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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.

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

Eén van de vroegste successen van Vereniging Oud Hoorn 
was de instelling van een welstandscommissie in Hoorn. Nog 
geen jaar na de oprichting van Oud Hoorn in 1917 was het 
al zo ver. Wat minder makkelijk verliep de geboorte van de 
monumentencommissie. Daar gingen enkele jaren overheen. 
Desondanks was Hoorn een van de eerste gemeenten in 
het land die een Monumentenverordening vaststelde, niet 
veel later gevolgd door een eerste monumentenlijst met 
niet minder dan 220 objecten. Voorzitter van en drijvende 
kracht achter beide commissies was de grondlegger van onze 
vereniging Johan Chr. Kerkmeijer. Tot begin jaren vijftig was 
Kerkmeijer in de commissies actief. Toen hij opstapte volgde 
Pieter Nooteboom, ook namens Oud Hoorn, hem op. 
De eerste vijftien jaren van de commissie botsten de 
ideeën van Kerkmeijer regelmatig met die van gemeente-
architect Jakob Faber. Tot Faber met pensioen ging. Er 
was zelfs een tijd dat de heren weigerden een woord met 
elkaar te wisselen. Faber toonde zich tot groot ongenoegen 
van Kerkmeijer bijvoorbeeld voorstander van het 
Uitbreidingsplan Hoorn 1933 van Wieger Bruin en wilde 
daar het open havenfront aan opofferen. Wat hem betrof 
kon de Zuidwestpolder zonder probleem aan de Hoornse 
binnenstad worden vastgeklonken en mocht het Hoornse 
Hop worden ingepolderd (zie het vorige Kwartaalblad). 
We maken een sprong in de tijd van bijna een eeuw. Vrijwel 
onafgebroken heeft Oud Hoorn van beide commissies 
deel uitgemaakt. Daar wil het huidige college een eind 
aan maken. Concreter: dat heeft het college in oktober 
al gedaan, met een beroep op het feit dat de inmiddels 
samengevoegde Commissie Monumenten en Welstand, een 
verantwoordelijkheid van het college is waarover de raad 
niets te zeggen heeft en waartegen ook geen bezwaar kan 
worden gemaakt. Vorig jaar nog moest het aantal leden van 
die commissie om praktische redenen van acht naar zes leden 
worden teruggebracht. De Stichting Stadsherstel verloor 
haar zetel, Oud Hoorn één van de twee kwaliteitszetels 
die de vereniging dus al bijna een eeuw innam. Een jaar 

later wordt de intussen tot zes personen uitgedunde 
commissie opnieuw te fors van omvang gevonden. Het 
moet een commissie van vijf personen worden. Tenminste 
vijf, staat in het besluit. Dus dat kunnen er dan weer net 
zo goed zes of zeven zijn. Wie de commissie te fors van 
omvang vindt meldt de voordracht niet. Zijn er teveel 
belangstellenden? De vergaderingen zijn immers openbaar. 
Cirkelen er te veel ambtenaren rond de commissie? Of 
is er echt efficiencyvoordeel te behalen nu er nog één 
commissielid moet wijken? 
Ook onze vereniging verliest haar vaste plek in de 
commissie. Volgens het collegevoorstel blijft er een burgerlid 
in de commissie aanwezig. Maar daar moet op worden 
gesolliciteerd. Wie daar belangstelling voor heeft moet 
aantoonbaar kennis van Hoorn hebben en tevens op het 
gebied van architectuur en stedenbouw en monumentenzorg 
en/of bouwen. Poets uw cv dus maar op. 
Zou de gemeente deze move misschien maken vanwege 
de kritische opstelling van Oud Hoorn in de commissie. 
Wie aan close reading van de stukken doet zou het bijna 
gaan geloven. Maar dan stuit je ineens op een zin als: 
'Hoewel de leden namens Oud Hoorn uitstekend werk 
hebben verricht is het objectiever om een burgerlid via 
een sollicitatieprocedure te selecteren.' Ben je ineens niet 
meer objectief als je je mening over bepaalde voorstellen 
geeft? Zou het Oud Hoornstandpunt over de Poort van 
Hoorn meespelen, denk je onwillekeurig. Mocht dat zo 
zijn dan is dat standpunt nog steeds niet bij het college 
en een groot deel van de dames en heren politici bekend. 
Oud Hoorn is niet tegen de tunnel, maar heeft gepleit voor 
een andere volgorde van de plannen, waarbij de meer dan 
noodzakelijke aanpak van het stationsgebied eerst aan bod 
zou komen. Met de andere ideeën die er lagen, zoals de 
verplaatsing van het busstation en het verdubbelen van het 
aantal parkeerplaatsen aan de noordkant van het station, kon 
het wel eens zo zijn dat die tunnel niet eens nodig is. Waar 
de overige vier leden van de nieuwe commissie van buiten 
de gemeente komen zou die ene vaste plaats van iemand die 
een vereniging met 1900 leden vertegenwoordigt juist de 
vaste kern van de commissie kunnen betekenen.
Kijk ik naar de perikelen in de jaren dertig van de vorige 
eeuw dan verzucht ik met Prediker: Er is niets nieuws onder 
de zon.
Met die relativerende gedachte wens ik u goede feestdagen 
en een voorspoedig 2014. 

Egbert Ottens

V o o r w o o r d
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Bij de voorplaat

Op zaterdag 26 oktober j.l. werd de 
najaarsledenvergadering van onze vereniging 
gehouden. Na de pauze volgde er een presentatie 
door Anita Muller. Hierbij werd aandacht geschonken 
aan de geschiedenis van onze stad aan het water, het 
belang van havens en het behoud van historische 
schepen. Na afloop van de vergadering was er 
gelegenheid om het pas geopende Centrum Varend 
Erfgoed op het Oostereiland te bezichtigen. Jammer 

genoeg waren er op dat moment geen scheepjes aanwezig want die waren op zee bezig met de 
Bontekoeraces. En daarbij was natuurlijk ook de HN 1: de in 1916 gebouwde Hoornse schouw 
die op de voorplaat te zien is. Samen met de in 1920 gebouwde HN 20 vormen deze scheepjes 
een stukje varend Hoorns erfgoed dat gekoesterd moet worden. De Stichting De Hoornse Schouw 
restaureerde beide scheepjes in originele, zeilende staat.      F.Z.

  

I N  d I T  N U M M E r

ColofoN

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief
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postiljon zijn intrede en tegelijkertijd de trekschuit, 
waarvoor in diezelfde tijd trekvaarten werden 
gegraven.
Het vervoer van goederen voor klanten en 
ondernemers via trekschuit en postkoets is uiteraard 
eeuwenoud.  Zo wordt gemeld dat vrachtschipper 
Cornelis de Boer in 1839 in het Veerhuis woonde 
bij de Witte Brug in Hauwert om zijn werk uit 
te voeren. Langs het water werden rond 1900 
de 'peerdepaadjes' verhard en verbreed, zodat 
bodediensten sneller naar Hoorn konden reizen. 

De rol van de veerhuizen
Rond 1900 waren er in Hoorn meer dan twintig 
bestel- of veerhuizen (cafés) om goederen op te halen 

BOdediensten Op de Vale Hen

Hoornsche Veerhuis

aan de Dubbele Buurt 22

dick snijder

Stelt u zich eens voor dat u heerlijk zit te eten en een deel van uw kunstgebit breekt af. Dat is niet 
alleen een probleem voor de rest van uw maaltijd, maar ook voor de komende dagen. Wellicht heeft u 
nog een vorig gebit of past dat van een ander familielid u ook; in ieder geval moet dat gebit gerepareerd 
worden. Vroeger deed de tandarts dat, maar voor dorpsbewoners was zijn praktijk vaak te ver weg. De 
oplossing voor dit probleem: het gebit in een zakje meegeven aan een bodedienst met de naam van de 
tandarts erbij. Als alles goed verliep had je wellicht je eigen gebit spoedig terug.
Het doen van boodschappen voor anderen is voor een groot aantal mensen hun beroep geweest. 
Zij voorzagen daarmee in hun inkomen en hadden een belangrijke sociale functie binnen de 
dorpsgemeenschap. Al die bodes kwamen bijna dagelijks naar regionale centra zoals in Hoorn op de 
Vale Hen. Vier mannen hebben dit gebeuren dagelijks kunnen aanschouwen en naar aanleiding van 
twee gesprekken met hen is dit artikel ontstaan

Een lange geschiedenis
Al in de middeleeuwen komt het beroep bode 
voor. Instellingen en rijke mensen hebben eigen 
boden in dienst om hun brieven te bezorgen. 
Door de komst van stadsboden ontstaat er een 
basis voor georganiseerde post.  Het stadsbestuur 
stelde de instructies op voor de bodediensten; 
hierbij werden de reisdagen en de briefport 
geregeld. Deze postbodes liepen tussen de steden. 
Het was vanzelfsprekend dat de bodes van de 
verschillende woonkernen halverwege de route 
elkaars post uitwisselden i.p.v. elkaar groetend 
te passeren. Toen de handel in de zeventiende 
eeuw opbloeide ontstond de behoefte aan meer en 
grotere vervoersmogelijkheden. Daarmee deed de 
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of weg te brengen. Op een zeker moment waren 
zo'n 120 bodediensten in oostelijk West-Friesland 
actief. Rond 1910 waren er al minder veerhuizen 
en verzamelden de bodediensten zich vooral rond 
het Breed. Dagelijks  kwamen er ongeveer zestig 
bodes naar Hoorn. Sommige daarvan kwamen 
meerdere keren per week.  Willem de Hart (en 
later P. Kwantes) van het Hoornsche Veerhuys  
(adres destijds Breed 21) regelde voor hen een 
vaste standplaats. Door het toenemende verkeer 
moest men al spoedig uitwijken naar de Vale Hen 
(vanaf 1932). Kwantes kocht aan de Dubbele Buurt 
de schilderswerkplaats van Langereis op en liet die 
ombouwen tot het nieuwe Hoornsche Veerhuys, 
dat nog altijd in hetzelfde pand zit en vanaf 1942 
beheerd werd door de familie Boekestein. Door de 
concentratie van de bodediensten aan de rand van 
de stad was er spoedig een tweede veerhuis nodig: 

het Centraal Veerhuis van de familie Wijnker, later 
beheerd door de familie Smit en daarna de familie 
Zandbergen. Dit pand is inmiddels in gebruik als 
restaurant. Voordeel van zo'n verzamelplaats voor 
alle vrachttransport: geen vrachtvervoer in de 
stad, een probleem dat zich vandaag de dag weer 
voordoet in Hoorn.
De paarden van de bodes konden er voor enkele 
uren in een van de stallen staan die ook op 
dit terrein aanwezig waren. Elke bode had een 

vaste plaats op het terrein van de Vale Hen. De 
bodes gingen de stad in om de boodschappen te 
doen voor hun klanten uit de dorpen: kleding, 
voedingsmiddelen, fournituren, medicijnen enz. 
In de veerhuizen had elke bode een eigen klein 
depot, waarin de goederen lagen die hij terug 
moest meenemen voor de klanten. Die goederen 
met het beurtvaartadres erbij waren daar gebracht 
door de winkeliers en andere leveranciers van 
diensten (bv. apotheker). Wasserijen zoals Stam 
Stoomt, Kwaad en Entius, hadden meerdere dagen 
in de week werk voor de bodes. Slijperij Harkema, 
wiens bedrijf midden in dit gebied lag, had 
een overvloed aan werk. Ook goederen die van 
buiten Hoorn kwamen werden naar de veerhuizen 
gebracht.
Voor dit tijdelijk opslaan van goederen moest 
aan het veerhuis een vergoeding (een dubbeltje) 
worden betaald. Om dit te omzeilen werden 
loopjongens door hun baas op pad gestuurd om de 
bode op de Vale Hen op te wachten en de goederen 
aan de bode zelf af te geven (bv. kleding uit de 

BOdediensten Op de Vale Hen

Lijst van bodediensten in 

Centraal Veerhuis
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reserveerden hiervoor vaste dagen. Zij kwamen 
dus niet elke dag naar Hoorn. De vrachten van 
grossiers naar de middenstanders waren altijd 
franco. Vrachtkosten kwamen ten laste van de 
grossiers en groothandel. 

Vervoersmiddelen
Hoe vervoerden de bodes hun goederen? Begin 
twintigste eeuw komen we zowel de hondenkar 
als paard en wagen tegen. De hondenkar (een bak 
tussen twee grote wielen) was op grote afstand al 
hoorbaar. In het Museum van de Twintigste Eeuw 
in Hoorn is nog een hondenkar te zien.  
Ook de bakfiets en fietsen met een mand voorop 

wasserij).  De bodes waren 's morgens vroeg daar 
aanwezig en rond vier uur. Na een kopje koffie 
in een van de veerhuizen ging men huiswaarts. 
Sommige bodes dronken wat sterker spul.

Inkomsten
Een bodedienst onderhouden was bepaald geen 
vetpot. Het waren allemaal eenmansbedrijven en 
als de bode ziek was, moest hij de beurt aan een 
concurrent laten. Soms had de bode een bijrijder 
aan wie hij het werk kon overlaten. Meestal moest 
het inkomen aangevuld worden met een winkeltje 
(vaak aan huis) en de huis-aan-huisverkoop van 
brandstoffen. Bode Klaas Koning uit Wognum 
was tevens kapper, kruidenier en petroleumventer. 
Hij vroeg zijn vaste klanten of die ook brandstof 
bij hem wilden kopen, zoals antraciet, briketten 
of eierkolen. Voor dit alles was uiteraard nog 
geen vergunning nodig. De kinderen van bode 
Jan de Boer schaften daarom zelf een speciale 
tankwagen aan voor het vervoer van stookolie. 
De komst van aardgas heeft dit transport op haar 
beurt achterhaald. Grotere klussen leverden meer 
op: zakken meel van A. Klaver (Opmeer) voor de 
bakkers halen, hooi laden en lossen, glas van Pels 
& Joosten voor de schilders, kleine verhuizingen, 
onderhoud van huis, schuur, erf en tuin. Bodes 

Jaap Kos kwam drie keer 

per week met zijn wagen 

vanuit Hauwert op de 

Dubbele Buurt in Hoorn

Hondenkar van Jan 

Fijkes, bodedienst 

Enkhuizen-Hoorn
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kreeg. Voor het trekken van de wagen werd vaak 
gebruik gemaakt van zgn. ketten. Dit soort paarden 
was geschikt voor het werk, maar soms ook wat 
onbetrouwbaar: bijten en trappen, waarna je de 
dokter of tandarts kon opzoeken. 
Een van de anekdotes die werd verteld betreft 
bode Klaas Koning uit Wognum, die onderweg 
vanuit Hoorn in slaap viel op het kret. De leidsels 
losjes in hand ging zijn paard op een sukkeldrafje 
midden op de weg richting Kromme Elleboog om 
daarna de Hoornse Weg op te draaien langs de Acht 
Zaligheden. Voor het viaduct in Wognum bleef het 
paard staan en ontwaakte Klaas.

kwamen in gebruik. Tot in de jaren vijftig fietste 
een van de bodes elke week van Medemblik naar 
Hoorn op zijn bakfiets. 
Paard (soms ezel) en wagen werden door veel 
bodediensten gebruikt. Doordat men meer 
goederen kon vervoeren was de opbrengst  groter 
en was het meestal geen probleem om een stal te 
huren voor het paard. De wagen werd in die tijd 
ook al vrachtwagen genoemd. Op de bok stond 
een open kist (kret) waarin kostbaarder goederen 
werden vervoerd. Later werden deze verhogingen 
waarop de bode gezeten was dichtgetimmerd.
Op sommige vrachtwagens was reclame aangebracht 
waarvoor de bode natuurlijk een kleine vergoeding 

foto rechts: Transportfiets 

uit de jaren '50 

foto links: Bodedienst op 

Rode Steen

Bode met uitgebreide 

reclame voor modehuis 

Schulte  in Hoorn
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Het werk van de bodes
Wat behoorde tot het werk van de bodediensten? 
Het bevoorraden van winkels, het doen van 
boodschappen voor particulieren, het vervoer 
van bedrijfsproducten. Specifieker: kleren die 
naar de wasserij moesten, boorden die gesteven 
moesten worden, pillen, poeders en drankjes van 
de apotheker, horloge- , klok- en brilreparaties, 
reparaties van kunstgebitten, bloemen, planten, 
bruidsboeketten, koek, brood, lijkkisten, ijsstaven 
voor de koelkasten (afkomstig uit de ijsfabriek 
aan het Pelmolenpad) en alles wat men zich kan 
bedenken.

