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O, geliefd Hoorn, let op u saeck!

Onlangs stonden in het Dagblad voor West-Friesland op een en 
dezelfde dag twee interessante artikelen over ontwikkelingen 
in Hoorn. Het eerste ging over de sombere situatie op het 
Van Aalstterrein, ofwel: de Hof van Hoorn. Het tweede over 
de standpunten van HoornTunnelJa en HoornTunnelNee met 
betrekking tot de aanleg van de Carbasiustunnel. Over nut en 
noodzaak van die tunnel wil ik het niet hebben. Daar is in de 
afgelopen tijd voldoende over geschreven en ook tijdens de 
verkiezingsdebatten zal dit onderwerp flink zijn uitgemolken. 

Het gaat niet goed op onze Hoornse meubelboulevard. 
Steeds meer grote winkelruimten staan leeg. Ondernemers en 
ontwikkelaar werpen een verwijtende blik naar de gemeente 
die niet van plan is om flexibel met de vestigingsvoorwaarden 
voor het gebied om te gaan. Begerig worden de ogen op de 
binnenstad gevestigd: welke winkels of winkelformules kunnen 
we uit de binnenstad wegzuigen of voorkomen dat zij zich daar 
vestigen, ten faveure van de Hof van Hoorn? Kennelijk is men 
al vergeten dat de gemeenteraad in een nog niet zo ver verleden 
meermalen heeft ingestemd met forse brancheverruimingen. 
Dat heeft dus niet mogen baten. Het vraagstuk voor het 
Runshoppingcentre is dan ook van een geheel andere orde. Daar 
spelen macro-economische ontwikkelingen en veranderingen 
in het koopgedrag van het publiek een grote rol. Minder 
belangstelling voor een deel van het assortiment dat daar wordt 
aangeboden, meer internetverkopen. Dat verander je niet met nog 
meer brancheverruiming of, zoals gesuggereerd, de verplaatsing 
van Albert Heijn van het Stationsgebied naar de andere kant van 
de Provinciale Weg. Dat is wel een heel onzalige gedachte. Juist 
voor de ontwikkeling van het noordelijk stationsgebied, is de 
vestiging van een grote supermarkt cruciaal. En ik vermoed ook 
niet dat er in Zaandam iemand serieus naar dit proefballonnetje 
heeft gekeken. Het voorstel bewijst helaas dat ondernemers voor 
het overeind houden van hun stiel – daar is uiteraard niets mis 
mee – bereid zijn om ook de binnenstad mee te slepen in die veel 
bredere economische neerwaartse ontwikkeling, waar diezelfde 
binnenstad zelf ook flink last van ondervindt. Als de formule 
van de grote meubelboulevards zijn aantrekkingskracht verloren 
heeft, dan is dat zo en zal men de bakens moeten verzetten. 
Datzelfde geldt ook voor de ondernemers in de binnenstad.  
Het verwijt dat elders in de regio concurrerende centra zijn 
gekomen is begrijpelijk. Het is enerzijds een ruimtelijke 
ordeningszaak, anderzijds de werking van de markt, waarop 
ondernemers als het enigszins kan, zo graag vertrouwen. 
HoornTunnelJa lijkt de ondernemersvoorzitter van de Hof van 
Hoorn in zijn visie op de ontwikkelingen te bevestigen: 'De 

Poort van Hoorn is hard nodig nu er steeds meer winkels in 
omringende gemeenten ontstaan. Waarom winkelen in een 
moeilijk bereikbare binnenstad, als je elders snel boodschappen 
kunt doen en parkeert voor de deur?' Ik wil daartegenover 
zeggen: kijk naar de Hof van Hoorn. Gratis parkeren voor de 
deur en toch dalende omzetten. Bovendien kun je bijna alle 
dagen van de week een groot deel van de dag in Hoorn (bijna) 
voor de deur parkeren. 
Misschien moeten we iets doen aan de verbinding tussen de 
binnenstad en de Hof van Hoorn. Maar dat valt buiten de 
plannen voor de Poort van Hoorn.

Welke oplossing er voor de Hof van Hoorn moet komen: doe 
niets ten koste van de binnenstad. Want wie de binnenstad 
probeert uit te hollen, solt met een belangrijke economische 
trekker van onze stadseconomie: de combinatie van winkelen en 
recreëren in een historische context van ongekende schoonheid. 
Met een parafrase op Valerius Gedenck-Clanck: O, geliefd 
Hoorn, let op u saeck!   
 
Egbert Ottens

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

tel. 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: 

elke 2e en 4e donderdag van de maand 

van 18.30-21.30 uur.

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

tel. 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur
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Bij de voorplaat

Een gezicht op de binnenhaven van Hoorn 
geschilderd door de in 1874 in Wenen 
geboren Carl Fahringer.
Fahringer hield van reizen en toen hij in de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
kennismaakte met de bedrijvigheid van vissers 
en palingrokers in en rondom de Hoornse 
haven werd dat voor hem een blijvende bron 
van inspiratie.Herhaalde malen nam hij voor 
langere tijd zijn intrek in het Schippershuis 
op de hoek van de Italiaanse Zeedijk en 
de Haven. Zijn logies betaalde hij met 
schilderijen. Op pagina 10  linksonder is een 
mooi zelfportret te zien. 
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jos bIegstraaten 

Mijn oproep in het vorige nummer van het 
Kwartaalblad om contact op te nemen als men 
informatie kon geven over de Oostenrijkse schilder 
Carl Fahringer was niet tevergeefs. Het leverde 
acht telefoontjes en e-mails op en wat belangrijker 
is: heel waardevolle gegevens en werk. Intussen 
heb ik zoveel materiaal verzameld, dat zelfs een 
omvangrijk artikel daar geen recht aan kan doen. Ik 
geef in dit artikel een schets van zijn leven en werk 
in hoofdlijnen. In artikelen in volgende nummers 
hoop ik in te gaan op een aantal bijzondere facetten 
van zijn verblijf in Hoorn.

De jonge Fahringer (1874-1903)  
Carl Borromeüs Fahringer was een kerstkind. Hij 
werd op 25 december 1874 geboren in Wiener 
Neustadt. Hij was het eerste kind van Karl Fahringer 
en Franziska Schönhuber. Na hem kwamen twee 
broers, Josef en Franz. 
Carls vader was belastingambtenaar. Voor zijn 
werk moest hij soms van standplaats veranderen. 
Zo kon het gebeuren dat de jonge Carl zijn 
gymnasiumopleiding volgde in vier steden: Melk, 
Wenen, Horn en Budweis. Zijn studie verliep 
nogal problematisch: regelmatig kwam hij thuis 
met slechte cijfers. In 1892 ging hij studeren 
aan de Wiener Akademie der Bildenden Künste. 
Ook deze studie verliep niet rimpelloos. In 1897 

kreeg de academie bezoek van een hooggeplaatste 
dame. Tijdens de rondgang werd zij verrast 
door Fahringer die zich in een nis als beeld had 
opgesteld, 'splitternackt', alleen gekleed in een 
das. Ongehoord, zeker in het sjieke Wenen van 
die dagen. Hij werd van de opleiding gestuurd, 
maar kon zijn studie voortzetten aan de Akademie 
in München, bij professor Carl Marr. Bij hem 
leerde hij schilderen in de post-impressionistische 
stijl die kenmerkend zou blijven voor zijn werk. 
Zijn studietijd rondde hij af in Parijs bij Fernand 
Hubert. Fahringer wordt niet alleen beschreven als 
getalenteerd, maar ook als een onrustige, kritische  
geest, gevoelig en soms agressief.
In 1903 keerde hij terug naar Wenen. Een jaar 
later trouwde hij met Rosita Strobl, met wie hij in 
hetzelfde jaar een zoon kreeg, Fritz. Een jaar later 
kregen zij een dochter, Marie (Mary). 

De eerste jaren als kunstenaar (1903-1914)
Fahringer sloot zich in 1903 aan bij de Hagenbund. 
Dat was de benaming voor een groep kunstenaars, 
die zich in 1899 zo was gaan noemen naar 
de herberg van Herr Hagen, waarin zij vaak 
samenkwamen. In 1907 trok Fahringer zich terug 
en trad hij toe tot het 'Künstlerhaus'. Hij nam deel 
aan veel exposities, vanaf 1906 jaarlijks, tot het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Bij 
het Künstlerhaus zou hij ook na de oorlog blijven 
exposeren. Grote bekendheid verwierf hij door zijn 
boekillustraties. Geschat wordt dat hij tot 1914 zeker 
500 illustraties voor boeken tekende. Daaronder 

Carl fahringer: van thuis naar  thuis

afb. 1

Grimm, De wolf en de 

zeven geitjes. 1903

afb. 2

Johanna von Gosen, 

Lustige Geschichten für 

die Jugend (1908)

afb.  3 

Istanbul. Aquarel en 

gouache. 29 x 22 cm. 

Niet gedateerd
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al de dierentuin van Schönbrunn, een plek die voor 
hem tot aan zijn dood zou dienen als atelier. Vooral 
tijgers fascineerden hem buitengewoon. Naar de 
schilderijen die hij er maakte, werden regelmatig 
ansichtkaarten gemaakt (afb. 4 en 5).

Fahringer als oorlogsschilder (1914-1918)
Fahringer was in Turkije, in Konya, toen bekend 
werd dat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken.  
In een indrukwekkend verslag vertelt hij hoe hij 
zo snel mogelijk afreisde naar Wenen, om zijn 
vaderland te dienen.  Hij wordt eerst naar Budapest 
gestuurd. Vandaar marcheert hij naar het oosten, 
waar hij voor het eerst oorlogsslachtoffers ziet,  
'naast en over elkaar, smerig en verwilderd, vaak 
ontbloot, met bloed verkleefd, en de gezichten 
vaal en bleek…' Hij vertelt erover in een interview 
dat hij geeft als hij in Wenen kort met ziekteverlof 
terug is van het front. Hij beschrijft hoe hij aan het 
front aankomt en hoe hij tot zijn verwondering 
merkt dat er veel kogels afgeschoten worden, 
maar dat ze lang niet allemaal doel treffen.  Na 
enige tijd komt dan de schilder in hem boven. Hij 
haalt, tot verbazing van de andere soldaten, een 
schetsboekje tevoorschijn en begint situaties te 
tekenen. De schetsjes vormen een inspiratiebron 
voor latere schilderijen en aquarellen. In 1916 
wordt hij bevorderd tot Oberleutnant. Zowel in 

zijn er die klassiek zijn geworden. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor zijn illustraties bij de sprookjes 
van Grimm. Die bij De wolf en de zeven geitjes wordt 
nog altijd herdrukt (afb.1). Wat hier al opvalt, is 
met hoeveel humor Fahringer tekende. Reintje de 
Vos, Robinson Crusoë, en vele sprookjesboeken, 
meestal uitgegeven door Gerlach's Jugendbücherei, 
werden door Fahringer geïllustreerd (afb. 2). Nog 
steeds zijn ze zeer gezocht. Al had hij een gezin in 
Wenen, het weerhield hem er niet van al voor de 
Eerste Wereldoorlog lange studiereizen te maken. 
Zo zwierf hij rond in Frankrijk, Italië, de Balkan, 
Egypte en Turkije (afb. 3). Ook Java en Bali bezocht 
hij in die jaren. Niet alleen kleurrijke havens en 
markten, ook exotische dieren en vogels waren 
geliefde onderwerpen. Regelmatig bezocht hij toen 

afb. 5

Pauw en paradijsvogels. 

Tempera op papier, 39,9 

x 43,2 cm. Gesigneerd, 

1939

afb. 4

Ansichtkaart, Carte 

Artistique Viennoise. 

De tijger en de slang

afb.  7

Kaart voor het Rode 

Kruis. Strijd om Krn. Juli 

1915

afb. 6

Ansichtkaart. 15-cm 

mortier, klaar om te 

vuren. Datum en plaats 

niet vermeld
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verloren gegaan, maar nog altijd heeft het museum 
174 werken, waarvan 28 olieverfschilderijen, de 
rest tekeningen, aquarellen en gouaches. Daarnaast 
zijn er ook particulieren die nog werk bezitten, met 
name in Oostenrijk. Af en toe verschijnt daarvan 
wat op veilingen. Ook van oorlogstaferelen werden 
ansichtkaarten op de markt gebracht. De opbrengst 
van de kaarten was bestemd voor het Rode Kruis 
(afb. 6 en 7, op blz.5).

Fahringer tussen twee wereldoorlogen 
(1918-1940)
Als Fahringer terugkeert in Wenen is de sfeer in de 
stad beroerd. Oostenrijk heeft de oorlog verloren. De 
stad is berooid. Zelf had hij zijn oorlogsschilderijen 
aan het oorlogsmuseum verkocht voor weinig geld. 
Zo slecht gaat het dat ook de kinderen eronder 
lijden. In 1920 gaan Fritz en Mary bijna driekwart 
jaar 'als verhungerten' zoals Fritz later schreef, naar 
Noorwegen en Zweden om aan te sterken.
In datzelfde jaar krijgt de drang om te reizen 
Fahringer weer in zijn greep. Voor het eerst gaat hij 
naar 'Holland'. In een brief aan zijn vrouw, gedateerd 
7 augustus 1920, schrijft hij dat hij weliswaar al 
drie weken in Holland is, maar dat hij nog niet één 
studie van het land gemaakt heeft. Hij voelt zich 
leeg en ongelukkig  als nooit tevoren in zijn leven. 
Toch vond hij zichzelf hier als kunstenaar terug. 
Fritz merkt erover op dat hij vriendschap sloot met 
de bevolking, die hij vriendelijk vond, nonchalant, 
invoelend en met een liberaal wereldbeeld. 
Vanaf 1920 zou hij bijna jaarlijks teruggaan naar 
Holland dat hij zijn tweede vaderland zou noemen.  
Regelmatig schilderde hij in Delft en Hoorn. Van 
hem is een gouache van de Veemarkt in Delft bekend 
uit 1920 (afb. 8). In de loop der jaren zou hij steeds 
vaker Hoorn als verblijfplaats kiezen.
Fahringer hield van markten. Of het nu paarden-, 
schapen-, koeien-, kaas-  of bloemenmarkten waren, 
het levendige, bonte bedrijf met zijn handelaren 
was voor hem een blijvende bron van inspiratie. 
Niet alleen marktkooplui, ook vissers, palingrokers, 
boeren, groentehandelaren, hoefsmeden en andere 
ambachtslieden tekende en schilderde hij met grote 
trefzekerheid (afb. 9). 
Naarmate Fahringer Hoorn vaker bezocht, groeide 
ook zijn relatie met de inwoners. Voor sommigen 
werd hij haast een familielid. Dat geldt zeker voor de 
familie Wijnstock. In 1930 kochten Kees Wijnstock 
en zijn vrouw Bep 't Schippershuis. In datzelfde 
jaar stond Fahringer bij koud weer voor de deur 
te schilderen. Bep nodigde hem uit om binnen te 
komen voor wat soep en koffie. Dat ging een paar 

als na de oorlog wordt hij onderscheiden voor zijn 
dappere gedrag. Omdat de overheid de oorlog ook 
door kunstenaars vastgelegd wilde hebben, was 
hij al in 1915 benoemd tot Kriegsmaler.  Anders 
dan veel collega's probeerde hij niet daarmee het 
front te ontlopen.  Zowel in Galicië als later in 
Italië stond hij in de eerste linie om zijn werk als 
oorlogsschilder te doen. Hij was er aan het beruchte 
Isonzo-front, waar hij in 1918 ooggetuige was 

van de nederlaag van de Oostenrijks-Hongaarse 
troepen, in een reeks veldslagen die aan 300.000 
mensen het leven zou kosten. Bijna al het werk 
uit deze periode is naar het Oorlogsmuseum in 
Wenen gegaan: zo'n 500 schilderijen, tekeningen 
enz. In de Tweede Wereldoorlog is daarvan veel 

afb. 8

Veemarkt op de Burgwal 

te Delft. Gouache. 1920

afb. 9

Een kijkje in de 

palingrokerij van Jan 

van den Berg op het 

Visserseiland. 

(Particuliere collectie)
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IJdo, ambtenaar bij Rijkswaterstaat en een gedreven 
amateurschilder. Dankzij mevrouw Van Oijen-
IJdo, dochter van de schilder, ben ik veel over die 
vriendschap te weten gekomen. Zij heeft tientallen 
kaarten en brieven van Fahringer bewaard en ook 
tekeningen en gouaches die hij maakte in het atelier 
van IJdo, aan het Grote Oost 57 (afb. 10). 
In een volgend artikel wil ik ingaan op de 

dagen zo door. Toen stond hij op een morgen met 
koffer en al voor de deur. Hij nam er zijn intrek. 
Hij zou blijven komen. Het was het begin van 
een 25-jarige vriendschap. Zijn logies betaalde 
hij met schilderijen. Zijn reis van Wenen naar 
Hoorn omschreef hij als 'van thuis naar thuis'. 
't Schippershuis  was een uitgelezen plek voor 
Fahringer, tegenover de Hoofdtoren en op de hoek 
van de Veermanskade en de Italiaanse Zeedijk. 
Hij hoefde maar een stoel uit het logement mee 
te nemen en hij had zijn onderwerpen voor zich 
(afb. 11). 
Fahringer correspondeerde met regelmaat met 
de familie Wijnstock en met andere Horinezen. 
Nieuwjaarswensen en aankondigingen van 
bezoekjes werden verluchtigd met juweeltjes van 
illustraties, meestal gouaches. Wat opvalt, is hoe 
vaak hij zichzelf met veel zelfspot afbeeldt (afb. 12).
Een bijzondere  vriendschap was die met Wouter 

afb. 11

Fahringer aan het werk 

bij de haven tegenover  

't Schippershuis. Het 

opschrift 'Delft 1951' 

is er ten onrechte op 

geschreven door zijn 

zoon Frits

afb. 12 Nieuwjaarsgroet uit Wenen voor 1934 van 

Fahringer aan de familie IJdo

afb. 10

Een vel vol gouaches 

door Fahringer rond 1935 

gemaakt op het atelier 

van Walter IJdo

afb. 13

Balinese danseres. 

Olieverf, 43 x 32 cm. 

