele oker en Bremer 
groen ontstond een groen die langer bestand was 
tegen weersinvloeden. Na de ontwikkeling van dit 
op standolie gebaseerde standgroen, werden ramen 
en deuren vanaf het midden van de 19e eeuw 
vooral in een donkergroene kleur afgewerkt. In 
combinatie met lichtgrijze kozijnen en gepleisterde 
gevels in witte of lichte tint ontstond een algemeen 
klassiek gevelbeeld dat zich tot op heden doorzet.

Historisch kleurgebruik in Hoorn
Over de kleurtoepassingen op buitengevels in 
Hoorn, Zwaag en Blokker gedurende de afgelopen 
eeuwen is nog weinig bekend. Enige informatie 
komt uit historische bestekken waarin sporadisch 
kleurtoepassingen staan vermeld.
In de archieven van het Burgerweeshuis en 
Protestants Weeshuis is te lezen dat in 1776 de 
gevels van het complex geschilderd werden: "Het 
huys selve van binnen rondom de plaats heen 
eerst te laten grondverven en dan vervolgens te 
couleuren met metaalgroen, en dat in plaatsen van 
rood, afgezet met wit, in figuren een sandlooper 
of dubbelen handboender die, alhoewel eenige 
tijdt herwaards zoo gepractiseert, over het generaal 
concernerende dit huys, midsdese worden 
geamolieert." In datzelfde jaar werd besloten: "Het 
huys zoo van binnen als van buyten eerst met een 
grondverw en daarna als boven met coluer van 
metaalgroen en witten lijsten te doen verven." 
J. van der Lee, mede-auteur van het boek 't Weeshuys 
in Hoorn schrijft hierover: "Ook het weeshuis is aan 

HistOriscH KleurgeBruiK in HOOrn

Schilderij Kerkstraat 

anno 1905 door 

H.M. Marshall, Westfries 

Archief nr. 1293
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mode onderhevig: het vroeger algemeen toegepaste 
rood met witte zandlopermotief voor luiken wordt 
inmiddels ouderwets gevonden en vervangen door 
metaalgroen, met metaalgroen wordt kopergroen 
bedoeld, de lichtgroene kleur van geoxideerd koper 
(koperroest)." Vermoedelijk werd ook het raamhout 
in de lichtgroene kleur uitgevoerd. J. van der Lee 
schrijft verder: "Dat rood en wit, de kleuren van 
de stad Hoorn zijn, verklaart mogelijk de vroegere 
populariteit van deze kleurencombinatie in de 
stad en wellicht ook de keuze bij een stedelijke 
instelling als het Burgerweeshuis."4

In een bouwkundig bestek uit 1820 worden 
de kleurstellingen van het weeshuis wederom 
omschreven: "De huizen in de Muntstraat, de 
voorgevel van het gesticht in de Achterstraat, 
met beste groene olyverw bestaande uit Spaansch 
en Vriesch groen, van iedere soort de helft, en 
de huizen langs de Turfhaven en Achterstraat 
tot aan voornoemde voorgevel, alsmede de goot- 
en schoorsteenborden, met wagengroene verw, 
benevens alle de gooten, lijsten, cosijns etc. met 
eene ligte steenkleurige [verf], alle naar de keuze 
van heeren besteders." 5

Het genoemde wagengroen was een vrij donkere 
kleur groen. T. van Weel schrijft over de kleur 
groen: "Spaans groen werd verkregen door 
het laten oxideren van koperen platen. Het 
lichtere Friese groen, eveneens giftig, maakte 

men door kopervijlsel met een oplossing van 
ammoniumchloride te bewerken in een afgesloten 
bak. De combinatie van 50% Fries en 50% Spaans 
groen leverde een helder groen op dat volgens 
bestekken uit het begin van de 19e eeuw toegepast 
werd op de gemeentelijke gebouwen. Hieronder 
vielen onder andere het stadhuis, de vestingtorens 
en de waag."6 Ook op de hekken van de Veemarkt 
is deze kleur aangetroffen. Aan het einde van de 
20e eeuw is deze kleur teruggebracht op initiatief 
van de heer A. Boezaard, destijds bureauhoofd 
Erfgoed van de gemeente Hoorn. Behalve het 
houtwerk en natuursteen van het weeshuis werd 
ook het ijzerwerk in de gevels, zoals muurankers 
en hang- en sluitwerk, geschilderd: "Eerst met 
menieverw en daarna tweemaal met goede zwarte 
verf."7 In een bestek uit 1818 voor het schilderen 
van de ramen van De Doelen aan de Achterstraat 
2 wordt het eerder vermelde Fries groen ook 
vermeld, eveneens in een mengverhouding van 
50% met 50% Spaans groen.8 Een bestek uit 1822 
vermeldt de toe te passen 'couleuren': "Deuren, 
vengsters en ramen vriesgroen, de couzijnen, 
lysten, gooten, hardstenen etc. ligtsteengrauw, de 
schoorsteenborden, schoorsteenpypen, gootborden 
etc stoepblauw, yzer gemeeniet en daarna zwart 
overgeverft."
De kleuren voor de buitengevels van de officiers-
woningen van de kazerne op het Weitje (Waaijtje; 
de huidige Veemarkt) staan in het aanbestedingsbe-
stek van de Stad Hoorn uit 1826 voorgeschreven:  
"… de kozijnen, dakgoten en de dekker op de 
schoorsteenen ligtsteengrauw, de ramen wit, de 
deuren en vensters, spaans en vriesgroen onder 
elkander gemêleerd." In 1836 worden de kleuren 
van de kazernes op het Weitje, de Muntstraat 
en de Modderbakken als steengrauw en donker-
groen omschreven. Gebaseerd op voornoemde zeer 
beperkte archiefgegevens lijkt de lichtgroene kleur 
op ramen, deuren en luiken na het midden van de 
18e eeuw definitief in Hoorn te worden toegepast. 
In het begin van de 19e eeuw worden de kozijnen 
en lijsten in een lichte steengrauw (grijs) geschil-
derd. De ramen en deuren worden gedurende de 
19e eeuw steeds donkerder groen.
Architecten zoals A.C. Bleijs en Van Reijendam 
gebruikten in hun ontwerpen afwijkende kleuren. 
Een voorbeeld is het pand Grote Noord 20, dat op 
basis van onderzoek enige jaren geleden in oude 
luister is teruggebracht. Het pleisterwerk van de 
gevel is weer roze, de gevellijsten en ornamenten 
zijn grijs met een oranje bies en het raamhout 
okergeel. 

Voorgevel Grote Noord 20, 

ontwerp A.C. Bleijs
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Oliën
Baksteengevels werden soms met olie bestreken om 
ze te beschermen tegen weersinvloeden. Doordat 
de olie in de baksteen trok en de beschermende 
laag herhaaldelijk moest worden aangebracht, 
ontstonden steeds donkerdere gevels. In Amsterdam 
zijn voorbeelden zichtbaar waarbij de gevels vrijwel 
geheel zwart geworden zijn. Eén van de weinige 
voorbeelden in Hoorn was het pand Grote Oost 1. 
Volgens een besteksomschrijving uit 1839 moest de 
voorgevel tweemaal geolied worden.(6)

Onderzoekstraject oliën
De gemeente Hoorn subsidieert kleurhistorisch 
onderzoek om de historische karakters van de 
stad en dorpen te versterken. Naast de beschreven 
archiefgegevens zijn in het verleden enkele 
individuele kleuronderzoeken in Hoorn uitgevoerd 
met soms bijzondere resultaten. Helaas zijn deze 
resultaten nog te beperkt om hier consequenties 
voor het stadsbeeld aan te verbinden. 
Voor stratigrafisch onderzoek (= praktisch 
onderzoek ter plaatse) zijn globaal twee methoden; 
de toverbalmethode en het kleurentrapje. De eerste 
methode bestaat uit het rond schuren van de 
verflagen tot op het kale hout. Door het steeds 
ruimer schuren wordt de gelaagdheid van het 
verfpakket zichtbaar. Op deze manier kan snel 
worden beoordeeld of er veel lagen aanwezig zijn. 
Een nadeel van deze methode is de verstoring 
van de kleuren door het schuren. Bij de tweede 
methode wordt zorgvuldig met een scalpelmesje 
telkens een vakje van de bovenliggende verflaag 
afgepeld. Door dit bij elke verflaag te doen ontstaat 
een kleurentrapje waarbij de onderzoeker niet 
alleen de kleur kan vaststellen maar ook kan 
beoordelen of het een dikke afwerklaag betreft of 
een dunne grondlaag.

Onderzocht
De voorgevel van het pand Roode Steen 16 is in 2007 
onderzocht. De onderste verflagen op de voorgevel 
uit 1790 bestonden voor de lijsten uit een zware 
Bentheimer kleur, die bij nieuwe schilderbeurten 
steeds lichter was uitgevoerd en voor de ramen uit 
een donkergroen. In de 19e eeuw werden de ramen 
licht mosgroen en vervolgens bruinrood geschilderd. 
De kroonlijst werd in kleurrijke tinten afgewerkt met 
rood, blauw en lichtgrijs. Vanwege de bijzondere 
uitstraling is gekozen om de afwerking uit de 19e 
eeuw te reconstrueren.

Het vaststellen van de historische kleuren 
is soms lastig. Er dient door de onderzoekers 
terdege rekening mee gehouden te worden dat 
verfpigmenten verkleuren en 'verzepen' onder 
invloed van het buitenklimaat. Ook verdonkeren 
de meeste kleuren zodra ze overgeschilderd 
zijn. Het beoordelen van de juiste kleuren kan 
eveneens lastig zijn. De weersgesteldheid, het effect 
van zonlicht, schaduwen en begroeiingen zijn 

van invloed op de kleurkeuze. Om deze keuze 
zorgvuldig te kunnen maken en te documenteren 
worden de kleurentrapjes fotografisch vastgelegd 
met gestandaardiseerde kleur- en grijskaarten.

 
Afweging
Soms vragen de resultaten om uitgebreid overleg. 
Door gevelwijzigingen uit het verleden zijn er 
voor de historische kleurtoepassingen verschillende 
mogelijkheden. Veelal wordt dan besloten om de 
nieuwe kleuren pas aan te brengen bij een volgende 
schilderbeurt, waardoor er voldoende tijd is om tot 
een verantwoorde keuze te komen. Een voorbeeld 
hiervan is het voormalige schoolgebouw Muntstraat 7 
uit 1883. In eerste instantie was het natuursteen in 
de gevel niet geschilderd en waren de toegepaste 
bouwmaterialen in kleur op elkaar afgestemd. Toen 
het natuursteenwerk rond het midden van de 20e 
eeuw geschilderd werd, zijn afwijkende kleuren 
op de kozijnen en ramen aangebracht. Er is nu een 

Roode Steen 16 anno 

2009

Kleurentrap door 

Leonieke Polman 

fijnschilder op timpaan 

Muntstraat 7, 2010

Kleurentrap door 

TPHAGa op gevel 

Ramen 29, 2011
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voorstel gedaan met gebruik van gevonden kleuren; 
mosterdkleurige kozijnen en lichtbruine ramen. De 
welstands- en monumentencommissie moet nog 
besluiten over de voorgestelde kleuren.

Resultaten
De eerste onderzoeksresultaten van het project 
'Historisch kleurgebruik in Hoorn' wijzen op 
zorgvuldig afgestemd kleurgebruik tussen 
materiaaltoepassingen en architectuurstijlen; een 
beeld dat navolging verdient in deze moderne tijd. 
In enkele gevallen heeft het onderzoek geleid tot 
een kleuraanpassing van het buitenschilderwerk. 
Voorbeelden van panden met nieuwe 
kleurstellingen zijn onder andere Ramen 29, Grote 
Oost 43, Koepoortsweg 73, Binnenluiendijk 3-4 en 
Koepoortsweg 3. In de meeste gevallen levert het 
historisch kleurgebruik bijzondere gevelbeelden op 
waarvan de resultaten langzaam zichtbaar worden 
in de stad.