Er waren ook zware goederen zoals lood en de 
glaskisten van Pels & Joosten.  Enkele bodes waren 
zo sterk dat zij een vat van 200 kg olie optilden 
op hun wagen (aan de vingertoppen volgens een 
van de gesprekspartners!). Dit zien we de huidige 

Al in de jaren dertig schaften de meer gefortuneerde 
bodediensten een vrachtauto aan. Voor de kenners: 
bodedienst Schans reed in 1955 met een Ford 
(bouwjaar 1948; acht cilinders), waarmee hij 1000 
kg vracht mocht vervoeren; ja mocht, want voor 
meer vracht had hij geen toestemming gekregen. 
Een bodedienst uit Edam gebruikte een T-Ford van 
voor 1920 die eens ter hoogte van het vroegere Witte 
Badhuis omwaaide. Een van de gesprekspartners 
mocht als jongeman de vrachtauto van bode De 
Jong  (de latere grondlegger van busbedrijf Alpha 
Tours) besturen. In de Pakhuisstraat reed hij te 
dicht langs een paard en wagen, die daar van schrik 
het trottoir op reed.  'Gas geven, niet omkijken', 
was het advies dat de geschrokken jongeman te 
horen kreeg.  

De Vale Hen anno 1955. 

Links de stalhouderij die 

later is gesloopt

Centraal Veerhuis 

met links de heer 

Zandbergen (± 1950)
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transportwerk en zijn nog altijd actief als expeditie- 
of transportbedrijf. In de jaren zestig verdween 
de laatste bodedienst. Rond de jaren negentig is 
het hele gebied van de Vale Hen definitief een 
parkeerterrein geworden.

Er zullen zeker nog meer anekdotes bestaan over 
de bodecentra op de Vale Hen. Mocht U naar 
aanleiding van dit artikel willen reageren op deze 
oproep dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. 

Met dank aan Jan Boekestein, Jacq. Entius, 
Wim Harkema en Cleem Zandbergen voor hun 
aangename verhalen.      

De foto's in de tekst van dit artikel zijn oorspronkelijk op klein 

formaat afgedrukt en soms niet van hoge kwaliteit, waarvoor 

uw begrip.

bodediensten niet meer allemaal vervoeren. Die 
ijsstaven werden gewikkeld in juten zakken. Als de 
rit te lang duurde was een deel van het ijs natuurlijk 
gesmolten. 

De klandizie voor de bodediensten groeide 
aanvankelijk snel toen duidelijk werd dat alles 
door hen vervoerd kon worden. De bodes lieten 
kaarten met hun naam erop drukken en bezorgden 
die huis aan huis. Mensen die ver weg van de stad 
woonden, lieten hun kleren en ondergoed (in alle 
maten en soorten) door de bodediensten in de stad 
kopen. Natuurlijk wisten die wel bij welke winkel 
zij de meeste provisie kregen. Als het achteraf niet 
paste, mocht het worden teruggebracht. Mensen  
moeten veel vertrouwen hebben gehad in de 
bodes aan wie zij soms vertrouwelijke opdrachten 
meegaven. Zo moest menigeen onder hen voor 
zijn klanten geldzaken in de stad regelen, een 
aankoop op afbetaling in orde maken of 'discrete' 
boodschappen doen (een directoire of bh kopen 
bijvoorbeeld).
Na de Tweede Wereldoorlog waren er minder 
bodediensten overgebleven. Doordat in de loop der 
tijd veel mensen over een eigen auto beschikten, 
het openbaar vervoer een vertakter netwerk kreeg, 
waren er steeds minder bodediensten nodig. 
Sommige bedrijven schakelden over op groter 
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zoals zijn bedoeling was. Het meest invloedrijke 
gewest, Holland en West-Friesland bleef zich onder 
aanvoering van Amsterdam verzetten tegen de 
plannen van de prins, de andere provincies kozen 
bij nader inzien toch maar liever de zijde van 
Willem II en dientengevolge kwam de prins aan 
het hoofd van een speciale commissie uit de Staten-
Generaal om de achttien weerspannige steden 
van Holland en West-Friesland te dwingen zich 
naar de meerderheid te schikken. Via Alkmaar 
en Enkhuizen arriveerde hij met zijn gevolg op 
21 juni 1650 in Hoorn en werd daar keurig 
ontvangen: de schutterij gaf een staaltje van haar 
kunnen ten beste, 'schietende dat alles dreunde en 
daverde' vermeldt Geeraert Brandt in zijn Historie 
der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuizen, die in 
1747 in Hoorn werd uitgegeven. Het gezelschap 
kreeg een maaltijd aangeboden en 'de vermaerde 
Bruno had een fraai veersken gemaeckt, 't welk 
overgelevert zou worden als zijne hoogheid over 
tafel zat', aldus dezelfde geschiedschrijver. 

Met de vermaarde Bruno wordt Hendrik Bruno 
bedoeld, die geboren is rond 1620. Hij was een 
telg uit een familie van predikanten uit de buurt 
van Edam. Na zijn opleiding aan de Latijnse 
school, waarschijnlijk in Alkmaar waar zijn vader 
beroepen was, ging hij samen met zijn oudere 
broer Jan theologie studeren in Leiden. Jan maakte 
zijn studie af en werd uiteindelijk predikant in 
Egmond. Hendrik onderbrak zijn studie – hij is 
dan achttien jaar en verblijft al een jaar of vier in 
Leiden – om in dienst te treden bij Constantijn 
Huygens als huisleraar. De vorige huisleraar, ook 
een Leidse student, had er na een jaar de brui 
aan gegeven; hij wilde zijn studie afmaken en 
eigenlijk – zo gaf hij zelf toe – wist hij te weinig 
van de Neolatijnse poëzie, iets wat Huygens nu 
juist erg belangrijk vond voor zijn zonen om zich 
daarin te bekwamen. Mirkinius – zo heette de 
theologiestudent – tipte zijn medestudent Hendrik 
Bruno als kandidaat voor zijn opvolging. Hendrik 
had al een reputatie opgebouwd als Neolatijns 
dichter en er was ook al werk van hem in druk 
verschenen. 

In dienst van Constantijn Huygens
Huygens nam hem in dienst en wijdde zich 
verder voornamelijk aan zijn belangrijke taken 
als secretaris van Frederik Hendrik, de prins van 
Oranje. Omdat die voortdurend aan het oorlog 
voeren was, kwam Huygens weinig thuis, maar 
schreef hij wel eindeloos veel brieven. Uit zijn 

Ben leek

Korte tijd na de vrede van Münster, die in 1648 
officieel een einde maakte aan de 80-jarige oorlog 
tussen de republiek der Verenigde Nederlanden en 

het koninkrijk Spanje, arriveerde Zijne Hoogheid 
de prins van Oranje, de jonge stadhouder Willem 
II, in Hoorn. De Staten-Generaal wilden een groot 
gedeelte van het leger ontslaan nu er vrede gesloten 
was. De handelsbelangen moesten weer op de 
eerste plaats komen. De prins zag er vooral een 
aantasting van zijn macht in, omdat hij zo een deel 
van zijn netwerk van officieren zou verliezen en de 
oorlog met Spanje niet zou kunnen voortzetten, 
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correspondentie met Bruno – in het Latijn, zoals 
dat in die tijd gebruikelijk was tussen geleerden – 
kunnen wij een belangrijk deel van de opvoeding 
en scholing volgen van de zonen van Huygens. 
Al snel leunde Huygens ook sterk op Bruno 

waar het zijn eigen literaire activiteiten betrof. 
Bruno was met zijn grote kennis van het Latijn 
een uitstekende corrector en onderhield ook 
de contacten met talrijke geleerden binnen de 
netwerken van Huygens. Op zijn functioneren als 
huisleraar had Huygens vaak kritiek, maar hij hield 
hem wel de hand boven het hoofd.
Als alle vier de zonen van Huygens aan hun 
vervolgstudie begonnen zijn, ontslaat Huygens 
Bruno als huisleraar, maar blijft nog wel regelmatig 
contact met hem houden en laat Bruno allerlei 
klusjes voor hem opknappen.

Naar Hoorn
Via baantjes aan de Latijnse scholen in Alkmaar en 
Rhenen kwam Henricus, zoals hij zich in het Latijn 
liet noemen, tenslotte in 1649 in Hoorn terecht 
als conrector op de Latijnse school, Hij was toen 
ongeveer 30 jaar oud en werd binnengehaald als de 
nieuwe sterke man die de school uit het slop moest 
halen. Als rechterhand van Huygens beschikte 
hij natuurlijk over een groot netwerk en ook als 
Latinist had hij al een grote reputatie. Toen Willem 
II, de zoon en opvolger van Frederik Hendrik, in 
Hoorn kwam moest hij hem toespreken met een 
fraai gedicht, waarin hij de prins voorhield dat 
Hoorn hem pas zou steunen als de Spanjaarden 
opnieuw zouden aanvallen. 
Ik ga hier verder niet in op de politieke situatie in 
Hoorn, maar richt mij op het verblijf van Henricus 
Bruno in Hoorn. Het stadsbestuur, de nieuwe 
broodheer van Bruno, liet hem haar standpunt 
uitdragen. Als 'bekende' van de prins moest hij dat 

karweitje kennelijk opknappen, zodat de regenten 
buiten schot bleven als de prins ontstemd raakte.

In 1648 was Bruno als rector aangesteld aan de 
Latijnse school in Rhenen, een plaatsje aan de 
grens tussen het Sticht (Utrecht) en Gelderland. Hij 
voelde zich daar erg ongelukkig, ver weg van de 
hofkringen in 's-Gravenhage waar hij tien jaar had 
vertoefd en ver weg van zijn wetenschappelijke en 
literaire vrienden in Leiden. Als hij hoort dat er een 
vacature voor een conrector in Hoorn is, vraagt hij 
Jan van Foreest voor hem te bemiddelen. Deze was 
lid van de vroedschap en burgemeester in Hoorn 
geweest en had daarna een grote carrière gemaakt 
als secretaris van de Gecommitteerde Raden van 
Holland in het Noorderkwartier, lid van de Heeren 
XIX van de West-Indische Compagnie en raadsheer 
van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Hij 
was een goede bekende van Constantijn Huygens 
en schreef zelf ook Neolatijnse poëzie. Bruno had 
zijn werk regelmatig becommentarieerd en van 
verbeteringen voorzien, zoals hij dat ook in het 
geval van Huygens deed. Hij vond dat Van Foreest 
hem nu ook wel een dienst mocht bewijzen. 
De situatie op de school in Rhenen was verre van 
ideaal. De voorganger van Bruno had er met de 
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Latijnse school Hoorn
Als Jan van Foreest van Bruno hoort dat deze 
zich als in ballingschap voelt, zo ver weg van 
Holland, helpt hij hem dus, maar of hij daarmee 
de stad Hoorn een dienst heeft bewezen staat nog 
te bezien. Ook op de Latijnse school in Hoorn 
was de situatie namelijk verre van rooskleurig en 
Bruno had zich nog niet bewezen als een sterke 
persoonlijkheid. Weliswaar had burgemeester Jan 
van Foreest in 1637 Andreas Cellarius overgehaald 
om vanuit 's-Gravenhage over te komen naar 
Hoorn teneinde daar de school te hervormen en 
weer in overeenstemming te brengen met de eisen 
van het stadsbestuur en de burgerij, maar dat 
had niet echt tot resultaten geleid. Klachten van 
burgers over een ongeregelde gang van zaken op 
de Latijnse school leidden in 1648 tot een verzoek 
aan de burgemeesters en vroedschapsleden om 
samen met de scholarchen (de toezichthouders 
namens het stadsbestuur) een rapport op te stellen. 
Het kwam er eigenlijk op neer dat de autoriteit en 
het volledige gezag van de rector moesten worden 
hersteld, dat de rector zijn lucratieve bijbanen als 
publicist op het gebied van de astronomie moest 
inperken 'omdat de eigen school en de leerlingen 
altijd voorop dienden te staan' en dat er gezocht 
moest worden naar een nieuwe conrector om een 
vacature op te vangen. Bovendien moest er een 
nieuw schoolreglement komen met o.a. nieuwe 
gedragsregels voor de leraren.
Binnen dat kader vonden in november 1648 
gesprekken plaats met alle betrokkenen en werd 
er contact gelegd met Henricus Bruno in Rhenen, 
De verwachtingen ten aanzien van hem als de 
nieuwe sterke man waren hoog gespannen gezien 
zijn verleden in 's-Gravenhage, zijn reputatie als 
Latinist, zijn afkomst uit een predikantenfamilie en  
natuurlijk ook de bemiddeling voor hem door Jan 
van Foreest. 

Bruno's ambities reiken verder
Jammer genoeg is er over het lesgeven van Bruno 
in Hoorn heel weinig bekend. Wat we wel weten 
is dat hij al direct na zijn aantreden probeerde 
zijn inkomen op te vijzelen door leerlingen 
die van buiten Hoorn kwamen in de kost te 
nemen, wat een privilege van de rector was. Het 
stadsbestuur moest hem dan ook terugfluiten. 
Hij deed verschillende pogingen uit Hoorn weg 
te komen door te solliciteren naar een functie aan 
het hof van Catharina van Zweden in Stockholm, 
naar een conrectoraat in Leiden en naar de post 
van gemeentesecretaris in Naaldwijk. Hij wilde van 

pet naar gegooid en de leerlingen kenden weinig 
discipline. Van de nieuwe rector werd dus verwacht 
dat hij de leerlingen wel goed kon voorbereiden 
op een vervolgstudie aan een academie. Bruno 
was als enige leraar aan de school verbonden. Hij 
moest Latijn, Grieks, geschiedenis, Wiskunde, de 
Nederlandse en de Franse taal onderwijzen en de 
jongste leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. 
Bovendien moest hij ook nog enige taken vervullen 
in de kerk en droeg hij bijvoorbeeld de zorg voor 
het opwinden van het torenuurwerk. Voor een 
niet afgestudeerde student theologie uit Leiden, 
een jonge man die jaren lang privésecretaris was 
geweest in het centrum van de politiek en cultuur 
in 's-Gravenhage en zich daar als een vis in het 
water had gevoeld, lijkt mij dit ook een onmogelijke 
opgave. Te hoog gegrepen was het zeker!
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anderen verlangde straalde hij zelf nauwelijks uit: 
een antenne voor wat sociaal wenselijk was bezat 
hij kennelijk niet in voldoende mate en enige 
pedanterie was hem ook niet vreemd!

Ontslag
Het lijkt er sterk op dat rector Cellarius, die al voor de 
tweede keer onderwerp van onderzoek was van een 
speciale commissie, alsmede de twee leraren de dans 
ontsprongen om de continuïteit van de school te 
handhaven, maar dat Bruno moest hangen. Toch liet 
het stadsbestuur hem niet helemaal vallen: hij kreeg 
als ontslagvergoeding kost en inwoning aangeboden 
voor de tijd van een jaar in het Leprooshuis buiten 
de stad, aan het Keern. Met deze gouden handdruk 
was Bruno uiteraard niet tevreden. Hij diende een 
verzoek in om met behoud van zijn traktement tot 

'het schoolse gedoe' af zijn, zoals hij in brieven aan 
vrienden schrijft. Verder richtte hij zich nadrukkelijk 
op zijn literaire activiteiten. Het merendeel van zijn 
publicaties dateert uit de jaren dat hij in Hoorn 
werkzaam was. Gelegenheidsgedichten, zowel in 
het Latijn als in het Nederlands, vertalingen van 
klassieke auteurs, heruitgaven van bijbelboeken 
in een toegankelijker taalgebruik dan dat van 
de Statenbijbel en correspondenties met grote 
geleerden maakten van hem een nationaal bekende 
auteur, maar versluierden tevens dat hij als leraar 
niet veel voorstelde en eigenlijk ook liever zijn tijd 
aan de poëzie wilde besteden.. Tegelijkertijd moeten 
we constateren dat de situatie op de Latijnse school 
in Hoorn kennelijk niet was verbeterd, want al in 
1656 moest het stadsbestuur opnieuw ingrijpen 
en werd er wederom een commissie ingesteld tot 
redres (hervorming) van de school.