Gesigneerd. 1927
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Indië oefende een grote aantrekkingskracht uit. 
Hij bezocht Sumatra, Lombok, Java en vooral Bali. 
Hanengevechten en biddende mensen op straat, 
markttaferelen en danseressen, hij legde ze vast in 
al hun kleurige pracht. Hij was er in 1922, 1927 en 

1929. Vooral uit dit laatste jaar is veel werk bekend 
(afb. 13, blz.7).

Fahringer in en na de Tweede Wereldoorlog
Van de werkzaamheden van Fahringer in de Tweede 
Wereldoorlog heb ik maar spaarzaam materiaal 
kunnen vinden. Fahringer, die al vanaf 1929 

vriendschappen met de familie Wijnstock en IJdo. 
En ook met Mej. Dieuw van Vliet, die met haar 
vriendin Aaf Dell woonde op Grote Oost 6. Zij is 
vooral bekend geworden omdat zij en haar vriendin 
achter het pand van de Ortskommandantur joodse 
onderduikers verborgen hielden. Intussen bleven 
ook  andere landen trekken. Vooral Nederlands-

afb. 15 rechts

Saloniki 1942. Olieverf 

op karton, 44 x 60 cm. 

(Omslag catalogus 

Galerie Hassfurther)

afb. 14

De Hoofdtoren, 1947. 

(Collectie Westfries 

Museum)

afb. 16

Visserseiland 

(Collectie Westfries 

Museum)
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afb. 19

Kaasmarkt in Hoorn. 

Collectie Westfries 

Museum 

afb. 18

Het eind van de kermis 

in Hoorn. Olieverf op 

linnen, 45 x 55 cm. 1942

als professor werkzaam was aan de Akademie 
voor Beeldende Kunsten in Wenen, werd in 1942 
naar Griekenland gestuurd als oorlogsschilder en 
-verslaggever. Het weerhield hem er niet van in 
1942 in Hoorn te komen schilderen. Hij maakte er 
o.a. een schilderij van de laatste dag van de kermis 
(afb. 18). De schilderijen die ik ken met betrekking 
tot de oorlog hebben niet het grimmige karakter 
van veel werk uit de Eerste Wereldoorlog (afb. 15). 
Een zware periode brak aan het eind van de oorlog 
aan. Fahringer werd ontslagen als professor aan de 
Akademie, omdat hij een 'Nazischwein' zou zijn. 
Verbitterd schreef hij aan zijn zoon Fritz dat hij als 
enige antinazi van de Akademie was gejaagd. Hem 
werd de toegang tot zijn geliefde Akademie ontzegd 
en zijn atelier was door zware bombardementen 
vernield. In een aandoenlijke gouache zien we hem 
en zijn vrouw in de keuken in Wenen, op klompen 
uit zijn geliefde Holland. 'Vor der Katastrophe 

45' (afb.17) heeft Fritz op de brief aangetekend. 
Niet alleen zijn baan, ook zijn belangrijkste bron 
van inkomsten was hij kwijt. Het onrecht dat 
hem hiermee was aangedaan, werd opgemerkt 
door Theodor Körner, burgemeester van Wenen. 
Hij zorgde er persoonlijk voor dat Fahringer zijn 
pensioen terugkreeg.
Naar Nederland trok hij weer in 1947. Hij zou 
er jaarlijks terugkeren tot kort voor zijn dood in 
1952. Omdat hij zijn werk in deze periode meestal 
dateerde, is goed na te gaan hoe productief hij in 
die tijd is geweest. Hoe vaak hij de Hoofdtoren 
geschilderd heeft is niet na te gaan, maar een 
Horinees die hem persoonlijk gekend heeft, zei dat 
hij de indruk had dat Fahringer 'een Hoofdtoren' 
wilde zien hangen in de kamer van elk Hoorns 

gezin (afb. 14). Andere onderwerpen die hij in 
deze periode bij herhaling schilderde waren de 
Kaasmarkt (afb. 19), de Veermanskade (afb. 20, blz. 
10) en het Visserseiland (afb. 16).
Fahringer schilderde veel portretten, waaronder 
ook van Hoornse kinderen.  Van hem zijn veel 
zelfportretten bekend. In 1951 maakte hij er 
nog een voor Wouter IJdo. Het is een kleine 
gouache, een pareltje. Goed is te zien hoe hij met 
penseelstreken in allerlei kleurnuanceringen een 
levendig beeld van zichzelf geeft (afb. 21, blz.10). 
In november 1951 voelt hij zich zo ziek dat 

afb. 17 Fahringer op klompen bij zijn vrouw Rosita in de 

keuken 'vor der Katastrophe 45', in hun woning aan de 

Gymnasiumstrasse 25 in Wenen. Gouache
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afb. 20

Gezicht op de haven, 

de Veermanskade en 

de Oude Doelenkade. 

(Particuliere collectie)

Bronnen: 

Ik ben veel dank verschuldigd aan de mensen die mij 

informatie gaven. In Oostenrijk waren dat mevrouw Ingrid 

Kössler-Fahringer en mevrouw Renate Karner-Eichhorn, 

kleinkinderen van de schilder. Ook Dr. Walter Kalinka 

van het Heeresgeschichtliches Museum gaf waardevolle 

inlichtingen. In eigen land moet ik velen danken. In het 

bijzonder dank ik de dames Bep Last en Mien van Oijen-

IJdo en de heren Jaap Wiggers, Cees Bakker, Carel de Jong, 

Mart Kind en Bart van Oijen. Ik wil daarmee geenszins 

onrecht doen aan alle anderen die mij behulpzaam waren. 

Ook hen dank ik daarvoor. Schriftelijke bronnen waren 

spaarzaam. Buiten de gebruikelijke sites op internet, heb 

ik gebruik gemaakt van 'Vom 'Hurra' zum Leichenfeld' 

(Liselotte Popelka, Wenen 1981), 'Bilder aus dem Ersten 

Weltkrieg' (catalogus Heeresgeschichtliches Museum, 

z.j.) en de catalogus CARL FAHRINGER 1874-1952, van 

Galerie Auktionshaus Hassfurther in Wenen, uitgegeven ter 

gelegenheid van een verkooptentoonstelling in 2012. 

 

hij vervroegd uit Hoorn naar Wenen terugkeert.  
Op 3 februari 1952 wordt hij in het ziekenhuis 

opgenomen en geopereerd aan een darmafsluiting. 
De ingreep komt te laat. Op 4 februari overlijdt hij.  
De stad Wenen schenkt hem op het Zentralfriedhof 
een eregraf.   

afb. 21

Zelfportret van 

Carl Fahringer, 1951 

Gouache 8,5 x 11,7 cm, 

(particuliere collectie)
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SietSe POStma*

Op dinsdag 5 september 1916 vindt de officiële 
opening plaats van een nieuw schoolgebouw op de 
hoek van de Draafsingel en de toen nog naamloze 
toegangsweg naar de hbs. Het gebouw is ontworpen 
door stadsarchitect Jacob Faber en gebouwd voor 
Gemeenteschool No. 3. Deze school is ontstaan 
door samenvoeging van de Eerste burgerschool voor 
jongens (Ramen) en de Eerste burgerschool voor 
meisjes (Kerkplein). Om half elf ontvangt het hoofd 
van de school, de heer P.L.A. Janssen, het dagelijks 
bestuur van de gemeente, de gemeentesecretaris, de 
commissie van toezicht op het lager onderwijs, de 
gemeentearchitect en de uitvoerders van de bouw, 
vader en zoon Broertjes. Personeel en leerlingen 
staan opgesteld in de vestibule en op de trap. 
Burgemeester De Jongh en wethouder Schottee 
de Vries zijn afwezig. Beiden zijn ziek. Mr. A.A. 
Huizenga vervangt hen. Mr. Huizenga leest een 
telegram van de burgemeester voor: 'Verzoeke 
beleefd èn gemeentearchitect èn onderwijzend 
personeel mijn hartelijke gelukwensen te willen 
overbrengen bij de voltooiing van de nieuwe mulo-
school.' In zijn toespraak merkt Huizenga op dat 
het moderne en riante gebouw beter meubilair 
verdient. De financiële toestand van de gemeente 
liet de aanschaf van nieuwe schoolbanken echter 
niet toe. Huizenga heeft veel waardering voor 
het werk van de gemeentearchitect: 'U heeft de 
stad verrijkt met een sierlijk gebouw, dat waardig 
aansluit aan de naaste omgeving.' Gemeenteschool 
No. 3 telt in september 1916 239 leerlingen, 
verdeeld over negen leerjaren. De school biedt 
meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Naast de 
verplichte vakken staan ook Frans, Duits, Engels, 
algemene geschiedenis, wiskunde (jongens), 
handtekenen en gymnastiek op het programma. De 
meisjes krijgen in plaats van wiskunde les in 'fraaie 
handwerken'. 

Sieraad met gebreken
De eerste maanden in het nieuwe gebouw 
verlopen niet zonder problemen. Ten behoeve 
van het gemeentelijk jaarverslag over het jaar 
1916 maakt schoolhoofd Janssen een rapport over 
zijn bevindingen. De gemeentelijke commissie die 
belast is met het schooltoezicht, neemt een deel van 
dit rapport op in haar jaarverslag. 

Janssen schrijft: 'Het uiterlijk en innerlijk mooie 
gebouw, een sieraad voor de gemeente Hoorn, is 
tevens doelmatig ingericht in zoverre het de gangen, 
de trap en de onderlinge ligging der lokalen betreft, 
die evenwel voor het maximum aantal leerlingen 
(36) te klein moeten geacht worden. Te klein is ook 
de kamer voor de schoolvergaderingen.'
Het schoolhoofd heeft ook kritiek op de lokalen 
IV en VIa. In een van de muren is een raam 
gemaakt waardoor goed toezicht gehouden kan 
worden op de 'privaten en waterplaatsen', zoals 
voorgeschreven is. Het gevolg is echter dat de 
onderwijzer slechts de beschikking heeft over twee 
kleine schoolborden, waarvan er eentje buiten het 
zicht van een deel van de leerlingen valt.
De school is voorzien van centrale verwarming. 
Maar Janssen heeft zo zijn twijfels over de 
capaciteit van de ketel. 'Dank zij de buitengewone 
plichtsbetrachting van stoker Gautier, die nacht en 
dag in de weer is, hebben wij er echter nog geen 
hinder van ondervonden.'
Ook de speelplaats laat te wensen over: 'Waarschijn-
lijk tengevolge van een minder goede afhelling of 
de afwezigheid van draineerbuizen vertoont zij 
spoedig grote poelen en plassen, een genot voor de 
jeugd, maar een, dat met verkoudheid enz. betaald 
wordt. Bovendien ligt zij voor oostenwinden geheel 

een ScHOOl aan de draafSingel

Gemeenteschool No. 3 

ca. 1923 

(foto Westfries Archief)

Aanleg speelplein aan 

de oostzijde van de 

school in 1929 

(foto Westfries Archief)
* Sietse Postma is lid van de werkgroep website van Oud Hoorn
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open. Al spoedig vroegen mij dan ook verschillende 
ouders schriftelijk ontheffing van het speelkwartier 
voor hunne kinderen, waardoor enige lokalen 
niet geventileerd konden worden en kinderen 
zonder toezicht moesten gelaten worden, daar de 
klassenonderwijzer op de speelplaats behoort te 
zijn.'

Onderzoekscommissies en aanpassingen
Het kritische rapport van schoolhoofd Janssen over 
de eerste maanden in het nieuwe gebouw, leidt 
niet tot verbeteringen. De klachten duren voort. 
Het gebouw verzakt en binnen stinkt en tocht het. 
B & W geven, zonder overleg met de raad, een 
onpartijdige commissie opdracht de problemen 
te onderzoeken en voorstellen te doen voor 
verbetering. De commissie bestaat uit drie heren uit 
Amsterdam, te weten W.J. de Groot, onderdirecteur 
der Publieke Werken, en de architecten P.J. de 
Jongh en P. Vorkink.
De bevindingen van de commissie worden op 5 
augustus 1919 in de raad besproken. De commissie 
heeft vastgesteld dat het gebouw goed is ontworpen 
en uitgevoerd. De verzakking is het gevolg van zetting 
van het gebouw, dat volgens de commissie inmiddels 
echter tot rust is gekomen. De commissie heeft ook 
kritiek. Voor de riolering zijn geen geasfalteerde 
ijzeren buizen gebruikt, zoals voorgeschreven door 
de bouw- en woningverordening. Bovendien ligt 
de riolering onder het gebouw en niet erbuiten, 
zoals gebruikelijk. De commissie doet verschillende 
aanbevelingen voor verbetering. B&W nemen deze 
voorstellen niet over en komen met een eigen 
verbeterplan. In de raad volgt een pittige discussie. 
Om te beginnen zijn de raadsleden ontstemd 

over het feit dat B & W op eigen houtje een 
onderzoekscommissie hebben ingesteld. Ook is 
men zeer ontevreden over het weinig coöperatieve 
optreden van de heren uit Amsterdam. De meeste 
kritiek gaat echter uit naar het gebouw.
Raadslid Wilson merkt op dat het gebouw zakt, 
stinkt en tocht en dat dit van de zijde van het 
gemeentebestuur wordt ontkend. Een belangrijk 
punt van kritiek is dat het gebouw niet is onderheid, 
zoals bijvoorbeeld de hbs. Alleen op de plaats van 
een gedempte sloot zijn palen gebruikt; volledige 
paalfundering zou ruim 13 duizend gulden extra 
hebben gekost. Het gebouw is na de oplevering 
18 cm gezakt. Daardoor zijn de rioleringsbuizen 
gebroken en dat zorgt voor stank in de lokalen.
Gemeentearchitect Faber komt ook aan het woord. 
Volgens hem is een paalfundering lang niet altijd 
noodzakelijk. Hij geeft toe dat de toepassing van 
de verkeerde rioleringsbuizen zijn fout is. Faber 
bestrijdt dat er sprake is van tocht. De grote 
raamoppervlakken zorgen volgens hem voor 
afkoeling van de lucht.
Wethouder Spaander maakt duidelijk dat hij 
de school herhaaldelijk heeft bezocht en steeds 
dezelfde klachten kreeg en die besproken heeft met 
de gemeentearchitect. De oplossingen waar deze 
mee kwam brachten echter geen soelaas. Spaander 
spreekt van 'lapmiddelen'. Voor het werk van de 
onderzoekscommissie heeft ook hij geen goed 
woord over. Hij noemt het een grote teleurstelling. 
De ƒ380 die de commissie in rekening heeft 

gebracht, zal hij dan ook met tegenzin betalen. 
Van het enthousiasme waarvan bij de opening 
in 1916 sprake was, is niet veel meer over. 
Raadslid Stumpel vindt zelfs dat het gebouw 'een 
totale mislukking' is. De grootste fout van de 
gemeentearchitect is volgens hem dat 'deze geen 
aandacht aan de onderbouw heeft gewijd'. Het feit 
dat het gebouw nog steeds fier overeind staat, lijkt 
Jacob Faber op dit punt gelijk te geven.

De voormalige ulo in 

maart 2013 

(foto Sietse Postma)

Het nieuwe schoolplein 

met op de achtergrond 

het gebouw van de ULO 

van 1923 tot 1942 

(foto Westfries Archief)
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onderkomen te wachten. In 1923 kan zij haar 
intrek nemen in een nieuw gebouw aan de Johan 
Messchaertstraat, schuin tegenover de hbs. Ook 
deze school is ontworpen door Jacob Faber.

Vordering door de Duitse bezetter
Van 23 juli 1942 tot 5 mei 1945 is het gebouw aan 
de Draafsingel gevorderd door de Duitse bezetter. 
De Wehrmacht neemt op de benedenverdieping vijf 
lokalen in gebruik als bureauruimte. De leerlingen 
vinden onderdak in verschillende kerken en in het 
kantoor van Rijkswaterstaat aan het Grote Oost. 
Ook in de ambtswoning van de burgemeester 
en in de Amsterdamse Bank, beide aan de Rode 
Steen, wordt lesruimte gecreëerd. Een paar weken 
later wordt de ulo aan de Johan Messchaertstraat 
gevorderd voor de opslag van haver. De leerlingen 
van de ulo wijken uit naar de lokalen in de school 
aan de Draafsingel die de Duitse soldaten niet 
gebruiken.

Al met al wordt het verbeterplan van B & W door 
de raad aangenomen. Bovendien wordt afgesproken 
dat er een raadscommissie wordt ingesteld die de 
hele gang van zaken rond de bouw nog eens grondig 
moet onderzoeken. Deze commissie, bestaande 
uit de raadsleden Wilson, Schermer, Pasman en 
Batema, bijgestaan door de oud-gemeentearchitect 
van Enkhuizen, de heer Van der Meulen, komt met 
een zeer gedetailleerd technisch verslag, dat op 22 
december 1919 in de raad wordt besproken. De 
conclusies zijn zeer nadelig voor gemeentearchitect 
Faber. Volgens raadslid Schermer is er weliswaar 
geen sprake van 'ernstig plichtsverzuim maar wel 
van onbegrijpelijk lichtvaardig handelen'. 

Introductie van de ulo
In 1920 wordt een nieuwe wet voor het lager 
onderwijs van kracht. In deze wet wordt het 
uitgebreid lager onderwijs (ulo) als afzonderlijke 
schoolsoort geïntroduceerd. Het uitgebreid 
lager onderwijs duurt ten minste drie leerjaren, 
aansluitend aan het zesde leerjaar van een school 
voor gewoon lager onderwijs. Hoewel 'ulo' de 
officiële naam voor deze vorm van onderwijs is, 
blijft ook de oude term 'mulo' in gebruik.
Op basis van de nieuwe wet besluit de gemeenteraad 
van Hoorn tot het oprichten van een openbare 
ulo. Dit houdt in dat de leerjaren zeven, acht 
en negen van Gemeenteschool No. 3 worden 
afgesplitst en met ingang van 1 september 1921 
als zelfstandige school elders in de stad worden 
ondergebracht. Gemeenteschool No. 3 is nu een 
gewone lagere school met zes leerjaren. Per 30 
augustus 1921 wordt Jan van Berkel hoofd van de 
school. Hij bekleedt deze functie tot 31 oktober 
1951. Dat lange dienstverband leidt ertoe dat 
Van Berkel vereenzelvigd wordt met de school. 
Gemeenteschool No. 3 is voor menigeen in Hoorn 
'de school van Van Berkel'.
De nieuwe ulo hoeft niet lang op een eigen 

Meester C. v.d. Oord (97 

jaar) met zijn klas uit 

1916 tijdens een reünie 

in 1997 

(foto Henk de Weerd)

Trap met decoratief 

metselwerk, maart 2013 

(foto Sietse Postma)

De zolder in 2013 

(foto Sietse Postma)
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blijft de erbarmelijke toestand van de vloeren. Pas 
wanneer die belegd zijn met linoleum, zullen de 
lokalen aan redelijke eisen voldoen. Welk openbaar 
gebouw in Hoorn wordt zo intensief gebruikt als de 
Ulo-school! Overdag Ulo- en Volksmuziekschool, 
's avonds Handelsavondschool, ElectroTechnische 
Cursus en Opleiding voor Kleuterleidsters. Ik 
hoop daarom dat B & W de middelen weten te 
vinden waaruit een hygiënische vloerbedekking zal 
kunnen worden bekostigd.' 