Ramen 29: gepleisterde lijstgevel uit het midden 
van de 18e eeuw, gemoderniseerd in de 19e eeuw 
De gevel was oorspronkelijk opgetrokken in 
schoon metselwerk. Nadat de gevel gepleisterd 
werd is de gevel opnieuw geschilderd. De onderste 

kleurlaag op het pleisterwerk bestaat uit een gelige 
zandkleur. Op deze laag was een steenrode verflaag 
aangebracht. Deze rode tint dateert vermoedelijk uit 
de tijd dat het pand als pastorie van de naastgelegen 
doopsgezinde kerk ging dienen. Op de kozijnen 
en ramen werden nauwelijks historische verflagen 
gevonden; deze zijn eerder geheel verwijderd. Door 
de nog 18e eeuwse architectuur en nog aanwezige 
elementen is ervoor gekozen om de vroegste kleur 
te reconstrueren en de vensters hierop aan te 
passen. Op het oorspronkelijke houtsnijwerk wordt 
in een later stadium nog onderzoek verricht.

Koepoortsweg 73: gevel met schoon metselwerk 
en pleisterwerk uit 1746 
De gepleisterde pilasters waren oorspronkelijk 
lichtroze, de goot en lijsten crèmekleurig, de ramen 
donker okergeel en de kozijnen licht okergeel. 
Samen met de helrode baksteen zal de gevel van deze 
voormalige buitenplaats een bijzondere uitstraling 
hebben gehad. Helaas is er bij de restauratie in 
2010 niet gekozen om de originele kleuren te 
reconstrueren maar een interpretatie ervan.

Grote Oost 43: natuursteen lijstgevel daterend 
uit 1724 
Op een moeilijk te bereiken locatie kon een 
volledige kleurentrap worden gemaakt. Op basis 
hiervan zijn de kozijnen in lichte zandsteenkleur 
geschilderd, een kleur die volledig aansluit bij de 
originele kleur van het natuursteen van de gevel. 
De ramen zijn roomwit gebleven.

Koepoortsweg 3: samengestelde lijstgevel 
De onderste verflagen op de gepleisterde gevel 
waren zandkleurig. Op basis hiervan heeft de gevel 
een gewijzigd kleurbeeld gekregen. De kleuren op 
kozijnen en ramen zijn hierop aangepast.

Proefvlakken 

Muntstraat 7, 2010

Ramen 29 anno 2010

Ramen 29 anno 2011

Koepoortsweg 73 

anno 2007

Koepoortsweg 73 anno 2011
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Grote Oost 53: lijstgevel daterend uit ca. 1780 
De eigenaar van het pand, de Rijksgebouwendienst, 
wilde het onderzoeksresultaat niet geheel volgen 
waardoor er een tweeledig gevelbeeld is ontstaan 
van twee tijdsperioden. De 18e eeuwse kroonlijst 
was oorspronkelijk donkergrijs, de consoles waren 
zandsteenkleur. De kozijnen waren lichtgrijs 
De schuiframen waren wit en de toegangsdeur 
blank gelakt. Momenteel zijn de ramen en deur 
donkergroen geschilderd. Wellicht dat bij een 
volgende schildersbeurt een betere kleurstelling 
wordt bereikt.

Binnenluiendijk 3-4: gevels in 17e en 18e eeuwse 
architectuur 
De beide gevels zijn in het verleden grondig 
gerestaureerd, waarbij veel houten onderdelen 
zijn vernieuwd. Het kleurenonderzoek leverde 
nauwelijks historische gegevens op. De nieuwe 
kleuren zijn afgestemd op algemene 17e en 18e 
eeuwse gevelbeelden.

Koepoortsweg 3 

anno 2009

Koepoortsweg 3 anno 2011

Grote Oost 53 anno 1920, 

afbeelding Westfries Archief 

Grote Oost 53 anno 2010

Binnenluiendijk 3 anno 

2011

Binnenluiendijk 4 

anno 2011
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blijven bewegen. Voor de grote gehoorzame massa 
Joden die zich wel laten registreren is dit het begin 
van hun einde.
In april 1942 wordt Flory geboren. Kort daarna 
nemen de deportaties van Joden een aanvang. 
Hoewel Philip en Sientje officieel dus niet als 'Jood' 
zijn geregistreerd en bij controles van hun papieren 
niet meteen gevaar lopen, wordt de Amsterdamse 
grond ze toch te heet onder de voeten. Het 
verraad loert immers overal en in de buurt zijn ze 
toch als Joods bekend. Ze besluiten daarom hun 
woning aan het Daniël Willinkplein, na de oorlog 
omgedoopt tot Victorieplein, te verlaten. Wie weet, 
hebben ze ooit Anne Frank in de ogen gekeken die 
daar toen vlakbij woonde, op het Merwedeplein, 
en wel eens met haar vriendinnen naar lunchroom 
Delphi ging op het Daniël Willinkplein. Dat was 
toen nog een van de weinige uitgaansplekken waar 
Joden mochten komen omdat die zaak een Joodse 
eigenaar had.
Maar nu terug naar het jonge gezinnetje. Waar-
schijnlijk vlak voordat ze zelf Amsterdam de rug 
toekeren, geven Philip en Sientje hun kleine Flory 
uit handen en komt ze terecht bij Nel en Cees. De 
twee echtparen kenden elkaar niet. Mogelijk hebben 
ze elkaar zelfs niet eens gezien bij de overdracht van 
Flory. Het schijnt dat er een tussenpersoon in het 

spel was, een zekere Van Dishoeck, een KNO-arts 
waar Sientje voor werkte. Deze man was zelf lid 
van de NSB, maar wilde niets te maken hebben met 
Jodenvervolging, integendeel zelfs: hij hielp actief 
de baby in veiligheid te brengen. Kwam het geniale 
plan om Flory haast als per ongeluk van ouders te 
laten wisselen ook uit zijn koker? Hoe kwamen Nel 
en Cees als mogelijke onderduikouders in beeld? 
Hoe is de feitelijke overdracht op het centraal 
station in scene gezet? We weten het niet en het 
kan door geen van de vier ouders meer worden 
naverteld.
Tussenopmerking: dat Flory van haar ouders 

de jOngste OnderduiKer van HOOrn

Een verhaal van moed en menselijkheid

Peter tacK

In oorlogstijd gedragen mensen zich beestachtig en 
met die uitspraak beledigen we eigenlijk de dieren. 
Maar juist dan kunnen ook heel mooie dingen 
gebeuren. Er is soms nog een lichtpuntje in het 
donker, zoals dit verhaal laat zien.

Het is juli 1942. Cees en Nel Woelders, beiden 
vierentwintig jaar oud, verhuizen van Utrecht naar 
Hoorn. Nauwkeuriger: ze verhuizen terug naar 
Hoorn waar ze vandaan komen. Cees, telg uit een 
spoorwegfamilie gaat er als rangeerder werken. 
Zijn vader, oud-politieman en komend uit Zuid-
Holland, werkt in Hoorn ook bij het spoor, net als 
diens oudere broer Ab. Nel is volbloed Horinese. 
Haar meisjesnaam is Kramer en haar vader is 
visser en visventer, wonend en werkend aan de 
Veermanskade.
Op het Centraal Station in Amsterdam, bij het 
overstappen, krijgt Nel een meisjesbaby van amper 
twee maanden oud in haar armen gedrukt. Alsof 
het de gewoonste zaak van de wereld is, stappen 
ze daarmee op de trein naar Hoorn waar ze zonder 
opzien te baren als jong gezinnetje arriveren. 
Ze komen te wonen aan de Drieboomlaan 69. De 
baby, Flory geheten, groeit tussen haar eerste en 
vierde jaar op als het vrolijke dochtertje van Nel 
en Cees; niemand in de buurt vermoedt dat Flory 
niet hun eigen kind is. Dat is maar goed ook, want 
Flory is Joods en verraad door 'foute' buurtgenoten 
had gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Dat 'vader' 
Cees donker krullend haar heeft en 'moeder' Nel 
donkerblond is, maakt het geloofwaardig dat Flory 
gewoon hun eigen dochtertje is.
Een vriend van de familie maakt in die jaren 
bij diverse gelegenheden een serie kiekjes van 
de kleine die niet alleen in het plakboek van 
Cees en Nel belanden, maar ook via via hun 
weg vinden naar Philip van Gelder en Sientje 
Polak, de biologische ouders van Flory. Zij zijn 
doelwit van de genocide die de nazi's voor Joden, 
maar ook voor Sinti en Roma hebben gepland 
en op grote schaal beginnen uit te voeren. Philip 
en Sientje, beiden strijdvaardige communisten, 
vertikken het de vernederende davidsster op hun 
kleding te naaien en ook gehoorzamen ze niet aan 
de verplichting, in januari 1942 in heel Nederland 
opgelegd, zich als 'Joods' bij de gemeente te laten 
registreren. Daardoor krijgen zij niet een 'J' in hun 
persoonsbewijs gestempeld en kunnen ze zich vrij 
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gescheiden werd, is niet zo vreemd als het misschien 
lijkt. Gescheiden onderduiken kwam tamelijk veel 
voor. Dat was deels vanwege praktische redenen 
omdat op veel onderduikadressen maar een of 
enkele mensen konden worden opgenomen. 
Maar ook om het risico van opgepakt te worden 
zoveel mogelijk te spreiden. Vaak werd zelfs expres 
geheim gehouden waar de rest van de familie zat 
om te voorkomen dat het per ongeluk zou worden 
doorverteld aan verraders ('de vijand luistert altijd 
mee') of bij ondervraging na een arrestatie onder 
druk zou worden prijsgegeven.
Eenmaal in Hoorn aangekomen moet nog een 
kinderuitzet bij elkaar worden gescharreld. In 
de oorlog is immers aan alles gebrek, zelfs een 
kinderbedje is er eerst niet en Flory weet nog dat 
ze in de box sliep, overdwars liggend. Veel hulp 
krijgen Nel en Cees van kinderarts Jeltje Winkler-
Siebenga, die haar praktijk heeft aan de Draafsingel 
32. Zij zorgt voor kinderkleertjes en andere 
benodigdheden. Zij en haar man, de longarts 
Daniël Winkler, moeten trouwens later in de oorlog 
hun huis nog ontvluchten en tijdelijk onderduiken 
omdat ze weigeren lid te worden van de door de 
bezetter ingestelde 'Artsenkamer'. 
Later krijgt Flory een slaapplaats onder de nok, op 
de 'aardappelzolder' die over het hele huis loopt. 
Daar is verder niets behalve een heel klein raampje 
en er staat een grote kist aardappels. De uitlopers 
daarvan doen Flory denken aan enge beesten. Ze 
griezelt ervan en ook nu moet ze daar nog niets 
van hebben. Langs een vlizotrap bereikt ze haar 
slaapplaats. Ze maakt een keer een doodssmak toen 
de trap was opgetrokken, wat ze niet in de gaten 
had en ze houdt er een litteken als herinnering aan 
over.
Tijdens de oorlog is het in Hoorn relatief rustig. 
Maar het gezin Woelders maakt toch spannende 
momenten mee. Gedurende korte tijd is er een 
tweede onderduikstertje in huis, een jaar of zes oud 
en 'Elsje' geheten. Anders dan Flory, kan zij niet 
zomaar doorgaan voor een kind des huizes en moet 
ze daarom permanent binnenshuis en uit het zicht 
blijven. Maar ze is ongedurig en ongehoorzaam en 
meermalen jaagt ze iedereen de stuipen op het lijf 
door breeduit voor het raam te staan waar ieder 
haar kan zien. Levensgevaarlijk is dat, in een buurt 
waar ook diverse NSB-ers wonen. Dit kan niet zo 
doorgaan en 'Elsje' wordt naar een minder risicovol 
onderduikadres overgebracht.
Later wordt Cees opgeroepen voor gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland, waaraan hij in eerste 
instantie toegeeft. Van het echtpaar was hij altijd al 

de meest volgzame, anders dan zijn vrouw. Maar bij 
de eerste keer dat hij op verlof thuis is, besluit hij 
niet terug te gaan, mede omdat Nel dan ziekelijk 
is en hij zijn gezin niet weer wil achterlaten. Hij 
duikt onder in eigen huis. In die tijd zijn voedsel 
en andere levensbenodigdheden schaars en dus 
alleen 'op de bon' te koop. Maar bonnen worden 
uiteraard niet aan onderduikers verstrekt. Dankzij 
overvallen op distributiekantoren kan de illegaliteit 
ervoor zorgen dat ook voor Cees de nodige bonnen 
er komen.