De commissie ging niet echt voortvarend van start: 
het eindrapport kwam pas in 1660 uit. Over de 
twee leraren in de lagere klassen en de rector wordt 
gezegd dat zij zich goed van hun taak gekweten 
hebben en dat de leerlingen goede vorderingen 
hebben gemaakt. Maar ten aanzien van Henricus 
Bruno stellen zij vast dat 'den Conrector Bruno 
bij haer Edelen eenparig was geoirdeelt niet langer 
bequaem te wesen omme aldaer gecontinueert te 
werden'. Bruno had de verwachtingen die men 
bij zijn aanstelling van hem had gehad kennelijk 
niet waar kunnen maken. Hij was meer met het 
vervaardigen van literair werk bezig geweest dan 
met het reilen en zeilen van de school. Lesgeven 
vond hij eigenlijk maar niks en hij kon geen orde 
houden. Uit brieven van de zonen van Constantijn 
Huygens blijkt dat zij Bruno al uitlachten om zijn 
vreemde kleding, zijn onverzorgde uiterlijk en 
zijn vreemde manier van optreden. Berichten over 
drankmisbruik in zijn Hoornse periode zullen deze 
eeuwige vrijgezel er ook wel niet populairder op 
hebben gemaakt. Of Bruno overigens zijn best heeft 
gedaan amoureuze relaties aan te knopen, weten wij 
niet. Dat hij in ieder geval wel hoge eisen stelde aan 
een dergelijke relatie, blijkt uit een van de brieven, 
die hij in 1648 vanuit Alkmaar aan Constantijn 
Huygens schreef over de gezondheidstoestand van 
Maria Tesselschade, een zeer goede vriendin van 
Huygens: (...) 'Ik was gisteren bij haar, zoals ik 
regelmatig pleeg te doen. Ik bezoek deze ene 
weduwe heel wat vaker dan alle andere meisjes 
in deze stad, die – het zijn er zo weinig –, 
voeling hebben met mijn aanleg en die sierlijkheid 
uitstralen of verfijnde manieren'. Wat Bruno van 
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de volgende maand mei te mogen wonen in het 
St. Pietershof, een proveniershuis in het centrum 
van de stad. Dat werd hem toegestaan 'op grond 
van zijn reputatie als geleerde', zoals de tekst van 
het raadsbesluit aangeeft. Als ongehuwde kon hij 
immers op weinig anders terugvallen. 
In een gedicht dat hij aan de binnenmoeder van dit 
verzorgingshuis opdroeg bij gelegenheid van zijn 
intrede benadrukte hij zijn bijzondere positie:

(...) Ick kom, mede nu op heden
't Sinte Pieters Hof betreden.
Ick stell'mij hier oock ten toon,
Neemt mij oock aen als een Soon.
Als een Soon van die van Hooren,
Schoon ick hier niet ben gebooren.
't Schijnt, men mij noch soo bemint,
Als een in-gebooren kindt.

Bruno's laatste jaren
De laatste jaren van zijn leven verbleef Bruno 
afwisselend in Hoorn en in Zierikzee, waar een 
studievriend, Rufus Hoffer, zich over hem ontfermd 
had. Als een echte mecenas gaf hij hem geld en 
stelde zijn buitenverblijf in Oostburg aan hem ter 
beschikking. Dikwijls spreekt Bruno zijn dank 
daarvoor uit in zijn gedichten. Hij koppelt die dank 
dan aan zijn opluchting dat hij eindelijk van de 
school en de leerlingen af is: 

(...) schoon ick nu ampteloos van 't School 
ben, en niet soecke
Daer weder in te zijn: jae dat verbandt 
vervloecke,
Dat hoofds-sweer, dat geraes, en die 
pedanterij, ...

De blijdschap over het afsluiten van zijn carrière als 
leraar heeft hem rust gegeven In een gedicht dat hij 
aan zichzelf heeft gericht, zegt hij:

(...) Hij zal nu schrijven, lesen
En dichten nae sijn wensch, o Hoornsche 
Burgerij, ...

22 april 1664 is Henrick Bruno tijdens een 
bezoek aan Alkmaar overleden. Hij wordt 
in de Grote Kerk in Hoorn begraven en zijn 
boekenbezit wordt door de Hoornse uitgever en 
boekhandelaar Isaacsz. van der Beeck op 15 juli 
1664 geveild. 
Zijn werk wordt tegenwoordig niet meer gele-
zen. Zijn postuum verschenen verzamelwerk 
Mengelmoes, waar hij in zijn laatste jaren nog zelf 
de laatste hand aan had gelegd, is alleen nog in 
universiteitsbibliotheken en op het Internet in te 
zien. Zijn schoolcarrière was mislukt en in Hoorn 
is hij vergeten. De inzet van Constantijn Huygens 
en Jan van Foreest om zijn leven naar een hoger 
plan te tillen bleek uiteindelijk nutteloos, maar 
schaadde hun eigen rol als beschermheer niet, 
omdat Bruno niet tot de regentenklasse behoorde. 
Hij was alleen maar een kundige Latinist, van wie 
zij goed gebruik hadden kunnen maken. Maar, 
om positief te eindigen, ook het bestuderen van 
achteraf minder belangrijk gebleken historische 
figuren geeft een boeiend inkijkje in een deel van 
de geschiedenis van de Gouden Eeuw in Hoorn.
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fabricage van Siemens telefooncentrales in Den 
Haag. Naast het herstellen en uitbreiden van 
telefooncentrales van de PTT, ontwikkelde PTI 
ook nieuwe centrales, de zogenaamde U-systemen, 
genoemd naar de bedenker van de daarin gebruikte 
snelkiezers, prof. ir. Unk. De centrales type UR en 
UV waren succesvol in het openbare telefoonnet. 
Voor de bedrijfstelefonie kwam eerst type UB, voor 
de grote centrales. Vervolgens kwam het eerste  
type UH, waarvan de export direct goed liep.
Hier begint ook de geschiedenis van de vestiging 
Hoorn ten behoeve van de artikelgroep Huis- en 
Bedrijfstelefonie. Aanvankelijk werd UH in de PTI-
fabriek te Den Haag geproduceerd, maar om aan 
de grote verwachtingen te kunnen voldoen werd 
uitgekeken naar een nieuwe vestigingslocatie. Het 
werd Hoorn, waar Philips verwachtte geschikte 
en voldoende arbeidskrachten te vinden. In 1961 

bouwde de gemeente in twee maanden tijd in 
nauw overleg met PTI een gebouw met twee 
fabriekshallen aan de Dr. Van Aalstweg, die aan 
PTI werden verhuurd. De eerste werkdag was 6 
maart 1961 en op 11 september van dat jaar trad 
de honderdste medewerker in dienst. In 1962 
wordt er nog een derde hal bij gebouwd, terwijl er 
al plannen waren voor een eigen bedrijfsgebouw 
aan de Holenweg. Begin 1964 wordt dat complex 
in gebruik genomen, dat volgens een masterplan 
zou moeten groeien naar 2000 medewerkers. Op 4 
januari 1965 treedt de driehonderdste medewerker 
in dienst. Het aantal blijft omstreeks 1975 steken 
op 450, maar loopt eind jaren tachtig nog op tot 
ongeveer 500.
De fabricage in Hoorn begon met die van 
UH200, een bedrijfscentrale voor maximaal 200 

OVERSCHAKELEN – Het verhaal van Philips' 
Telecommunicatie Industrie
Een boek over de geschiedenis van een 
speerpuntindustrie

rOm Van der scHaaf, jaap GrOeneVeld

Een paar jaar geleden, juist voordat Philips zich 
terugtrok uit het laatst overgebleven restant van 
Philips' Telecommunicatie Industrie te Hilversum 
(PTI), nam een aantal oud-werknemers het 
initiatief om historisch archiefmateriaal te redden. 
Daaruit vloeide ook voort het beschrijven van de 
geschiedenis in een boek. 
In maart 2014 verschijnt  het boek OVERSCHAKELEN 
– Het verhaal van Philips' Telecommunicatie Industrie. 
Het boek beschrijft vooral de artikelgroepen 
Openbare Telefonie, Huis- en Bedrijfstelefonie en 

Telegrafie & Data Switching, met veel aandacht 
voor de producten die door die groepen werden 
ontwikkeld, gefabriceerd en verkocht. Aandacht 
wordt ook besteed aan de andere artikelgroepen: 
Radio & Radar, Lijntelefonie/Transmissie en 
Verkeerssystemen. Naast de activiteiten in 
Hilversum komen de fabrieken te Den Haag en 
Hoorn aan bod. 

PTI in Hoorn
Hoorn kende vanaf 1961 tot en met 2005 een 
vestiging van Philips, in het bijzonder die van 
Philips' Telecommunicatie Industrie (PTI), gevestigd 
te Hilversum. PTI was in 1947 voortgekomen 
uit de destijds landelijk bekende Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum en de 
van de overheid overgenomen, geconfisqueerde 
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aansluitingen. Deze bestond uit één of meer kasten, 
een soort stalen archiefkasten, met daarin rekken 
waarin zich de snelkiezers (type U55) bevonden 
en de verschillende uitneembare schakelunits met 
vooral nog veel T51-relais en voor hedendaagse 
begrippen grofstoffelijke elektronica. Naast 
de centrale werden ook de daarbij behorende 
bedieningsposten voor telefonisten gefabriceerd. In 
1963 volgden de kleinere telefooncentrale UH30/45 
en een modern ogend telefoontoestel waarvan een 
versie druktoetskeuze had.
De ontwikkelingen in de telecommunicatie 
stonden niet stil. Computerbesturing doet zijn 
intrede en er wordt gezocht naar oplossingen om 
meer functionaliteit in minder ruimte en tegen 
lagere kosten te realiseren. EBX8000 en EBX800 
worden geïntroduceerd in 1976, respectievelijk 
1977. EBX staat voor Electronic Branch eXchange, 
bedrijfscentrales met een schakelnetwerk van 
mini-reedcontacten. Alle schakelingen worden 
dan gemonteerd op stekerbare prentpanelen. In 
1981 begint de TBX-reeks te lopen, die geen 
schakelnetwerk meer heeft met reedcontacten, 
maar geheel elektronisch volgens het principe 
van Time Division Multiplex (TDM). Al tamelijk 
snel na TBX volgen midden jaren tachtig de 

SOPHO-S telefooncentrales, die werken met 
internationaal gestandaardiseerde TDM en PCM 
(Pulse Code Modulatie). SOPHO-S evolueert, om 
de ontwikkeling van de technische mogelijkheden 

te volgen. Om commerciële redenen wordt de naam 
SOPHO-S in 1996 vervangen door iS3000. 

Groei en verval
Het ging goed met de export van bedrijfscentrales 
en de fabriek in Hoorn groeide. In 1971 werd er 
een vleugel toegevoegd aan de gebouwen en later in 
de jaren zeventig volgde nog een veemgebouw voor 
de opslag van benodigde componenten en gereed 
product, hetzij units of complete centrales die nog 
even wachtten op verscheping.
Voor PTI, dat omstreeks 1983 ruim 6000 
werknemers telde, waren inmiddels andere tijden 
aangebroken. Philips wilde en kon de gigantische 

kosten en risico's voor het ontwikkelen van de 
openbare telefooncentrales niet meer opbrengen 
en bracht deze tak van het bedrijf (ontwikkeling 
in Hilversum en fabriek in Den Haag) samen 
met Transmissie (ontwikkeling en fabricage in 
Huizen) onder in een joint venture met AT&T. 
Wat overbleef van PTI werd ondergebracht bij 
andere industriegroepen. Dat betrof Business 
Communication Systems (BCS), Verkeerssystemen 
en de fabriek te Leeuwarden. BCS werd met de 
vestiging Hoorn in 1985 onderdeel van Philips 
Telecommunicatie en Data Systemen Nederland 
(PTDSN). Daarna volgden in ander verband onder 
de paraplu van Philips nog andere namen.
De drang tot kostenverlaging uitte zich vanaf 
midden jaren zeventig al in de productontwerpen. 
Maar ook de fabricage werd onder loep genomen. 
Waar nog erg veel handwerk nodig was bij de 
montage van de UH-systemen, verminderde dit 
bij de nieuwe systemen. Deze leenden zich meer 
en meer voor geautomatiseerde assemblage van de 
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Uiteindelijk heeft de concernleiding van Philips 
eind jaren negentig besloten dat er geen plaats 
meer was voor de fabriek in Hoorn. Na afwegingen 
en onderhandelingen werd de productie verplaatst 
naar het bedrijf Celestica te Valencia (Spanje).
Deze ontwikkeling van producten en het bedrijf 
in Hoorn, die voor velen teleurstellend eindigde, 
vindt in het te verschijnen boek zijn plaats binnen 
het grote geheel van PTI. Velen zijn er niettemin 
trots op bij dit vooraan lopende bedrijf te hebben 
gewerkt. In Hoorn zal het niet anders zijn.

Voorintekening op het boek
Het boek is een mengsel van beeldmateriaal 
en beschrijvingen van de drie Hilversumse 
artikelgroepen, verdeeld in perioden van tien jaar 
van 1945 t/m 2005. Vooraf gaat een samenvatting 
van de geschiedenis van de Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek. Het beeldmateriaal omvat 
zowel foto's van producten, als inkijkjes in de 
fabrieken en laboratoria, als groepsfoto's. Ondanks 
dat het bedrijf in 1984 is gesplitst, wordt op dezelfde 
voet de geschiedenis van het bedrijfsonderdeel dat 
eindigde als Lucent Technologies, beschreven. 
In ca. 250 pagina's van 22 x 22 cm en minstens 
evenveel plaatjes wordt de geschiedenis van één 
van Nederlands speerpuntindustrieën van weleer 
vastgelegd. Het boek geeft een beeld van de 

werkomgeving waar men zelf of (groot)vaders 
en (groot)moeders hebben gewerkt en vele 
herinneringen aan hebben overgehouden.
Geïnteresseerden kunnen dit boek met voordeel 
bij voorintekening aanschaffen voor de prijs van 
€22,50 (inclusief verzendkosten; winkelprijs 
€29,95) via de website van de uitgever www.
uitgeverijvanwijland.nl. 
N.B.: Die voorintekening is mogelijk tot 31 
december 2013.

printplaten. De eerdergenoemde personeelsomvang 
van de beoogde 2000 medewerkers in Hoorn was al 
geheel uit beeld. De fabriekshallen werden meer en 
meer gevuld met assemblageautomaten. Met nieuwe 
fabricagefilosofieën, zoals 'just-in-time', werden 
omstreeks 1990 de voorraadkosten verder gedrukt, 
maar ook werd het flexwerken geïntroduceerd. Er 
werd niet meer geproduceerd voor het magazijn, 
waaruit Verkoop leverde, maar per order. Dat 
had pieken en dalen tot gevolg. Naast een vaste 
staf kwamen er oproepkrachten, die de pieken 
opvingen. Verder deed outsourcing zijn intrede. 
Systeemdelen die goedkoper door anderen konden 
worden toegeleverd werden uitbesteed. Hoorn werd 
meer en meer een fabriek met eindassemblage, 
logistieke taken en systeemtests.