In het verslag over het schooljaar 1959/1960 deelt 
Boersma verheugd mee dat er veel verbeterd is 
aan de school. In een aantal lokalen is de dertig 
jaar oude bordstelling vervangen. Deuren die in 
de oorlog door onjuist gebruik door de Duitsers 
zijn beschadigd, zijn hersteld. De hele school heeft 
nieuwe gordijnen en moderne verlichting gekregen. 
De vloeren op de bovenverdieping zijn belegd met 
marmoleum zodat ze stofdicht zijn. 
Ondanks deze verbeteringen is duidelijk dat de 
ulo zijn langste tijd aan de Draafsingel heeft gehad. 
De gemeente maakt een plan voor de bouw van 
een nieuwe school in de Grote Waal. Men vreest 
echter dat het nog wel even zal duren voordat de 
bouw van deze school op de urgentielijst van het 
Rijk zal staan. Daarom wordt in 1966 achter de 
Margrietschool een noodschool gebouwd met twee 
lokalen: één voor het VGLO en één voor de ulo. 
Curieus detail is dat elk lokaal een eigen toiletgroep 
heeft. De invoering van de Mammoetwet in 1968 
betekent het einde van de Gemeentelijke ulo en 
de start van de Openbare mavo. Onderwijskundig 
een hele verandering maar de populariteit van de 

Het gebouw was gevorderd zonder meubilair, 
maar met vloerbedekking en gordijnen. In mei 
1945 blijkt dat met de Duitsers ook de gordijnen 
verdwenen zijn. Dat is niet de enige schadepost. 
Het hele gebouw moet voor vele duizenden guldens 
worden opgeknapt. De Rijksoverheid vergoedt 
de oorlogsschade, zij het dat de 3600 gulden 
inkwartieringsvergoeding die de Duitsers tijdens 
de oorlog aan de gemeente hebben betaald, keurig 
wordt verrekend met de gemaakte onkosten voor 

de tijdelijke huisvesting van de leerlingen en het 
herstel van het schoolgebouw en de inventaris.
Na de oorlog trekt Jan van Berkel met zijn 
leerlingen in het pand van de ulo aan de Johan 
Messchaertstraat. De ulo blijft in het gebouw aan 
de Draafsingel.

Aanhoudende ruimtenood
De (M)ulo is een populair schooltype. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de Gemeentelijke ulo 
een paar jaar na de oorlog ruimte te kort komt. 
De eerste uitbreiding vindt plaats op zolder. Daar 
wordt in 1950 een extra lokaal gerealiseerd. Een 
paar jaar later is de situatie weer nijpend. De 
oplossing wordt nu gevonden in een herverdeling 
van lokalen tussen de ulo en de naastgelegen 
Margrietschool. 
In zijn verslag over het cursusjaar 1956/1957 
spreekt het hoofd van de ulo, de heer P. Boersma, 
zijn erkentelijkheid uit voor de manier waarop de 
laatste jaren getracht is het gebouw in- en uitwendig 
te verzorgen. Dat neemt echter niet weg dat er nog 
veel voor verbetering vatbaar is: 'Een groot bezwaar 

Onderwijzend personeel 

Gemeenteschool No. 3 

ca. 1923; v.l.n.r. staand: 

H.J. Holle, Aaf Dell, 

P. Rijswijk, J. Zwarekant, 

C. v.d. Oord en Trien 

Winkel; zittend: Bets van 

Berkel, de heer Halebos, 

Jan van Berkel, Cor Bruin 

en An Offringa 

(foto Westfries Archief)



15

Klas 5a met meester 

C. v.d. Oord 

(foto Westfries Archief)

foto midden:

Schoolhoofd Jan van 

Berkel met een zesde 

klas, maart 1931 

(foto Westfries Archief)

de verkoop. Draafsingel 37 is in 2002 op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, omdat 
men vindt dat het gebouw met de bijbehorende 
erfscheiding architectonisch, cultuurhistorisch en 
stedenbouwkundig van groot belang is. Het is 
een goed bewaard voorbeeld van een openbare 
lagere school uit het begin van de twintigste eeuw. 
Bovendien wordt het beschouwd als belangrijk werk 
van de Hoornse gemeentearchitect Jacob Faber. 
Het pand wordt gekocht door Intermaris Projecten 

B.V. Het plan is om het oude schoolgebouw 
te verbouwen tot wooncomplex met vijf luxe 
appartementen. Intermaris ziet echter geen kans 
om het plan te realiseren. Het gebouw wordt weer 
te koop gezet.
Eind 2012 wordt het schoolgebouw geveild en 
gaat het ver onder de vraagprijs van 850.000 euro 
van de hand. De koper is projectontwikkelaar 
A-Zeven, een onderneming die gelieerd is aan 
Aannemingsbedrijf Wit uit Wognum. 
Samen met Rietvink Architecten uit Oosthuizen 
ontwikkelt A-Zeven een nieuw plan. Het 
voormalige schoolgebouw zal worden veranderd in 
een multifunctioneel pand met appartementen en 
bedrijfsruimten. Najaar 2013 is de verbouwing van 
start gegaan. Mei 2014 moet de klus geklaard zijn.
Zo komt er na bijna honderd jaar een einde aan de 
onderwijsfunctie van het markante gebouw aan de 
Draafsingel.

Voor een uitgebreide versie van deze geschiedenis 
en de geraadpleegde bronnen zie: www.oudhoorn.
nl/scholen/draafsingelschool. 

school lijdt er niet onder. Het aantal leerlingen 
groeit gestaag door. Omdat er nog steeds geen zicht 
is op nieuwbouw besluit de gemeenteraad op 9 juni 
1970 dat er op het terrein van de school opnieuw 
een noodschool met twee klassen gebouwd mag 
worden. Begin jaren zeventig geeft het ministerie 
eindelijk groen licht voor de bouw van een nieuwe 
school in de Grote Waal. Met ingang van het 
schooljaar 1974/1975 verhuist de Openbare mavo 
naar een ruim schoolgebouw aan de Kometenstraat. 

Dat is een mooi moment om de school een nieuwe 
naam te geven. Geheel in de stijl van de wijk wordt 
het: Copernicus mavo. 

Nieuwe bestemming
Nadat de mavo verhuisd is, draagt de gemeente het 
schoolgebouw aan de Draafsingel zonder kosten 
over aan het Vormingscentrum Noord-Holland 
Noord. Het Rijk zorgt voor een opknapbeurt 
van het gebouw, dat in slechte staat is. In 1977 
krijgt het Vormingscentrum een medebewoner. De 
leegstaande bovenverdieping wordt met ingang van 
cursusjaar 1977/1978 verhuurd aan de Stichting 
Avondscholengemeenschap West-Friesland, die 
hier de moeder-mavo onderbrengt. De gemeente 
trekt 110.000 gulden uit voor het opknappen 
van deze verdieping. Een paar jaar later krijgt de 
Avondscholengemeenschap de beschikking over 
het hele gebouw. De avondschool verandert een 
paar keer van naam en gaat ten slotte op in het 
Horizon College, dat het gebouw tot en met het 
cursusjaar 2008/2009 in gebruik heeft. Nadat het 
Horizon College is vertrokken gaat het pand in 
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Negentig jaar De Haan in Hoorn

dick Snijder

De buren van de benedenwoning hebben een 
televisie bij De Haan gekocht. Natuurlijk moesten 
de monteurs een antenne op het dak plaatsen. Dat 
zou zo gebeurd zijn. Maar wat was dat voor een 
vreemd geluid in de schoorsteen? En kijk daar eens: 
een hamer aan een antennekabel zakte langzaam 
door de schoorsteen naar beneden. We hebben 
al een goede aansluiting. Zouden de mannen 
op het dak wel de goede schoorsteen hebben 
uitgekozen? De monteur in de benedenwoning 
stond al een tijdje tevergeefs te kijken of de hamer 
al tevoorschijn kwam. Na tien minuten maar 
even de straat opgelopen en een signaal naar 
boven gegeven. 'Dat was de verkeerde schoorsteen!' 
Daarna kon het natuurlijk nog enkele keren mis 
gaan, maar uiteindelijk kon de familie 's avonds 
televisie kijken. Dit installatiewerk behoorde tot de 
dagelijkse werkzaamheden van de monteurs van de 
firma De Haan uit de Lange Kerkstraat.  

Start: installeren en een winkel 
In 1922 begint Johannes de Haan samen met collega 
Antoon Boon vanuit een pand aan de Roode Steen 
7 t.o. de Waag een bedrijfje in elektriciteitswerk 
en fietsenreparatie. Aanvankelijk lijkt het op het 
werk van een tweetal hobbyisten. We weten niet 
wat zij in rekening brachten voor hun klussen. 
Het is onduidelijk of je destijds een vakdiploma 
voor het werk nodig had. Fietsenmakers deden 
soms naast het reguliere werk ook smederij- en 
elektriciteitswerk  om te overleven. Als Boon in 
1923 emigreert naar Zuid-Afrika zet De Haan 
(geboren 1899) de firma onder zijn eigen naam 
voort. De meeste klanten kwamen naar de winkel 

om de hulp in te roepen van De Haan, hoewel 
de winkel al spoedig telefonisch te bereiken was 
(289). Maar hoeveel mensen hadden een telefoon 
en De Haan nodig? Elektriciteitsdraad was in die 

tijd vervaardigd in een katoenen omhulsel en 
door warmte en vocht verging het katoen. Met het 
oplossen van de storingen door nieuwe bedrading 
aan te leggen in metalen geleidingspijpen was De 
Haan een groot deel van de week bezig. 
Wat was er in de winkel te koop? Als je in de 
etalage van de winkel keek (als je dat al zo mocht 
noemen) zag je stekkertjes, schakelaars, fittingen, 
voetstukken voor fittingen, stoppen, materiaal 
voor pendellampen en gloeilampen (1879). Niet 
in grote getale aanwezig, maar wel behorende 
tot de eerste elektrische apparaten en leverbaar: 
strijkbouten (1882), elektrische kacheltjes (1893), 
radiotoestellen (1899), stofzuigers (1901). De 
vermelde jaartallen betreffen het moment van 
uitvinding, dus gebruik door consumenten liet nog 
even op zich wachten. 
De eerste radiotoestellen eind twintiger jaren  werden 
ingekocht bij o.a. R.S. Stokvis en Van der Heem. Zij 
moesten worden afgestemd op de golflengte en 
frequenties van radiostations m.b.v. losse spoelen. 
Daar was niet iedereen even vaardig in en daar kon 
Joh. de Haan zijn kennis en vaardigheden aardig 
in kwijt, want bij menigeen verschoof in de loop 
der tijd de juiste frequentie en was afstemmen 
een puzzel geworden. Dan kwamen uit het toestel 
vreemde geluiden (Mexicaanse hond). Bij de 
aanschaf moest  elk toestel worden geregistreerd  bij 
de Nederlandse Vereniging van Detailhandelaren 
(de lijsten zijn bewaard gebleven). Wellicht een 
voorloper van de luister- en kijkgelden?
In 1928 verhuisde de winkel naar de Kerksteeg 22  
en in 1934 voor twee jaar naar Grote Noord 97, 
een betere winkelstraat met een groter winkelpand, 
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maar waarvoor uiteraard meer huur moest worden 
betaald en dat was in de crisisjaren een probleem.  
In 1936 kwam de winkel weer terug in de Kerksteeg 
(tegenwoordig Lange Kerkstraat) op nummer 15. 

Daar is de winkel vandaag de dag nog gevestigd. 
Als Joh. de Haan voor reparatie- of installatiewerk 
weg was, werd de winkel bemand door o.m. zijn 
echtgenote, Bertus v.d. Berg en Frans v.d. Lee (die 
later aan de Koepoortsweg voor zichzelf begon).

Tweede fase: installeren, repareren en een 
winkel
In de oorlogsjaren zaten veel mensen geregeld door 
de verduisteringsmaatregel zonder elektriciteit.  Dat 

was voor de buurman van De Haan, Smit, eigenaar 
van een slagerij, een probleem. Niet alleen voor in 
maar ook achter in pand 17 van slagerij Smit was 
een PEN-aansluiting, waar wel stroom op bleef 
staan door een verbinding met de gaarkeuken in de 
Kruisstraat. Door een gaatje te boren door de muur 
en een paar draadjes eraan kon Joh. de Haan  daar 
clandestien gebruik maken. Slager blij, wij blij. 

Installatiewerk werd door de overheid aanbesteed 
aan allerlei bedrijven en zo kon het gebeuren dat De 
Haan na de Tweede Wereldoorlog in de watertoren 
van de P.W.N. in Kwadijk een klus (bedrading 
aanbrengen) kreeg, waar dagelijks o.a. Gerard de 
Haan en Gerard Lieshout met de fiets naar toe 
reden.  Het was voorschrift dat de kabels om de 30 
cm vastgezet moesten worden m.b.v. een rouwplug 
beiteltje.  Vanaf de dakrand kon je de treinen het 
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meeste werk was al overgenomen door zijn  zonen 
Gerard en Jan. Hij hield de regie en contacten met 
vertegenwoordigers als aanspreekpunt voor de 
verkochte artikelen.  In de loop der tijd hebben heel 
wat mensen bij De Haan gewerkt:  Piet Walrecht, 

Centraal Station in Amsterdam zien binnenrijden. 
Als er koffiepauze was, schoot de beheerder met 
een luchtbuks tegen de bovenste ramen, zodat hij 
niet alle trappen op moest. 
Gerard Lieshout  begon in 1958 met een filiaal van 
De Haan aan de Johannes Poststraat. Later ging hij 
onder zijn eigen naam verder met deze winkel. 
Er waren regelmatig storingen te verhelpen. Mensen 
belden op dat zij geen stroom meer hadden. Dan 
gooide De Haan een muntje in de elektriciteits-
meter en was de storing verholpen.  'Bedankt De 
Haan, stuur de rekening maar op', was de reactie 
van de dankbare klant.  Die kwam er vaak niet. Het 
verwerken van dit soort administratie (incl. kwitan-
tiezegel) gaf veel rompslomp.  Het herstellen van de 
installatie kwam dan te staan op ƒ3,25. 
Vader De Haan stopte in 1971 met zijn werk. Het 

Uitnodiging van Telefunken  voor een demonstratie in de Keizerskroon
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ook nog ornamenten van lampen in de winkel 
gehangen.  Dat maakte de aanblik van de winkel 
erg vol en ze zijn uiteindelijk uit het winkelbeeld 
verdwenen. 
Het linkerdeel van de huidige winkel was vroeger 
winkel, werkplaats, keuken en woonkamer, 
boven waren de slaapkamers. In de woonkamer 
werden ook de vertegenwoordigers of collega's 
ontvangen, bv. Jaap Lely van de fa. Scholten uit 
de Nieuwstraat, Cees Sasburg ook Nieuwstraat. 
Zo hadden de kinderen van Joh. de Haan er heel 
wat 'omes' bij.  Met negen kinderen moest er voor 
de slaapplaatsen aardig geïmproviseerd worden. 
Vader en moeder sliepen in de voorslaapkamer , 
Gerard op de overloop in een opklapbed, Peter, 
Jan en Wim deelden samen een kamer, Vera en 
Wil hadden een kamer, Joke, Elly, Jacintha sliepen 
in de achterslaapkamer waar aan de zijkant door 
Joh. de Haan een badkamer was gemaakt. Een licht 
beschadigde badkuip van de Technische Unie en 
een elektrische boiler waren een grote luxe in die 
tijd, toen half Hoorn nog naar het badhuis aan 
het Gerritsland of later de Kruisstraat ging. De 
familie verhuisde in 1965/66 naar de Juniusstraat. 
Zo kon de winkel worden vergroot en kwamen de 
wasautomaten in het assortiment. Voor het vervoer 
van bestellingen kwam er in de 50'er jaren de eerste 
bestelwagen: een Austin A35, later volgden een Fiat 
Multipla en Renault 4.
In de jaren '50 kwam de televisie-industrie op gang, 
de experimentele uitzendingen van de televisie 
begonnen in 1948 door Philips. Niet iedereen had 

een televisie thuis vanwege de hoge aanschafkosten. 
Er werd ook nog maar een paar uur per dag 
uitgezonden en met name in de avond. Het richten 
van de antenne op zenders was een tijdrovende 
klus. Wellicht hebt u zelf vroeger  een exemplaar 
mogen vasthouden en langzame draaibewegingen 
gemaakt om het scherpste beeld te zoeken. In 1967 
is de kleurentelevisie (ƒ3000) (thans €1360) door 

Dick Temme (later een eigen zaak), Jon Jaling, Lou 
v.d. Laan, Huub Bakker (naar Nuon), Jan Laan, 
Paul Groot (naar Shell), Koos Bos (eigen zaak), 
W. Koeman, Evert Tros (verhuisde naar Nieuw-
Zeeland), T. Cortie (begon eigen zaak). Ondanks al 
de hulp kwamen verschillende zonen en dochters 
van De Haan in het bedrijf een handje toesteken: 
Theo (kort na de oorlog), Gerard (vanaf 1953), Jan, 
Jacintha en Elly. Het voortbestaan van de firma De 
Haan is sterk bepaald door eigenwijsheid, d.w.z. 
eigen keuzes maken voor de winkel en het werk. 

Huidige situatie: een winkel, repareren en 
installeren
Na 1945 werd de winkel uitgebreid en deden 
meer huishoudelijke apparaten hun intrede. 
Criterium voor De Haan: er moest een stekker 
aan zitten. Wasmachines, koelkasten, straalkachels 
(aanvankelijk een grote blikken trommel met een 
fitting in het midden) strijkijzers (die loodzwaar 
waren door de voet eronder), stofzuigers van 
verschillende merken zoals Holland Electro, 
Electrolux, Vam, Hoover . Ook het klein materiaal 
(bv. stekkertjes) bleef altijd verkrijgbaar. Er hebben 
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moment gestopt. Bij sommige mensen bij wie na 
een verhuizing iets geïnstalleerd was, vroeg men 
aan De Haan of die bijvoorbeeld ook even een 
kapstok wilde ophangen. Zij hebben immers toch 
een boormachine bij zich. De dienstverlening ging 
wel erg ver.
Met telefonie heeft men uiteindelijk eenzelfde 
keuze gemaakt als bij de computers: niet in het 
assortiment opnemen.  Men wil alleen verkopen, 
wat zelf gerepareerd kan worden. Dit betekent 
dat bepaalde apparaten van sommige merken niet 
worden verkocht. 