Overigens loopt hij groot gevaar want de bezetter 
is niet zachtzinnig wanneer ze arbeidsdeserteurs 
vangt. Die worden zonder pardon weer in Duitsland 
tewerkgesteld, maar dan niet in een gewone fabriek, 
maar in een concentratiekamp waar de kans klein 
is dat ze daar nog levend uitkomen. Voor het 
geval er tijdens een razzia een huiszoeking zou 
plaatsvinden, wordt een schuilplaats gemaakt in het 
'huisje' in de tuin (de buiten-wc). Die schuilplaats 
is herhaaldelijk gebruikt en ook Flory moet zich 
dan van haar pleegouders daar verbergen, onder 
een jas verstopt. Misschien was dat niet nodig voor 
hun 'eigen' dochtertje, maar Cees en Nel zijn extra 
behoedzaam nadat ook in hun buurt Joden zijn 
opgepakt. De claustrofobie die het schuilhok bij 
haar oproept is Flory nooit meer kwijtgeraakt.
Een groot schrikmoment, voor heel Hoorn 
trouwens, is op 7 juni 1944, wanneer hoog 
in de lucht een groot aantal Amerikaanse 
bommenwerpers, onderweg naar Duitsland, in 
aaneengesloten formatie overvliegt. Twee daarvan 
botsen per ongeluk tegen elkaar en de brokstukken 
verwoesten, onder andere, twee huizen aan de 
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Drieboomlaan. Daarbij komt een jonge moeder om 
het leven. Dat alles gebeurt op nog geen honderd 
meter bij het huis van het gezin Woelders vandaan. 
Nog altijd schrikt Flory zich wezenloos bij een 
onverwacht harde klap.
Philip en Sientje zien kans de gevaarvolle 
oorlogsjaren te overleven op het Zuid-Hollandse 
platteland, ergens tussen Woerden en Stompwijk, 
nabij Leiden. Waar precies is niet bekend. Daar 
voorzien ze in hun levensonderhoud door 

van oude gordijnen kleren te naaien die aftrek 
vinden door de steeds toenemende schaarste aan 
textiel; ook vervaardigen ze zadels en naaien ze 
zeildoek. Dit vertoon van autonoom handelen en 
zelfredzaamheid past helemaal bij Philip die bij de 
geboorte van Flory al zevenenvijftig jaar is (Sientje 
is dan achttien jaar jonger), maar op zijn zestiende 
al in zijn eentje naar Berlijn trok. Daar kreeg hij na 
verloop van tijd een relatie met een vrouw die al 
een zoontje had. Wanneer die jongen in 1933 bij 
de Hitlerjugend gaat, beseft Philip dat Duitsland 
voor hem als jood steeds gevaarlijker wordt en gaat 
hij terug naar Nederland. Dat hij intussen niet van 
echt te onderscheiden Duits heeft leren spreken – 
met authentiek Berlijnse tongval – zal later nog van 
pas komen wanneer hij op een bepaald moment 
kans ziet een stel voor de Arbeitseinsatz opgepakte 
boerenzoons weer vrij te praten. Daarvoor waagt 
hij zich zelfs in het hol van de leeuw, het beruchte 
hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in de 
Euterpestraat in Amsterdam.
De dag na de bevrijding, 6 mei 1945, wordt Erna 
geboren, dochtertje van Nel en Cees. Ook Flory 
vindt haar nieuwe zusje heel leuk.
In die tijd viert Nederland de herwonnen vrijheid. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zien we 
Flory, dan drie-en-een-half jaar oud, bloemen 
overhandigen aan een man en een heer en een dame. 
Navraag en vergelijking met andere foto's maken 
het waarschijnlijk dat dit twee verzetsmensen zijn: 
Kees Verbeek en Lies Langereis. Waarom juist zij 
in de bloemetjes zijn gezet en waarom juist Flory 
daarvoor letterlijk naar voren werd geschoven, 
zoals we op de foto zien, is niet bekend. Het zal 
een symbolisch dankbetoon zijn geweest namens 
al degenen die dankzij het verzet de oorlog hebben 
overleefd. 
Pas begin 1946 wordt Flory weer met haar 
biologische ouders herenigd. Waarom niet eerder? 
Volgens Flory zijn er twee mogelijke verklaringen: 
"Óf mijn bio-ouders wisten pas na maanden waar 
ik was óf men heeft voorzichtigheid betracht en mij 
niet overhaast willen terugnemen. Maar het gevoel 
zomaar uit mijn vertrouwde omgeving te zijn 
weggerukt is altijd gebleven". Dat is geen wonder 
als we bedenken dat Flory nog geen twee maanden 
was toen ze in het gezin van Nel en Cees kwam en 
daar, bijna vier jaar oud, opeens weg moest.
Ze komt dan in hun oude buurt te wonen, aan de 
Amstellaan, die later Stalinlaan en na de Hongaarse 
opstand in 1956 Vrijheidslaan zal heten. Flory 
blijft het enig kind van haar Joodse ouders; ze zal 
zich altijd hecht verbonden blijven voelen aan haar 
Hoornse vader en moeder.
Hoe vernietigend de Holocaust voor het merendeel 
van de Joodse gezinnen en dus voor de Joodse 
gemeenschap in Nederland is geweest, wordt 
afgrijselijk duidelijk als we horen dat vader Philip 
de enige overlevende is uit zijn ouderlijk huis met 
elf kinderen en hun gezinnen; zo ook moeder 
Sientje als enige overlevende van vijf kinderen en 
hun gezinnen. Voor haar vermoorde neefje en twee 
nichtjes heeft Flory in Amsterdam onlangs een 
Stolperstein laten plaatsen ter nagedachtenis. Meer 
over deze kleine maar betekenisvolle monumentjes 
kunt u lezen in het volgende Kwartaalblad.
In tegenstelling tot veel andere onderduikervaringen, 
is ook na de oorlog de relatie tussen Flory en 
haar 'onderduikouders' heel hecht gebleven. Ze 
omschrijft het zelf als een "groot, waardevol en 
liefdevol contact". Tussen Nel en Cees en haar 
biologische vader Philip klikt het ook, maar Sientje, 
Flory's biologische moeder, is erg jaloers op Nel, die 
nu eenmaal alles van Flory's vroege kindertijd heeft 
meegemaakt. Dat is een blijvend groot verdriet. 
Flory zegt daarover: "Sientje heeft als het ware 
anticiperend gerouwd en kon niet omgaan met die 
uit de Westfriese klei getrokken dochter".
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De vier ouders leven intussen niet meer; Philip en 
Sientje zijn overleden in 1950 resp. 1997; Cees en 
Nel resp. in 1994 en 2000. Flory heeft met haar 
man, Eddy Neter, een zoon, Mischa (1963) die in 
Nederland en een dochter,Yaela (1970) die in Israël 
woont. Tussen Flory en haar Hoornse 'zus' Erna is 
nog steeds een hechte band maar ook met de drie 
'broers' die later nog in het gezin van Nel en Cees 
worden geboren: eerst René (1947), nog aan de 
Drieboomlaan, en daarna André (1949) en Hildo 
(1957). Maar dan is het gezin verhuisd naar de 
naoorlogse Commandeur Ravenstraat 18 waar ze 

een van de hele (niet-duplex) woningen kunnen 
betrekken.
De familie Woelders, inclusief Flory, houdt ieder 
jaar nog steeds een  familieweekend. De blijvende 

band tussen Flory en haar Hoornse familie wordt 
ook nog eens onderstreept doordat dit verhaal van 
moed en menselijkheid door Flory ('mijn zus') 
en André ('mijn broer') samen aan de opsteller is 
verteld.
Dit verhaal is verteld door Flory Neter-Polak en 
André Woelders en opgeschreven door Peter Tack. 
De foto's zijn aangeleverd door Eddy Neter.
Aan het zoekwerk rond dit artikel is meegeholpen 
door Eddy Boom, Henk Bijhouwer, Jan Botman, 
Phil van Dijk, Piet Conijn, Jos de Groot, Bert Kroon, 
Egbert Ottens en Jaap Wiggers.
De informatie over het artsengezin Winkler is 
ontleend aan het artikel van Herman Lansdaal over 
dichter Kees Winkler in het Kwartaalblad 1992, 
nr. 2.
NB. Bij het ter perse gaan van dit artikel bestaat nog 
onduidelijkheid over de precieze identiteit van de 
heer en de dame die van de kleine Flory bloemen 
krijgen aangeboden. Ze hebben beide te maken 
met het verzet. Uit afbeeldingen in 'We wisten niet 
wat ons overkwam' (Kees Stuijfbergen, 1995, pag. 
53) en 'West-Friesland in de jaren 40/45' (Sjoerd 
Leiker,  1983, pag. 26) is afgeleid dat het resp. Kees 
Verbeek en Lies Langereis zouden zijn. Om dit te 
checken zijn diverse personen geraadpleegd en die 
noemen andere namen. De voornaam van de heer 
zou niet 'Kees' zijn, maar 'Koos' en de achternaam 
van de dame niet 'Langereis', maar 'Hoekstra'. Wij 
houden ons aanbevolen voor verdere toelichting bij 
deze foto.
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Een halve eeuw gastarbeiders in Hoorn

senOl OçaKli*

Dit jaar wordt de eerste diplomatieke band 
tussen Nederland en Turkije uitgebreid gevierd. 
Vierhonderd jaar geleden sloot Cornelis Haga, 
namens de jonge republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, een diplomatieke overeenkomst 
met de sultan van het Osmaanse rijk. 
Daar waren verschillende redenen voor. Allereerst 
bleek dat kleine landje aan de Noordzee in staat 
om zich te bevrijden van de overheersing van 