Ooit was de ontwikkeling voor de fabriek 'ver 
verwijderd in Hilversum', waar alles werd bedacht 
en voorbereid. Natuurlijk waren er regelmatige 
contacten, maar het kon beter. Vanaf de jaren 
tachtig werden de ooit in Hilversum gecentraliseerde 
functies verplaatst naar Hoorn, zoals Logistiek 
en Inkoop. Ook technologische specialismen 
m.b.t. fabricage werden naar Hoorn verplaatst. 
Verschillende werknemers uit de omgeving van 
Hilversum hebben dagelijks heen en weer gereisd. 
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herinneringen aan Fahringer hadden, of werk 
of brieven van hem.  Op zoek daarnaar, ging ik 
eerst naar het Westfries Museum, dat wat werk 
van hem bezit. Via Cees Bakker kreeg ik inzage 
in het digitaal archief. Langs deze weg kwam ik 
ook in contact met Bep Last, kleindochter van de 
vroegere eigenaren van 't Schippershuis, de familie 
Wijnstock.  Zij bleek haar oma gevraagd te hebben 
herinneringen aan Fahringer op te schrijven. 
Ook die mocht ik inzien. De bijgaande foto van 
Fahringer, schilderend aan de Veermanskade, komt 
uit het familiearchief, net als de briefkaart met het 
zelfportretje van Fahringer.

Intussen kwam ik steeds meer over Fahringer 
te weten. Eind 2012 blijkt in Wenen nog een 
verkooptentoonstelling van zijn werk te zijn 
gehouden, bij Galerie Hassfurther. In de catalogus 
die ter gelegenheid daarvan is uitgegeven, is heel 
wat werk van Fahringer te vinden met Hoorn als 
onderwerp. Ook foto's ontbreken niet. Fahringer 
blijkt een heel veelzijdig man te zijn geweest. Dat 
hij professor was aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Wenen was ook bij mensen in Hoorn 
wel bekend, maar daar bleef het meestal bij. 

jOs BieGstraaten

In april jl. liep ik op een donderdagmiddag het 
verenigingsgebouw van Oud Hoorn binnen. Er 
zaten wat leden, die luisterden naar de verhalen die 
een van onze oudere leden, Jaap Wiggers, vertelde 
over de Oostenrijkse schilder Carl Fahringer (1874-
1952). Sommige inwoners van Hoorn zullen zich 
hem nog herinneren: vanaf 1920 tot vlak voor 
zijn dood in 1952 kwam Fahringer bijna jaarlijks 
hierheen om te schilderen. De kosten voor zijn 
verblijf, vaak in 't Schippershuis, betaalde hij met 
het werk dat hij maakte, schilderijen, gouaches, 

aquarellen en tekeningen. Hij was een graag genode 
gast aan tafel bij mensen die hij in ruil voor een 
maaltijd verblijdde met een werk van zijn hand. Hij 
was in Hoorn een bekende figuur, die vaak mensen 
om zich heen had als hij aan het werk was. 

Ik had wel eens werk van Fahringer gezien, o.a. 
op een kleine tentoonstelling die in 2006 werd 
gehouden in het Westfries Museum. Prachtig werk. 
Luisterend naar Jaap Wiggers bedacht ik dat er 
meer mensen in Hoorn moesten zijn die nog 

Op zOek naar carl faHrinGer

Olieverfschilderij Carl 

Fahringer, Veermanskade
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Veel informatie over hem vond ik op internet. 
Waardevolle inlichtingen kreeg ik vooral toen ik in 
contact kwam met een kleindochter van Fahringer 
in Wenen.

In een komend artikel wil ik uitvoerig stilstaan bij 
mijn bevindingen. Maar eerst wil ik een oproep 

doen aan ieder die nog werk van Fahringer bezit, 
schilderijen, tekeningen, brieven of briefkaarten, 
of die herinneringen aan hem heeft. Er moet nog 
heel wat van Fahringer te vinden zijn, niet alleen 
in Hoorn trouwens. Ook toeristen die hem zagen 
werken, kochten werk van hem. Graag doe ik een 
oproep aan een ieder die informatie heeft over deze 
boeiende Oostenrijker met mij daarover contact 
op te nemen, telefonisch op 0229-298150 of 
via de mail josbiegstraaten@outlook.com. Dat ik 
vertrouwelijk zal omgaan met informatie, spreekt 
vanzelf.

Op zOek naar carl faHrinGer

Briefkaart van Carl 
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Noorder Barrière genoemd. Op dit korte stukje 
van het huidige Keern hebben veel veranderingen 
plaats gevonden in de laatste 120 jaar.
Laten we eens een uitsnede van de kadasterkaart 
uit  ± 1830 bekijken (afb.3). Hierop zijn de 
volgende panden te zien: kadaster nummer 193, 

het eerste pand aan het begin van het Keern, is 
een huis. De eigenaar was Pieter van Berkum. 
Het pand ligt tussen twee sloten en wordt later 
koffiehuis Royal en daarna Stationskoffiehuis en 
het Witte Paard (afb.2). Het gebouw werd in 
1974 afgebroken. Daarnaast ligt een sloot met 
brug en richting Berkhout een overtoom (een 
installatie waarbij een schip over land van het ene 
in het andere water wordt getrokken, met het doel 
een peilverschil te overwinnen. (Een andere term 
is overhaal). Vervolgens kadaster nummer 194 en 
195 respectievelijk een pakhuis en een huis van de 
'Maatschappelijke Lijnbanen'. Hierachter ligt dan 
een lijnbaan (touwslagerij), kadaster nummer 196. 
Nummer 200 is een breed pand, een woonhuis van 
eigenaar Krijn Blom uit Westwoud met daarachter 
een bijbehorend weiland. Met dit pand gaat veel 
gebeuren! Dit wordt uitspanning de Blauwe Berg. 
De nummers 201, 202 en 203 zijn respectievelijk 
een huis(je), korenmolen en een weiland van de 
weduwe Cornelis Schuit. Dit zal verdwijnen door 

Drank, kisten, worsten, sigaren, tabak, motoren 
en benzine

Wil WiGGelaar
Enige tijd geleden stuurde de heer J. van der Gulik 
ons een afbeelding van een pand, waarvan de 

naam tot nu toe onbekend was (afb.1). Reden om 
ons wat meer te verdiepen in dit gedeelte van het 
Keern, waar dit pand stond. Het betreft een deel 
van het Keern vanaf het Pelmolenpad tot aan de 
spoorwegovergang. Dit stukje werd tot 1890 de 

faBrieken aan Het keern
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de aanleg van de spoorlijn. Vervolgens enkele 
weilanden, waarbij 209a reeds als begraafplaats 
wordt aangeduid.  
Op foto 5 zien we de molen van Meissen, gesloopt 
in 1880 ten behoeve van de spoorwegovergang.

Herberg, kisten en worsten. 
Op 12 januari 1809 werd ten overstaan van de 
schepenen van Hoorn verkocht 'een huis en grond 
zijnde een herberg genaamd de Blauwe Berg met een 
stukje grasland daarachter, staande en gelegen even 

faBrieken aan Het keern
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moet zijn geweest sectie C nummer 421. Dit blijkt 
uit de kadastrale leggers in het gemeentearchief 
van Hoorn, artikelnummer 4118. Op een kaart 
van Hoorn uit 1897 is de ligging van het perceel te 
zien. Wanneer de uitspanning 'de Blauwe Berg' is 
gaan heten, is niet bekend. Het koffiehuis/logement 
stond al spoedig te koop (afb.4) en verloor haar 
bestemming rond 1903. 
In 1903 werd het gebouw afgebroken en werd op 
dezelfde plaats een sigarenkistenfabriek gebouwd.2 
In de Hoornsche Courant van 25 maart 1903 valt 
hierover te lezen: 'De vanouds bekende uitspanning 
De Blauwe Berg alhier, is verkocht en zal herschapen 
worden in een kistenfabriek van de heren Hammes 
en Theunisse'. Deze fabriek bestaat niet lang en 
gaat in 1904 failliet. De aandrijving van de fabriek 
is een dieselmotor geweest. Dit blijkt uit afbeelding 
7 waarop een dunne pijp te zien is waar rook 
uitkomt. Deze foto zou van 1903-1904 kunnen 
zijn. Op latere foto's is wel de pijp te zien, maar 
nooit met een rookpluim. 
In het pand wordt daarna een exportslachterij/
worstfabriek gevestigd. In de Eerste Wereldoorlog 
ontstond het probleem dat Nederland geen vee 
meer kon exporteren naar andere landen die in 
oorlog waren. Ook niet overzee door de aanwezige 
mijnenvelden en patrouilles door de Duitse marine. 
Daarnaast kon men om dezelfde redenen niet 
genoeg veevoeder importeren. Gevolg was dat er 

buiten de Noorderpoort'. Verkoper was Jan Ruiter 
uit Berkhout, koper Krijn Blom, belendenden 'de 
Maatschappelijke lijnbanen 'ten zuiden en Cornelis 
de Boer ten noorden'. Het perceel was bezwaard 
met een jaarlijkse erfpacht van 29 gulden en 5 
stuivers aan het Sint Jans Gasthuis.1   Na de aanleg 
van de spoorlijn Zaandam-Hoorn in 1884, ontstaat 
het volgend kadasterplaatje van dit gebied (afb.6). 
In 1882 werd aan Cornelis Boon een Drank-
wetvergunning verleend voor het perceel wijk 6 
nummer 347a aan het Keern 'in het benedenlocaal 
aan den weg'. De vergunning werd op 23 april 
1901 overgeschreven op de naam van Christoffel 
Igesz. De kadastrale aanduiding van dit perceel 
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Electrische tabak- en sigarenfabriek 
Naar nu blijkt is deze hal voordat dat het de 
H.O.B.I. (Handelsonderneming Olie en Benzine 
Import) werd in bezit geweest van Johan Smit & 
Zonen als 'Electrische Tabaks & Sigarenfabriek'. 
Eind 1924 is de sigarenfabriek 'Vertrouwen' der 
firma Johan Smit & Zonen te Enkhuizen door de 
belastingdienst gesloten wegens misbruik van de 
tabakswet. Ze verhuizen naar Hoorn en de naam 
'Vertrouwen' werd niet meer gebruikt. (afb.8).
De Tabak- en Sigarenfabriek aan het Keern werkte 
op elektriciteit, dat was in 1925 een nieuw systeem. 
Er waren toen al andere tabaks-  en sigarenfabrieken 
in Hoorn gevestigd, zoals Pool's tabak op het 
Achterom (zie bedrijven Oud Hoorn-site), Kaag 
op het Breed en Bernardo op de Dubbele Buurt. In 
1987 publiceerde Femke Uiterwijk een artikel over 
de Bernardo sigarenfabriek in het kwartaalblad van 
Oud Hoorn. 
De familie Smit woonde op de Drieboomlaan en 
later in de Merensstraat. Smit haalde de tabakswaar 
uit Nederlands-Indië. Wat tot de producten 
behoorde zien we in de advertentie van het bedrijf 
(afb.9). Sigarenbandjes en verpakkingen uit die tijd 
ontbreken. Onder welke namen de rookwaren op 
de markt kwamen is onbekend, evenals de vraag 
of zij voor andere merken produceerden. Smit en 
Zn. hadden ook een winkel op het Grote Noord 
8, die waarschijnlijk van 1929 tot 1935 heeft 
bestaan. Later werd dit pand samen met nr. 10 de 
electronicazaak van  Moeijes & Hartog. 

Hoe voorspoedig het met het bedrijf ging, is 
tot nu toe onbekend evenals hoeveel mensen er 
werkten. Het te verdienen salaris wordt vermeld in 
de personeelsadvertentie. (afb. 10).  In de Tweede 
Wereldoorlog was er te weinig aanvoer van tabak 

en na de oorlog wilden de Indonesiërs niets meer te 
maken hebben met Nederland. In 1947 sloot Smit 
de fabriek. 

clandestien vee geslacht werd en er kwam een 
exportslachterij in de oude timmerfabriek onder 
de directie van A. Peuschens, die in 1916 tot een 
gevangenisstraf veroordeeld is omdat hij afspraken 
met de Duitse legerleiding had gemaakt tot het 
leveren van 1 miljoen kg worst!  
In 1916 was de fabriek uitgebreid met onder 
andere een compleet nieuwe hal aan de rechterzijde 
naast de fabriek. Deze fabriek stond bekend als de 

'Hoornsche Worstfabriek' en was in 1917 bijna 
verdwenen door een brand in het aangrenzende 
linker pandje, waar opslag was van hooi, 
aardappelen en zakken, en die waarschijnlijk door 
hooibroei is ontstaan. De brandweer kon door 
uiterste inzet en krachtinspanning voorkomen dat 
de brand oversloeg naar de worstfabriek. De fabriek 
is toen gespaard gebleven. Na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten minder. 
In 1923 is de fabriek verbrand en is alleen de 
in 1916 extra nieuw bijgebouwde hal gespaard 
gebleven. Dit werd het latere H.O.B.I.-gebouw 
volgens J.M. Ridderikhof in het kwartaalblad van 
Oud-Hoorn 1986 nr.2.
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Achterstraat met de motorhandel. Piet Peetoom 
van de H.O.B.I. kocht de hal van Dirk en betrok 
deze bij het bestaande tankstation en gebruikte de 
ruimte als garage- en reparatiebedrijf (afb.13 en 
14). De namen van enkele werknemers waren o.a. 
Tinus Buis, Henk Ottens, de heer Wammes, Piet 
Duin, Cor Kieftenburg, Gerard Houter, Nico Baas, 
Jaap Kok, Jan Smak, Joop Sierkstra, Klaas Boonstra 
en Piet Delver. De H.O.B.I. heeft brandstof geleverd 
onder de namen BP, Avia, Mobil en Aral en levert 
nu weer BP. Eind jaren '80 is de oorspronkelijke 
hal verdwenen. De huizen aan het Keern met de 

Motoren en brandstof.
Dirk Huysen betrok de leegstaande sigarenfabriek  
na de oorlog en begon er een handel in motoren. 
Tot dat moment had Dirk, samen met Piet Tromp 
sr., onder de naam Hoornse Motorenhandel, een 
dergelijk bedrijf aan de Veemarkt. Dirk woonde zelf 
tot 1959 op Pelmolenpad 17 bijna naast zijn zaak. 
Op het bestaande pand is een dak geplaatst. Ook 
kan worden opgemerkt dat het Keern is opgehoogd. 
(afb. 13) In 1962 begon Dirk op het Breed  een 
handel in jachtgeweren en jachtattributen en Dries 
Veld, die monteur was bij Dirk, ging naar de 
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nummers 3 t/m 13 werden gebouwd op de plaats 
waar logement 'De Blauwe Berg heeft gestaan. Het 
was René Meissen die ons méér informatie kon 
verschaffen over dit stukje van het Keern. René 
werd geboren op Keern nummer 11 en heeft 
vervolgens het huis van zijn ouders gekocht. De 
vader van René had hem ooit verteld dat de huizen 
van Keern 3 tot 13 in 1926 werden gebouwd door 
Timmerbedrijf Van Riel van het Pelmolenpad. 
Bij de bouw gebruikte Van Riel stukken half 
verbrand hout dat afkomstig was van de afgebrande 
fabriek die daar ooit had gestaan. Toen René zijn 
aangebouwde keuken enkele jaren geleden ging 
verbouwen kwam hij stukken hout tegen met 
brandschade. Dit bevestigde dus het verhaal dat zijn 
vader hem ooit had verteld.De ontwikkeling van na 
de Tweede Wereldoorlog wordt fraai weergegeven 
in de laatste foto's: afb. 11 en 12 stammen uit 1947 
resp. 1957, afb. 13 uit 1956, afb. 14 uit 1962 en 
afb. 15  uit 1966. Veel lezers zullen dit deel van 
onze stad herkennen door de tekst en/of foto's. We 
nodigen hen uit reacties toe te sturen.

Noten:

1 West-Fries Archief

2 Gemeentearchief  Hoorn, notulen B & W op 28 april 

1903, en ingekomen stukken 1903, nummers 672 & 703

Fotomateriaal is afkomstig van J .v. d. Gulik (afb.1), Arie 

Tangeman (afb.11 en 12), het Westfries Archief en de site 

Wat was waar. 
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Ze hadden meestal een liturgische functie tijdens de 
katholieke eredienst. Ook kregen in de achttiende 
en negentiende eeuw kerkboekjes soms zilveren 
sloten met dito beslag. Maar daarvan dient de 
ontdekte boekband te worden onderscheiden. Het 
gaat hier om een opengewerkte en gegraveerde 
boekband, waarvan slechts enkele exemplaren 
bekend zijn, alle daterend uit het eerste kwart van 
de zeventiende eeuw. De boekjes werden soms 
met behulp van een ketting aan een gordelriem 
gedragen, wellicht door welgestelde dames uit de 
hogere kringen. 