Bijzondere reparaties
Tijdens de reparaties van defecte centrifuges, kwa-
men er soms 'halve kledingkasten' uit de machine 
tevoorschijn; de gebruikers hadden blijkbaar niet in 
de gaten gehad dat er meer kleding in was gegaan 
dan er later uitkwam. Soms zat er wel eens een filter 
verstopt, zodat er water in de machine bleef staan. 
Het resultaat was soms verbluffend: twaalf  munt-
stukken van een gulden. Daarmee kon dan een deel 
van de reparatie betaald worden. 
De monteurs hebben in de loop der tijd voor 
hachelijke situaties gestaan. In de smallere steegjes 
sprongen de monteurs  van het ene dak naar het 
andere om tijd te besparen. Op een winderige dag 
lag in de Wilhelminalaan de ladder omgewaaid 
op de grond, terwijl de monteurs nog op het 
dak stonden te roepen en hoopten dat iemand 
hen hoorde; via de regenpijp klom men dan naar 
beneden.  
Zware huishoudelijke apparaten worden altijd met 
twee man vervoerd om  lichamelijke ongemakken 
te voorkomen.  Een wasmachine (ruim 80 kg) via 
een vlizotrap naar een zolder brengen is ook geen 
dagelijks werk.  Dit soort ongemakkelijke situaties 
komt nog regelmatig voor. Trouwe klanten uit 
Hoorn verhuisden soms te ver uit de regio om de 

De Haan uitgebreid geïntroduceerd in De Roskam 
aan de Veemarkt met een opstelling van meerdere 
toestellen in kleur en zwart-wit.  De oude televisies 
hadden al flink wat installatiewerk gegeven door het 
plaatsen van antennes op de daken. Aanvankelijk 
was dat een grote driepoot, later met het uitbreiden 
van het zendernet kwam de zgn. hark. Na enkele 
stormen begin 70'er jaren moesten er veel antennes 
gerepareerd worden.
Toen Nederland massaal overstapte op aardgas, 
huiverde een groot aantal mensen om hiervan 
gebruik te maken. Zij wilden liever elektrisch 
koken, waarbij De Haan natuurlijk wel ten 
dienste kon staan bij de aanleg van de leidingen, 
meteropstellingen en de aanschaf van apparatuur. 
De monteurs hadden veel werk aan het ombouwen 
van de centrale verwarming naar olie en daarna gas. 
In het begin van de commerciële handel met 
computers heeft De Haan nog actief geparticipeerd 
(Philips P2000 met de cassettebandjes, MSX-
computers, Commodore), maar na de aanschaf door 
particulieren moest de technische dienst zo vaak 
bijspringen dat het vaak meer ging om een cursus 
computerbediening dan het verhelpen van een 
technisch mankement. Wanneer mensen vroeger 
belden dat hun wasmachine defect was, was de hulp 
binnen twee dagen ter plekke. Deze service was 
men gewend, maar bij computers ging er veel meer 
tijd in zitten.  Andere computerbedrijven lieten de 
computers naar de zaak brengen.  Ook Viewdata 
dat abonnees via een telefoonlijn toegang gaf tot 
verschillende databestanden is geen lang leven 
beschoren geweest.  Een voorloper van de fax, maar 
dan uitgevoerd met een beeldscherm. In Frankrijk 
kregen destijds alle bedrijven zo'n systeem van het 
telefoonbedrijf.  Winkeliers konden bijvoorbeeld 
hun bestellingen op deze manier doorgeven. Door 
het toenemende reparatiewerk was er te weinig tijd 
voor installatiewerk; dat laatste is op een gegeven 
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reparatiewerk doen. Doordat televisiezenders 
regelmatig van frequentie veranderen, zijn sommige 
mensen hun voorkeurszenders kwijt en wordt 
de hulp van De Haan ingeroepen om alles weer 
op de juiste plek te krijgen. Met dank aan de 

kabelexploitanten. De omlooptijd van apparatuur 
is veel sneller dan voorheen. Wat als goed getest 
wordt of goed bevonden door de gebruiker, is soms 
na een jaar al niet meer leverbaar.
Wie thans de winkel binnenloopt, ziet dat de beide 
zonen van Jan (Perry en Randy) al een aantal jaren 
actief zijn in het bedrijf dat door hun grootvader is 
gestart. Ook zij maken nog hilarische zaken mee. 

Na het repareren van een wascombinatie (met 
een bovendeksel) komt de vrouw des huizes even 
kijken. 'Hij doet het weer, mevrouw!' Om dat te 
demonstreren zetten ze de machine aan en openen 
zij het bovendeksel, terwijl de machine water 
neemt. Het gevolg kon niet uitblijven. Mevrouw 
die zich wilde overtuigen van de goed verlopen 
reparatie kreeg het water met grote kracht over zich 
heen gespoten. Probeer daar maar eens niet bij te 
lachen.

Met dank aan Jan en Gerard de Haan

dienstverlening voort te zetten. Soms werd nog 
geprobeerd de reparaties te blijven uitvoeren, maar 
dat werd te tijdrovend. De service wordt door 
niemand meer als van deze tijd ervaren. 
Daar de firma De Haan in bezit was van een 
ladder (evenals loodgieter Bakker) werd van hun 
verwacht jaarlijks de kerstverlichting op te hangen 
in de straat, te beginnen aan de kant van het Grote 
Noord. 'Zodra de eerste bogen hingen kwam 
bakker Van Veen aandraven met 'bakkersverdriet' 
(overgebleven gebak). Vervolgens kwam Piet Fikke 
aan bod met wat vis. Uiteindelijk bereikten we het 
Kerkplein alwaar café Sleutel ons vergastte op een 
borrel'. De buurtvereniging werd zoals u merkt in 
natura betaald. 
'Samen met Gerard Lieshout verzorgden wij 
de elektrische aansluitingen van cv-ketels voor                   
P. Schermer. Zo ook in het gemeentehuis in 
Wognum. Terwijl wij in de kelder bezig waren, 
kwam een manspersoon vragen 'of ie al in de brand 
kon'. Gerard antwoordde: 'Als u een krant voor mij 
heeft, zal ik die wel aansteken. Het bleek achteraf 
de burgemeester te zijn.'
Lampen vervangen in de Hoornse watertoren was 
geen sinecure. De etages waren zo'n vijf meter 
hoog en middenin hing een grote, witte ballon aan 
een pendel. Alleen een enkel laddertje kon mee 
naar boven worden genomen. Die  moest vrijwel 
in het midden  rechtop worden gezet. Als een aap 
klom een jonge Jan de Haan tegen zo'n ladder 
op. Piet Walrecht hield de boel vast. Drie boutjes 
losdraaien, dan moest Jan die grote bol zien vast te 
houden en de lamp van 200 Watt eruit draaien. Een 
klus waar je een natte rug aan overhield. 
De Haan blijft ook in onze tijd nog volop 
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franS Zack

Ter herinnering aan het feit dat ons land 69 
jaar geleden werd bevrijd hebben wij in 2005 
aandacht geschonken aan de illegale pers in 
West-Friesland. Met name ging het toen om De 
Zuiderzeebode, een bulletin dat in oktober 1944 
voor het eerst verscheen. De uitgave hiervan was 
in handen van J. Romeyn jr. en mej. A. Heintsman. 
Verder kon men rekenen op de medewerking van 
G. D. Schulten, mej. C. Heintsman, P. Peetoom, 
E. Terpstra, mej. L. Groot en de huisarts dokter 
J. Romeyn sr.

De Kultuurkamer
Al snel na de bezetting van ons land begon de 
Duitse overheerser met het naar zijn hand zetten 
van alle mogelijke publicaties. Dagbladen die niet 

in de pas liepen, kregen een tijdelijk of een algeheel 
verschijningsverbod. Schrijvers, dichters en 
andere kunstenaars die zich niet aansloten bij de in 
1942 ingestelde Kultuurkamer konden vervolgens 
niet meer vrij publiceren. Hierdoor ontstonden 
de zogenaamde huiskamerbijeenkomsten waar 
schrijvers en dichters voorlazen uit eigen werk.
De Hoornse journalist Sjoerd Leiker schrijft 
hierover in West-Friesland in de jaren 1940-1945: 'In 
Hoorn had zich een schrijverskring gevormd rond 
Jojo Bouvy, directrice van de Huishoudschool, 
die woonde in de Hoofdtoren, bij de haven. 
Beneden woonde de havenmeester (Jan van der 
Rol, red.). In haar torenkamer ontving juffrouw 
Bouvy de auteurs A. Roland Holst, Johan van de 
Woude, Ed Hoornik en anderen. Ik bracht ook 
regelmatig bezoeken aan Jojo Bouvy, die later 
werd opgenomen in het distributieapparaat van 
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onze illegale uitgeverij De Bezige Bij'. 
Ed Hoornik, die een tijdlang ondergedoken was 
bij juffrouw Bouvy, schreef bij haar, uitziende 
over het water, het gedicht In de toren (Verzamelde 
gedichten, Ed Hoornik, Uitg. Stols, Den Haag, 
1950 p. 171). 
Het meewerken aan het verspreiden van illegale 
literatuur is Jojo Bouvy nog duur komen te staan. 
Ze werd betrapt en heeft daarvoor geruime tijd 
gevangen gezeten. Na de bevrijding kwam zij al 
spoedig terug naar Hoorn: met de Hoornse Boot 
vanuit Amsterdam. Bij haar aankomst in de haven 
van Hoorn stond het zwart van de juichende 
mensen om haar te verwelkomen. 

Illegale pers
Naast De Zuiderzeebode verschenen er in West-
Friesland nog zo'n achttien illegale bladen en 
bulletins. Soms gedrukt, meestal gestencild en 
vaak ook met de hand geschreven. Van deze 
bulletins waren De Gazette, Vrij Nederland en De 
Zuiderzeebode speciaal op Hoorn gericht.  
Vrij Nederland verscheen op de eerste plaats 
als landelijke uitgave met algemene informatie. 
Daarnaast waren er regionale- of plaatselijke 
verzetsmensen die een bulletin uitbrachten. 
Zo verscheen Vrij Nederland als nieuwsbulletin 
voor West-Friesland van 20 september 1944 
tot 19 mei 1945. Na de spoorwegstaking zetten                      
L. Osinga, als verspreider van het landelijk Vrij 
Nederland en Henk van Hulst met medewerking 

van ir. Rietsema, W. Blok en A. W. Goetmakers 
een gewestelijke editie van Vrij Nederland op. 
Geregeld verscheen een editie voor Hoorn en 
tweemaal per week een editie voor oostelijk West-
Friesland. Samenwerking kwam tot stand met    
H. C. J. Geurtz, die het blad Spitfire vervaardigde. 
Na de bevrijding werden deze beide uitgaven 
gecombineerd voortgezet onder de titel Vrije 
Hoornse Courant. 

De Bevrijding
Op Bevrijdingsdag verscheen de verzetspers 
triomfantelijk bovengronds. Onmiddellijk werd 
de hoeden- en pettenzaak van De Jong, Grote 
Noord 107, in beslag genomen door de plaatselijke 
redactie van Vrij Nederland. De Jong was lid 

geweest van de NSB en daardoor kon zijn winkel 
geconfisqueerd worden. De etalageramen werden 
vol gehangen met handgeschreven bulletins en 
het naar nieuws hongerende publiek verdrong 
zich voor de etalages. Nu we dit jaar vieren dat 
ons land 69 jaar geleden werd bevrijd van de 
Duitse overheersing is het interessant te zien hoe 
een krant er in die dagen uitzag. Daarom heeft de 
redactie gemeend dat het de moeite waard zou zijn 
een afdruk in dit nummer van het Kwartaalblad 
op te nemen. Het origineel werd in 1945 gedrukt 
op de pers van Drukkerij West-Friesland aan het 
Kleine Noord. Er was nog gebrek aan alles en er 
was ook geen elektriciteit. Daarom werden zowel 
de zetmachine als ook de drukpers aangedreven 
door handkracht. Het voltallige personeel moest 
bij toerbeurt aan het grote wiel draaien die de 
machinerie in beweging bracht.

Bronnen:

West-Friesland in de jaren 40/45 (Comité 1940-1945, 

Hoorn)

Hoorn, bezet en bevrijd (Foto Osinga B.V., Hoorn)

De overdruk van het Bevrijdingsnummer 
van Vrij Nederland is afkomstig uit de 
collectie van Harm Stumpel.
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SteVen kalVerdijk1

Achter de gevels van veel huizen in Hoorn gaat 
een roerige geschiedenis schuil. Die geschiedenis is 
soms heel anders dan aan de buitenzijde zichtbaar 
is. Grote Oost 2, 4 en 6 zijn drie van zulke panden 
- drie panden in een identiteitscrisis. Vandaag de 
dag zijn de drie samen twee: Grote Oost 6 is het 
kantoor van Van Diepen Van der Kroef Advocaten; 
in Grote Oost 2-4 is het Affichemuseum2 gevestigd. 
Ver in het verleden stonden de drie panden ieder op 
zich. Later was Grote Oost 4 enige tijd verenigd met 
6. Weer later waren de drie nog een poos samen 
één: toen vond het Westfriese Waterschap hier een 
onderkomen. 
Wie vandaag de dag het voormalig Waterschapshuis 
bezoekt, vindt binnen en buiten een keur aan 
bouwhistorische schatten die iets vertellen over 
de levensloop van de drie panden. Zowel over de 
perioden van onderlinge verbondenheid, als de 
perioden waarin het zelfstandige koopmanshuizen 
waren. 
Vooral Grote Oost 2 intrigeert! Het is verbazing-
wekkend te constateren dat er tot nu toe zo weinig 
onderzoek is gedaan naar een pand met zo'n rijke 
geschiedenis. 
Voor het onderzoek lag de nadruk op de nummers 
2 en 4; nummer 6 werd er gedeeltelijk bij betrokken 

vanwege enkele gemeenschappelijke factoren. In 
dit artikel geeft hij een samenvatting van zijn 
bevindingen. 

De bouwgeschiedenis in het kort
De panden Grote Oost 2 t/m 6, gelegen in het 
hart van Hoorn, behoren tot de oudst bebouwde 
locaties van de stad. De drie panden hebben 
lange tijd een eigen ontwikkelingsgeschiedenis 
gekend. De bindende factor tussen deze panden 
is de periode 1975-1999, de korte tijd dat het 
(gefuseerde) Waterschap Westfriesland de drie 
panden in gebruik had.

Grote Oost 2 dateert op grond van zijn huidige 
verschijningsvorm3 hoofdzakelijk uit de 17de eeuw 
(1630-1670). Zo'n datering doet nog geen recht 
aan de geschiedenis van dit pand. In het interieur 
zijn bovendien elementen aan te wijzen die veel 
ouder zijn. Zo laat een aantal sleutelstukken 
(ondersteuningen van de bovenliggende 
vloerbalken), met een zogenaamd peerkraalmotief 
en rozetten, zich omstreeks 1530 dateren (afb. 1)4. 
Waarschijnlijk zal het huis ooit een geveltop gehad 
hebben. Dat wordt gesuggereerd op historische 
plattegronden. Afgaande op de kaart van Doesjan 
zou Grote Oost 2 in 1794 nog een trapgevel hebben 
gehad (afb. 3). Een tijdelijke vereniging met Roode 
Steen 7 heeft in de 19de eeuw ook bouwsporen 
nagelaten, gelet op de overeenkomsten tussen de 
gevelankers en de raamlijsten van die panden. 
Ten behoeve van een uitbreiding van Grote Oost 
4 en 6 door het toenmalige waterschap, is in 
1975 zwaar ingegrepen in de structuur van Grote 
Oost 2. De verdiepingen worden tegenwoordig 
gedragen door een staalskelet5. Hiermee is de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het pand voor 
een deel onleesbaar geworden. Toch heeft deze 
verbouwing vermoedelijk het pand voor sloop 
behoed. 

drie Panden in een identiteitScriSiS:  grOte OOSt 2, 4 en 6
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Grote Oost 6 is door Cornelis van Foreest in 
1734 voorzien van de huidige voorgevel. Op een 
gevelplaquette staat het jaar 1728 aangegeven: dat 
is het jaar waarin hij huwde met Maria Eva van 
Akerlaken. Het alliantiewapen van hun verbintenis 
siert nog altijd de gevellijst. Maria stierf al in 1736 
en heeft dus maar kort van het fraaie pand genoten. 
Achter de gevel gaat een ouder pand schuil: de 
constructie is 17de-eeuws of zelfs ouder6. Vanaf 1915 
kan gesproken worden van het Drechterlandse 
huis, toen het (nog niet gefuseerde waterschap) 
Ambacht Drechterland hier zijn intrek nam.  Het 
interieur van de grote ruimten op de begane grond 
is in die tijd (in respectievelijk 1940 en 1954) 

rigoureus aangepast. Het achterhuis, de voormalige 
conciërgewoning, is toen nieuw gebouwd en heeft 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een opmerkelijke 
rol gespeeld7. 

Tussen beide voornoemde panden ligt Grote Oost 
4. Dit pand is tussen 1892 en 1894 gesloopt en 
bij herbouw bij Grote Oost 6 gevoegd. Toenmalig 
kaaskoopman en Eerste Kamerlid Melchert de 
Jong8, destijds woonachtig in het magistrale pand 
aan het Grote Noord 20, heeft bij nieuwbouw de 
verdiepingshoogten, de voorgevel en het interieur 
aangepast aan Grote Oost 6. Daardoor lijkt het net 
alsof Grote Oost 4 en 6 direct in 1734 als één pand 
gebouwd zijn.

Grote Oost 2 van buiten gezien
Wie vanaf de Roode Steen de blik naar boven richt 
ziet bij Grote Oost 2 een stukje zijgevel ter hoogte 
van de derde verdieping. Hier is sprake van een 
zogenaamde 'leugenaar'9: de voorgevel is hoger 
opgetrokken om te suggereren dat het pand een 
verdieping hoger is dan daadwerkelijk het geval is. 
De zijgevel stopt na circa drie meter en gaat over in 
het dakvlak (afb. 5). Deze ombouw van trapgevel 
naar leugenaar is niet goedkoop geweest en laat 
zich vaak dateren in de nog tamelijk rijke 18de 
eeuw. In tegenspraak hiermee is wel dat de kaart uit 

drie Panden in een identiteitScriSiS:  grOte OOSt 2, 4 en 6
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Waardevolle interieurelementen: Grote Oost 2
Wanneer we het Affichemuseum binnengaan, 
komen we in een entree met wit gestucte 
wanden. De rechterwand heeft verdiepte velden, 
die corresponderen met het stucwerk van het 
plafond. Een tussenportaal met een rijk gesneden 
bovenlicht geeft toegang tot een trappenhuis 
uit 1975. Het gesneden bovenlicht toont twee, 
symmetrisch naar elkaar gekeerde, Hoornen des 
Overvloeds te midden van acanthusbladeren. Het 
afgeronde bovenlicht sluit aan op het gestuukte 
kruisgewelfje. Het plafond is onderverdeeld in 
drie vakken, waarbij het eerste en derde vak zijn 
uitgevoerd als kruisgewelf. Het smallere middenvak 
heeft, eveneens in stuc, een bekroond blanco 
wapenschild, te midden van loof en omrand door 
een slang die zich zelf in de staart bijt. De staarteter 
(Grieks: Ouroboros) staat onder andere symbool 
voor continuïteit en wedergeboorte. Het gewelfde 
stucplafond van de entree, is typologisch te dateren 
tussen 1670 en 172512. Omdat het bijbehorende 
snijraam stilistisch gedateerd wordt in het laatste 
kwart van de 17de eeuw13, zal de datering van 
zowel het snijraam als het stucplafond hiermee 
samenvallen.