één van de machtigste landen uit die tijd. Ook de 
sultan verkeerde op voet van oorlog met de koning 
van Spanje en Portugal. Ongetwijfeld zal de sultan 
politieke overwegingen voor de capitulatie, zoals 
de overeenkomst in diplomatieke kringen werd 
genoemd, hebben gehad. De vijand van mijn 
vijand is mijn vriend. Aan het begin van de 
zeventiende eeuw versloeg prins Maurits, die een 
buitengewoon groot militair strateeg was, met 
zijn troepen de Spanjaarden bij Sluis in Zeeuws- 
Vlaanderen. Daarbij werden vijftienhonderd 
Turkse galeislaven bevrijd. Een aantal van hen 
sloot zich bij de troepen van Maurits aan bij de 
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achtervolging van de vluchtende Spanjaarden. Uit 
dank noemde Maurits een kleine buurtschap bij 
Sluis Turkeye. De Staten-Generaal liet de slaven 
vervolgens vrij, terwijl de moslims gelegenheid 
kregen om naar hun vaderland terug te keren. 
Daarmee hoopten de republiek de steun van de 
Osmaanse sultan te verwerven.
Een tweede reden voor de diplomatieke over- 
eenkomst is dat de Hollanders met hun groeiende 
koopvaardijvloot een steeds belangrijker handels- 
partner werden. Reeds enkele tientallen jaren 
voeren de Hollanders naar het oostelijk deel van 
de Middellandse Zee. Tijdens enkele van die 

reizen werd de tulp naar Nederland gebracht. De 
tulp werd zo populair dat er een ware windhandel 
ontstond, waarbij vermogens voor een enkele bol 
werden betaald. Ook Hoorn raakte in de ban 
van de 'tulpomania'. Een tulpenbol was op het 
hoogtepunt van de handel even veel waard als 
een huis, totdat de markt als een kaartenhuis 
instortte. Aan het Kleine Oost, tegenover de 
Oosterpoort, staat een woonhuis dat De Tulp 
wordt genoemd, vanwege de gevelsteen. 
De gevelsteen herinnert aan de dwaze handel en 
de eerste kapitalistische, economische crisis in 
ons land. Aan het Grote Noord stond ook een 
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huis waarvan wel eens beweerd wordt dat het 
voor drie tulpenbollen was verkocht. Maar dat 
is vermoedelijk niet waar. Het huis is gesloopt. 
De gevelsteen is nog in het Westfries Museum te 
zien. Een replica van deze steen is aangebracht 
in de gevel van het centrum achter de H.H. 
Franciscus en Cyriacuskerk.
Al tijdens het begin van de Opstand voerden 
de geuzen de leuze 'Liever Turks dan Paaps'. In 
hun strijd voor meer tolerantie en vrijheid van 
godsdienst werd de pragmatische opstelling van 
de Osmaanse sultan aan de Spaanse overheersers 
ten voorbeeld gesteld. De sultan bood zijn 
onderdanen godsdienstvrijheid, tegen betaling 
weliswaar. 
De befaamde geuzenpenning, die veel geuzen bij 
zich droegen, dateert van rond 1570. Het is een 
zilveren halve maan met daarop de tekst: 'Liver 
turcx dan paus'. 

Ook in de geuzenliederen uit die tijd werd naar de 
Osmaanse sultan verwezen: 
Liever Turcks dan paus bevonden.
Al is den Turk gheen Christen genaemt,
Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant,
Als die papisten doen alle dage 

Begin jaren zestig van de vorige eeuw expandeerde 
de Nederlandse economie. Om aan de grote 
vraag naar arbeidskrachten te voldoen werden 
werknemers uit de Middellandse Zeelanden 
uitgenodigd naar Nederland te komen. Onder 
hen was een grote groep Turkse gastarbeiders. 
Vanaf het jaar 1962 vestigden de eerste Turken 
zich in Nederland. Aanvankelijk zochten de 
bedrijven hun gastarbeiders zelf in Turkije. Niet 
veel later werden er afspraken tussen de landen 

gemaakt. De gastarbeiders moesten gezond 
zijn, onderwijs hebben genoten en over een 
'verklaring van goed gedrag' beschikken. De 
gastarbeiders werden ondergebracht in pensions, 
ervan uitgaande dat hun verblijf enkele jaren zou 
duren en ze daarna terug zouden gaan naar het 
land van herkomst. Dat pakte al gauw anders uit 
toen bleek dat de bedrijven hun gewaardeerde 
arbeidskrachten wilden behouden. Het leidde tot 
de hereniging van gezinnen en zelfs een enkele 
keer een huwelijk met een Nederlands meisje. 
In Hoorn werkten de gastarbeiders onder andere 
bij Conserven- en vleesverwerkingsfabriek 
Groot, Wasserij Kwaad, Wigmans en Schouten 
koekfabriek, het kaaspakhuis aan de Bierkade en 
bij Philips. 

Bij dit artikel treft u een aantal foto's van Turken 
in Hoorn aan uit de collectie van Senol Oçakli. 

*Senol Oçakli werd in 1953 in Samsun, in het 
oosten van Turkije geboren. Hij kwam in het 
kader van gezinshereniging naar Hoorn. Hij 
werkte bij Philips in Hoorn, was oprichter van 
het Historisch Museum Nederland-Turkije en 
actief voor de Turkse gemeenschap in Hoorn.  
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Frans ZacK

Dat replica's van Hoornse gebouwen te zien zijn 
in het Japanse Nagasaki is vrij algemeen bekend. 
In het Nagasaki Holland Village kan men o.a. 
de Hoofdtoren, het Houten Hoofd, het Westfries 
Museum en nog een groot aantal Hoornse panden 
bewonderen. 

Om replica's van Hoornse gebouwen te bekijken 
hoeft men echter niet de lange reis naar Japan te 
ondernemen. Onze Belgische zuiderburen hebben 
in de schaduw van het Atomium te Brussel hun 
eigen 'Hoorn in het klein'. In het daar gelegen 
'Mini-Europe' vindt de bezoeker een grote reeks van 
bekende Europese gebouwen, dit alles in de schaal 
1/25. 'Mini-Europe' is het beste te vergelijken met 
Madurodam bij ons en werd in 1989 door prins 
Filip van België geopend. In de daarop volgende 
jaren werden er regelmatig nieuwe objecten aan 
het park toegevoegd. Met het attractiepark wil men 
vooral de deelnemende lidstaten van de Europese 
Unie onder de aandacht brengen.
Hierbij is ons land vertegenwoordigd met o.a de 
Kloveniersdoelen te Middelburg, het stadhuis van 
Veere en natuurlijk de Alkmaarse Waag. Amsterdam 
is vertegenwoordigd met een gedeelte van een 
grachtengordel. Verder wordt er aandacht gegeven 

aan het Drentse museumdorp Orvelte en de molens 
van Kinderdijk. Maastricht is vertegenwoordigd met 
het 17e eeuwse stadhuis en eveneens uit Limburg 
is het kasteel Hoensbroek dat te zien is. Het 
Nederlandse hoge noorden is vertegenwoordigd 
met de katholieke kerk van Ootmarsum.
In dit gezelschap hoort natuurlijk een plaats te zijn 
voor de Hoornse Hoofdtoren. 
Het gebouw dat in Brussel te zien is, werd met 
grote zorg vervaardigd en is een ware kopie van het 
origineel. En het blijft niet alleen bij de Hoofdtoren. 
Ook een aantal woningen die aan de Doelenkade te 
vinden zijn werden in miniatuur nagebouwd. 
Bijzondere objecten die verder te zien zijn in Mini-
Europe zijn o.a. de Thalys hogesnelheidstrein en 
een zeehaven zoals die in Rotterdam en Antwerpen 
te vinden is. Om Europa in miniatuur in beeld te 
brengen hebben de ontwerpers en bouwers vele 
duizenden foto's gemaakt van de eventuele objecten. 
Zo'n honderd gebouwen werden geselecteerd op 
basis van culturele waarde, schoonheid en de 
mogelijkheid om een maquette te realiseren in 
schaal 1/25.
Om tot de realisatie van een object te komen 
werd gebruik gemaakt van een gietvorm  van het 
gewenste model waarin vloeibare kunststof werd 

gegoten. Na twee dagen drogen kon het afgietsel 
uit de vorm worden gehaald dat daarna nog in de 
originele kleuren geschilderd moest worden. 
Ook 's avonds is een bezoek aan het 'Mini-Europe' 
méér dan de moeite waard. In het nachtelijk duister 
worden de objecten door duizenden lampjes in de 
schijnwerpers gezet wat een heel apart effect heeft.

.
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controlepost en in Hoorn bondshotel De Roskam 
aan de Noorderveemarkt, nu restaurant Azië. Op 
een mooie zaterdag hebben echtgenoot Bert (van 
de ledenadministratie) en ik de fietsendrager op 
de auto gemonteerd en in Amsterdam-Noord 
was Het Tolhuis snel gevonden, want het bestaat 
nog: vlakbij de pont naar het Centraal Station. 
Die middag zijn we al noterend, afstappend en 
rondkijkend niet verder gekomen dan Uitdam. Eén 
richtingwijzer van de ANWB uit de beschrijving 
van 1952 hebben we gevonden: die bij Liergouw 
Y 868 richting Ransdorp. De afstand volgens de 
oude routebeschrijving Amsterdam - Hoorn zou 
50 km bedragen. Het traject Hoorn - Amsterdam 
zou 52 km zijn. Om dat op één dag te fietsen voor 
recreanten, dat vonden we letterlijk en figuurlijk 
te ver gaan. Het moest een rondje gaan worden 
van maximaal 40 km te beginnen vanuit het 
Oost-Indisch Pakhuis. Op de heel mooie zondag              
2 oktober jl. hebben wij het eerste deel van de 1952 
route Hoorn – Amsterdam gefietst. In Avenhorn ook 
weer een oude richtingwijzer gevonden nummer Y 
557 richting Ursem. In Schermerhorn zijn we van de 
route afgeweken en hebben wij met het 21e eeuwse 
fietsknooppuntensysteem verbinding gemaakt met 
de laatste stuk van traject Amsterdam - Hoorn. De 
Groefsema fietsronde is geboren en is 35 km lang. 

In het kader van het 95-jarig bestaan van de 
vereniging worden grote en kleine festiviteiten 
georganiseerd. De Groefsema fietsronde is er één 
van. Leden en niet-leden worden uitgenodigd om 
per fiets, e-bike of snorfiets op zaterdag 1 september 
aan de start te verschijnen tussen 10 en 11 uur 
bij het Oost-Indisch Pakhuis. Daar ontvangen de 
deelnemers een routeboekje met daarin naast de 
beschrijving ook de wetenswaardigheden die men 
onderweg tegenkomt. Om de oplage te bepalen 
kunt u zich tot 15 augustus aanmelden via info                  
@oudhoorn.nl of telefoon 02290-273570. 

     

diana van den HOOgen

Zestig jaar geleden, op 30 en 31 augustus 1952, nam 
Nel Molenaar deel aan een bromfietstocht uitgezet 
door de ANWB. Zij is bij Oud Hoorn beter bekend 
als mevrouw Groefsema van het legaat, waarmee 
de Maquette Hoorn anno 1650 is gerestaureerd. 
Diegene die haar nalatenschap regelde, ds. H. J. 
Boon (zie Kwartaalblad 2006 nr. 3, p.108-111) 
bracht een doos met paperassen bij Oud Hoorn. 
Daarin zaten de (familie-)foto's, schoolrapporten, 
diploma's, eindexamenopgaven, haar trouwalbum, 
aanstellingsbriefjes voor onderwijzeres enz. Tussen 
deze spullen vonden Rita Lodde en ik ook getypte 
blaadjes van een ANWB - bromfietstocht uit 1952. 
Deze blaadjes lezende borrelde bij ons het idee op 
of het mogelijk zou zijn om de route 60 jaar later 
na te kunnen fietsen. Of de ANWB - bordjes nog 
gevonden konden worden. Het zou mooi zijn om 

een fietstocht te organiseren ter herinnering aan 
mevrouw Groefsema-Molenaar in het jaar dat Oud 
Hoorn 95 jaar bestaat en de hernieuwde Maquette 
Hoorn anno 1650 in het museum een prominente 
plek krijgt. 