De gebruikte techniek voor het openwerken van 
edelmetaal werd vanaf de eerste helft van de 
Gouden Eeuw steeds meer toegepast. Van dit type 
opengewerkte boekbanden, waartoe deze vrijwel 
zeker uit Hoorn ook behoort, is slechts een zeer 
beperkt aantal exemplaren bekend. Ze zijn alle klein 
en verschillend van formaat. Het ontwerp voor de 
versiering van de boekbanden is geïnspireerd door 
prenten van Theodor de Bry (1528-1598) en 
bestaat uit guirlandes van bloemen en vruchten. 
Ook afbeeldingen van dieren en vogels werden 
toegepast. De Bry, geboren in Luik en overleden 
in Frankfurt, stond in zijn Antwerpse tijd als 
coopersnyer ende silversmit bekend. Theodor de 
Bry  en zijn zoon Johann Theodor hadden in hun 
tijd grote invloed op het Duitse en Nederlandse 
gegraveerde ornament. 

De herontdekte boekband meet 11 bij 9 cm 
en is 4 cm dik. Het voorplat is voorzien van 
acht opengewerkte bloemen met daartussen twee 
aapjes, een schaal met vruchten, enkele gevleugelde 
huisslakken, twee opspringende honden, een 
vrouwelijke buste en een mannelijke mascaron. De 
versiering op het achterplat is identiek, de motieven 
verschillen. Naast de bloemen zijn nu twee vogels 
te zien, een schaal met vruchten, twee vlinders, een 
vrouwelijke mascaron en centraal een mannelijke, 
gevleugelde herme. De rug is een imitatie van een 
in leer gebonden boek. Het bovenste en onderste 
rugveld tonen bloemmotieven, het middelste een 
voorstelling van de aanbidding van de herders.  

Omdat keurtekens op deze vroege boekbandjes 
ontbreken, is het moeilijk ze te herleiden naar 
een meester zilversmid of een stad van herkomst. 
Volgens de gildevoorschriften moest de meester zijn 
teken in een werk inslaan, waarna de keurkamer er 
het stadskeur en een jaartal insloeg. Verondersteld 
wordt dat de eigenaren daar geen behoefte aan 

Bernie VerVOOrt 

Enkele jaren geleden werd in een Zwitserse 
privécollectie een tot op heden onbekende, unieke 
zilveren boekband ontdekt, uit het begin van 
de zeventiende eeuw. Behalve dat de boekband 
sinds circa 1900 deel van die collectie uitmaakt, 
ontbreken gegevens over de herkomst. Onderzoek 
naar het boekje dat zich in de boekband bevindt, 
heeft uitgewezen dat het boek zeker uit Hoorn 
afkomstig is en de band in ieder geval uit het 
gewest Holland, mogelijk ook uit Hoorn. Hoorn 
kende immers vanaf het begin van de Gouden 
Eeuw tot in de twintigste eeuw een hoogstaande 
edelsmeedkunst. 

Vanaf de middeleeuwen werden kostbare boeken 
in grote, luxueuze zilveren of gouden boekbanden 
gevat, vaak bezet met edelstenen, ivoor of cameeën. 

een unieke zilVeren BOekBand uit  HOOrn
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hadden. De bandjes zijn licht van gewicht waardoor 
de zilverwaarde van de banden gering was en het 
gebruik strikt privé. Overigens is de administratie 
van het Hoornse zilversmedengilde helaas verloren 
gegaan. 
De mogelijke herkomst van de ontdekte boekband 
kon worden afgeleid uit de inhoud die het bevatte, 
namelijk een editie van het Nieuwe Testament 
van Nicolaes Biestkens uit 1623. De eerste editie 
Dat nieuwe Testament ons liefs Heeren Iesu Christi 
werd gedrukt in 1562. Het was een heruitgave van 
het doopsgezinde Nieuwe Testament van Matheus 
Jacobszoon uit 1554. Het 'Biestkens-testamentje' 
was ook zeer geliefd onder de doopsgezinden 
totdat ook zij de Statenbijbel in gebruik namen. 
Het boekje uit 1623 is 'Gedruckt na de oudste 
ende correctste Copije van Nicolaes Biestkens Door 
Zacharias Cornelisz. Boeckvercooper tot Hoorn.' 
Zacharias Cornelisz. behoorde tot de belangrijkste 
zeventiende eeuwse Hoornse boekverkopers die 
ook als uitgever optraden. Hij gaf vrijwel uitsluitend 
doopsgezinde boeken uit: liedboekjes, bijbels, 
geloofsbelijdenissen, veel van de doopsgezinde 
leraar Pieter Jansz. Twisck, voorman van de 
Hoornse orthodoxe mennisten, ook wel de Friezen 
genoemd. Er zijn veel drukken van dit testament 
verschenen, maar deze editie uit 1623 is zeldzaam. 
Er zijn wereldwijd slechts vier exemplaren in 
openbare collecties bekend. 

Dat de boekband het Biestkens-testament bevatte, 

wilde nog niet zeggen dat dat boekje altijd daarin 
heeft gezeten. Onderzoek door de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag heeft echter aangetoond 
dat boek en band van meet af aan bij elkaar hebben 
gehoord. Er zijn tot nu toe slechts drie vroeg 
zeventiende eeuwse, zilveren boekbandjes bekend 
die nog hun oorspronkelijke inhoud hebben, 
waaronder dit exemplaar. 

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, 
heeft mij verzocht om dit object, dat hij van 
bijzonder belang voor Hoorn acht, in bruikleen te 
mogen ontvangen voor een in 2017 te organiseren 
tentoonstelling over West-Friese topstukken uit 
de zeventiende eeuw. In 2017 is deze bijzondere 
boekband dus in Hoorn te bezichtigen. 

een unieke zilVeren BOekBand uit  HOOrn
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cHrist stOffelen

In de periode augustus t/m oktober 2013 zijn er 
weer aardig wat boeken aan onze verzameling 
toegevoegd. Van die aanwas is een flink deel 
afkomstig uit schenkingen. Namens onze vereniging 
mag ik de gulle gevers van harte bedanken. Als 
eerste, een anonieme schenking, noem ik deeltje 25 
uit de Heemschutserie. Dr. J.A. Bierens de Haan en 
A.A. Kok beschrijven in dit alleraardigst boekje uit 
1944 de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling, 
de samenstelling en natuurlijk de werkzaamheden 
van de in 1911 opgerichte Bond Heemschut. 
Maandagavond 26 augustus was ik uitgenodigd bij 
de heer en mevrouw Korpershoek te Hoorn. Onder 
het genot van een kopje koffie schonken zij onze 
vereniging een aanmerkelijke hoeveelheid boeken. 
Uit deze schenking vermeld ik hieronder enkele 
van de interessantste werken. Een leuk oudje is 
de Geillustreerde gids voor Hoorn en Omstreken. 
Omstreeks 1908 werd dit boekje Met plattegrond 
der Stad en Ten dienste van Vreemdeling en Stadgenoot 
uitgegeven door A.C. Bolding te Hoorn. Het bevat 
een beschreven wandeling door de stad, met 
uitvoerige informatie over en foto-illustraties van 
vele panden en locaties waar de tocht langs voert. 
Ook bevat deze gids suggesties voor wandelingen 
en rijtoeren in de omtrek van Hoorn. Uit 1963 
is het gedenkboek RMTSMCMXIII, dat verscheen 
bij het 50 jaar bestaan van de Rijks Middelbare 
Tuinbouwschool te Hoorn. De droom … toen en nu 
verscheen in 1978 ter gelegenheid van het jubileum 
Tien jaar Samenwerkings Orgaan Westfriesland. 
Het bevat onder meer de teksten van enkele 
redevoeringen, zoals die werden uitgesproken 
tijdens de jubileumontvangst in de Parkschouwburg 
te Hoorn op woensdag 18 oktober 1978. In 
1983 verscheen de door Sijf Blank geschreven 
genealogische uitgave 12½ x 12½ jaar familie Blank/
Oud. Naast de beschrijving van vele familieleden 
bevat dit boekwerk ook interessante informatie over 
de polder Mijzen, de bakermat van de familie. Uit 
de serie geschiedenisboeken van Pearson Education 
Benelux kregen we twee uitgaven uit 2004: Misdaad 
in de Middeleeuwen, geschreven door Trevor Dean, 
en Kloosterleven in de Middeleeuwen in West-Europa 
en de Lage Landen, door C.H. Lawrence. Als laatste 
boekwerk uit de schenking van het echtpaar 
Korpershoek vermeld ik het wel zeer curieuze 
Geschiedenis van de kerken en der kloosters van Hoorn. 
Het betreft hier een tot boekje verwerkte kopie 
van een uniek handgeschreven schrift waarvan de 
auteur niet bekend is. De tekst op de pagina's 1 t/m 

57 komt voor het overgrote deel, zij het vaak niet 
letterlijk, overeen met de stukken tekst van Velius' 
Kroniek van Hoorn, die betrekking hebben op de 

kerken en kloosters van Hoorn over de periode 
1369-1629. Voor de tekst op de pagina's 58 t/m 
62, over de jaren na 1629, heeft de schrijver geput 
uit een of meer andere bronnen. Ter illustratie treft 
u hierbij een afbeelding aan van een gedeelte van 
pagina 1 over het jaar 1369. Dit mooie handschrift 
blijft tot het eind toe volgehouden. Het jaar, waarin 
de schrijver zijn relaas afsloot, is niet vermeld. Het 
in de tekst hoogst vermelde jaartal 1868 lijkt mij 
daarvoor evenwel een betrouwbare indicatie. 
Er zijn over deze periode ook meerdere aankopen 
te melden. 
Van de hand van Jan de Jong verscheen dit 
jaar het boek Enkele reis Enkhuizen-Hoorn 'met de 
paardentram voor 0,50 cent'. De Jong beschrijft 
hierin de voorgeschiedenis en de geschiedenis 
van de Paardentramlijn Hoorn-Enkhuizen, zoals 
die van 1887 tot 1918 functioneerde. Het boek 
bevat beschrijvingen en wetenswaardigheden van 
alle tramhaltes in Enkhuizen, Hoorn en in de 
daartussen gelegen dorpen. Ook vele personen, 
die op de een of andere manier met de tram te 
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'misdeelde' periodes tekstueel voldoende aandacht 
gegeven om het een redelijk evenwichtig geheel te 
doen zijn. Op pagina 180 ziet u als illustratie een 
detail van de schoolplaat Willem van Oranje in de 
Raad van State, 31 December 1564, die ook gebruikt 
is voor de stofomslag van het boek. 
Kláár…af! is de titel van een heel aardig boek, 
in 1945 geschreven door Jan Albert Wit. Hierin 
verhaalt Wit over gebeurtenissen tijdens zijn 
middelbare schooljaren op de gemeentelijke H.B.S. 
te Hoorn, september 1935-juli 1938. De titel van 
dit boek heeft alles te maken met de sportieve rode 
draad die door het werk loopt. De verhalen hebben 
namelijk vooral betrekking op de gymlessen en 
atletiekwedstrijden waaraan de schrijver deelnam. 
Vooraan in het boek is een opdracht geplakt met 
de tekst: 'Dit boek is geschreven voor mijn helaas 
te vroeg gestorven vriend Jan Joustra, met wie ik 
zo menige sportieve wedstrijd streed'. Deze vriend 
stierf in 1941 op 23-jarige leeftijd. Ook betuigt 
Wit hier zijn dank aan gymleraar Hiemstra, alias 
'De Pa', die hem en zijn sportgenoten de sportieve 
geest heeft bijgebracht. In 100 jaar in Hoorn, het 
herdenkingsboek van de H.B.S. uit 1968, staat een 
uitgebreid artikel van Jan Wit, dan journalist van 
beroep, over deze bevlogen gymnastiekleraar. 
Tenslotte besteed ik voor de tweede maal in deze 
aflevering aandacht aan een boekje dat ik alleen 
als kopie aan onze bibliotheek kon toevoegen. 
Deze keer gaat het om een korte verhandeling van 
slechts 16 bladzijden over het Illustre studentengilde 
van O.L. Vrouw van Hoorn. Dit handelt over 
het gilde der Hoornse priesterstudenten in de 
periode 1936-1943. Het doel van dit gilde was te 
garanderen dat de priesterstudenten ook tijdens 
hun vakantie in Hoorn in dezelfde sfeer zouden 
kunnen verkeren als tijdens hun studieperioden 
in seminaria, missiehuizen, enz. De studenten 
konden in de gildekring ontspanning vinden, zoals 
uitgaan en sporten, zodat ook tijdens hun vakantie 
een goede basis voor hun vorming verzekerd was. 
Bijgaande illustratie toont de fraaie voorkant van 
het boekwerkje. Het spreekt voor zich dat ik het 
leuk zou vinden, mocht een van onze lezers nog 
een origineel exemplaar van dit boekje aan onze 
vereniging kunnen en willen schenken. Ook andere 
informatie betreffende dit illuster gilde is van harte 
welkom. 

Dit was voor nu het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

maken hadden, worden besproken. Deze uitgave 
onderscheidt zich van eerdere uitgaven waarin 
deze paardentramlijn besproken is door de vele 
verhalen en anekdotes, technische tekeningen, 
naïeve schilderijen en andere illustraties, afkomstig 

uit de nalatenschap van Pieter Hagoort. Deze was 
lange tijd werkzaam als tramconducteur op de lijn 
Hoorn-Enkhuizen. Hij maakte na zijn pensionering 
de vele tekeningen en schilderijen die de tekst in De 
Jongs boek ondersteunen. Van enkele situaties en 
locaties zijn geen foto's bekend, wel de illustraties 
van Pieter Hagoort. 
De geschiedkundigen Jan Blokker en zijn 
zonen Jan Jr. en Bas schreven samen het in 
2005 verschenen boek Het Vooroudergevoel. Zij 
behandelen hierin verscheidene onderwerpen uit 
de vaderlandse geschiedenis, van de prehistorie 
tot de eenentwintigste eeuw. In dit werk zijn 
alle drieënveertig schoolplaten van Johan Herman 
Isings opgenomen, waarvan er vroeger op veel 
scholen wel een of meer als lesmateriaal in de 
klas hingen. Isings (1884-1977) beeldde met zijn 
aquarellen niet de gehele Nederlandse geschiedenis 
uit. Zijn favoriete periodes en onderwerpen zijn 
overduidelijk de 16e en 17e eeuw. De schrijvers 
van Het Vooroudergevoel hebben ook de door Isings 
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mOnumentenprijs Oud HOOrn 2013
Tijdens de najaarsledenvergadering 2013 werd de 
jaarlijkse monumentenprijs van Vereniging Oud 
Hoorn toegekend voor de restauratie van het 
pand Grote Oost 38. Boudewijn van Langen van 
het Architectenbureau TPHAG schonk tijdens de 

ledenvergadering ruimschoots aandacht aan het 
pand, de restauratie en de problemen die daarbij 
werden ervaren. 
Het pand is mogelijk aan het begin van de 
zeventiende eeuw gerealiseerd en kreeg in 1698 
een nieuwe voor- en achtergevel. Het bovendeel 
van de halsgevel met jaartal in het cartouche is 
nog authentiek. De onderpui is aan het eind van 
de 18e of begin van de 19e eeuw vervangen. In de 
achttiende eeuw werd de indeling gewijzigd. In de 
negentiende eeuw werd het pand 'gemoderniseerd'. 
Onder andere de vensters en de onderpui aan 
de achtergevel werden vervangen, het interieur 
gewijzigd. De laatste restauratie begon in 2012. 
Maart 2013 was de restauratie afgerond. 
De restauratie werd bekroond omdat deze met 
zorg voor het monument, aandacht voor het detail 
en met grote zorgvuldigheid is uitgevoerd. Omdat 
de opdrachtgever voor de restauratie, de familie 
Magnani, ten tijde van de vergadering niet in 

het land was, werd de prijs, het bordje met een 
toelichting op de prijs en een bos bloemen, later 
persoonlijk aan hen uitgereikt. Uiteraard delen ook 
het architectenbureau TPAHG, Aannemingsbedrijf 
Hoorn '80 en het Bureau Erfgoed van de gemeente 

in de eer. Zij hebben mede hun bijdrage geleverd 
aan deze succesvolle restauratie.   
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Het is voorjaar 1573. Gouverneur Sonoy heeft in 
opdracht van Willem van Oranje met West-Friese 
soldaten schansen op de Diemerzeedijk opgericht 
om te voorkomen dat de Spanjaarden hun troepen 
die Haarlem belegeren kunnen bevoorraden. Ook 

eGBert Ottens

'Ware hij een Griek of een Romein geweest, Horatius 
of Chabrias, zijn naam zou in de geschiedenis 
vermaard, zijn standbeeld op het marktplein 
opgericht zijn; want de koene Hollander had op 
zijn dijk, evenveel dapperheid in een even heilige 
zaak aan den dag gelegd, als de uitstekendste 
helden der oudheid.' Aan het woord is de Brits-
Amerikaanse schrijver, historicus en diplomaat 
J.L. Motley (1814-1877), een interessant figuur. 
Geboren en overleden in Engeland, emigreerde hij 
als dertienjarige met zijn ouders naar de Verenigde 
Staten. Het oude Europa bleef hem zijn leven 
lang trekken. Al na vijf jaar keerde hij voor 
enkele jaren terug naar Europa om vervolgens 
zijn opleiding in Amerika te voltooien. The French 
Revolution, A History (1837) van de Schot Thomas 
Carlyle deed bij hem de gedachte rijzen een 
soortgelijke studie te maken van de Hollandse 
Opstand tegen de Spanjaarden. Vanaf 1851 doet 
hij daarvoor vijf jaar lang archiefonderzoek op tal 
van plaatsen in Nederland en elders op het oude 
continent. In 1856 verschijnt het eerste deel van 
zijn twaalfdelige geschiedwerk The rise of the Dutch 
republic. Voor de Verenigde Staten vervulde hij 
daarna in verschillende Europese hoofdsteden het 
ambassadeurschap. Motley komt woorden tekort 
als hij het over de heldendaden van die koene 
Hollander heeft, de Hoornse Jan Haring. 