De entree
De huidige plafondindeling past op het oog 
uitstekend bij de rechthoekige zijkamer. Het hart 
wordt gevormd door een ovalen schildering op 
doek (afb. 11). Het doek stelt een hemellucht met 
vogels voor. Behalve een eend, twee kaketoes en een 
aantal andere vogels, bevindt zich in het midden 

1796 nog een trapgevel laat zien. Klopt de kaart van 
Doesjan op dit punt?
Boven de vensters van de begane grond bevindt 
zich een fries (sierrand) tussen twee natuurstenen 
waterlijsten. In het fries zitten twee veelkleurige 
gevelstenen. Een beschrijving van deze stenen is 
terug te lezen in het boekje Hoornse gevelstenen en 
andere huistekens 10. De linker steen (afb. 7) laat zich 
stilistisch plaatsen in de stijl van het maniërisme 
(circa 1565-1630). Met name het zogenaamde 
cartouche wijst hier op. Ook tussen de panden 
is bouwhistorie te vinden: tussen Grote oost 2 en 
4 is een osendrop zichtbaar (een osendrop is een 
smalle open ruimte tussen twee panden; te smal 
om iemand doorgang te bieden, maar juist breed 
genoeg om regenwater langs af te voeren). 

Grote Oost 4-6 van buiten gezien
De panden met de huisnummers 4 en 6 hebben 
een gezamenlijke voorgevel. Eerder lazen we al dat 
Grote Oost 4 pas in 1894 gebouwd is, de gevel 
dus ook. Qua stijl is het pand aangepast aan de 
Lodewijk XIV-stijl van Grote Oost 6. In details zijn 
goed de verschillen te zien tussen deze panden. Het 
rechterpand wijkt af door de toepassing van een 
iets rodere baksteen, maar let ook eens op de naad 
tussen de twee gevels. Als Cornelis van Foreest in 
1734 een nieuwe gevel voor beide panden tegelijk 
had kunnen zetten zou hij, naar gewoonte van die 
tijd, beslist gekozen hebben voor een symmetrische 
gevel met een centrale entree. Het rechterdeel is 
momenteel niet meer verbonden met het linker 
deel, maar met Grote Oost 2. 
Het alliantiewapen van Van Foreest en van 
Akerlaken bij Grote Oost 6 was al genoemd. Het 
Foreestenwapen komt ook terug boven in de 
bekroning van de rijk gesneden dakkapel met 
oculus (rond raam)11 uit 1894. Dat terwijl het pand 
toen al niet meer in bezit van een Van Foreest was
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Ook het snijwerk van het ovaal past bij deze 
datering. De plastische en ronde contouren van 
de acanthusranken in de hoekstukken sluiten een 
18de-eeuwse datering uit14. Het ovalen hemelstuk 
stamt daarentegen waarschijnlijk wel uit de 18de 
eeuw (tweede helft). Mogelijk is het middenstuk 
aangebracht ter vervanging van een voorganger.
Op tekeningen van voor 197515 is te zien dat deze 
kamer langwerpiger was en bovendien voorzien 
van een hoekschouw. Die situatie is met de grote 
verbouwing van 1975 verloren gegaan. Er zijn geen 
afbeeldingen overgeleverd van de oorspronkelijke 
toestand. Het is moeilijk voorstelbaar hoe het 
plafond er vroeger uitgezien heeft, omdat dit tot 

een onevenwichtiger indeling van de hoekstukken 
zal hebben geleid (afb. 10). 
Graag kom ik in contact met mensen die meer 
kunnen vertellen over dit plafond of misschien zelfs 
foto's in bezit hebben van de toestand voor 1975.

een koppel pauwen. Een derde pauw lijkt te vragen 
om de aandacht van het pauwenkoppel. Aan één 
zijde bevindt zich een asymmetrisch geplaatst 
architectonisch element: een soort balustrade met 
een vaas bloemen. De richting van donker en 
licht doet vermoeden dat het doek oorspronkelijk 
andersom gezeten heeft.

Vogels gevlogen
Het is zeer wel mogelijk, dat het hemelstuk 
met de vogels na de restauratie verkeerd 
is teruggeplaatst. De huidige tegendraadse 
richting van de lichtwerking wijst daarop. En 
dan is er nog het verhaal van de medewerker 
van het Affichemuseum, dat nu gevestigd is in 
Grote Oost 2-4. Deze medewerker kreeg op 
een dag van een bezoeker te horen: 'Zal ik u 
eens wat zeggen? Ik heb nog meegewerkt aan 
de restauratie van die schildering. Ze hebben 
het verkeerd teruggehangen: het hangt nou 
andersom!' 

Het snijwerk en de hoekstukken worden 
gedateerd in het laatste kwart van de 17de eeuw. 
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op de vriendelijke ontvangst en adviezen van de 
heren P.C. Meijers en L. Hoogeveen bij de gemeente 
Hoorn, de eigenaren en gebruikers van de betrokken 
panden en uiteraard van de Vereniging Oud Hoorn. 
Hartelijk dank hiervoor.

Neorenaissance 
In de grote zaal van het Affichemuseum, Grote Oost 
4, bevindt zich op de bel-etage een imposante zaal 
(ca. 12 x 5 m), met een vrijwel compleet interieur 
in neorenaissancestijl. In de ruimte bevindt zich 
een aantal 18de-eeuwse elementen, te weten: 
vouwblinden, een schouw en een rococospiegel. 
De pilasters en lambriseringen in deze zaal zijn 
overdadig met lijstwerk met verschillende motieven 
bekleed. Een referentie biedt de bekende Silberling-
collecties (1860-1920) van waar de motieven 
afkomstig zouden kunnen zijn. Een zekere match 
met deze leverancier is niet gevonden, maar de 
motieven passen goed in deze periode rond 1900. 
Hier spreekt de smaak van de gegoede burgers 
zoals die destijds gemeengoed was. Een aantal 
elementen, waaronder de deur naar Grote Oost 2 
en de doorgang naar de erker, zijn duidelijk wel 
van later datum (1975). Het gebruik van fineer 
wijst hierop. Naar hedendaagse standaard is de zaal 
kitscherig. De huidige inrichting maakt het ook al 
niet makkelijk om de zaal op waarde te schatten. 
Toch is deze zaal uniek voor Hoorn, vanwege zijn 
gaafheid en zijn zeldzaamheid. De originele 18de 
eeuwse elementen zullen als onderdeel van het 
ontwerp in 1894 geplaatst zijn.

Veel personen hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van het studieverslag, en dus ook 
aan dit artikel. In Hoorn heb ik kunnen rekenen 

afb.13

Deur in de grote zaal. 

Overdadig lijstwerk

1 De auteur, eigenaar van bureau Anthémion uit Heiloo, adviseert op het gebied van bouwkunde en bouwhistorie. Bij de Hogeschool 
Utrecht volgde hij de post-HBO-studie Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Hij studeerde cum laude af op zijn 
onderzoek naar het voormalige Waterschapshuis: de panden aan de Grote Oost 2, 4 en 6.

2 Het Affichemuseum in Hoorn is in ieder geval tot 1 april a.s. alle dagen van de week, met uitzondering van maandagen, te bezoeken. 
Voor meer informatie over de collectie, tentoonstellingen en de openingstijden: www.affichemuseum.nl 

3 Blijdenstijn, R. en R. Stenvert: Bouwen in Nederland 1040-1940, Amsterdam (2010), blz 47. De stijl van het classicisme
4 RDMZ (1986); restauratievademecum, Docblad houtconstructie 13-1.
5 Gemeente Hoorn, bouwarchief. Dossier Grote Oost 2.
6 Meischke, prof.ir.R. e.a.: Huizen in Nederland-Friesland en Noord-Holland, Amersfoort (1970), blz. 37. De jongste houtskeletten
7 www.westfriesgenootschap.nl en www.oudhoorn.nl. Artikelen en verwijzingen over onderduikers in het achterhuis en de Duitse 

Ortskommandantur in het voorhuis. Zoektermen: Dieuw van Vliet en Aaf Dell. 
8 www.biografischportaal.nl. Zoekterm: Melchert de Jong.
9 www.documentatie.org: zoekterm 'leugenaar'
10 Overbeek, H. e.a.: Hoornse Gevelstenen en andere huistekens; een geschiedenis in steen en hout. Hoorn (2008), blz 55. De steen 

zou mogelijk verwijzen naar de familie Keyser of de keizersgezinde familie (Karel V) die hier mogelijk ooit woonde. In het kader van 
dit onderzoek is geen uitgebreide bewonersgeschiedenis gemaakt. Grote Oost 2 is het zeker waard om die geschiedenis nog eens uit 
te zoeken.

11 Meijers, P.C.: Kwartaalblad Oud Hoorn 2010, nr 3. pag. 126/127. Over de vernieuwing van deze dakkapel in 2010
12 Koldeweij, E. e.a.: Stuc, Kunst en techniek. Zwolle, 2010. Hoofdstuk door P. Vlaardingerbroek. blz. 261.
13 Fock, W.: vriendelijke mededeling.
14 Koldeweij, E. en W. Fock, vriendelijke mededeling.
15 gemeentearchief: bouwdossier.
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Hoe de Grote Kerk een Beeldenstorm bespaard 
bleef

Sander WaSSing*

Inleiding
Anno 1566 vormden de Nederlanden het toneel 
van grote sociale onrust. In de velden hield men 
hagenpreken en in verschillende steden moest het 
interieur van kerken eraan geloven. Hoorn bleef 
een Beeldenstorm bespaard, maar in de weilanden 
rondom de stad vonden wel hagenpreken plaats. 
Ook in de stad zelf was spanning voelbaar en 
vonden incidenten plaats. Het stadsbestuur moest 
zich daar twee jaar later voor verantwoorden 
tegenover de commissarissen van de Raad van 
Beroerten. Ook geestelijken en burgers van Hoorn 
werden ondervraagd. Verderop in het artikel ga 
ik in op de vraag wat de Raad van Beroerten 
precies is. Het onderzoek naar de gebeurtenissen 
heeft een verslag opgeleverd van tientallen pagina's 
dat vandaag de dag terug te vinden is in het 
Rijksarchief Brussel.1 In dit artikel reconstrueer ik 
uit dit archiefmateriaal, aangevuld met gegevens 
uit de Kroniek van Velius hoe in ieder geval één en 
mogelijk twee afvallige, Hoornse kruisbroeders een 
Beeldenstorm probeerden te ontketenen in Hoorn. 
Wat gebeurde er binnen de stadsmuren en hoe 
ontkwam Hoorn aan een Beeldenstorm? Op die 
vragen probeer ik in dit artikel antwoord te geven.

Slechte tijden
Het verging de Nederlanden slecht in de jaren 
'60 van de zestiende eeuw. Handelsconflicten met 
omringende landen leidden ertoe dat de handel 

in de Nederlanden werd platgelegd. Zo mondde 
een conflict tussen de regering in Antwerpen en 
Engeland uit in een zeer nadelige beslissing van 
koningin Elizabeth: in 1564 verbood zij de uitvoer 
van essentiële grondstoffen voor de lakenindustrie 
naar de Nederlanden. Als gevolg daarvan kwamen 

duizenden mensen zonder werk te zitten. Het 
weer hielp in deze moeilijke tijd ook niet erg 
mee. Gedurende de jaren 1560 waren de winters 
lang en koud. De zomers waren vochtig en kil, 
met als gevolg dat de gewassen verrotten op het 
land. Normaal gesproken was er een betrouwbare 
aanvoerlijn van graan uit het Oostzeegebied, maar 
door diverse conflicten stagneerde deze invoer 
van graan in deze periode. Gevolg: stijgende 
voedselprijzen en een breed gedragen gevoel van 
onvrede onder de bevolking.2

Moeilijk was het niet om een uitlaatklep te vinden 
voor die groeiende onvrede. Het katholieke geloof 
was van staatswege het enige toegestane geloof 
in deze tijd en genoot dan ook allerlei voordelen, 
zoals vrijstelling van belastingen. De katholieke 
kerk had er met de komst van Luther een geduchte 
concurrent bij gekregen, maar de regering had met 
succes deze nieuwe invloeden de kop ingedrukt 
gedurende de jaren '40 en '50 van de zestiende 
eeuw. Ook in de jaren '60 waren er zogenaamde 
ketterijplakkaten van kracht. Anderzijds kwam 
gedurende de zestiende eeuw steeds meer aan het 
licht dat de katholieke kerk gecorrumpeerd was: 
geestelijke ambten werden gekocht en verkocht 
en al te dikwijls werd een gemeente bediend door 
lieden die volstrekt onbekwaam waren om hun 
'kudde' goed te leiden. 

HOOrn in de luWte Van de BeeldenStOrm (1566)

 

 

Beeldenstorm

Alva zit de Bloedraad 

voor, gravure 1616, 

Legermuseum Delft

* Sander Wassing is historicus.
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een kettingreactie teweeg die later bekend zou 
staan als de Beeldenstorm. Niet alleen werden er 
hagenpreken georganiseerd, men zag het opschorten 
van de plakkaten ook als vrijbrief om de kerken te 
'zuiveren'. Wat op 10 augustus 1566 begon in het 
Belgische Steenvoorde, verspreidde zich razendsnel 
overal naartoe, ook tot boven de grote rivieren. 
Delft, Leiden, Haarlem en Amsterdam moesten 
eraan geloven. Noordelijker steden als Hoorn en 
Enkhuizen ontkwamen aan een Beeldenstorm. 
Toch scheelde het voor Hoorn niet veel of ook daar 
waren de kerken ontheiligd: de spanning in de stad 
was voelbaar gedurende de tweede helft van het 
jaar 1566.

Slechte tijden voor Hoorn
Ook Hoorn en omgeving gingen gedurende de 
jaren 1560 gebukt onder de slechte economische 
en klimatologische omstandigheden. Velius schrijft 
bijvoorbeeld in zijn kroniek dat 1562 in het 
teken stond van een natte zomer waardoor de 
gewassen verrotten op het land. In de stad woedde 
een pestepidemie die vele levens eiste. In 1564 
was de winter niet alleen uitzonderlijk streng, 
hij duurde ook langer dan normaal: van eind 
december tot diep in maart hield de vrieskou 
aan. De lakenhandel kwijnde al vanaf begin 
jaren '60 weg door buitenlandse concurrentie. 
De lakenhandelaren en wevers die Hoorn aan de 
vooravond van 1566 nog telde moeten het moeilijk 
hebben gehad. Velius constateerde enkele decennia 
na 1566 al: 'In deze nieuwe situatie kon het ook 
in Hoorn niet rustig blijven; er gebeurde het een 
en ander dat het verhalen waard is'.3 Velius heeft 
het dan vooral over gebeurtenissen buiten Hoorn 
die beslist het vermelden waard zijn: er werden 
hagenpreken georganiseerd door de Alkmaarse Jan 

De lage adel trekt aan de bel
Sinds het vertrek van Filips II uit de Nederlanden 
anno 1558 werd het landsbestuur overgelaten aan 
een directe vertegenwoordiger: de landvoogdes. 
Vanaf 1558 vervulde Margaretha van Parma, de 
halfzus van de koning, deze taak vanuit haar 
residentie in Brussel. Direct onder haar bestierden 
stadhouders het bestuur op provinciaal niveau. 
Weer een trede lager op de maatschappelijke 
ladder waren lagere edelen belast met het dagelijks 
bestuur van een stad of streek. Deze lage adel 
werd dan ook het snelst geconfronteerd met de 
groeiende onrust onder de bevolking. Op eigen 
initiatief sloeg men de handen ineen en toog in 
een groep, enkele honderden edelen sterk, op 
weg naar Brussel om protest aan te tekenen tegen 
de strenge ketterijplakkaten. Landvoogdes Parma 
wilde een middenweg bewandelen: tot er uitsluitsel 
over de kwestie vanuit Spanje zou komen, zouden 
de plakkaten opgeschort worden en was het 
toegestaan om buiten de stadsmuren van steden 
hagenpreken te organiseren. Dit besluit bracht 

Aanhef van het Verslag 

van de Raad van 

Beroerten Hoorn. Bron: 

ARAB, toegangsnummer 

I218, identificatienummer 

109/8, folio 300r.

Beeldenstormers aan het 

werk. Uit: 

F. De Witt-Huberts, 

Het beleg van Haarlem. 

Haarlems heldenstrijd 

in beeld en woord 1572 

(Haarlem1944)



33

commissarissen van de Raad van Beroerten 
het volgende: 'Ook beide pastoren van Schagen, 
Barsingerhorn, Sint Pancras en Sijbekarspel hebben 
hun priesterschap verloochend en volhardden in hun 
calvinistische preken'.6  Ook plaatselijke geestelijken 
waren van de partij waar het hagenpreken betrof. 
Clement Maertensz. en Jan Cleijn waren voormalige 
kruisbroeders uit het Kruisherenklooster te Hoorn.7 
Van de achtergrond van Cleijn weten we niet veel. 
Maertensz. was in Hoorn geboren en getogen 
en wordt door Velius beschreven als een graag 
gezien man. Begin 1564 was het pastoraat van de 
Grote Kerk vacant gekomen. In Brussel werd er 
druk gelobbyd voor Maertensz. om hem op deze 
positie te krijgen. Door tegenwerking mislukte dit. 
Mogelijk kwam de onrust anno 1566 hem goed 
uit.8 In het verslag van de Raad van Beroerten 
staat dat Clement Maertensz. samen met Jan Cleijn 
hagenpreken organiseerde: 'De ondervraagde wist 
te vertellen dat verschillende ketterse predikanten 
(onder andere ene Clement Maertensz. uit Hoorn) hun 
dwalingen verspreid hebben in de omgeving van Hoorn. 
Dit tot groot verdriet van de rechtschapen katholieken'.9 
Verderop in het verslag staat preciezer beschreven 
waar Maertensz. zijn ideeën verkondigde: 'Ook 
ene heer Clement, een ketter en afvallige priester, 
heeft gepredikt nabij een plaats genaamd Keerne'.10 

Aertsz. Mandemaker en enkele kruisbroeders van 
het plaatselijke klooster. Velius zinspeelt daarnaast 
ook op gebeurtenissen binnen de stad zelf: de 
kerken bleven gedurende enkele weken gesloten en 
de geestelijken voelden zich niet veilig. Wat was er 
precies aan de hand?