De oorspronkelijke bromfietstocht kon op 
twee dagen gereden worden en de ANWB had 
er van haar kant geen bezwaar tegen om het 
traject over deze twee dagen te verdelen, want de 
heen- en terugweg tussen Amsterdam en Hoorn 
verliep langs verschillende routes. In Amsterdam 
was bondscafé Tolhuis aan de Buiksloterweg de 

grOeFseMa FietsrOnde

In Het Tolhuis zijn 

alle agenda's met 

boekingen vanaf 1945 

bewaard gebleven. In 

de agenda van 1952 

bij 30 en 31 augustus 

staat genoteerd: ANWB 

rit Bromfietsen Vertrek en 

rustpunt 9-5 uur ± 300 

pers
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grOeFseMa FietsrOnde

Winkelinterieur Schermerpanden

Trudy Schrickx schrijft naar aanleiding van het 
artikel over de Schermerpanden:

In het Kwartaalblad van Oud Hoorn las ik uw 
artikel over de Schermerpanden. Daarin schrijft 
u dat van het winkelinterieur interessante details 
verloren zijn gegaan. Ik wil u er hierbij op wijzen 
dat de originele toonbank aan de natuurwinkel 
/drogisterij aan het Stationsplein verkwanseld 
is. Waarschijnlijk heeft de laatste huurder die 
verkocht, hoewel het object niet zijn eigendom 
was. Eerst stond de toonbank voor het etalageraam, 
nu staat hij ergens in de winkel. Misschien is die op 
de een of ander manier terug te kopen of te krijgen.
Ik heb dit kort nadat het gebeurd was al eens aan 
Arie Boezaard laten weten. Er is toen helaas geen 
actie ondernomen.
Deze mail stuur ik CC aan de voorzitter van Oud 
Hoorn, die ik toen ook op de hoogte heb gesteld. 
Misschien kan via Oud Hoorn iets gedaan worden.

Foto's 
Van Jan Tuinman uit Koog aan de Zaan ontvingen 
we een aantal oude foto's uit de nalatenschap 
van zijn grootmoeder. Zij woonden aan het ABC 
op nummer 1. Grootvader was gemeentearbeider 
en visser op het IJsselmeer. Zijn bijnaam luidde: 
Piwiet. Waar de naam vandaan komt is de heer 
Tuinman niet bekend. Op bijgaande foto uit ca 
1932 staan opa Kramer (r) en Willem Kramer (l) 'de 
broer van mijn moeder' op hun boot, de HN 53. In 
het midden Meep Majoor, de toenmalige verloofde 
van mijn moeder. 

leZers scHrijven

artiKel a.c. Bleijs

In het eerste kwartaalblad van dit jaar stond een 
lezenswaardig artikel over architect A.C. Bleijs van 
de hand van Mar Bleijs. Voor ondergetekende een 
'feest' der herkenning. De inhoud is namelijk voor 
een groot deel afkomstig uit mijn doctoraalscriptie 
(1992). Sommige zinnen blijken zelfs vrijwel letterlijk 
overgenomen. Tegen het overnemen van tekst of 
gegevens is op zich geen bezwaar. Het zou de auteur 
echter gesierd hebben als er ergens in het artikel 
verwezen wordt naar de bron. Helaas ontbreekt 
elke verwijzing. Dit is wel erg makkelijk scoren met 
andermans onderzoeksresultaten, waarvoor indertijd 
meer dan een jaar lang onderzoek is gedaan in vele 
archieven tot in Antwerpen aan toe. 

Jos van der Lee

Reactie Mar Bleijs
Door een misverstand mijnerzijds is er geen bron-
vermelding onder mijn artikel gekomen. Ook bij de 
proef heb ik dat helaas niet gezien. Ik betreur dat ten 
zeerste en maak mijn excuus aan de heer Van der Lee.
Zijn werk wordt door de familie Bleijs zeer gewaar-
deerd. Wel berust mijn artikel op meer bronnen dan 
de doctoraalscriptie van de heer Van der Lee. 
De volgende bronnen hadden genoemd moeten 
worden:
• A.C. Bleijs, bouwmeester / Jos van der Lee.
(Amsterdam, 1992).
• A.C. Bleijs, "De bouwmeester van Hoorn", van
Judy Schagen (uitgave Westfries Museum, Hoorn, 
1992).
• Court Peter Krabbe, 'De Kunst boven alles'. In:
De Sluitsteen - Bulletin Cuypers Genootschap, 
jaargang 3 nr. 2, 1987 .
• A.W. Weissman, 'A.C. Bleys' - Bouwkundig
weekblad, 1912
• Jan Stuyt, 'Bouwkunde' - Maandblad voor
beeldende kunsten, 1925
Krantenartikel, dit betreft een erfenis en helaas is 
de naam van de krant niet vermeld: 
• Rob Rombouts,  'Bleijs: eigenzinnig architect,
1992
Onderzoeksresultaten in archieven uitgevoerd door 
Adri Bleijs, Gitta Langeweg en mijzelf

Gemeentearchief Hoorn
Stadsarchief Amsterdam
Noord-Hollands Archief te Haarlem
Rijksarchief Den Haag
Rijksarchief Antwerpen (België)



Astronautenweg, gemeentelijk 
monument
Gemeente en Intermaris hebben de 
eis laten vallen om tachtig wonin-
gen te bouwen na de sloop van de 
zogenoemde e-blokken. De moge-
lijkheden tot nieuwbouw worden 
nu onderzocht met behoud van het 
bestaande beeld van het totaalensem-
ble. Dat was namelijk het belangrijk-
ste aspect voor de verlening van de 
monumentale status aan de Sterflats. 
Bureau Erfgoed van de gemeente 
noemde het  renovatieplan voor de 
overige bouwdelen prima verzorgd. 
De Commissie Monumenten en 
Welstand stemde daarop met het 
renovatieplan in.  

Binnenluiendijk 4, 
rijksmonument

John de Visser heeft de panden 
nr. 3 en 4 aan de Binnenluiendijk 
geschonken aan Vereniging Hendrick 
de Keyser. John de Visser was 21 
jaar bestuurslid van Oud Hoorn, 
waarvan twaalf jaar, van 1957 tot en 
met 1968, voorzitter. Ter herinnering 
aan deze bijzondere bewoner stelde 
Hendrick de Keyser voor een gevel-
steen aan te brengen. De Commissie 
Monumenten en Welstand stemde 
hier gaarne mee in. 

Grote Noord, rijksmonument 
Het parochiebestuur van de H.H. 
Franciscus en Cyriacus kerk werkt 
aan plannen voor aanpassingen van 
parochiecentrum en kerk. Men zoekt 
naar mogelijkheden voor een meer 
multifunctioneel gebruik van het 
kerkgebouw en de sacristie. 
Er bestaan plannen om in de kerk 
ruimten ook voor ander gebruik 
mogelijk te maken. De commissie 
wil graag meer weten over de plan-
nen. Inmiddels heeft de commissie 
een bezoek aan de kerk gebracht 
waar deze zijn toegelicht. De afde-
ling Erfgoed zal op korte termijn 
brainstormsessie organiseren om de 
diverse mogelijkheden meer uitvoerig 
te kunnen bespreken. 

Koepoortsweg, gemeentelijke 
monumenten
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft tien panden aan 
de Koepoortsweg (de nummers 51, 

57, 59, 68, 74, 95, 126, 131, 133 en 
135) op de gemeentelijke monumen-
tenlijst geplaatst. In totaal hebben 
65 cultuurhistorisch waardevolle 
panden aan de Koepoortsweg, die 
onderdeel uitmaken van de histo-
rische bebouwing, de beschermde 
status verkregen. De weg is sinds de 
middeleeuwen een van de belang-
rijkste toegangswegen tot de stad. In 
de zeventiende en achttiende eeuw 
lieten regentenfamilies zoals Van 
Foreest en Van Akerlaken hier hun 
buitenhuis bouwen waar zij 's zomers 
verbleven. Hiervan zijn er nog vier 
bewaard gebleven. 

Koepoortsweg hoek 
Spoorsingel, beschermd 
stadsgezicht

Stichting Stadsherstel heeft van de 
plannen voor het verworven perceel 
Koepoortsweg 1 uitgewerkt. De hui-
dige kiosken aan de zijkant van het 
perceel zijn in het plan opgenomen. 
In het hoekpand wordt op de begane 
grond de snackbar gedacht. Erboven 
kan worden gewoond. 
Dit voorstel benadert het meest de 

stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egBert Ottens 
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John de Visser in 

de deuropening 

van zijn woning



3 augustus, 19.30 uur. 
Groote Oostwandeling. Start op Roode Steen.

17 augustus, 19.30 uur.  
Havenwandeling. Start op Vismarkt.

Zomerwandelingen  (en lezingen in de winter) 
worden met meer informatie bekend gemaakt via 
de pers, posters en de website www. oudhoorn.nl

historische situatie. Voor realisering 
van het plan zal het bestemmings-
plan moeten worden aangepast. 

Roode Steen, beschermd 
stadsgebied omringd door 
rijksmonumenten
De gemeente stelt voor om de loop-
zone langs de gevels te verplaatsen 
naar de buitenzijde van de terras-
sen. Omdat er nog altijd geen poli-
tieke uitspraak is over het autovrij 
maken van de Roode Steen houdt de 
gemeente het wensbeeld van plein-
bestrating van gevel tot gevel voor-
lopig in de kast. Op autovrije dagen 
mogen de horecaondernemers hun 
terrassen ook op de loopzone plaat-
sen. Vanuit cultuurhistorische over-

wegingen is de Commissie Welstand 
en Monumenten voorstander van een 
loopzone langs de gevels. De praktijk 
wijst echter uit dat voetgangers om 
de terrassen heen lopen. Voorlopig 
wil de commissie in afwachting van 
het verkeersplan hiermee instemmen, 
al maakt ze een duidelijk voorbe-
houd. Ze acht deze oplossing niet het 
definitieve eindbeeld. 

Schuijtjeskade, Oostereiland, 
rijksmonument
De Commissie Monumenten en 
Welstand stemde in met het op ini-
tiatief van Oud Hoorn plaatsen van 
een gevelsteen. Deze steen was toe-
gezegd aan de gemeente in verband 
met de toekenning van de jaarlijkse 
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22 juni, 19.30 uur. 
Tuinenwandeling. Start op Roode Steen.

6 juli, 19.30 uur. 
Kloosterwandeling. Start op Roode Steen.

20 juli, 19.30 uur. 
Bleijswandeling. Start op Roode Steen.