een kOene HOllander
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Amsterdam wordt de vrije toegang tot de Zuiderzee 
belemmerd. Een aantal schepen is afgezonken in 
de smalle vaargeul van Amsterdam langs Pampus 
naar de Zuiderzee. Maar Sonoy heeft zich in de 
kracht van de vijand vergist. Een deel van zijn 
vloot is in de strijd al verloren gegaan en de 
schansen worden één voor één ingenomen. De 
West-Friezen vluchten. Volgens sommige verhalen 
was Sonoy al vooruit vertrokken toen hij het 
onmogelijke van zijn operatie inzag. P. C. Hooft 
plaatst er in zijn Nederlandsche Historiën (1642) 

relativerend bij dat een victorie vele helden telt 
maar een nederlaag slechts één schuldige, de 
commandant. De koningsgetrouwe troepen maken 
jacht op de West-Friezen. De situatie voor hen 
is penibel. Totdat Jan Haring halt houdt op het 
smalste deel van de zeedijk, waar twee mannen 
elkaar nauwelijks kunnen passeren. Daar 'had hij 
met zwaard en schild aan een duizendtal vijanden 
weerstand geboden en hun de weg versperd.' Pas 
toen zijn makkers veilig waren, was Haring in het 
water gesprongen, een kogelregen trotserend, en 
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bereikte hij zwemmend de overzijde van het meer 
om daarna door de weilanden naar Monnikendam 
te lopen. 

Vergiste Motley zich in het aantal? Even verder 
in zijn omvangrijke geschiedschrijving beschrijft 
hij de Slag op de Zuiderzee, waarin Jan Haring 
opnieuw een hoofdrol speelt. Motley herinnert zijn 
lezers voor de zekerheid nog even aan de eerdere 
heldendaad en de duizend man die Haring op de 
Diemerdijk had weerstaan. Vergeefs zoekt men 
dat duizendtal bij andere geschiedschrijvers, zoals 
Pieter Christiaensz. Bor (1559-1635) en Velius, 
onze Hoornse dokter en stadskroniekschrijver, 
die een jaar voor Harings heldendaden in Hoorn 
geboren werd en als bron voor dit stuk Hoornse 

geschiedenis betrouwbaarder is dan Motley. Motley 
heeft zich vermoedelijk op de Nederlandsche 
Historiën van de Muidense slotvoogd P.C. Hooft 
gebaseerd en op Jan Wagenaars Vaderlandsche 
historie (1749), dat uit niet minder dan tien delen 
bestaat. Beiden verwijzen naar Bor's Den oorspronck, 
begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, uit 
1617. Maar Bor heeft het nergens over de dappere 
daden van Jan Haring. Velius zal het verhaal 
over Haring in zijn geboortestad hebben gehoord, 
waar hij ongetwijfeld de Spaanse admiraalsvlag – 
daarover straks meer – in de Grote Kerk heeft zien 
hangen. 
 
Dat Hooft de Kroniek van zijn iets oudere tijdgenoot 
Velius kende, wordt duidelijk als we hun teksten 
naast elkaar leggen. Hooft heeft het over een 
'Romainstuk', dat een Romeinse, dappere daad, 
betekent. Velius vergelijkt Harings handelen met 
dat van de legendarische Romeinse held Horatius 
Socles, ook wel gespeld als Cocles, die in zijn eentje 
de toegangsbrug naar Rome tegen een overmacht 
aan Etrusken verdedigde, terwijl de brug achter 
zijn rug werd gesloopt. In volle wapenrustig zwom 
hij vervolgens de rivier over en voegde zich bij zijn 
medestrijders. Ook andere historieschrijvers uit de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw maken 
gewag van de strijd op de Diemerzeedijk, echter 
zonder dat de naam van Haring valt, uitgezonderd 
Adriaan Beeloo in Noord-Holland en de Noord-
Hollanders in de vrijheidsoorlog tegen Spanje (1852). 
Dit boek verschijnt slechts enkele jaren voor de 
serie van Motley. Ook ontbreekt de naam van Jan 
Haring in Valerius' Nederlandsche Gedenck-clanck  
en in het historie-, strijd en spotliederen bevattende 
Geuzenliedboek, waarin Bossu's oneervolle aftocht 
en gevangenschap in Hoorn uitgebreid wordt 
bezongen. 

Gelukkig hebben twee negentiende eeuwse 
vaderlandse dichters hun ontzag voor de daden 
van Jan Haring in hun gedichten verwoord. Mr. 
A. Bogaers (1795-1870), een bijzondere, maar 
onopvallende figuur in onze letterenwereld, 
twijfelde zijn leven lang over de kwaliteit van zijn 
gedichten. De zijns inziens beste gaf hij uit in eigen 
beheer. Later heeft ook Nicolaas Beets uitgaven 
verzorgd. Al op zijn zestiende promoveerde hij, 
na slechts enkele maanden universitaire studie, tot 
doctor in de rechten. Hij schijnt in de chaotische 
beginjaren van de negentiende eeuw met zijn 
leeftijd te hebben gesjoemeld. Een jaar eerder 
behaalde hij overigens al het landmetersexamen. 
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Hij woonde met zijn ouders enkele jaren in Hoorn, 
waar zijn vader aan de rechtbank was verbonden. 
In Komrij's bloemlezing Nederlandse Poëzie van de 
19de t/m 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten zijn 
gelukkig enkele gedichten van Bogaers opgenomen. 
Bogaers heeft de heldendaad aan de Diemerschans 
als onderwerp verkozen. De iets oudere Tollens 
verkoos Harings heldhaftige daad en dramatische 
dood in het Hoornse Hop als thema voor zijn in 
een straf ritme getoonzet vers. Tollens is de vader 
van het 'Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen 
vloeit, Van vreemde smetten vrij'. Meer dan een 
eeuw, tot 1933, was dat ons volkslied. Tijdens zijn 
leven werd hij als de grootste dichter van zijn tijd 
beschouwd, maar onder de Tachtigers verbleekte 
zijn roem. 

Vreemd genoeg kom ik Harings naam en die 
legermacht van duizend man onverwacht tegen in 
een recent boek De last van veel geluk, dat in 2004 
voor het eerst verscheen. Het is geschreven door 
de in 2011 overleden prof. dr. A. Th. Van Deursen, 
bij leven hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Van Deursen 
was een autoriteit op zijn vakgebied, een eminent 
verteller met een ongeëvenaarde kennis van de 
Opstand en de Gouden Eeuw. In bepaalde tijden 
hebben we behoefte aan heldenverhalen, zegt 
Van Deursen, met een verwijzing naar de donkere 
bezettingsjaren 1940-1945. Dan duiken er uit 'de 
drom der namelozen' plotseling enkelen op die 
naam verwierven. Zo iemand was Jan Haring. Tot 
teleurstelling van veel Haarlemmers ongetwijfeld, 
noemt Van Deursen ook de verhalen over Kenau 
Simonsdr. Hasselaer, voor een deel apocrief. Had 
Kenau gedaan wat haar was toegeschreven in de 

strijd met de Spanjaarden, haar lot was niet anders 
geweest dan dat van de bijna tweeduizend geuzen 
en inwoners die het verzet tegen de Spanjaarden 
met de dood moesten bekopen. De verhalen over de 
wreedheden van de Spaanse troepen onder leiding 
van Alva's zoon Don Frederico tarten zelfs de meest 
sadistische fantasieën. De vijf beulen konden het 
onthoofden door vermoeidheid niet meer aan, 
waarna de gevangenen ruggelings vastgebonden in 
het Spaarne werden gegooid zodat ze verdronken. 

André Nuijens brengt een jeugdige Jan Haring 
ten tonele in zijn Jonge Helden, dat in 2007 bij 
de viering van 650 jaar stadrechten van Hoorn 
uitkomt. Een wakkere, impulsieve visserszoon. 
Zijn Jan Haring kan nooit de 'Rambo' van de 
Diemerzeedijk uit het verhaal van Motley zijn 
geweest. Om met Van Deursen te spreken: een 
apocrief verhaal dus. Bij de Slag op de Zuiderzee, 
later in 1573, en voor de kust van Hoorn, weerstaat 
een rommelige Hollandse vloot van grotere en 
kleine Hollandse schepen – pieremegoggeltjes 
zouden rechtgeaarde Amsterdammers zeggen – 
onder leiding van de Monnikendamse burgemeester 
Cornelis Dircksz. de goedbewapende gecombineerd 
Spaans-Amsterdamse oorlogsvloot, aangevoerd 
door niemand minder dan de graaf Van Bossu. 
Een grote vis, zouden we hem vandaag de dag 
noemen. Van Bossu was in 1567, na de executie 
van de graven Van Horne en Egmont en de 
vlucht van Willem van Oranje naar het Nassause 
Dillenburg, door Margaretha van Parma in Oranjes 
plaats tot stadhouder van Holland, Utrecht en 
Zeeland benoemd. Na dagen van hevige strijd, vele 
slachtoffers en voortdurend wisselende kansen, 
weet Jan Haring in de vroege ochtendschemer aan 

De slag op de Zuiderzee. 

Blanckerhoff gebruikte 

deze kopergravure, 

gesigneerd PCH, als 

basis voor zijn schilderij

(zie volgende pagina)

Twee boekomslagen 

over Jan Haring
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boord van het Spaanse vlaggeschip de Inquisitie 
te komen. Hij klimt als een kat in de mast en 
verwisselt de Spaanse vlag voor het oranje-blanje-
bleu van de Prins van Oranje. Haring wikkelt de 
Spaanse vlag om zijn lijf en klautert weer naar 
beneden. Helaas moet hij zijn dappere daad met de 
dood bekopen. Een kogel uit een Spaans musket 
treft hem. Over hoe Haring aan zijn einde komt 
verschillen de diverse bronnen van mening. Bij 
de een wordt hij uit de mast geschoten als hij 

zich naar beneden rept, bij de ander wordt hij 
geraakt als hij weer aan boord van zijn eigen schip 
probeert te komen. Met grote eerbied voor zijn 
moed brengen zijn strijdmakkers hem in een open 
kist naar het Hoornse stadhuis, waar iedereen de 
held de laatste eer kan bewijzen. Voor de Spaanse 
schepen is de gestreken admiraalsvlag het signaal 
dat hun aanvoerder zich heeft overgegeven. Veel 
vijandelijke schepen hebben op dat moment al 
het hazenpad gekozen, richting Amsterdam. Dat 
lukt Van Bossu niet meer. Zijn schip is bij de Nek, 

voor de kust van Schellinkhout, aan de grond 
gelopen. De stadhouder, die het merendeel van 
de bemanning van zijn vlaggeschip al tijdens de 
strijd heeft verloren, wordt naar het Weeshuis in 
de Achterstraat gebracht. Daar wordt hij drie jaar 
vastgehouden om later te worden uitgewisseld voor 
de door de Spanjaarden gevangen genomen Marnix 
van St. Aldegonde, de dichter van het Wilhelmus 
en burgemeester van Antwerpen. Ook de meeste 
Amsterdamse en Spaanse soldaten, overgebracht 
naar Hoorn en Enkhuizen, worden tegen West-
Friezen en geuzen geruild. Na zijn vrijlating sluit de 
graaf Van Bossu zich aan bij het kamp van Oranje. 
Een lang leven in vrijheid is hem echter niet meer 
beschoren. Hij overlijdt in 1578, 37 jaar oud. Een 
grote gedenksteen in de muur van het weeshuis aan 
de Achterstraat herinnert aan zijn gevangenschap. 
De admiraalsvlag krijgt een plek in de Grote Kerk 
aan het Kerkplein. Bij de brand van 1838 gaan kerk 
en vlag helaas verloren. 
Het tafereel van de Slag op de Zuiderzee is verbeeld 
in de drie aaneen grenzende woonhuizen aan de 
Slapershaven. In de collecties van het Westfries 
Museum en het Rijksmuseum bevinden zich enkele 
schilderijen en prenten met daarop de Slag op 
de Zuiderzee en soms Jan Haring die de vlag uit 
de mast van de Inquisitie haalt. Voorts bezit het 
Westfries Museum als ongeëvenaard pronkstuk 
Van Bossu's vergulde pronkbeker en zijn twee 
zwaarden. 
Hoorn heeft geen standbeeld voor Jan Haring 
opgericht, zoals Motley tot zijn verwondering had 
bemerkt. In Hoorn kon er, in tegenstelling tot 
Amsterdam, waar men zijn naam heeft vereeuwigd 
in een straat achter de Willem de Zwijgerlaan in 
het stadsdeel Bos en Lommer, niet meer van af dan 
een smalle steeg tussen het Achter op het Zand 
en de Italiaanse Zeedijk, de Jan Haringsteeg. Een 
standbeeld, zoals Motley bepleitte is wat te veel van 
het goede. Maar zou het geen aardig idee zijn om 
een replica van de Spaanse admiraalsvlag te laten 
maken en die een voorname plek in de Oosterkerk 
te geven, om ons zo nu en dan aan de dappere 
daad of daden van Jan Haring te herinneren? Of 
ze nu apocrief zijn of niet, mooie verhalen moet je 
koesteren. En de gewonnen zeeslag vormde slechts 
enkele dagen na Alkmaars Victorie het keerpunt in 
de Opstand en de strijd tegen de Spanjaarden. Daar 
is geen woord apocrief aan.  
  

Hierna volgen de beide gedichten van Bogaers en 
Tollens.

Jan Theunisz. 