Onrust in Hoorn en omstreken
Toen het nieuws van de onlusten in de Nederlanden 
de koning bereikte, reageerde hij geschokt. Niet 
alleen hij, maar ook zijn gevolg kreeg onverklaarbare 
hoofdpijnen en koorts toen men het hoorde. 
Dit doet niet vreemd aan als men bedenkt dat 
Filips II zichzelf, net als zijn vader Karel V, de 
rol had toebedacht van beschermheer van het 
katholieke geloof. Hagenpreken, maar meer nog 
Beeldenstormen betekenden dus letterlijk schoppen 
tegen de fundamenten van het koninklijke gezag.
Een antwoord op de onlusten kon dan ook niet 
uitblijven. Filips II stuurde zijn meest ervaren 
generaal naar de Nederlanden om daar, gesteund 
door duizenden Spaanse veteranen, orde op zaken 
te stellen: Fernandez Alvares de Toledo, oftewel 
de hertog van Alva. Eenmaal ter plaatse richtte 
hij een rechtsorgaan op waar Alva zijn slechte 
naam aan zou danken: de Raad van Beroerten. 
Dit was een uitzonderingsrechtbank, met Alva 
aan het hoofd, speciaal bedoeld om de schuldigen 
van de onlusten te straffen. Meer dan honderd 
speciale commissarissen zwermden uit over de 
Nederlanden om overal hun 'informaties' op te 
doen: stadsbesturen werden aan de tand gevoeld 
over hun optreden gedurende deze turbulente tijd 
en men wenste bescheiden in te zien van besluiten 
die in deze periode genomen waren.4 Ook Hoorn 
ontkwam niet aan het gerechtelijke onderzoek. De 
commissarissen Carel de Smijtere en Jean van Halle 
arriveerden in mei 1568 in de stad. Zij stelden 
hun verslag op 23 mei 1568 op papier. Uit de 
verhalen van dertien ondervraagden leren wij wat 
zich in hun optiek buiten en binnen de stadsmuren 
afspeelde. 
Velius schrijft dat eind juni 1566 de eerste 
hagenpreek een feit was buiten Hoorn. Jan Aertsz. 
Mandemaker trok een gehoor van duizenden 
mensen. De schout was machteloos omdat het 
gebeuren plaatsvond buiten de jurisdictie van 
de stad. Slechts vanaf de zijlijn kon de schout 
Mandemaker toeroepen dat hij zich nu nog mocht 
verheugen in de aandacht die hij kreeg, maar dat 
het daar toch wel spoedig mee gedaan zou zijn.5 In 
de zomer van 1566 waren meerdere hagenpredikers 
actief. Een pastoor verklaarde tegenover de 
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Beeldenstormers die op weg zouden zijn naar de 
kerk: 'Zijn zoon kwam naar hem toe, roepend dat een 
menigte de Grote Kerk open wilde breken en vernielen'.13 
Toen de koster eenmaal ter plaatse kwam, was het 
gevaar al geweken. Waakzame burgers hadden zich 
verdedigend voor de kerk opgesteld. De koster 
vernam wel wie het onzalige plan had opgevat 
om de kerk binnen te dringen: 'Hij vernam dat ene 
Albert Thysz., een zekere apothekersknecht, en andere 
personen die hij niet bij naam kent erop uit waren om 
met zeker gereedschap de kerk open te breken'.14 Met 
die 'instrumenten' worden smidshamers bedoeld, 
die de oproerkraaiers van een schipper geleend 
hadden. Op kerstavond 1566 ging de kerk weer 
open en stond er 's avonds een katholieke eredienst 
op het programma. Ook toen dreigde de situatie uit 
de hand te lopen. Pastoor Jan Vos zou die avond 
voorgaan. De situatie was de hele dag al gespannen. 
De broers Dierick en Cornelis Elertsz. Verduyn 
waren gealarmeerd toen er op verschillende 
plaatsen in de stad Duitse, protestantse, psalmen 
werden gezongen. Het tweetal toog naar de kerk 
met de bedoeling eventuele ongeregeldheden in 
de kiem te smoren. Eenmaal aangekomen trof men 
een grote menigte aan die Clement Maertensz. 
opwachtte. De pastoor liet zich niet door de 
menigte weerhouden en begon met zijn preek. 
Toen die eenmaal was begonnen klonk er dreigende 
taal uit de menigte aan het adres van de pastoor: 
'Jij monnik! Je hebt hier lang genoeg gestaan! Nu 
is het onze beurt!'.15 Vervolgens probeerde ene 
Pieter de Wever bij de pastoor te komen om hem 
van zijn preekstoel te trekken. Dit werd hem 
echter onmogelijk gemaakt. Een groep mannen 
en vrouwen stelde zich op tussen de pastoor en 
zijn belagers: 'Dierick Elbertsz., een vleeshandelaar, 
heeft samen met zijn broer en zijn zwager Lambert 
Jacobsz. de pastoor beschermd. Zij stelden zich voor 
de predikant op met hun geweer in de aanslag. 
Diverse vrouwen vormden met hun preekstoelen een 
beschermende kring rondom de pastoor'.16 Maertensz. 
had verschillende pogingen gedaan om met zijn 
trawanten de kerk te zuiveren, maar was steeds 
op onbreekbaar verzet gestuit. Op een enkeling na 
waren niet alleen de stadsbestuurders en de schout, 
maar ook de meerderheid van de Hoornse burgers 
op handen van de katholieke geestelijkheid. In de 
loop van 1567 werd de positie van de afvallige 
kruisbroeders en hun volgelingen onhoudbaar. Van 
Clement Maertensz. weten we dat hij in mei 1567 
uitweek naar het Duitse Emden. Ook een harde 
kern van ongeveer zeventien oproerkraaiers nam de 
wijk naar veiliger oorden. Opvallend zijn de namen 

Maertensz. en Cleijn wendden ook andere middelen 
aan om de inwoners van Hoorn op te stoken tegen 
de geestelijkheid binnen de stad. De voormalige 
kruisbroeder moet geweten hebben van een 
gerucht dat door heel Holland en Zeeland de ronde 
deed. Er zou een 'bloet bouck' hebben bestaan 
waarin alle namen opgetekend stonden van rijke, 
populaire individuen die zich verdacht hadden 
gemaakt in de ogen van de geestelijkheid: 'Er zou 
een bloedboek bestaan waarin onder andere de namen 

van rijke katholieken stonden opgetekend. Dit gerucht 
veroorzaakte grote onrust onder het gewone volk'.11 
Met dit gerucht werd ingespeeld op een angst die 
onder de mensen leefde. Het vermeende geschrift 
moet beschouwd worden als een lijst van personen 
die opgepakt moesten worden en werd in Hoorn al 
snel in verband gebracht met de inquisitie. 

Aanvallen op de Grote Kerk
De angst dat de hagenpreken zouden leiden tot een 
Beeldenstorm zat er goed in bij het stadsbestuur en 
de geestelijkheid. Van september tot eind december 
1566 sloot men de Grote Kerk uit angst voor 
beeldenstormers. Op diverse plaatsen in de stad 
vermoedde men vergaderingen van lieden die 
kwaad in de zin hadden. Uit de verhalen van de 
ondervraagden komt duidelijk naar voren dat Jan 
Cleijn voet aan de grond probeerde te krijgen 
binnen de stadsmuren. Men had verdachte taferelen 
opgemerkt in de Appelsteeg nabij de Appelhaven. 
Vreemde personen, onder wie een Friese predikant 
gingen vaak het huis in en uit van schoolmeester Jan. 
Ook Jan Cleijn werd gesignaleerd in de Appelsteeg: 
'Zo ging er ook dikwijls een afvallige monnik uit het 
Kruisherenklooster, genaamd broeder Jan Cleijn, het 
huis in en uit.12 Koster Theodorus André Neck 
vertelt dat hij in de tijd dat de kerk gesloten was 
op een dag opgeschrikt werd door een bericht van 
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•	 Robbert Hercxz., burgemeester en koopman 
die handel dreef in het oostzeegebied. Woonde 
met zijn vrouw hagenpreken bij.

•	 Dirk Heynrixsz., dokter. Is afgereisd naar 
Antwerpen om Willem van Oranje te spreken. 
Heeft verdachte gesprekken gevoerd met de 
broer van Willem van Oranje, Lodewijk van 
Nassau.

•	 Jan, leraar. Was niet afkomstig uit Hoorn 
en woonde nog niet lang in de stad. Heeft 
aantekeningen gemaakt van verschillende 
hagenpreken.

•	 Albert Jansz., lakenhandelaar. Bemoeide zich 
met de organisatie van hagenpreken.

•	 Jan Lubbertsz. alias 'Cranchooft'. Mogelijk 
aanwezig tijdens de poging om de Grote Kerk 
binnen te dringen.

•	 Syvert Luygensz., lakenkoopman. Collecteerde 
tijdens de predikaties.

•	 Jan Marcsz., visser. Wordt in het verslag niet 
genoemd.

•	 Jan Martensz. alias Pothoeve en gelijknamige 
broer, beiden vissers. Woonden hagenpreken bij.

•	 Tryn Reyersdochter, dochter van Albert Thysz. 
Wordt in het verslag niet genoemd. 

•	 Jan Stevensz., waterdrager. Wordt in het verslag 
niet genoemd.

•	 Albert Thysz. boekbindersknecht. Schijnt het 
brein geweest te zijn achter de poging om de 
Grote Kerk binnen te dringen

van enkele lakenkooplieden. Na een half jaar 
werden zij bij verstek veroordeeld door de Raad 
van Beroerten. Hun achtergebleven bezittingen 
vielen toe aan de Koninklijke schatkist en men 
werd voor eeuwig verbannen uit de Nederlanden.17 
Zo ontkwam Hoorn aan een Beeldenstorm en bleef 
de stad nog enkele jaren behouden voor de Spaanse 
koning Filips II.        

Veroordeelden
•	 Jan Cornelisz. Spranger, handelaar. 

Collecteerde tijdens de predikaties. Probeerde 
de Grote Kerk binnen te dringen om 
vernielingen aan te richten.

•	 Abraham de Jonghe, apothekersknecht. 
Probeerde vernielingen aan te richten in de 
Grote Kerk.

•	 Pieter de Wever, wever.  Heeft zich aangesloten 
bij een geuzenleger en vrouw en kinderen 
achtergelaten in Hoorn. Probeerde pastoor Jan 
Vos van de kansel te trekken.

•	 Pieter Florisz. Heeft Hendrik van Brederode, 
naast Willem van Oranje een van de 
initiatiefnemers van gewapend verzet tegen de 
koning, onderdak geboden. Hij collecteerde 
tijdens de predikaties.

•	 Coen Gherritsz., handelaar en schoonvader van 
Albert Thysz. Zou rechterhand geweest zijn van 
één van de hagenpredikers die in de omgeving 
van Hoorn actief was.

1  Algemeen Rijksarchief Brussel (hierna ARAB), toegangsnummer I218, identificatienummer 109/8, folio 300r-323r.
2  Theodorus Velius, Kroniek van Hoorn band 2 1560-1629 (Hoorn 2007) 403-404, 406, 408.
3  Velius, Kroniek van Hoorn, 413.
4  L.P. Gachard, 'Notice sur le Conseil des Troubles institute par le duc d'Albe,' in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 

(1849) 48-78, aldaar: 63-66.
5  Over Jan Aertsz. Mandemaker: G.N.M. Vis, Jan Arentsz. de Mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse Reformatie 

(Alkmaar 1992).
6 ARAB, I218, 109/8, fol. 304v.
7 J. van Vloten, ´Noord-Holland in 't geuzenjaar (naar de verhoren in 't Belgische Rijksarchief),' in: Studiën en bijdragen op 't 

gebied der historische theologie (1870) 143-152, aldaar: 147.
8 Velius schetst een ander beeld van Maertensz. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat er geen Beeldenstorm plaatsvond in Hoorn 

en de gemoederen tot bedaren hebben gebracht. Hoewel Maertensz. in het verslag van de Raad van Beroerten niet expliciet in 
verband wordt gebracht met een poging tot een Beeldenstorm, is de man toch niet zo onschuldig als Velius en anderen beweren. 
Anderzijds kan men ook vraagtekens plaatsen bij de betrouwbaarheid van het verslag van De Raad van Beroerten. Op de vraag 
wie de waarheid sprak, moet men het antwoord schuldig blijven.

9 Ibidem, 314r.
10 Ibidem, 308r.
11 Ibidem, 311r.
12 Ibidem, 319r.
13 Ibidem.
14 Ibidem, 306v.
15 Ibidem, 321r.
16 Ibidem, 322r.. Preekstoelen: in dit verband de stoelen waarop men de preek aanhoorde
17 Alle namen van veroordeelden uit Hoorn zijn te vinden in: A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des Condemnées 

(Brussel 1961).
 .
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cHriSt StOffelen

In de periode november 2013 t/m januari 2014 
zijn er weer verscheidene interessante boeken aan 
onze verzameling toegevoegd. Bij het vermelden 
van de aankopen begin ik maar meteen met de 
meest bijzondere. In kwartaalbladen van 2010 
en vooral 2011 heeft u al veel kunnen lezen over 
het leven en werk van Hadrianus Junius, die op 
1 juli 1511 als Adriaen de Jonghe in Hoorn het 
levenslicht aanschouwde. Op vrijdag 1 juli 2011 
vierden we hier zijn 500ste geboortedag. Bij die 
gelegenheid verscheen het boek Holland is een 
eiland, de ruim van besprekingen en toelichtingen 
voorziene Nederlandse vertaling van Junius' 
bekendste werk Batavia. Het is van dit werk dat ik 
woensdag 6 november 2013 op een veiling een zeer 
fraai exemplaar voor onze vereniging heb kunnen 
aankopen. Het betreft een door Plantijn in 1588 te 
Leiden uitgegeven eerste druk van het door Junius 
in het Latijn geschreven werk. Hierbij afgedrukt 
ziet u als illustratie de titelpagina van ons boek. 
Een eerdere eigenaar heeft rechtsonder geschreven: 
„Eerste Uitgave. Na den dood van H.J. in 't licht 
gebracht'. Dit is helemaal juist, want Junius stierf 
op 16 juni 1575. De Batavia is nu het oudste boek 
in onze verzameling. 

Ook bij de volgende aankoop refereer ik nog 
even aan 2010. In kwartaalblad nr. 1 van dat jaar 
stond het artikel Hoorn en de landbouwkoloniën 
van Wil Schackmann. Deze schrijver van het 
boek De proefkolonie uit 2006 hield op maandag 
1 maart 2010 voor onze vereniging een lezing 
over dat onderwerp, met speciaal aandacht voor 
mensen uit Hoorn. In 2013 is van Schackmann 
een volgend boek verschenen, getiteld De 
bedelaarskolonie De Ommerschans, het eerste landelijk 
gesticht voor luilevende armen. Dit laatste moet ik 
even toelichten. De in het eerste boek beschreven 
koloniën zijn gesticht door de Maatschappij van 
Weldadigheid, die in 1818 was opgericht voor 
armen met een 'vlijtige instelling'. Maar er waren 
dus ook 'luilevende armen', die wel zouden 
kunnen werken maar daar geen zin in hadden, 
profiteurs die liever hun hand ophielden. Met 
het doel openlijke bedelarij te bestrijden richtte 
de genoemde Maatschappij in 1820 in Overijssel 
bedelaarsgesticht en -kolonie De Ommerschans 
op. Daar zouden de bedelaars eens hard worden 
aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken 
werden bedelaars door gemeentebesturen daarheen 
'opgezonden', ook vanuit Hoorn. Hier was sinds 
1817 op het Oostereiland een bedelaarsgesticht, 
een werkhuis voor minderbedeelden gevestigd. 
Dit werd geleidelijk steeds meer bevolkt door 
personen die zich in de koloniën misdroegen en 
daar absoluut niet mee wilden werken. In Hoorn 
kwamen die lieden onder een strenger regime. Door 
dicht bij het menselijke verhaal te blijven en hier en 
daar leuke details in de ernstige geschiedenis te 
verwerken is Schackmann er weer in geslaagd een 
prettig leesbaar boek te schrijven. 

Jan Cornelisz Nomen (1646-1724), lakenkoopman 
in Zaandam, maar ook lid van de vroedschap, 
burgemeester en schepen van West-Zaandam, was 
een belangrijke ooggetuige van Tsaar Peter de 
Grotes verblijf in Holland en in het bijzonder 
in Zaandam in de jaren 1697 en 1717. Hij 
hield daarvan een handgeschreven verslag bij. 
De bekende geschiedschrijver Gerrit Jan Honig 
(1864-1955) bewerkte dit manuscript in 1947 
tot Het journaal van Jan Cornelisz Nomen over 
het bezoek van Czaar Peter. Het resultaat is een 
alleraardigst boekje, geïllustreerd met enkele zwart-
wit afbeeldingen. De hierbij afgedrukte afbeelding 
is een kleurenversie van een daarvan. Tsaar Peter 
bracht in 1717 ook een bezoek aan Hoorn. Dat liep 
kennelijk niet helemaal zoals hij gewild had, want 
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Nomen schrijft hierover: 'Den Czaar […] in 't begin 
van de maandt Augustus […] heeft eenige steden in 
Noordt-Hollandt wesen besightigen, en besonder 
tot Hoorn de Admiraliteijtstimmerwerf, dogh aldaar 
bekent wordende en de toevloet der menschen seer 
vermenighvuldigende, koos hij het haase-padt en 
vertrock in der stilte.' De Westfriese Admiraliteit 
had in 1717 nog geen eigen scheepswerf te Hoorn. 
Tot 1757 besteedde zij het bouwen van haar 
schepen uit aan particuliere scheepswerven. Tsaar 
Peter bezocht waarschijnlijk de kleine timmerwerf 
van de Admiraliteit op het Oostereiland, waar 
alleen reparaties aan scheepsonderdelen konden 
worden uitgevoerd en kleine scheepsonderdelen 
konden worden gemaakt. 