Wandelen met de vereniging Oud Hoorn.
In de komende maanden nemen de gidsen 
van de vereniging u nog mee op de volgende 
wandelingen.

monumentenprijs van Oud Hoorn 
aan de gemeente voor de restauratie 
van het Oostereiland. 
De gemeente Hoorn heeft formeel 
een bouwaanvraag ingediend om 
het dak van het Alkovengebouw 
op het Oostereiland aan de bin-
nenplaatszijde en aan de zeezijde, te 
voorzien van een doorsnijding voor 
het aanbrengen van een lange rij van 
ramen. De Commissie Monumenten 
en Welstand heeft daar negatief op 
geadviseerd. Aanvrager en gemeente 
reageerden niet op de suggestie van 
een deel van de commissie om op 
één of twee plaatsen in het dak uit-
zicht mogelijk te maken. 
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cHrist stOFFelen

Onze boekenverzameling is deze periode met een 
groot aantal werken uitgebreid. Om te beginnen 
noem ik de schenkingen, waarvoor ik de gulle 
gevers namens onze vereniging hartelijk dank 
zeg. Uit handen van de heer Tom Hart ontving 
ik het door hem geschreven boek Verhalen van de 
Hoornse familie Hart - Overman. Dit boek werd 
ons namens de familie geschonken door mevrouw 
Veronie Hart - Overman, voorzien van een door 
haar ondertekende opdracht. Het familieboek start 
met het voorstellen van vader Wim Hart en moeder 
Veronie Overman, net een jaar verloofd in 1936. 
Hun huwelijk in 1939 is de start van deze familie, 
waarover nu een prachtig boek bestaat. Tom Hart 
heeft via Oud Hoorn al eerder over zijn vader 
gepubliceerd. In kwartaalblad nr. 2 uit 2009 vindt 
u zijn artikel Een rode katholiek in Hoorn. Op de 
hierbij afgedrukte foto van begin mei 1940 zien 
we vader Wim en moeder Veronie met hun eerste 
kindje en Wim enkele maanden oud. U ziet 
natuurlijk meteen waar deze foto genomen is. 
Frans Zack, gewaardeerd vrijwilliger bij onze 
vereniging, schonk ons een exemplaar van Wie is 
dat? uit 1948. Deze dikke pil bevat een naamlijst 
van bekende Nederlanders met biografische 
aantekeningen, opgave hunner voornaamste werken, 
adressen, enz., enz. Het betreft hier de vijfde uitgave 
die, vooral ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog, 
pas tien jaar na de vierde editie kon verschijnen. Er 
worden in dit werk ook meerdere inwoners van 
Hoorn vermeld. 
Van onze voorzitter Egbert Ottens kregen we 
het boek Bellen voor de vrijheid uit 1990. Dr. G. 
Hogesteder en Drs. R.A. Korving behandelen hierin 
de illegale telefoonverbindingen in Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het spreekt voor 
zich dat hierbij ook het illegale telefoonnetwerk 
voor Hoorn en omgeving beschreven wordt, met 
centraal in dit netwerk de handcentrale 'Post 
Poddie'. Een groot gedeelte van de over dit netwerk 
doorgegeven informatie had betrekking op de 
zogenaamde droppings. Vanuit Engeland werden 
wapens, voedsel en apparatuur overgevlogen en 
boven afwerpterreinen gedropt ten behoeve van het 
verzet. Dankzij de telefonische informatie waren de 
verzetsmensen tijdig op de hoogte van plaats en 
tijdstip van zo'n dropping. 
Namens de Stichting Koepelkerk schonk Kees de 
Greeuw ons, gebundeld in een groot boekwerk, de 
tweede jaargang van Onze Courant. Dit Katholiek 
nieuws- en advertentieblad voor Hoorn, gedrukt 

en uitgegeven door H. Stumpel-Hoorn, verscheen 
twee maal per week. Deze schenking bevat de 
kranten van woensdag 2 mei 1906 t/m zaterdag 4 
mei 1907. 
Van mevrouw J. Nieuwenburg kregen wij een 
aantal zaken welke betrekking hebben op de 
firma Schermer, distillateur en likeurstoker aan 
het Kleine Noord. Het betreft hier voornamelijk 
enige reclameobjecten, waarvan u er hierbij een als 
voorbeeld ziet afgedrukt. 
Donderdag 12 april jl. werd in het Westfries Museum 
het boek Van belegen naar beleggen gepresenteerd. 
Hierin beschrijven Jaap de Jong en Lies Schram-van 
Gulik de geschiedenis van de drie kaasbedrijven van 
de families De Jong en Kroon, beiden uit Hoorn, 
en de familie Schots uit Krommenie. Deze drie 
bedrijven zijn in 1947 samengegaan onder de naam 
K.H. de Jong's Exporthandel. Naast het grote aantal 
zakelijke wetenswaardigheden, die beide schrijvers 
hebben opgediept en beschreven, besteden zij 
ook ruim aandacht aan talrijke aspecten van meer 
menselijke aard. Deze hebben zowel rechtstreeks 
als zijdelings te maken met de behandelde families 
en bedrijven. De schrijvers hebben uit vele bronnen 
geput, niet in het minst uit de herinneringen 
van talrijke personen die op enigerlei wijze een 
band hebben met de kaashandel in Hoorn. De 
schrijvers mogen trots zijn op het eindresultaat; een 
prettig leesbaar boek en door de vele, vaak fraaie 
illustraties ook een genot om door te bladeren. Een 
van de eerste kleurenillustraties in het boek is die 
van het Medemblikker Tolhuis, het geboortehuis 
van Klaas Hartshoorn de Jong te Hoogkarspel. 
We zien hierop ook afgebeeld het Medemblikker 
Tolhek. Aan het slot van de tweede aflevering van 
de serie 19e-eeuwse reisverslagen, die u middenin 
dit blad aantreft, wordt dit tolhek genoemd en 
aangeduid. Helaas is het tolhuis uit 1729 in 1973 
door brand verwoest.
Vervolgens noem ik nog enkele van de in deze 
periode gekochte boeken . Het boek Inquisitie en 
Contrareformatie (Leipzig, 1985), geschreven door 
de historici Miroslav Hroch en Anna Skýbová, 
verscheen in 1988 in het Nederlands. Reeds in 
de 13e eeuw besloot paus Innocentius III tot 
de instelling van de Inquisitie, een instituut ter 
bewaking van de rechtzinnigheid. Onder invloed 
van de reformatie beleefde de inquisitie in de 
16e eeuw, vooral in Italië en Spanje, een opleving 
als instrument van de contrareformatie en de 
overheidspolitiek. De betekenis hiervan voor 
ons land, kennen we uit de geschiedenis van 
de Tachtigjarige oorlog. In dit boek worden o.a. 

Het dOcuMentatiecentruM van Oud  HOOrn

Het jonge gezin Hart, 

begin mei 1940
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de oorzaken en politieke achtergronden hiervan 
behandeld, alsook de verschillende werkwijzen en 
facetten van de contrareformatorische aanpak van 
de andersdenkenden en afvalligen. De schrijvers 
hebben hun boeiend boekwerk weten te illustreren 
met duidelijk en indringend beeldmateriaal. 
In 1913 verscheen het onder leiding van de heer 
G.J.W. Koolemans Beijnen tot stand gekomen 
vierdelige werk Historisch gedenkboek der herstelling 
van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. In onze 
verzameling hebben wij daarvan nu het tweede 
deel. Daarin staat de bijdrage Hoorn in 1813 van 
W.P. Kops. We kunnen hierin lezen in wat voor 
staat van verval onze stad zich bevond na het 
vertrek van de Franse overheersers. 
Van 28 mei tot 2 september 1823 reisden de 
studiegenoten Jacob van Lennep en Dirk van 
Hogendorp door de Noord-Nederlandse provincies. 
Het door Mr. Jacob van Lennep nagelaten 
manuscript van zijn dagboek van die reis is door 
M. Elisabeth Kluit verwerkt tot een boek. In 1942 
verscheen dit reisverslag onder de titel Nederland in 
den goeden ouden tijd. De jonge studenten bezochten 
een groot aantal plaatsen in ons land, waaronder 
o.a. Edam, Hoorn en Enkhuizen. Elders in dit blad 

leest u meer over de dagen in en om 
Hoorn. 
Ook deze keer kan ik weer de 
aanwinst van een sportuitgave 
vermelden. In 2005 verscheen HCSV 
Zwaluwen'30 75 jaar. In dit leuke 
boekwerkje wordt de geschiedenis 
van de voet- en handbalvereniging 
beschreven met vele, vooral rood-
zwart gekleurde illustraties.
Na de eerste twee delen is nu ook 
het derde en laatste deel van de 
Westfriese Historische Reeks in 
onze verzameling opgenomen: 
Tuinbouw en zaadteelt. Martien Hoogland is 
verantwoordelijk voor het gedeelte De tuinbouw en 
haar belangenbehartiging en Nanne Groot schreef 
het gedeelte De zaadteelt en zaadhandel. 

Dit was weer het laatste nieuws over ons docu-
mentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen en 
schenkingen kunt u mij bereiken op telefoonnum-
mer 0229-235227. 

     

Het dOcuMentatiecentruM van Oud  HOOrn

Medemblikker Tolhuis en 

tolhek te Hoogkarspel. 

Schilderij A.F. Kok, 1843, 

collectie WFM

Reclame firma Schermer, 

Kleine Noord te Hoorn
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van de BestuurstaFel

het boek over de geschiedenis van onze stad in de 
negentiende eeuw, waarmee onze vereniging haar 
95-jarig bestaan wil omlijsten en dat in november 
a.s. uitkomt.

Contributie
Het bestuur heeft na de voorjaarsledenvergadering 
besloten enigszins terug te komen op het besluit 
om aan alle 'postleden'  in 2013 een vergoeding 
van e 4,- voor verzendkosten op te leggen. In de 
begeleidende brief bij de contributienota worden 
deze leden verzocht om die e 4,- te betalen. In 
deze brief zal ook uitgelegd worden dat alle niet-
postleden hun kwartaalbladen via vrijwilligers thuis 
bezorgd krijgen.

Schellinkhouterdijk
Met enige regelmaat heeft onze vereniging 
ervoor gepleit om bij de dijkwerkzaamheden de 
aansluiting van het Kleine Oost op de dijk recht 
te trekken. Daarmee wordt de oude historische 
structuur hersteld die ooit in de jaren zeventig 
ongedaan werd gemaakt. Toenmalig gedeputeerde 
Baggerman beloofde er naar te zullen kijken evenals 
hoogheemraadbestuurder Stam. Ook het college 
van Hoorn heeft deze wens onder de aandacht 
gebracht. Helaas, het ziet er niet naar uit dat het 
gebeurt, terwijl er zo eenvoudig als maar kon werk 
met werk gemaakt kon worden. Een gemiste kans. 

Open stadsplaatsen
Ons bestuur is ingenomen met de brede aandacht 
die er momenteel is voor de open plaatsen in onze 
stad. In het bijzonder het gat aan de Westerdijk 
is velen een doorn in het oog. Dat er momenteel 
weinig animo is om deze plek te bebouwen is 
begrijpelijk. Niettemin moet een acceptabele 
tijdelijke oplossing binnen bereik liggen. In onze 
reactie op de Basisnota Structuurvisie van vorig 
jaar augustus vroegen we hier al aandacht voor. 

egBert Ottens

Koninklijke onderscheidingen
Op 27 april jl. deelde burgemeester Van 
Veldhuizen mee dat het hare majesteit de koningin 
had behaagd Nelleke Huisman, gelet op haar vele 
bestuurlijke activiteiten, tot lid van de Orde van 
Oranje Nassau te benoemen.  Onder de vele 
instellingen die van 

haar bestuurlijke capaciteiten mochten profiteren 
bevond zich ook onze vereniging, waarvan zij 
vele jaren secretaris was. Vanaf deze plaats onze 
felicitaties. Daarnaast werden mevrouw Gouwetor 

en Dick van der Pijl onderscheiden voor onder 
andere hun activiteiten in de Oosterkerk, ons vaste 
adres voor de ledenvergaderingen, waar we hen 
met regelmaat treffen.  Beiden ook gelukgewenst.  

Legaat
Onlangs werd de vereniging verblijd met een legaat 
van de heer Peter Mol. De heer Mol is geboren en 
getogen in Wijdenes en heeft het grootste deel van 
zijn volwassen leven in Hoorn gewoond. 
Het legaat is in grote dank aanvaard. De heer 
Mol was vliegenier van beroep. Hij hechtte grote 
waarde aan de omgeving waar hij vandaan kwam. 
Het bestuur heeft besloten om het legaat aan te 
wenden voor de productie van Hij komt van Hoorn, 

Nelleke Huisman: 

lid van de Orde van 

Oranje Nassau
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van de BestuurstaFel

Gemeentebestuur: maak het toonbaar met wat 
eenvoudige beplanting en wat bankjes. April jl. 
hebben we de gemeente er nogmaals op gewezen 
dat zij eigenaar van het terrein is en dus actie kan 
ondernemen. 