Blanckerhoff, Slag op 

de Zuiderzee, 1663-1668, 

Statenlogement, Hoorn

Petrus Johannes Schotel, 

ca 1850, Slag op de 

Zuiderzee. Rijksmuseum
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De Diemerschans 
(A. Bogaers)

't Nijpt er in de Diemerschans: 
't Brood verteerd, op hulp geen' kans, 
Spanje stormt weldra. Wat raad? 
Staan — wordt sneven zonder baat! 
Moog' dan 't fier gemoed al zuchten, 
't Geuzentroepje stemt te vluchten: 
Schaduw zal de nacht hun bién: 
't Grauwt alree; 't wordt stil en duister: 
'Voorwaarts!' gromt een doffe fluister, 
Harink en zijn makkers vlièn. 
Maar aan 't wolkig hemelspoor 
Breekt de maan verraadlijk door: 
's Vijands voorpost, op de loer. 
Schreeuwt alarm en lost het roer. 
Vloekend wrijven Spanjes knapen 
't Vaakrig oog en grijpen 't wapen: 
'Staat!' zoo huilt hun dol geroep. 
Als het broed der wildernissen, 
Bang hun bloedig aas te missen. 
Volgen zij den kleinen troep. 

Rechts het meer en links het IJ: 
Redding faalt ter wederzij; 
Langs de smal begrensde kâ 
Joelt het Spaansch getier ze na! 
't Laat geen wenk hen adem scheppen. 
Hoe zich de uitgevasten reppen, 
Nader bonst des vijands tred, 
Als op eens, waar de open wellen 
De enge strook het dichtst beknellen, 
Harink zwenkt en schrap 'zich zet. 
'Broeders!' (roept hij) 'redt het lijf! 
Eén versluit' hier 't pad, ik blijf! 
Haast u voort, terwijl ik strij! 
Val ik, springt mijn' moeder bij!' 
't Blanke staal meteen getogen, 
Bliksems in zijn moedige oogen. 
Houdt hij standvast de engt' verspard. 
En, terwijl zijn maats ontvluchten, 
Voelt van Spanjes meest geduchten 
Eén er reeds zijn punt in 't hart. 

Maar een tweede naakt verwoed: 
Wreken zal hij 's makkers bloed! 
Meerder kunst verzelt zijn vuur, 
't Vechten wordt van langen duur. 

(Geuzen! 't redt u dat vertragen!) 
Weerzijds wislen de ijdle slagen. 
Tot de Spanjaard, afgemat, 
Bloot zich geeft aan 's vijands degen 
En van 't Hollandsch' staal doorregen, 
Nederplonst in 't zwalpend nat. 
Harink, ijlings 't hoofd gewend. 
Zoekt van ver zijn' kleine bent. 
Ze is uit zicht: genoeg! genoeg! 
Dat is al wat hij bejoeg.
Eer 't een derde durft te wagen, 
Hem ten nieuwen kamp te dagen, 
Springt hij lachend in den vloed, 
En, terwijl zijn forsche streken 
Door de golf het pad hem breken, 
Roept hij: 'Spekken1, zijt gegroet!'
 
Knal op knal van 't Spaansch musket 
Bromt hem na in 't schuimend wed; 
Maar of 't lood al om hem siss', 
Verder roeit hij, — 't schot is mis. 
Schooner eind, dan hier te smoren. 
Heeft het lot den held beschoren. 
Eens de Koningsvlag zijn buit — 
Spanjes Vlootkornel gevangen — 
Blaast hij onder zegezangen 
Glorierijk den adem uit. 

      1 Spekken was een scheldwoord voor Spanjaarden

Bogaers (1795, Den Haag – 1870, Spa) bezat buitengewone capaciteiten. 
Als 15-jarige behaalde hij het diploma landmeter, in 1811, zestien 
jaar oud, schreef hij zich in aan de Leidse Universiteit voor een studie 
rechten. Hij promoveerde hetzelfde jaar. Kort daarop verhuisde de familie 
naar Hoorn, waar zijn vader twee jaar lang substituut-rechter was. De 
jonge A. Bogaers zette in Hoorn zijn eerste schreden in de advocatuur. 
In Rotterdam, de volgende woonplaats van de familie, vestigde Bogaers 
zich als advocaat en trad er later tot de zittende magistratuur toe. Wegens 
toenemende doofheid moest hij ontslag nemen. Pas in 1832 verscheen 
een eerste gedicht van Bogaers in druk. Later volgde een heel oeuvre van 
gedichten en dichtbundels waarmee hij verscheidene literaire prijzen 
won. Nicolaas Beets verzorgde na zijn dood een volledige, tweedelige 
druk van zijn werken. 

Buste van A. Bogaers door 

G. Geefs, 1869
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De knieën schrijlings om den mast;
En, kruijend tot de spil geschoven,
Scheurt hij de Spaansche vlag van boven.
En, rustig in 't gewaagd bedrijf,
Ziet hij manmoedig om zich neer,
En met de vlag geknoopt om 't lijf,
Daalt hij langs mast en takel weer;
En tot het dek weer afgegleden,
Daar staat hij met een sprong beneden.
En, dwars door allen, hij alleen,
Voert hij zijn krijgsbuit met zich mee;
En worstelt door 't gedrang weer heen,
En stort zich met den kop in zee,
En stijgt weer op zijn eigen steven,
En 't roekloos waagstuk is bedreven.
Maar ijlings geeft een gierend lood,
Uit 's vijands bussen losgebrand,
Hem 't eerloon van den heldendood,
Den dood voor 't heilig vaderland,
En werpt hem, door en door geschoten,
In 't midden van zijn scheepsgenooten.
Al suizlend van den kogelslag,
Geveld om niet meer op te staan,
Ontknoopt hij de omgewonden vlag
En reikt hem nog zijn makkers aan;
Toen legt hij 't hoofd gelaten neder,
En opent nimmer de oogen weder.
Maar uit het graf, waarin hij zinkt,
Ontsnapt en zweeft en stijgt zijn faam,
En met den glans des adels blinkt
Zijn eertijds diep vergeten naam:
Hij staat geboekt in 's lands geschichten,
En schittert nu in mijn gedichten.

De Slag op de Zuiderzee 
(H. Tollens Cz)

'Wie uwer is de wakkre gast,
Die de eere boven 't leven keurt,
En van des vlootvoogds eigen mast
De Spaansche vlag ter neder scheurt?
Wie, mannen, niet gewoon te vreezen,
Wie uwer wil de waaghals wezen?'
Zoo riep, van de ingeschoten plecht,
Het dapper hoofd van Hollands vloot,
In 't hevig worstlen van 't gevecht
En 't gieren van het vliegend lood:
'Wie, mannen, tot iets stouts genegen,
Wie durft Bossu dien krijgsroof plegen?'
En allen zagen weiflend neer;
Wel kloek en onversaagd van geest,
Wel jookrig naar den baat en de eer,
En voor geen wissen dood bevreesd,
Maar hooploos, schoon zij 't mogten wagen,
In 't onuitvoerlijk stuk te slagen.
En duller ging de scheepstrijd voort,
En balder klonk het woest misbaar,
En digter drong zich boord aan boord,
En boeg en steven op elkaar,
En 't weerzijdsch zwaard werd aangegrepen,
En sloeg dooreen van beider schepen.
Daar schiet Jan Harink voor den dag,
En grijpt een losgeschoten reep ,
En neemt een sprong, zoo forsch hij mag,
En slingert bij Bossu zich scheep,
En dringt zich door de Spaansche knechten,
Die razend op het scheepsdek vechten.
Hij klautert langs de takels op,
En houdt aan blok en touw zich vast,
En hijscht en palmt zich naar den top,

Henricus Tollens (1780, Rotterdam – 1856, Rijswijk) werd in zijn tijd als 
de grootste en meest populaire vaderlandse dichter gezien. Al jong was hij 
werkzaam op het kantoor van zijn oom, een verfhandelaar. Neef en oom, 
wordt gezegd, spraken 'altijd op rijm' met elkaar. Zijn gehele werkzame 
leven was Tollens als handelaar in verfstoffen actief. In 1846 trok hij zich 
uit de handel terug en wijdde zich verder aan zijn literaire werk. In zijn in 
begrijpelijke, een breed publiek aansprekende verzen, beleed hij zijn trouw 
aan God en vaderland en prees hij het huiselijke leven. Daarmee oogstte hij de 
spot van de vernieuwingsbeweging van de Tachtigers, die zijn wereldvisie en 
bombastische taalgebruik laakten. Niettemin was Tollens' Wien Neêrlandsch 
bloed door d'aderen vloeit van 1817 tot 1932 ons officiële, nationale volkslied. 
Tollens' werk is tijdens zijn leven veel gelauwerd.

Portret van Hendrik 

Tollens
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jOs Van der lee

Al vele jaren geeft het bureau Erfgoed van de 
gemeente Hoorn een monumentenkalender uit. 
Op de gemeentelijke website zijn ze te vinden en 
kunt u zien hoe onze mooie stad tot nu toe in beeld 
is gebracht. Omdat bureau Erfgoed benieuwd 
is hoe de inwoners zelf tegen monumentenstad 
Hoorn aankijken, is deze keer een fotowedstrijd 
uitgeschreven en iedereen uitgenodigd om het 
Hoornse erfgoed op geheel eigen wijze in beeld 
te brengen. De oproep leverde ruim honderd 

HOORNSE STADSGEZICHTEN

2014verrassend anders

mOnumentenkalender 2014

ingezonden foto's op waaruit een deskundige jury 
de twaalf mooiste en origineelste gekozen heeft. 
Op 3 december zijn in het Statenlogement de 
eerste exemplaren van de monumentenkalender 
2014 uitgereikt aan de makers van de twaalf 
winnende foto's. 
De kalender toont twaalf fraaie en verrassende 
stadsgezichten. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren is de monumentenkalender 2014 alleen 
verkrijgbaar in de winkel van onze vereniging. De 
grote kalender kost e12,50 en de bureaukalender 
e7,50.
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worden gesloten en afgestoten. Ook de Oosterkerk, 
die ik alleen van de buitenkant kende, was om 
die reden al eerder opgeofferd en verhuurd als 
opslagplaats. Het door mij bedoelde instrument 
zou daar staan. Hij voelde zich, herinner ik mij, 
heel naar over datgene wat er met de gebouwen, 
onder zijn verantwoordelijkheid gebeurde.

Ik drong er op aan het instrument te zien. Laat op 
de avond, stemde hij er, behoorlijk aangeschoten, 
in toe mij het instrument te laten zien. We zijn 
toen, gewapend met zaklantaarns, de Oosterkerk 
binnengegaan. Daar heeft hij mij laten zien dat er 
zich, achter een houten wand, een orgel bevond. 
Wij zijn door een deur in die wand naar boven 
gegaan. Ik geloofde mijn ogen niet. Zwaar vervuild 
door vogelmest, want er waren veel ramen stuk, 
vond ik een speeltafel. Er bleek geen windmotor 
aanwezig te zijn maar wel een installatie om wind 
te treden. De heer Van Silfhout heeft toen de wind 
getreden en ik heb voor hem gespeeld. Hij moest 
huilen als een kind.

De volgende morgen zijn we weer naar de Oosterkerk 
gegaan. Wat ik daar in het daglicht aantrof was 
verschrikkelijk. Kapotgeslagen kerkmeubilair op 
stapels midden in de kerk. En natuurlijk weer naar 
boven, naar een orgelbalkon met kapotte ramen, 
alles verschrikkelijk vervuild. Maar een orgel dat 
speelde alsof er niets aan de hand was. Daar, op 
dat moment heeft de heer Van Silfhout mij plechtig 
gezworen dat hij zich vanaf dat moment zou 
inzetten voor herstel van de kerk en orgel. Want hij 
schaamde zich verschrikkelijk over de trieste staat 
van kerk en instrument.

Hoe één en ander zich later heeft ontwikkeld heb ik 
niet meegekregen. Het contact is verloren gegaan. 
Wel heb later kerk en orgel weer in volle glorie 
mogen aanschouwen. In de jaren negentig heb 
ik er met mijn gospelkoor Revival een uitvoering 
gegeven van de Young Messiah. Voorafgaand aan 
die uitvoering heb ik een aantal orgelwerken 
gespeeld.

Wat een prachtige kerk en wat een prachtig 
orgelfront. Ik heb altijd betreurd dat niet de 
originele dispositie is gereconstrueerd. Dan had 
Hoorn na het verlies van het prachtige Witte-
orgel van de Grote Kerk weer een concertwaardig 
instrument gehad.

Ik hoop nog eens een concert te mogen spelen.

Geschiedenis rond het orgel van de Oosterkerk 
te Hoorn.

adriaan Oudkerk

In de tweede helft van de zestiger jaren van de 
vorige eeuw assisteerde ik als jonge organist uit 
Westzaan, regelmatig Dirk Jansz. Zwart bij zijn 
orgelconcerten in de Grote Kerk van Hoorn. De 
concerten werden gegeven in de zomer tijdens 
de Oudhollandse Markt. Binnen een aantal jaren 
werd ik kind aan huis in de Grote Kerk, speelde 
vaak op het orgel en kende alle ruimtes. Ook 
speelde ik veelvuldig in de Noorderkerk op het 
Weidmanorgel. Na de sluiting van de Grote Kerk 
hebben we nog één seizoen geprobeerd om de 
concerten in de Rooms-Katholieke kerk te houden, 
maar dat was geen succes.

De concerten leverden ook contacten op met 
mensen uit Hoorn die regelmatig kwamen luisteren. 
Zo kreeg ik kennis aan een blond meisje dat een 
hondentrimsalon had in een hoekpandje aan de 
gracht in het centrum. Maar ook maakte ik kennis 
met de heer Van Silfhout. De heer Van Silfhout was 
president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. 
In mijn herinnering was hij notaris of advocaat 
en bewoonde hij een groot, statig, oud pand 
aan de Grote Oost. Het contact werd kennelijk 
van dien aard dat ik meerdere malen bij hem 
thuis kwam en het avondeten gebruikte. Bij die 
gelegenheid werd behoorlijk geboomd en rijkelijk 
sherry geschonken. Het werd enkele keren zo laat 
dat ik bleef overnachten omdat ik niet meer met de 
trein naar huis kon. 

Tijdens mijn rondzwervingen door de ruimtes van 
de Grote Kerk stuitte ik in de Kerkenraadkamer 
op een foto van een orgel, dat, bij navraag, een 
Hoorns instrument moest zijn. Maar ik had het 
nooit ergens gezien. Tijdens de bezoeken aan de 
heer Van Silfhout vroeg ik hem er wel naar. Maar 
kreeg geen duidelijk antwoord. Wel herinner ik mij 
talloze tirades over al die kerken, de restauratie van 
de Noorderkerk, de enorme kosten van onderhoud 
enz., enz. Maar ik kreeg geen antwoord op mijn 
vragen. Totdat bij weer zo'n bezoek, onder invloed 
van de sherry het volgende verhaal zich ontvouwde.

Er was voor gekozen om de Noorderkerk als kerk 
te gebruiken voor de Hervormde Gemeente. De 
kosten van onderhoud waren, voor zo'n kleine 
gemeente, zo hoog dat ook de Grote Kerk zou 

lezers scHrijVen
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Dispositie Orgel Oosterkerk

Hoofdwerk: (C-f3)

Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Fluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 2-4 st.
Cornet 5 st. discant
Trompet 8

Pedaal: (C-d1)

Subbas 16'
Oktaaf    8'
fagot  16'

koppels: Hoofdwerk-Rugpositief
Pedaal-Hoofdwerk

Rugwerk: (C-f3)

Prestant 8
Holfluit  8 
Gamba  8
Salicet   4
Roerfluit 4

Vermeulen plaatste een eerste vrije stem op het pedaal.
Flentrop orgelbouw breidde het orgel in 2009 uit met twee registers en tongwerk.



   

Keern–Van Aalstweg, linten
De commissie Monumenten en 
Welstand besprak een nieuwbouw-
plan voor 21 appartementen over 
twee gebouwen verdeeld, ter plaatse 
van het voormalige benzinepompsta-
tion en de garage van Beemsterboer. 
Het plan is ontwikkeld als beëindi-
ging van de bebouwing van de Van 
Aalstweg, maar er is geen enkele 
rekening gehouden met de relatie 
met het Keern. Aan de bebouwing 
van de linten worden nu eenmaal 
speciale eisen gesteld. Op zich is het 
ontwerp niet slecht, maar de getande 
voorgevellijn past niet in de aanblik 
van het Keern. Een rechte gevellijn 
verdient de voorkeur. De oplossing 

stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval

Dorpsstraat 63, linten
Na enkele eerdere behandelingen 
in de Commissie Monumenten en 
Welstand voldeed het aangepaste 
bouwplan van een zorginstelling 
voor de huisvesting van gehandicapte 
kinderen aan redelijke eisen van wel-
stand, zodat de bouw kan beginnen. 