Van de hand van L.M. Akveld, Ph.M. Bosscher en 
nog zestien andere auteurs verscheen in 1973 het 
boek Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden 
en geleerden. In twintig hoofdstukken worden 
evenzoveel biografische portretten weergegeven 
van Nederlanders, die op verschillende terreinen 
een rol speelden in de maritieme geschiedenis 
van Nederland, vanaf het midden van de 16de tot 
midden 20ste eeuw. Viceadmiraal b.d. Alfred de 
Booy schreef het hoofdstuk over David Pietersz. de 
Vries (1592/1593 - 1655). Deze Hoornse schipper 
en koopman bevoer de wereldzeeën. Hij leidde 
een avontuurlijk bestaan tot hij zich, ongeveer 
50 jaar oud, voorgoed in Hoorn vestigde. Hij 
vervulde hier de functie van artilleriemeester voor 
de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en 
het Noorderkwartier. U kon eerder over De Vries 
lezen in ons kwartaalblad nr. 2 van 2009. 

Er zijn ook deze keer weer enkele leuke schenkingen 
te melden, waarvoor ik de gulle gevers namens 
onze vereniging van harte mag bedanken. De 
heer Herman Welkers uit Hoorn schonk ons een 
aantal interessante uitgaven voor onze verzameling. 
De schenking bevat o.m. enkele oude kranten 
van begin 20ste eeuw en een aantal publicaties 
met betrekking tot voetbalvereniging Always 
Forward. Bij het 60-jarig bestaan van de club 
verscheen de jubileumuitgave SV Always Forward 
Hoorn 1921-1981 en het boek Calimero-bouw in 
zwart-wit 1977/81, waarin in woord en beeld de 
totstandkoming van het nieuwe verenigingsgebouw 
wordt beschreven. Bij het 75-jarig bestaan van de 
club in 1996 verscheen de publicatie AF in Zwart 
Wit 1921-1996. In dezelfde schenking zat ook een 
alleraardigst boekwerkje met de titel Vader J. en 
het vreselijke hotel avontuur. In dit december 1992 

verschenen boekje vertelt striptekenaar/schrijver 
Henny van der Hilst op humoristische wijze over 
de vele verwikkelingen, die in de periode 1987-
1992 plaatsvonden betreffende de plannen van ons 
stadsbestuur om op de plaats van het Witte Badhuis 
aan de Westerdijk een vijfsterren hotel met tropisch 
zwemparadijs te verwezenlijken. De verhalende 
tekst van het boekwerkje is satirisch met een 
hoog kanniewaarzijn-gehalte. Boven die tekst loopt 
synchroon, ter illustratie en als versterking van 
de spot, het stripverhaal van het verhaalde mee. 
Desgevraagd verklaarde Van der Hilst dat hij met 
het schrijven van dit boekwerkje heeft willen 
voorkomen dat het verloop van het hotelavontuur 
in de vergetelheid zou raken. 

Op zaterdag 4 januari jl. kregen wij het die dag 
verschenen boek Oosterkerk Hoorn, Veelzijdig baken 
1973-2013, geschreven door Hans Rijswijk. In de 
Kwartaalbladen 2012-4 en 2013-3 schreef John 
Lamers al resp. over de restauratie en de glazen. 
Rijswijk begint dit rijk geïllustreerd boek met een 
beknopte beschrijving van de historie van Hoorn, 
de bouw en gedaantewisseling van de houten 
Sint-Anthoniskapel tot de stenen Anthoniskerk, 
nu beter bekend als Oosterkerk. Daarna beschrijft 
hij de geschiedenis van de Oosterkerk en van de 
op 29 mei 1973 opgerichte Stichting Oosterkerk 
gedurende de afgelopen 40 jaar. Omstreeks 1970 
was deze kerk in een deplorabele staat. Mensen 
die de Oosterkerk een warm hart toedroegen 
richtten de genoemde stichting op met als 
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bijgaande afbeelding). Bij die vermelding wordt 
de varkenskop wel genoemd, maar niet de toch 
duidelijk zichtbare Griekse hoofdletter Tau. Het 
is juist dit symbool dat sterk verbonden is met 
Sint Antonius, patroon van de Sint Anthonis- of 
Oosterkerk. De Tau is het embleem van de in 
1095 in Frankrijk gestichte kloosterorde van de 
Antonianen, ook wel Antonieters genoemd. Daarin 
zou dus ook de verklaring voor de op bladzijde 49 
genoemde Tau-tekens kunnen liggen. Een grote 
Tau is ook te zien boven het ingangspoortje aan 
het Grote Oost tussen de kerk en Spuithuis B. 
Dit Spuithuis is al sinds 1979, samen met het 
poortje en het steegje daarachter, eigendom van de 
Stichting Oosterkerk. Ook dit geheel is tijdens het 
restauratieproces in het kerkgebouw opgenomen, 
inclusief overkapping van het steegje. Sindsdien 
is hier de officiële toegang tot de kerk met aan de 
buitenkant daarboven de grote Tau als verwijzing 
naar de patroon van de kerk. Als besluit van 
deze uitweiding ziet u nog een foto van het 
polychrome eikenhouten beeld van Antonius Abt 
in de 15e-eeuwse Grote Kerk van Venray. We zien 
Antonius met zijn Tau-staf en het onafscheidelijk 
varken. De bel en het monster zijn symbolen die 
ook vaak bij de beeltenis van Antonius Abt te zien 
zijn. Meer hierover vindt u op blz. 223 e.v. van het 
genoemde boek van Jan Piet van der Knaap. 
Dit was voor nu weer het nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

doel het behoud, de restauratie en een zinvolle 
exploitatie van de kerk. Met het betalen van het 
symbolische aankoopbedrag van één gulden werd 
de stichting op 17 november 1977 eigenaresse van 
de Oosterkerk. In het boek wordt ruim aandacht 
besteed aan de vele restauratiewerkzaamheden, de 
mee- en tegenvallers alsook aan de vele mensen die 
met elkaar een geweldige klus hebben geklaard. 
Grofweg kan gezegd worden dat de restauratie, 
na jaren van gedegen voorbereiding en vergaren 
van de nodige financiën, duurde van 26 juni 
1978 tot 7 mei 1982, de dag waarop Prins Claus 
de officiële opening verrichtte. Een aanzienlijk 
laatste gedeelte van het boek wijdt de schrijver 
aan het bespreken van de talrijke toepassingen van 
het huidige multifunctionele kerkgebouw en het 
daarnaast gelegen Claes Joesthuys. Dit woonhuis 
Grote Oost 58 is in 1981 ook in het bezit van de 
Stichting Oosterkerk gekomen en meegenomen in 
het restauratieproces. Een voorbeeld van een actie 
om de nodige gelden bij elkaar te brengen is het tot 
stand doen komen en verkopen van het prachtige 
boek Oosterkerk, teken van tegenspraak van de hand 
van Jan Piet van der Knaap. Het nieuwe boek mag 
gezien worden als een waardige opvolger daarvan. 
Het is Hans Rijswijk gelukt heel veel informatie in 
24 prettig leesbare hoofdstukken onder te brengen, 
waarbij het voor de lezer zonder problemen ook 
mogelijk is het boek te gebruiken als naslagwerk. 
Grote tijdsdruk is er waarschijnlijk debet aan dat 
in deze uitgave enkele onnauwkeurigheden zijn 
geslopen die we van de schrijver niet zouden 
verwachten. Nergens echter verstoren die de 
leesbaarheid zo erg dat ik mij geroepen zou voelen 
daar veel aandacht aan te besteden. Eentje vermeld 
ik wel omdat ik die wel grappig vind: Op bladzijde 
13 is te lezen dat '[…] ook kerken de nering naar 
de tering moeten zetten'. Wel wil ik nog even 
uitweiden over iets dat ik tot twee keer toe in het 
boek heb gemist. Dat is het verband tussen Sint 
Anthonis en het Tau-teken. Op bladzijde 49 komen 
de als muurschildering aangetroffen Tau-tekens ter 
sprake. De schrijver verklaart die als symbool van 
zegen en vrede, zoals die vóór 1570 door leden 
van de Franciscaanse beweging op huizen, muren 
en bomen werden aangebracht. Dat laatste is 
ongetwijfeld een feit, maar de aanwezigheid van de 
Tau-tekens hier kan ook anders worden verklaard. 
Op de bladzijden 100 en 101 wordt het beeldje 
van Sint Anthonis Abt vermeld, dat op 21 januari 
2000 in de Oosterkerksteeg door John Lamers, ter 
gelegenheid van zijn afscheid als penningmeester 
van de Stichting Oosterkerk, werd onthuld (zie 

St. Antonius met 

varkentje en Tau in nis 

Oosterkerksteeg 

St. Antonius Abt, 

beeld 1480-1485, 

Grote Kerk Venray 

(C.S., 25-08-2012)
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Oosterkerk, 26 oktober 2013

eddy BOOm

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzon-
der Boudewijn van Langen en Anita Muller en de 
ereleden van de vereniging. Afbericht voor deze 
vergadering is ontvangen van: Jos Biegstraaten, Peter 
Westenberg, Francisca van Putten, Tine Eggers, Jack 
van Es, Volkert Nobel, J. Entius, Henk Halsema, en 
Rita Lodde. Aanwezig zijn 80 leden.

Verslag voorjaarsledenvergadering 
Het verslag van  de vergadering 17 april 2013 wordt 
ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

Mededelingen vanuit het bestuur 
De nieuwe informatiefolder van de vereniging is 
klaar en wordt gepresenteerd. Na afloop van de 
vergadering kunnen leden de folder voor versprei-
ding in eigen kring meenemen.  Facebook is gestart 
evenals het Hoorns Biografisch Woordenboek. Het 
wandelseizoen was een succes. Meer dan elfhonderd 
deelnemers. Naast de vaste wandelingen waren er 
de Veliuswandeling en de rechtbankwandeling. Ook 
voor volgend jaar wordt een speciale wandeling 
voorbereid. De voorzitter informeert de aanwezige 
leden over het voornemen van het college om de 
samenstelling van de Commissie Monumenten en 
Welstand opnieuw te veranderen. Het aantal leden 
wordt met nog één plaats teruggebracht, naar de 
functie van 'burgerlid' moet worden gesolliciteerd. 
Het bestuur heeft bezwaar tegen de plannen aan-
getekend en ook de raad van zijn bezwaren op de 
hoogte gesteld. Beroep is helaas niet mogelijk. Naar 
de achterliggende motieven van het collegebesluit 
is het slechts raden. In het jaarlijkse overleg met de 
wethouder voor de monumentenzorg, september 
jl. is aandacht gevraagd voor de ooit toegezegde 
beleidsnota cultureel en historisch erfgoed in de bin-
nenstad, alsmede voor het ontbreken van een geac-
tualiseerde welstandsnota. Gelijk met de presentatie 
van het boek Van de West naar het Oosten gezien, is 
er een gelijknamige tentoonstelling in het Pakhuis. 
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. Er zijn 
geen vragen. 

Jubileumviering in 2017
Secretaris en voorzitter hebben enige tijd geleden 
een eerste gesprek met burgemeester Van Veldhuizen 

over het jubileum van Oud Hoorn gehad. De bur-
gemeester was bereid om met de vereniging mee te 
denken. De voorzitter noemde tijdens de ledenverga-
dering een aantal ideeën die de komende tijd worden 
uitgewerkt. Een greep eruit: een bronzen plaquette 
met de beeltenis van de oprichter van Oud Hoorn, 
Johan Chr. Kerkmeijer, voor in het Pakhuis. De aan-
vraag van het predicaat 'Koninklijk'. Als het predicaat 
wordt toegekend kan erover worden gedacht om het 
Pakhuis een aantal maanden aan te lichten met logo 
en de kroon. Het publiceren van een boek over 
de geschiedenis van de stad in de twintigste eeuw, 
presentatie tijdens een extra feestelijke avond in de 
schouwburg met medewerking van tal van Hoornse 
musici. Wellicht kan het Museum van de Twintigste 
Eeuw hier met een specifieke tentoonstelling op 
inspelen. De organisatie van een symposium voor 
zusterverenigingen met een thema dat voor alle ver-
enigingen van belang is. Het plaatsen van een beeld 
van de oprichter, Kerkmeijer, tegenover zijn vroegere 
woonhuis aan het Noorderplantsoen. De groslijst 
die het bestuur heeft samengesteld bevat veel meer 
ideeën. Geleidelijk zal die lijst worden uitgedund 
totdat de meest wenselijke en haalbare activiteiten 
overblijven. Uiteraard kunnen ook leden en anderen 
ideeën naar voren brengen. Voor de concrete uitwer-
king van de activiteiten voor het eeuwfeest doet het 
bestuur een beroep op de vrijwilligers en de leden 
om hierbij te helpen. De voorzitter hoopt tijdens de 
voorjaarsledenvergadering een meer definitieve lijst 
aan de vergadering te kunnen voorleggen. 

Monumentenprijs 2013
Boudewijn van Langen, bouwhistoricus en nauw 
betrokken bij de restauratie van het pand Grote Oost 
38, geeft een toelichting op de restauratieplannen en 
-werkzaamheden (zie het Kwartaalblad 2013-4). Het 
bestuur heeft de Monumentenprijs 2013 van de ver-
eniging aan de restauratie van dit pand toegekend. 
De voorzitter bedankt de spreker voor zijn presen-
tatie en onderstreept dat met een kleine blijk van 
waardering. De bewoners, tevens opdrachtgever van 
de restauratie, vertoeven tijdens de ledenvergadering 
buitenslands. Op een nader af te spreken datum 
wordt hun de prijs overhandigd. Uiteraard delen 
het architectenbureau TPAHG, Aannemingsbedrijf 
Hoorn '80 en het bureau Erfgoed van de gemeente 
in de eer. Ook zij hebben aan deze fraaie prestatie het 
nodige bijgedragen. 

Rondvraag 
Volgens de heer Verhoeven is het college van Hoorn 
van mening dat de bewoners van de linten niet 

najaarSledenVergadering Oud HOOrn
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vastgesteld. En Oud Hoorn is niet tegen winterter-
rassen, maar tegen het tegen het plaatsen voor fraaie 
gevels van simpele 'dozen'. In de afgelopen tien jaar 
heeft de vertegenwoordiger van Oud Hoorn in de 
Commissie Monumenten en Welstand welgeteld één 
keer tegen een samenvoeging gestemd. Uiteindelijk 
zag de ondernemer in dat het aangepaste plan ver-
volgens heel wat beter uitpakte en was zelfs blij met 
het commentaar van de vertegenwoordiger van de 
vereniging. Mevrouw Wiggelaar vraagt aandacht 
voor de nog aanwezige zeefdrukken in het Pakhuis. 
De voorzitter legt uit dat ter gelegenheid van het 
95-jarig-bestaan van de vereniging vijf kunstenaars 
een zeefdruk hebben vervaardigd met daarop één 
van de panden van de vereniging. Ze kosten €50,- 
per stuk. De zeefdruk van de Bierkade 10 is echter 
uitverkocht.

Hoorn, stad aan de zee
Na de pauze verzorgt Anita Muller een interessante 
inleiding over Hoorn, stad aan het water en het ver-
leden van scheepvaart en visvangst. Zij doet dit ter 
voorbereiding op het bezoek van de leden aan het 
onlangs geopende Centrum voor Varend Erfgoed op 
het Oostereiland.

Na sluiting van de vergadering brengen de aanwe-
zige leden een bezoek aan het Centrum voor Varend 
Erfgoed, waarbij Anita Muller desgevraagd de nodige 
toelichtingen geeft. 

vertegenwoordigd zijn in de monumentencommis-
sie. De voorzitter antwoordt dat goede contacten 
met de historische verenigingen Blokker en Zwaag 
worden onderhouden, maar dat beide verenigingen 
voor zover hem bekend niet de ambitie hebben om 
in de commissie zitting te nemen. Hij zal contact 
met beide verenigingen opnemen en het bestuur zal 
het college hiervan op de hoogte stellen. Mevrouw 
Tacx is bereid te helpen bij het vervaardigen van een 
speurtocht en het bezoeken van de scholen voor het 
voortgezet onderwijs. Dat kan goed aansluiten bij de 
masterclass van de OSG. Op een vraag van één van 
de aanwezigen over de relatie tussen de vereniging 
en de gemeente antwoordt de voorzitter dat deze 
in het algemeen als positief kan worden omschre-
ven. Maar op een enkel dossier is dat momenteel 
wat minder. De burgemeester bijvoorbeeld, denkt 
actief mee over het eeuwfeest van de vereniging en 
steunt de aanvrage van het predicaat 'Koninklijk'. 
Uiteraard spelen de bezuinigingen de gemeente 
parten. Het bestuur veronderstelt niettemin dat er 
op sommige plekken op het stadhuis niet positief 
over Oud Hoorn wordt gedacht. Men vindt de ver-
eniging te kritisch. Het is deels een imagokwestie. 
Enige tijd geleden had het bestuur een gesprek met 
een afvaardiging van ondernemers in Hoorn. Bij hen 
bestond de indruk dat Oud Hoorn overal tegen is, 
zoals bij de winterterrassen en het samenvoegen van 
panden. Hen is toen uitgelegd dat de gemeenteraad 
voor het samenvoegen van panden regels heeft 

Wandelingen SeiZOen 2014
Zondag 18 mei. Kinderwandeling. Start: Weeshuistuin. Aanvang 11.00 uur.

Vrijdag 30 mei. Tuinenwandeling. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 13 juni. Muziekwandeling. Start: Plantsoen t.o. Station NS. Aanvang 19.30 uur.
 