Barmhartige Samaritaan
Onlangs heeft het bestuur van Oud Hoorn zijn 
zorg uitgesproken over de ontwikkelingen nabij 
de monumentale zeventiende eeuwse boerderij 
De Barmhartige Samaritaan aan de Westerblokker. 
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw vroeg de 
gemeente Hoorn Vereniging Hendrick de Keyser 
meermalen of zij kon helpen bij het behoud van 
dit unieke monument. Mede door tussenkomst 
van Oud Hoorn werd de boerderij bij Hendrick 

de Keyser ondergebracht. De zeer gave stolp is 
karakteristiek voor de provincie Noord-Holland en 
daarmee tevens een monument van de agrarische 
geschiedenis, in het bijzonder van West-Friesland. 
Ook het zeventiende eeuwse interieur is grotendeels 
bewaard gebleven. In combinatie met de rijke 
architectonische uitvoering is De Barmhartige 
Samaritaan ook landelijk een topmonument. Een 
boerderij heeft een minimale ruimte rondom 
nodig. De eerste pogingen om de boerderij over te 
dragen liepen indertijd spaak omdat er te weinig 
grond meegeleverd kon worden. In 1989 was de 
oppervlakte grond, hoewel minimaal, acceptabel. 
Aanvankelijk zou de Strip, de ontsluitingsweg door 
de Bangert en Oosterpolder, op de Westerblokker 
eindigen met een t-kruising. Inmiddels is dat 
voornemen verlaten en wordt de weg doorgetrokken 
naar de IJsselweg. 
Dat betekent een toename van het verkeer langs 
de boerderij. Vermoedelijk ook van zwaar verkeer. 
Kennelijk is dat nog niet voldoende voor de 
asfaltlobby, want nu wil de gemeente Hoorn ook nog 

aparte afslagen naar de Westerblokker realiseren. 
Dat kan alleen als de weg voor een deel over de 
grond van de Barmhartige Samaritaan komt. Een 
wijziging van het bestemmingsplan wordt daartoe 
voorbereid. Naar onze mening kan dat nooit de 
bedoeling zijn. Het zware verkeer zal hierdoor 
nog meer toenemen en het komt bovendien 
gevaarlijk dichtbij de boerderij. Bovendien wordt 
het monumentale beeld onherstelbaar en voor 
altijd aangetast. Vereniging Hendrick de Keyser 
heeft ons bericht dat zij weigert grond af te staan. 
Een onteigeningsprocedure lijkt haar een heilloze 
weg. Hendrick de Keyser en Oud Hoorn adviseren 
daarom dringend, nu het nog kan, de kruising zo 
in te richten dat er geen onteigeningsprocedure 
hoeft te worden gevoerd. Overigens verbaast het 
Oud Hoorn dat de gemeente nog geen contact met 
Hendrick de Keyser heeft opgenomen. 

Herbestemming religieus erfgoed
De Noorderkerk en de H.H. Cyriacus en 
Franciscuskerk hebben subsidie ontvangen voor 
een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden 
van gewijzigd gebruik of herbestemming. 
Bij de Noorderkerk ligt de nadruk op de 
gebruiksmogelijkheden van het koor, de 'armenkerk'. 
Dit deel van het kerkgebouw heeft een bijzondere 
uitstraling maar nauwelijks voorzieningen die 
breder gebruik van de ruimte mogelijk maken. 
Bij de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk ligt de 
nadruk meer op het multifunctionele aspect van 
het gebouw. Door de enorme omvang en de vele 
afzonderlijke bouwdelen leent deze kerk zich goed 
voor meerdere gebruiksfuncties. 
Onderzocht wordt hoe deze functies gerealiseerd 
kunnen worden zonder het monumentale karakter 
van de kerk aan te tasten.

Hoornse Hop
De provincies Noord-Holland en Flevoland en het 
rijk zullen gezamenlijk e 9 mln investeren in de 
ecologische kwaliteit van Marker- en IJmeer. 
De ecologische kwaliteit van beide meren zou 
onder andere door het hoge slibgehalte achteruit 
gaan.  Tijdens de laatste ledenvergadering ging 
Ton van der Lee nader op alle plannen voor het 
Markermeer in. Een veelvoud aan plannen had tot 
gevolg dat je door het bos de bomen nauwelijks 
meer ziet. Het Hoornse gemeentebestuur is niet 
gerust op de ontwikkelingen liet wethouder 
Louwman naar aanleiding van de plannen in 
de pers weten. Hoorn heeft aangeboden om tot 
een Blue Deal te komen voor het Hoornse Hop, 
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waarin ecologische verbetering aan economische 
activiteiten wordt gekoppeld en de toegang tot de 
haven van Hoorn gegarandeerd blijft. Op 8 juni jl. 
vond in Schouwburg Het Park een waterconferentie 
plaats. 

Stichting Waterfront
De onlangs opgerichte Stichting Waterfront 
presenteerde enkele maanden geleden ideeën voor 
versterking van de water- en oeverrecreatie rondom 
het Julianapark. Men denkt aan het doortrekken van 
de strekdam, waarmee een situatie uit de Gouden 
Eeuw wordt teruggebracht, toen daar een dijkje 
lag. Historische schepen zouden daar een ligplaats 
kunnen vinden. Voorts wordt een botenhelling 
nabij de brandweerkazerne voorgesteld. Van de 
Werkgroep Markermeer-IJmeer kreeg de stichting 
opdracht een impressie te schetsen van de 
gebruiksmogelijkheden van de in het Hop aan te 
leggen luwte-eilanden. 

Civieltechnische werken in beschermd 
stadsgebied
Een historische binnenstad bestaat uit meer dan 
alleen monumentale gebouwen. Om die reden is de 
binnenstad van Hoorn aangewezen tot beschermd 
stadsgezicht: gebouwen, bruggen, straten, 
grachten, alles behoort tot het cultureel erfgoed. 
Bij monumentale gebouwen is de gemeente veelal 
goed in staat om restauraties vakkundig ten uitvoer 
te laten brengen. Hetzij doordat de afdeling Erfgoed 
het proces zelf aanstuurt of doordat gespecialiseerde 

architecten zijn aangetrokken. Bij herstratingen 
in de binnenstad of het vernieuwen van kades is 
die kunde helaas veel minder vanzelfsprekend 
aanwezig. Het gevolg is dat nodeloos allerlei 
historisch materiaal uit het openbaar gebied 
verdwijnt of dat de ingreep (ernstige) schade 
veroorzaakt. Bij het vernieuwen van de kade aan 
Onder de Boompjes ontstond er aanzienlijke schade 
aan het Weeshuis, bij het vernieuwen van de kade 
aan de Doelenkade ontstond er vanwege technische 
problemen ernstige vertraging en vervolgens bleken 
er scheuren te zijn ontstaan in het bouwblok met 
nummers 27 t/m 37 dat ontworpen was door 
Van Reijendam. Bij de restauratie van de hekken 
rondom het plantsoen voor het Sint Pietershof 
verdween al het nog bruikbare hardsteen in de 
vuilcontainer om plaats te maken voor smakeloos 
Chinees hardsteen, nadat al eerder de boerengeeltjes 
voor de Statenpoort waren verdwenen,   en bij de 
restauratie van de Veliusbrug werden onlangs de 
staanders van de leuningen met dermate veel kracht 
uit de natuurstenen deklaag getrokken dat deze 
deklaag ernstig beschadigd werd.

Wij maken ons ernstig zorgen over het ontstaan 
van dergelijke schades en de wijze waarop 
herstel en reparatie wordt uitgevoerd. Ook in de 
Commissie Welstand en Monumenten is om meer 
aandacht gevraagd voor het historische materiaal. 
De gemeente Hoorn heeft voor het ontwerpen 
van de tunnel onder het spoor bij het Keern 
de hulp ingeroepen van het ingenieursbureau 
van de gemeente Amsterdam. Misschien dat dat 
ingenieursbureau ook gevraagd kan worden om de 
gemeente Hoorn te ondersteunen bij onderhoud 
en restauratie van civieltechnische werken in onze 
historische binnenstad.
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verslag van de vOOrjaarsledenvergadering 
Monumentenprijs Oud Hoorn 2011 aan de gemeente 
is toegezegd voor de restauratie van het eiland. Dan 
verschijnt ook deel 16 in de bouwhistorische reeks 
over het Oostereiland. 
– Eind juni wordt de biografie van de medeoprichter
en inspirator van de vereniging, Johan Christiaan 
Kerkmeijer, gepresenteerd. Dan wordt er in het 
Westfries Museum een expositie van schilderijen 
en tekeningen van Kerkmeijer gehouden en komt 
in het Pakhuis van de vereniging een expositie van 
de bouwplannen waarover Kerkmeijer een oordeel 
gaf, toen hij zitting had in de Welstandscommissie 
in Hoorn.
– In november verschijnt de geschiedenis van Hoorn
in de 19e eeuw onder de titel Hij komt van Hoorn, 

De schitterende publicatie met veel onbekende 
verhalen wordt gepresenteerd tijdens een bijzondere 
bijeenkomst ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan 
van de vereniging. 
– De beeldkroniek Hoorn Oh ja, is gestopt, maar in
overleg met Koos van Bockxmeer zal deze jaarlijks 
op de site van de vereniging worden geplaatst. Hij 
verzorgt de teksten en Alphonse Noordeloos zoekt 
er de foto's bij. 
– De restauratie van de maquette Hoorn 1650
is klaar. Het Westfries Museum is bezig met een 
filmische presentatie achter de maquette, waarop 
voor een breed publiek informatie over de maquette, 
de stad en de geschiedenis van de stad in de Gouden 
Eeuw wordt verteld. De vereniging is bezig met het 
maken van een programma voor touchscreens, waarop 
geïnteresseerde bezoekers meer informatie over de 
verschillende thema's kunnen krijgen. Daarna komt 
nog een imaginaire 3D-wandeling door het Hoorn 
van de Gouden Eeuw. Vanuit de vereniging is het 
legaat van mevrouw Groefsema hiervoor ingezet. Op 
die manier kan een zo groot mogelijk publiek van 
dat legaat profiteren.
– Frans van Iersel vertegenwoordigt de vereniging
in de Klankbordgroep Poort van Hoorn. Oud 
Hoorn heeft een uitgebreide reactie op de plannen 

woensdag 18 april 2012 

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

1. Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter verwelkomt een ieder, in het bijzonder 
de ereleden en verder Ton van der Lee, senior-
medewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente 
Hoorn. Zijn lezing stond voor het najaar gepland, 
maar hij was bereid om zijn inleiding vanavond 
te houden. In oktober komt Jeroen Damen. Hij 
houdt een inleiding over Bleijs. Na afloop van die 
vergadering volgt een speciale Bleijswandeling voor 
de liefhebbers. 

Van negen leden is bericht van verhindering 
ontvangen. Tevens vernamen we dat in Canada Wim 
Bongers is overleden. Hij was ons trouwste lid op 
afstand. Hij bleef Horinees in hart en nieren en had 
nog regelmatig, soms zelfs wekelijks, contact met 
verschillende leden van de vereniging. Wij zullen 
hem missen. Wij wensen zijn Canadese vrouw en 
andere nabestaanden sterkte.

2. Verslag van de najaarsledenvergadering
Het verslag, dat in het eerste kwartaalblad van 2012 
is opgenomen, wordt zonder wijziging vastgesteld 
met dank aan de secretaris. 