Draafsingel 37, gemeentelijk 
monument
Bouwbedrijf Wit uit Wognum, win-
naar van de Monumentenprijs 2012 
van Oud Hoorn voor de restauratie 
van de zogenoemde Schermerpanden 
aan Vale Hen en Kleine Noord, is met 
de restauratie van de MULO aan de 
Draafsingel begonnen. Er komt een 
achttal appartementen. De resterende 
ruimtes krijgen een commerciële 
functie. Bij de start van de werk-
zaamheden aan de gevel werd het 
gebouw volledig ingepakt. 

Grote Oost

eGBert Ottens 

van de afdeling Stedebouw voor een 
bij de linten passende visuele aan-
sluiting op de groen- en waterstruc-
tuur en het wegprofiel, het verlengen 
van de groene haag die aan het begin 
van het Keern staat, is wel erg mini-
maal. Juist een locatie als deze stelt 
hoge eisen aan het ontwerp.  

Oostereiland, rijksmonument
Het gebruik van het led-scherm 
is na bezwaren van bewoners en 
omwonenden op een aantal punten 
aangepast. Daardoor is een rustiger 
beeld ontstaan. De beelden zijn min-
der druk, de kleuren zijn minder 
contrastrijk en de lichtintensiteit 
is verlaagd. De meerderheid van 

194

Tekening bouwplan Keern

Het voormalige 

autobedrijf van 

Beemsterboer aan 

de Van Aalstweg

Mooi voorbeeld 

van een recente, 

architectonisch 

verantwoorde 

invulling aan het 

Grote Oost. Daarbij 

werd een verdieping 

op het pand gezet, 

met een nieuwe 

kap. Architect: Jan 

Rietvink.  



   

de Commissie Monumenten en 
Welstand stemde in met een verti-
cale ophanging van het scherm op 
een staand frame. De Commissie 
adviseerde het college nogmaals om 
regels voor dergelijke lichtreclames 
op te stellen.  

Slijksteeg 4, beschermd 
stadsgezicht
De Commissie Monumenten en 
Welstand stond positief tegenover 
een plan voor de realisering van 
enkele woningen op de verdie-
ping van een bedrijfspand aan de 
Slijksteeg. Aandacht werd gevraagd 
voor maatvoering en detaillering. 
Geadviseerd werd om het plan in 
overleg met het bureau Erfgoed ver-
der uit te werken. 

Westerblokker 44, 
gemeentelijk monument 
Bij de restauratie van de St. Michaels-
kerk keert de toren in oude luister 
terug. De werkzaamheden aan 
de eerste fase, het herstel van het 
gebouw en de herbouw van de toren, 
starten begin volgend jaar. Daarna, 
als meer duidelijk is over de toe-
komstige bestemming van de kerk, 
wordt aan de tweede fase begonnen. 
Stichting Stadsherstel is op zoek 
naar informatie over de kerk uit het 
verre en nabije verleden. Zij wil ook 
de geschiedenis van de kerk en de 
geloofsgemeenschap vastleggen. De 
kerk is in 1852 gebouwd naar een 
ontwerp van architect Molkenboer. 
Beginjaren zeventig van de vorige 
eeuw kwam de kerk leeg te staan 
en vestigde er zich een tapijtwinkel. 
Vandaar dat de kerk al snel de naam 
de 'tapijtkerk' kreeg. Maar veel infor-
matie ontbreekt. Heeft u oude foto's 
of andere voor de geschiedenis van 
de kerk interessante informatie, neem 
dan contact op met de stichting, 
Weeshuistuin 9, 162 GE in Hoorn. 
Of via: agoradvies@gmail.com. 

Westerdijk tussen 9 en 19, 
beschermd stadsgezicht
Nabij de Gortsteeg bouwt Intermaris 
acht woningen. In 2007 was 
de Commissie Monumenten en 

Welstand al op hoofdlijnen akkoord 
met het plan. De jaren daarop werd 
er nauwelijks iets over vernomen. 
Eerder dit jaar kon met een opnieuw 
goedgekeurd plan de bouw aan-
vangen. Al snel bleek dat er tijdens 
de bouw forse wijzigingen in de 
gevelindeling waren doorgevoerd, 
waarover niet was overlegd en waar 
de commissie het niet mee eens was. 
De gemeente legde een bouwstop 
op en de architect kreeg opdracht 
om de nieuwe gevels opnieuw aan 
de commissie voor te leggen. Een 
deel van de nieuwe gevel kon wor-

den geaccepteerd, een ander deel, 
de gewijzigde entreepartij, niet. De 
bouw kon daarop worden voort-
gezet want de onenigheid tussen 
opdrachtgever en commissie had 
niet direct gevolgen voor de overige 
bouwwerkzaamheden. Machtsstrijd 
of principekwestie, het wordt tijd 
dat het college en de opdrachtgever 
eens om de tafel gaan zitten over de 
vraag hoe dergelijke toestanden in 
de toekomst te voorkomen. En het 
zou goed zijn als het college zijn 
eigen adviescommissie wat meer 
steun zou geven.  
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visserij en het belang van het behoud van van de 
historische schepen. Na afloop bezochten bijna 
alle aanwezigen het onlangs op het Oostereiland 
geopende Centrum Varend Erfgoed. 

Informatiefolder
We hebben een nieuwe informatiefolder, een 
kleurige en sympathieke brochure. Als u er een 
aantal van wilt ontvangen om nieuwe leden onder 
vrienden en kennissen te werven, laat dat dan 
weten. Het werk van de vereniging is ook na bijna 
honderd jaar, nog altijd van groot belang. En steun 
daarbij kunnen we van harte gebruiken. 

Facebook 
Vereniging Oud Hoorn zet haar wandelingen, 
lezingen en andere wetenswaardigheden sinds kort 
ook op Facebook. Lydia Tacx, Natalie Huisman 
en Sebastiaan Hol hebben het er druk mee. We 
hebben inmiddels een paar honderd volgers. 
Als u vanuit uw eigen facebook-pagina aangeeft 
de pagina facebook.com/OudHoorn ‘leuk’ te 
vinden, dan krijgt u op uw eigen facebookpagina 
automatisch een berichtje van het nieuws op de 
Oud Hoornpagina. Als u het evenement ‘deelt’ 
op uw eigen pagina, dan zijn ook uw ‘vrienden’ 
daarvan  op de hoogte.

Hoorns Biografisch Woordenboek
Ook het Hoorns Biografisch Woordenboek is van 
start gegaan. Voorlopig houden Trudy Schrickx 
en Minne Mulder zich hier mee bezig. In de loop 
van volgend jaar zullen de eerste korte biografieën 
op de website worden geplaatst en wordt ook in 
het kwartaalblad aandacht besteed aan een voor 
Hoorn belangrijk persoon. 

Wandelen
Het wandelseizoen was een succes. Meer dan 
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Contributierekening 
Bij dit Kwartaalblad treft u de contributienota 
2014 aan.
Halverwege dit jaar had een aantal leden de 
contributie nog niet betaald. Dat levert veel 
administratief werk. We hebben toen de vraag 
gekregen waarom de vereniging geen gebruik 
maakte van een automatische incassomachtiging. 
Daar is het bestuur een beetje huiverig voor. Een 
aantal leden maakt namelijk eigener beweging een 
hoger bedrag dan de vastgestelde contributie over. 
Maar een simpele aanpassing van de standaard 

'doorlopende SEPA-machtiging', wij hebben dat 
woord niet bedacht, maakt het mogelijk om 
jaarlijks een hoger bedrag aan de vereniging over te 
maken. Het eenmalig afgeven van een machtiging 
vereenvoudigt het werk van de ledenadministratie. 
En mocht u het met de incasso oneens zijn dan 
kunt u deze zelf terug laten boeken binnen de 
door de banken gestelde termijn. 

Najaarsledenvergadering
De najaarsledenvergadering was goed bezocht. 
Tachtig leden gaven zaterdagmorgen 26 oktober jl. 
acte de présence. Na de eerste, vaste agendapunten 
nam bouwhistoricus en restauratiedeskundige 
Boudewijn van Langen van TPHAG, de leden 
bij de hand op een digitale ontdekkingsreis door 
het pand Grote Oost 38, waar het bestuur de 
Monumentenprijs 2013 aan had toegekend. De 
prijs wordt later aan de eigenaar/bewoners en 
opdrachtgevers voor de restauratie, de familie 
Magnani, uitgereikt. Na de pauze verzorgde 
Anita Muller een inleiding onder de titel Hoorn, 
stad aan de zee. Anita belichtte de geschiedenis 
van de stad aan het water, het belang van de 
havens, de geschiedenis van de scheepvaart en de 
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elfhonderd mensen namen er afgelopen jaar aan 
deel. Naast de vaste wandelingen waren er de 
Veliuswandeling en de rechtbankwandeling. Ook 
voor volgend jaar wordt een speciale wandeling 
voorbereid.

Veliusprijs
Geen toepasselijker naam dan die van 
stadsgeneesheer en stadschroniqueur Theodorus 
Velius – een beetje de mascotte van onze 
vereniging – voor de prijs die het Westfries 
Gasthuis dit jaar heeft ingesteld ter stimulering 
van wetenschappelijk onderzoek door zijn 
artsen en specialisten. Tjalling van der Schors, 

ziekenhuisapotheker, reikte de tweejaarlijkse 
prijs op 31 oktober j.l. in de Oosterkerk uit 
aan vaatchirurg Arno Wiersema. Van der Schors 
noemde Velius' lijfspreuk Ne quid temere, niets 
zonder overleg, nog even actueel en toepasselijk 
voor wetenschappelijk onderzoek in onze tijd en 
daarmee voor de prijs. 
Wethouder Michiel Pijl, portefeuillehouder 
gezondheidszorg, memoreerde de langdurige 
gezondheidszorg in Hoorn. Al in 1346 werd aan 
de Kerkstraat een gasthuis opgericht met Johannes 
de Doper als schutspatroon. Met de bouw van 
het St. Jans Gasthuis in 1563 kan volgens Pijl 
worden gesproken van vier en een halve eeuw 
gezondheidszorg in onze stad. Van het complex dat 
zich ooit uitstrekte over een aantal percelen aan de 
Lange Kerkstraat en het Kerkplein, resteert de uit 
1563 stammende ziekenzaal van het gasthuis, nu 
meer bekend als het onderkomen van de Hoornse 
Kunstenaarsvereniging, de Boterhal. Pijl legde 
een link tussen de regel van de heilige Benedictus 
over het gastvrij ontvangen van vreemdelingen 
en het hedendaagse streven naar excellente 
dienstverlening. Het ziekenhuis kreeg onlangs 
vier sterren voor zijn gastvrijheid. 

Tentoonstelling Binnenluiendijk
Tegelijk met de presentatie medio vorige maand van 
het boek Van de West naar het Oosten gezien, over het 
pand waarin de vrijmetselaarsloge West-Friesland 
al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw 
haar onderkomen heeft, is een kleine, gelijknamige 
tentoonstelling in het Pakhuis geopend. In de loop 
van volgend jaar volgt een tentoonstelling van 
zwart-wit foto's uit de collectie Van Veen met als 
thema Hoorn in de jaren vijftig en zestig. 

Zilver
De twee letterlijk en figuurlijk schitterende zilveren 
plaquettes die de vereniging in de loop der jaren 

verwierf, hebben, met dank aan vrijwilliger 
Loet Willebrands, een veilige ereplaats in de 
tentoonstelingsruimte van de vereniging gekregen. 

Statusloos
Nog een enkele opmerking, dan houd ik op over de 
Commissie Monumenten en Welstand. Het nieuwe 
Instellingsbesluit voor de commissie getuigt van 
de snelheid waarmee het besluit genomen werd. 
In het jaarlijkse overleg van het bestuur van onze 
vereniging met het verantwoordelijke collegelid van 
7 september 2013 werd het besluit medegedeeld. 11 
oktober reeds nam het college het besluit. Overleg 
met de voorzitter, zoals de voordracht meldt, had 
niet plaatsgehad. Het was een mededeling waarop 
uw voorzitter, in de traditie van Kerkmeijer mogen 
we zeggen,  bijkans ontplofte. De oude commissie 
is dus per 11 oktober opgeheven, de nieuwe een 
dag later ingesteld. Verzuimd is om de leden te 
benoemen of te herbenoemen. Er is ook geen 
overgangsregeling getroffen waarin dat is geregeld. 
Met andere woorden: er is wel een commissie 
maar formeel zijn er geen leden. Het groepje leden 
dat nu bijeenkomt is derhalve statusloos. Wat dat 
voor hun adviezen betekent is niet onze zaak. Wij 
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Of zou een monumentenstatus de aanleg van de 
Carbasiusweg en -tunnel in de weg kunnen zijn 
gaan zitten? Men zou het bijna denken. 

Welstandsnota
Dit college laat nogal wat liggen voor zijn opvolgers. 
De actualisering van de Welstandsnota leidt zowel 
voor de momenteel 'onbemenste' commissie als 
voor de indieners van te beoordelen plannen tot 
onduidelijkheid. Het speelt onder andere met 
betrekking tot luifels en reclame-uitingen, bij het 
plaatsen van zonnepanelen op de daken en bij 
lichtreclames. Soms wordt er op het nieuwe, 
ruimere beleid vooruit gelopen. Zonder een 
vastgestelde verordening is dat niet correct. 

Stimuleringsregeling Restauratie 
Monumenten
Uit de verkoop van de NUON-aandelen heeft de 
gemeenteraad in 2010 voor een periode van vier jaar 
een half miljoen euro afgezonderd ter stimulering 
van restauratie en onderhoud van gemeentelijke 
monumenten en kleine beeldbepalende 
monumentale elementen zoals gevelstenen en 
hekwerken. Vooral voor gemeentelijke monumenten 
is de regeling van belang omdat daarvoor geen 
rijksregelingen gelden. Terwijl het budget nog lang 
niet op is, maakt het college met ingang van 2014 
een eind aan de regeling. Een slechte zaak. Gelukkig 
heeft een van de fracties in de gemeenteraad hier 
onlangs vragen over gesteld. Misschien dat dat het 
college op andere gedachten brengt.

hopen dat een nieuw college in 2014 met de zelfde 
voortvarendheid waarmee het oude college op dit 
dossier heeft geopereerd, de brokken opruimt. 

Nieuwe monumenten
In het vorige Kwartaalblad pleitte ik voor het op 
de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen van het 
hoofdgebouw van 'het Werenfridus', dat binnenkort 
onder handen genomen wordt, en  de busgarage 
naast het station. Het bestuur bereidt een brief aan 
het college daartoe voor en verzamelt daarvoor 
de argumenten. Al meer dan vier jaar geleden 
bepleitte de vereniging de status van gemeentelijk 
monument voor de begraafplaats aan het Keern, in 
het bijzonder de kapel. Daarvoor, luidde toen het 
antwoord, ontbrak helaas de tijd. Maar vier jaar? 

Kapel begraafplaats 

Keern

Anita Muller geeft uitleg 

in het Centrum voor 

Varend Erfgoed
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Dit cafè-restaurant-lunchroom 
was zo'n honderd jaar geleden 
te vinden op de hoek van de 
Veemarkt en de Baanstraat. De 
heren zitten met een krantje, 
keurig geperste broekspijpen en 
een kopje koffie op het terras. 
Waarschijnlijk op zondag-

ochtend! Zo te zien is er van 
verkeer geen sprake!  Vrou-
wen, dames, zaten toen nog 
niet op die manier buiten. Die 
moesten thuis nog wat aan het 
huishouden doen. Misschien 
de witte was vast koken en het 
middagmaal voorbereiden. En 

de heren hadden de hele week 
gewerkt voor het gezin. Ook 
op zaterdagochtend of mis-
schien wel de hele zaterdag. 
Begin jaren zeventig was in de 
achterliggende winkelruimte 
de firma Zeeman gevestigd, een 
textiel-supermarkt.       
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