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het
bestuur
  – De steen die de herinnering aan de moedige daden 
van Gré Visser en anderen levend moet houden is 
in januari aan het Grote Oost onthuld. Onze eerste 
vrouwelijke ereburger van Hoorn heeft kortgeleden 
haar 95e verjaardag gevierd. De vereniging heeft haar 
een boeket bloemen bezorgd. 
– In juni wordt een aantal Stolpersteine in Hoorn
geplaatst. Het is een actie van het Comité 40-45 
in Hoorn. Op een messing plaatje staan de namen 
genoemd van Joodse burgers die in het pand 
waarvoor de steen komt, en die in de oorlog 
zijn afgevoerd en omgekomen. De Vereniging Oud 
Hoorn heeft de plaatsing van één van deze stenen 
voor haar rekening genomen. 
– Het bestuur zal er opnieuw bij de gemeente
op aandringen een aantal straten in de stad te 
vernoemen naar Horinezen die in het verzet actief 
zijn geweest, liefst in de buurt van de binnenstad 
bijvoorbeeld bij het Philipsterrein.   
– In juni, bij de officiële oplevering van het
Oostereiland, wordt de gevelsteen van Oud 
Hoorn onthuld die bij de toekenning van de 

Aandachtige toehoorders 

tijdens de voorjaarsleden-

vergadering
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geschreven. De reactie is gepresenteerd aan de leden 
van de raad, bij enkele politieke partijen en in het 
Overleg Leefbaarheid Binnenstad. Ongeacht of men 
het met de reactie van Oud Hoorn eens was, de 
waardering voor de deskundige inbreng van Oud 
Hoorn en de professionele presentatie was groot. 
– Onlangs heeft een werkgroep van de vereniging 
een reactie geschreven op de Ontwerp Structuurvisie 
van de gemeente Hoorn. De werkgroep was met 
het bestuur teleurgesteld over de Ontwerpvisie. De 
gemeente leek nauwelijks iets te hebben gedaan 
met de uitgebreide, inhoudelijke reactie van Oud 
Hoorn van vorig jaar augustus op de Basisnota 
Structuurvisie, de onderlegger voor het Ontwerp. 
De nieuwe nota is inhoudelijk niet gewijzigd. Het 
bleek onmogelijk om te zien wie welke reactie had 
gegeven en hoe het college daarop heeft gereageerd. 
Niettemin hebben we weer gereageerd. 
– Begin mei staat een kennismakingsgesprek van 
het bestuur met wethouder Westenberg gepland die 
een deel van de portefeuille van Roger Tonnaer heeft 
overgenomen. 
– Het bestuur maakt zich zorgen over de ontwik- 
kelingen van de infrastructuur bij Westerblokker en de 
gevolgen daarvan voor de monumentale 17e eeuwse 
boerderij de Barmhartige Samaritaan. Aanvankelijk 
zou daar een T-kruising komen. Nu wordt een 
wijziging van het bestemmingsplan voorbereid en 
wil men er een fors kruispunt aanleggen waarvan 
de afslagen vlak bij het monument komen. Er moet 
zelfs een strook van de tuin voor worden ingeleverd. 
Het stoort ons hoe weinig historisch besef er bij de 
plannenmakers op het stadhuis is op dit punt. Het 
unieke aanzicht van deze schitterende boerderij, 
eigendom van de vereniging Hendrick de Keyser, 
die in 2009 nog de monumentenprijs van Oud 
Hoorn ontving, komt ernstig in het gedrang. Verder 
vrezen we dat door de toename van het verkeer en 
dan vooral het zware verkeer, schade aan dit unieke 
monument zal ontstaan. 
– Meermalen hebben we gepleit om bij de 
dijkwerkzaamheden aan de oostkant van de stad de 
oude situatie van de aansluiting van het Kleine Oost 
op de Schellinkhouterdijk te herstellen. Helaas lijkt 
iedereen ondanks de belofte om er serieus en positief 
naar te kijken horende doof en ziende blind. 
– Het bestuur heeft nogmaals aandacht gevraagd 
voor de open gaten in de stad. We hebben ons 
positief gesteld achter de uitlatingen van bezorgde 
burgers en omwonenden over het desolate gat van 
de oude schouwburg.  
– Mede vanwege de toegenomen mogelijkheden van 
informatievoorziening, met name de sociale media, 

zal het bestuur zich buigen over de mogelijkheden 
daarvan en de huisstijl. Maar één ding is vast 
afgesproken: ons vertrouwde logo blijft.
– Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger die met 
name op zaterdag het team van de winkel kan komen 
versterken. Graag aanmelden bij Coen Droog. 

4. Jaarverslag 2011
Dat is opgenomen in het eerste Kwartaalblad van 
2012. Er zijn geen opmerkingen en het verslag is 
vastgesteld met dank aan de secretaris.

5. Rekening 2011
De jaarrekening is afzonderlijk bijgevoegd.
De voorzitter merkt op dat deze penningmeester 
iemand is die uitstekend op de centen past en 
ook dieper in de materie duikt. Als vereniging 
hebben we daar beslist profijt van gehad. De hoogte 
van verzekeringspremies kon worden teruggebracht 
en abusievelijk te hoog opgelegde Onroerend 
Zaakbelasting en de daarvan afgeleide rekening 
van het Hoogheemraadschap konden worden terug 
ontvangen. Op een vraag over de notering van de 
negatieve bedragen wordt toegezegd deze in het 
vervolg duidelijker aan te geven, Naar aanleiding 
van het feit dat de renteopbrengsten zoveel lager 
zijn geworden en het bedrag op de lopende 
rekening verminderd zou kunnen worden licht 
de penningmeester toe dat in de loop van het jaar 
voldoende liquide middelen nodig zijn om betalingen 
te kunnen doen. Begin dit jaar zijn weer deposito's 
aangeschaft.  Op een zakelijke rekening ontvangt 
men minder rente. Per kwartaal wordt in het bestuur 
de financiële situatie bekeken. De suggestie van een 
van de leden om gebruik te maken van banken met 
een hogere rente zal de penningmeester in overleg 
met de vraagsteller bekijken. 

6. Verslag van de financiële commissie
De heer Wigard verklaart dat de financiële commissie 
de boeken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. 
Met een applaus wordt decharge van het gevoerde 
financiële beleid voor 2011 verleend. 

7. Begroting 2012
De begroting 2012 is bijgevoegd. Een van de leden 
constateert dat mede door de hoge kosten van 
het kwartaalblad en de lage rente ook dit jaar 
weer met een tekort zal sluiten. Er zijn inmiddels 
nadere afspraken gemaakt  om de kosten van het 
Kwartaalblad binnen de perken te houden. Het 
tekort zal ten koste gaan van het eigen vermogen.
De begroting 2012 wordt vastgesteld.
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8. Voorstel contributieverhoging met ingang 
van 2013
Een onderdeel van de begroting is de verhoging van 
de contributie en het vragen van een bijdrage in de 
portokosten voor de leden die het blad per post 
ontvangen. Voorgesteld wordt om de contributie, 
die al tien jaar onveranderd is, op e 22,50 per jaar 
te brengen en voor de verzending een bijdrage in de 
portokosten te vragen. Het voorstel is anders dan 
aangekondigd e 1,- per nummer. De prijs voor het 
cadeauabonnement en het jeugdlidmaatschap wordt  
ongewijzigd gelaten. Een lid heeft bezwaren tegen de 
verhoging en de bijdrage aan de portokosten: er is 
een groot vermogen en andere verenigingen vragen 
minder. De penningmeester licht toe dat over de 
omvang van het aan te houden vermogen afspraken 
zijn gemaakt.
De vergadering stemt in met het voorstel.

9. Benoeming financiële commissie  
Piet de Munnik kan niet worden herbenoemd. Het 
bestuur stelt voor om in zijn plaats Dick Louwman 
te benoemen. De vergadering stemt in met deze 
benoeming. De voorzitter bedankt Piet de Munnik 
voor zijn constructieve en consciëntieuze bijdrage als 
commissielid. De commissie bestaat volgend jaar uit 
de heren Louwman en Wigard. 

10. Herbenoeming leden bestuur van de 
vereniging
Drie leden te weten Coen Droog, Egbert Ottens en 
Piet van Iersel zijn volgens het rooster verplicht af te 
treden. Alle drie zijn bereid om een nieuwe termijn 
van drie jaar te accepteren. De vergadering stemt in 
met de voorgestelde herbenoemingen.

11. Rondvraag
De heer Frans Zack vraagt of de oprichter van de 
vereniging alsnog postuum het erelidmaatschap van 
de vereniging kan worden toegekend. De aanwezige 
leden zijn het daarmee eens. Het bestuur neemt 
het verzoek in overweging en komt de volgende 
ledenvergadering met een voorstel.

12. Pauze

13. Inleiding Hoorn, stad aan het Blauwe Hart 
door Ton van der Lee.
Hij vertelt over het rijksbeleid t.a.v. het 
Markermeer en de positie van Hoorn. Het is een 
ingewikkeld verhaal over Europese projecten w.o. 
Natura 2000 met het internationale vogelgebied, 
de toekomstagenda Markermeer en IJmeer, 

Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer 
(RAAM), het Nationale Waterplan, Deltaprogramma 
voor het IJsselmeergebied, de Rijksstructuurvisie 
Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) en de 
dijkversterking Hoorn-Amsterdam en de stadsrand 
van Hoorn. Rijk, ministeries, provincies en 
gemeenten bemoeien zich ermee, naar het lijkt ieder 
vanuit zijn eigen structuren en overlegstructuren. 

In onze contreien is het Tolhuusberaad ontstaan: 
overleg met de gemeenten Koggenland, Zeevang en 
Edam-Volendam.
Eind 2011 heeft wethouder Louwman de Blue Deal 
gepresenteerd om sturing te geven aan het omgaan 
met bedreigingen. 
Op 8 juni zal een Waterconferentie Markermeer in 
Schouwburg Het Park worden gehouden, waar ieder 
welkom is.
Er zijn al heel veel nota's en visies verschenen, 
maar het is nog niet duidelijk of en in welke mate 
grootschalige ontwikkelingen in het zuiden van het 
Markermeer tot compensatie in het noorden daarvan 
zullen leiden en in welke mate deze compensatie 
nadelig kan zijn voor Hoorn, stad aan het water.
De gehele presentatie is op de website van Oud 
Hoorn te vinden.
De heer Van der Lee reageert op vragen vanuit de 
zaal over de ontwikkelingen in het Markermeer en 
de consequenties voor Hoorn.
De voorzitter dankt de heer Van der Lee hartelijk 
voor het uitgebreide overzicht van de stand van 
zaken.

14. Sluiting bijeenkomst
De najaarsledenvergadering is zaterdagmorgen 27 
oktober 2012. De voorzitter zal dan niet aanwezig 
zijn. Op vrijdag 16 november 2012 vindt de viering 
van het 95-jarig jubileum van de vereniging plaats. 
De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering. 

     

Ter afsluiting van de 

voorjaarsledenvergade-

ring werd een inleiding 

gehouden door de heer 

Ton van der Lee met als 

titel “Hoorn, stad aan het 

Blauwe Hart”
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Een beetje vreemde straat is 
het Achterom nog steeds. Net 
als in 1909 is het een straat 
met twee gezichten! De panden 
aan de linkerzijde werden 
gebruikt als stalling, berg- en 
werkplaats, tegenwoordig vaak 
als uitbreiding verbonden met 

een winkel aan het Grote Noord. 
Links de hoge toren van de 
H.H. Cyriacus en Franciscuskerk 
en wat meer naar voren het 
hoge pakhuis van de fa. POOL, 
tabaksfabriek. Op de hoge 
zijgevel van het pakhuis is de 
reclame met hun naam zichtbaar. 

Ook nu is de naam nog heel vaag 
te zien! Rechts meer woonhuizen. 
Arbeidershuisjes en grotere 
panden. Midden op de weg 
staan kun je nu beter niet doen! 
Gemotoriseerd verkeer heeft de 
straat overgenomen. 
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