Vrijdag 27 juni. Bontekoewandeling. Start: Vischmarkt. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 11 juli. Kloosterwandeling. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 25 juli. Poortjeswandeling. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 8 augustus. Arm en rijk aan het Grote Oost. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.
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rita lOdde-tOlenaar, SecretariS

1 Algemeen
Bij de start van het verenigingsjaar 2013 voelde de 
voorzitter zich geroepen om in zijn Nieuwjaarspeech 
het verkeerde idee dat over de vereniging zou 
bestaan te corrigeren. 'Waarop is het beeld gebaseerd 
dat Oud Hoorn het nieuwe zou bestrijden? We 
horen het vaker, maar ten onrechte.'
'Wij zijn voor een goede inpassing van moderne 
architectuur in de historische binnenstad. In de 
door de gemeenteraad ontwikkelde criteria voor het 
samenvoegen van panden kunnen we ons nog steeds 
vinden. Wij zijn tegen permanent uitgebouwde 
winterterrassen maar kunnen leven met zonne-
schermen en terrasverwarming. Zo blijft het unieke 
aanzicht van gevels en straatwand in tact. De inzet 
van Oud Hoorn heeft er toe geleid dat markante 
voorbeelden van naoorlogse bouwkunst in Hoorn 
bewaard zijn gebleven: de TSH, de Sterflats en de 
Engelbewaarderskerk. We leven niet in het verleden 
maar nu. Hoorn, hoe mooi ook, is geen Anton 
Pieckplaatje. Wij realiseren ons dat een levende stad 
een veranderende stad is. Het enige dat wij vragen is 
respect voor het schone dat de voorbije eeuwen ons 
hebben nagelaten.'
Na dit statement zijn we weer gewoon aan de 
slag gegaan en hebben nieuwe zaken opgepakt: 
we zijn 'op Facebook' gegaan. Een groepje jonge, 
enthousiaste mensen heeft dit geregeld en er wordt 
heel wat gediscussieerd over oude foto's en nieuwe 
ontwikkelingen.  
Er was gedoe rond de plaats van Oud Hoorn in de 
Commissie voor Monumenten en Welstand, kritiek 
van de Bond Heemschut op het monumentenbeleid 
van ons stadsbestuur, perikelen over het ledscherm 
op het Oostereiland en de verwikkelingen rond de 
Poort van Hoorn, maar er was ook de Maquette 
Hoorn 1650 nu in volle glorie in het Westfries 
Museum en de opening van het Centrum Varend 
Erfgoed. 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering waarbij de 
hooggeleerde heer Velius in persoon aanwezig was, 
heeft de overdracht van de maquette aan het 
Westfries Museum plaatsgevonden. Het kanon gaf 
meer rook dan geluid, maar de waardering voor 
de initiatiefnemer/bouwer van de maquette, Jack 
Buiten, was er niet minder om.
Het Centrum voor Varend Erfgoed stond centraal 
in de najaarsledenvergadering met een boeiende 
presentatie van Anita Muller en een bezoek aan het 
Centrum.

Er verschenen twee schitterende boeken. Het boek 
over Theodorus Velius, geschreven door Marit 
Veerman en Piet Boon, vertelt over de persoon zelf 
en de tijd waarin hij leefde. De Hoornse stadsdichter 
en Gerard Weel hebben de lofdichten geschreven 
en twee nazaten van Velius, Merel Visser en Peter 
Westenberg ontvingen het eerste exemplaar. 
Over het pand van de loges van vrijmetselaars aan 
de Binnenluiendijk is dankzij de Vaderlandsche 
Maatschappij een schitterend geïllustreerd boek 
verschenen, waarvoor Laura Jonkhoff, Pieter Meijers 
en Kees Klaarhamer verantwoordelijk zijn. 
In 2013 is het aantal leden van de vereniging ondanks 
enige aanwas van nieuwe leden teruggelopen. Per 
31 december 2013 stonden bijna 1850 leden 
ingeschreven. Het aantal jeugdleden is gering en van 
de leden via een cadeaulidmaatschap wordt een deel 
gewoon lid. Tijdens de wandelingen, lezingen, in 
de winkel en bij tentoonstellingen wordt het belang 
van een lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap 
onder de aandacht gebracht en dat gebeurt ook in 
de contacten met scholen. 
Eigenlijk kan niet vaak genoeg gewezen worden op 
het feit, dat de vaste activiteiten van de vereniging 
alleen kunnen plaatsvinden dankzij de meer dan 
honderd vrijwilligers die ervoor zorgen dat de 
vereniging op tal van terreinen actief is. 

2 Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar twaalf 
maal vergaderd. Jan Floris, Rita Lodde en 
Hieke Stapel traden volgens het rooster in de 
voorjaarsledenvergadering af en zijn herbenoemd. 

3 Contact met de gemeente 
Met wethouder Westenberg voor monumenten-
zaken heeft in september het jaarlijkse gesprek 
plaatsgevonden, waarin onder meer werd medege-
deeld dat de vereniging niet meer automatisch deel 
uitmaakt van de Commissie voor Monumenten en 
Welstand. Er is geen vertegenwoordiger van het col-
lege meer in het bestuur van de Publicatiestichting 
Bas Baltus afgevaardigd, wel blijft de gemeente 
partner van deze stichting. De startnotitie Erfgoed 
en de Welstandsnota zijn (nagenoeg) gereed. Ook 
is gesproken over de mogelijkheden om jeugd bij 
de geschiedenis van de stad en de vereniging te 
betrekken. 
De plannen van de gemeente voor de plaatsing van 
de Hoornse Kermis op Unesco-lijst van immaterieel 
erfgoed hebben geleid tot het indienen van de 
aanvrage, waaraan Oud Hoorn een bijdrage heeft 
geleverd. 

jaarVerSlag 2013
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Met de burgemeester hebben de eerste besprekingen 
over de plannen voor de jubileumviering in 2017 
plaatsgevonden. Op een positieve instelling en 
medewerking mogen we rekenen.
Over de vertegenwoordiging van de vereniging 
in de Commissie voor Monumenten en Welstand 
zijn diverse stukken en brieven gewisseld, maar de 
wijziging van de verordening is doorgegaan en in 
februari 2014 zal een gesprek van de wethouder 
met Historisch Zwaag, Historisch Blokker en Oud 
Hoorn plaats vinden. 
Het Platform Religieus Erfgoed waarin met name 
de eigenaren van historische kerkelijke gebouwen 
zijn vertegenwoordigd, lijkt in ruste, terwijl er toch 
belangrijke zaken zoals de herbestemming van de 
Noorderkerk als de kerkelijke gemeente deze zou 
verlaten, spelen. 
De relatie met de gemeente is zowel ambtelijk 
als bestuurlijk goed en bij diverse gelegenheden 
zijn vertegenwoordigers van het college aanwezig 
geweest.

4 Eigendommen
De panden die de Stichting Monumenten naast 
Onder de Boompjes 21/22 in bezit heeft (Schoolsteeg 
7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de Boompjes 8) 
zijn het gehele jaar verhuurd. In Schoolsteeg 7 is in 
het najaar een nieuwe huurder gekomen.

5 Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie voor Monumenten en Welstand 
is Frans van Iersel  de vertegenwoordiger namens 
de Vereniging en Jaap Bronkhorst is zijn plaats-
vervanger. In 2014 wordt het lidmaatschap 
beëindigd en het is nog niet duidelijk hoe het 
verder gaat. 
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt 
Ton van Weel de vereniging. In de Publicatiestichting 
Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd 
door Ben Leek en Rita Lodde. Henk Overbeek heeft 
de relatie met het Nationaal Contact Monumenten 
onderhouden. Aan de commissie naamgeving 
openbare ruimte neemt Marjan Faber namens de 
vereniging deel en haar plaatsvervanger is Hieke 
Stapel. De financiële commissie voor 2013 is tijdens 
de ledenvergadering benoemd. Jan Wigard trad af, 
Sebastiaan Hol is in zijn plaats benoemd en vormt 
samen met Dick Louwman de commissie.

Historisch informatiepunt  
De Vereniging Oud Hoorn is een partner van het 

samenwerkingsverband van de bibliotheek, het 
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het 
Westfries Museum.

Monumentenprijs 2013
De monumentenprijs is tijdens de najaarsledenver-
gadering in de Oosterkerk toegekend aan de heer     
F. Magnani, eigenaar van Grote Oost 38 voor de res-
tauratie van dit pand. Omdat hij niet aanwezig kon 
zijn heeft Boudewijn van Langen hem vervangen en 
een toelichting op de restauratie gegeven. Enige tijd 
later is het bij de prijs behorende bordje aan de heer 
Magnani overhandigd.  

Maquette 
In de kelder van het Westfries Museum staat  
sinds april 2013 de gerestaureerde maquette met 
toelichting van diverse historische en moderne 
stadsgidsen. Een fraaie aanwinst voor de stad die 
vaak het begin of het einde van een stadswandeling 
is. Er wordt gewerkt aan een 3D presentatie om 
'daadwerkelijk' door het Hoorn van de Gouden 
Eeuw te kunnen lopen. 

Kwartaalblad
De redactie heeft nog steeds geen klagen over de 
hoeveelheid aangeleverde kopij en staat soms voor 
een moeilijke keuze. Het blad blijft een prachtig 
visitekaartje van de vereniging met interessante en 
fraai geïllustreerde artikelen. 

6 Educatie
Het project met scholieren van het voortgezet 
onderwijs is in 2013 voortgezet. Heel wat leerlingen 
van basisscholen hebben deelgenomen aan de 
speciale wandelingen onder de inspirerende leiding 
van gidsen van Oud Hoorn. In het kader van een 
maatschappelijke stage dragen middelbare scholieren 
hun steentje bij aan verenigingsactiviteiten, met 
name die activiteiten die op jongeren zijn gericht. 

7 Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen
De inzet van de vele vrijwilligers is groot en 
onmisbaar en het aantal blijft toenemen. Daardoor is 
het mogelijk dat nieuwe initiatieven kunnen worden 
genomen om het aanbod van de vereniging nog 
interessanter te maken. 

Biografieën
Dit is een nieuwe activiteit. Enkele vrijwilligers 
zijn gestart met het maken dan wel bewerken van 
biografieën van voor Hoorn belangrijke personen. 
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Website
Gemiddeld bezoeken 850 mensen per dag de website. 
Daarmee is het aantal bezoeken van de website ten 
opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gestegen. 
Totaal gaat het om ruim 300.000 bezoekers/
bezoeken. Er zijn interessante artikelen over de 
kapel aan de Eikstraat en de Hervormde Kerk in 
Blokker toegevoegd. Ook de rubriek scholen werd 
uitgebreid; er zijn nieuwe wandelingen bijgekomen 
zoals de Stolpersteinewandeling. De kwaliteit van de 
website is zoals steeds heel hoog en is altijd actueel 
dankzij de inzet van een aantal echte liefhebbers. 

Lezingen 
Niet de onderwerpen of de kwaliteit van de lezingen 
laten te wensen over, maar de belangstelling zou 
groter mogen zijn. Totaal zijn bij de zes lezingen 
bijna 200 mensen aanwezig geweest. Onderzocht 
wordt hoe dit aantal kan worden verhoogd. 

8 Tentoonstelling en publicaties
Twee nieuwe tentoonstellingen zijn dit jaar te zien 
geweest naar aanleiding van nieuwe boeken. In 
april waren de vergrote illustraties uit het boek over 
Velius te bekijken in het Pakhuis en in november die 
uit het boek over Binnenluiendijk 2. 
Het zijn deze twee publicaties die in dit jaar door 
de Publicatiestichting Bas Baltus zijn uitgegeven (zie 
ook hiervoor onder algemeen). 

9 Ledenexcursie 
Op 29 juni vond de jaarlijkse ledenexcursie plaats. 
Met de bus naar Leeuwarden en met de boot een 
stuk van de Elfstedentocht. Na de lunch volgde 
een stadswandeling door de Friese hoofdstad waar 
veel herinnert aan de stadhouders. Omdat de 
belangstelling zoals steeds groot is en de bus snel 
vol, vraagt een goede verdeling de aandacht.

10 Gesprek van de dag, gesprek van het jaar
2013 was voor de vereniging een gewoon jaar, maar 
wel met bijzondere activiteiten als de maquette 
en het Centrum Varend Erfgoed. Er werd gestart 
met de voorbereiding van de jubileumviering in 
2017. Het dagelijks werk van de vrijwilligers ging 
gewoon door. Behoud of sloop en nieuwbouw in de 
Binnenblijfstraat. En iedereen heeft wel iets gezegd 
over de tunnel. Wordt het Tunnel Ja of Tunnel Nee? 
Maar gaat het niet meer om de vraag: Wat eerst? 
Noordkant station?!

We praten verder in 2014.

Deze zullen in ieder geval op de website gepubliceerd 
worden.

Beheer Pakhuis
Het beheer van het Pakhuis was weer in de 
vertrouwde handen van een vaste groep vrijwilligers 
die de winkel en het beheer van het Pakhuis regelt 
en ervoor zorgt dat mensen graag langs komen en 
een praatje komen maken. In de expositieruimte 
worden geregeld groepen scholieren ontvangen. 

Ledenadministratie
Een deskundig vrijwilliger heeft deze geautomatiseerd 
en gestroomlijnd. De contributienota's worden 
voor een belangrijk deel digitaal verstuurd. Er is 
begonnen met de mogelijkheid van automatische 
incasso. Veelal kunnen brieven en berichten aan 
vrijwilligers per mail worden verzonden en er wordt 
het nodige gedaan om zoveel mogelijk leden digitaal 
te kunnen bereiken. 

Documentatiecentrum
De verzameling boeken is ook dit jaar weer uitgebreid 
door aankopen en schenkingen. Een bijzondere 
aankoop was het grote werk van Hadrianus Junius 
'Batavia' uit 1588! Over de Tachtigjarige Oorlog 
en ook over gebouwen in Hoorn zijn aanwinsten 
aan de collectie toegevoegd. De rubricering en 
beschrijving van de boeken zijn bijna voltooid en 
daarmee is de toegankelijkheid van de collectie sterk 
toegenomen. 
 
Stadswandelingen
Zoals altijd mogen de stadswandelingen zich in 
een grote belangstelling verheugen. Dit jaar werd 
vroeg gestart met de speciale Veliuswandeling op 
12 april. De tuinenwandeling is de topper, maar 
ook de speciaal voor kinderen georganiseerde 
zondagmiddagwandeling lokte velen naar de 
Rode Steen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 
bijna 950. Daarnaast is een speciale wandeling 
'de Rechtbankwandeling' gehouden met drie 
bezoekpunten. De belangstelling was groter dan de 
capaciteit van totaal 160 mensen.

Beeldbeheer
Er blijft steeds nieuw materiaal binnenkomen en 
dat betekent werk voor de werkgroep Beeldbeheer. 
Het scannen en het rubriceren vragen veel tijd. 
Binnenkort vindt er weer overleg plaats met het 
Westfries Archief over de mogelijkheden om alles 
daar goed onder te brengen en de toegankelijkheid 
te garanderen. 
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en men kon rondsnuffelen in de winkel waar 
Diana van den Hoogen de uitgebreide voorraad 
toonde. Uit de vragen die gesteld werden bleek 
dat er veel interesse bestaat voor de historie en 
het monumentale karakter van de stad. Uit de 
tevredenheidspeiling aan het eind van de avond 
bleek dat alle aanwezigen tevreden tot zeer 
tevreden waren over de inhoud van de avond. 
Vrijwel iedereen gaf aan dat de betrokkenheid bij 
de vereniging door deze avond was toegenomen.  
Men was van mening dat het goed is om jaarlijks 
een dergelijke bijeenkomst te organiseren. De 
vereniging is een groep aardige en enthousiaste 
leden rijker.

Nieuw hoofd Bureau Erfgoed 
Met ingang van dit jaar is Pieter Meijers tot 
hoofd van het Bureau Erfgoed van de gemeente 
Hoorn benoemd. Het bestuur heeft hem met deze 
benoeming gelukgewenst. Wij zijn blij met het 
besluit. Pieter Meijers is een gedegen vakman, 
met hart voor de zaak. Voor de lezers van het 
Kwartaalblad is hij ook geen onbekende. De laatste 
jaren heeft hij met enige regelmaat over bijzondere 
restauraties in het blad geschreven. Wij verheugen 
ons op voorzetting van de goede contacten met 
het bureau. Het komende gemeentebestuur wil 
ik in overweging geven eens na te denken over 
de plek van de afdeling binnen de gemeentelijke 
organisatie. Onderbrenging van het bureau in een 
cluster van kunst en cultuur, ligt meer in de rede 
dan bij Vergunningverlening en Handhaving. Maar 
u heeft gelijk: dat is niet aan ons!

Stimuleringsregeling Restauratie 
Monumenten 
De Commissie Monumenten en Welstand heeft 
het College van Burgemeester en Wethouders met 
klem gevraagd het stimuleren van bouwhistorisch 
onderzoek te blijven ondersteunen. De 
Stimuleringsregeling Restauratie Monumenten 
is per 2014 afgeschaft. De commissie vreest 
dat dit tot kwaliteitsverlies leidt, stagnatie 
in de planbehandeling en zelfs willekeur. Het 
bouwhistorisch onderzoek is essentieel, maar ook 
een wettelijke voorwaarde indien er veranderingen 
in en aan monumenten worden aangebracht. Door 
de vergaarde kennis kunnen monumentenadviezen 
beter worden geobjectiveerd. Ons bestuur sluit zich 
hierbij aan. 

Kwaliteitszetel Oud Hoorn in Commissie M en W
De besluitvorming rond het wijzigen van de 

BeStuurSmededelingen
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Grote Oost 45-47
Het bestuur van de Stichting Monumenten Oud 
Hoorn heeft besloten om een bijdrage beschikbaar 
te stellen voor de aankoop en restauratie van de 
panden Grote Oost 45 en 47. Het verzoek daartoe 
kwam van Stichting Stadsherstel. In de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn zijn de monumentale 
panden van Vereniging Oud Hoorn ondergebracht. 
De stichting beschikt over een eigen reserve voor 

strategische aankopen. Die strategische aankopen 
zijn bedoeld om ongewenste ontwikkelingen 
met betrekking tot monumentale panden in de 
binnenstad te voorkomen. Door de bijdrage van 
Oud Hoorn, een tienjarige renteloze lening en 
een bijdrage ineens, werd het mogelijk beide 
panden aan te kopen. Nummer 45 is meteen 
doorverkocht aan het Foreestenhuis dat daarmee 
de gebruiksmogelijkheden van het Foreestenhuis 
en de toegankelijkheid wil vergroten. In nummer 
47, een rijksmonument, komen na restauratie drie 
woonhuizen of twee woonhuizen en een winkel/
woning. In de ledenvergadering op 16 april a.s. zal 
het bestuur meer informatie verstrekken. 

Bijeenkomst nieuwe leden
De zaal was vol. Op 6 februari kwamen zo'n 
25 nieuwe leden nader kennismaken met de 
Vereniging. Voor velen was het de eerste keer dat 
men het Pakhuis bezocht. Coen Droog hield een 
inleiding over de organisatie en de rol van de 
vrijwilligers. Daarna vertelde Gerard Beemsterboer 
over het Rondje Cultuur, de wandelingen en de 
lezingen. Jan Floris liet zien wat de website allemaal 
te bieden heeft en dat is verrassend veel. Ook de 
jongste loot Facebook werd niet vergeten. Christ 
Stoffelen toonde trots 'zijn' documentatiecentrum 

Bijeenkomst met de 

nieuwe leden.
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samenstelling van de Commissie Monumenten en 
Welstand krijgt steeds meer de trekken van een 
Kafkaiaans schouwspel. Wij kunnen er nauwelijks 
nog een touw aan vastknopen. Het college wil een 
burgerlid benoemen en daarover met de historische 
verenigingen Blokker, Zwaag en Hoorn overleggen. 
Half februari is eindelijk een datum afgesproken 
voor overleg. Vreemd is dat waar Oud Hoorn de 
vertegenwoordiger namens de vereniging formeel 
voordraagt er nooit een schriftelijk bericht is 
ontvangen over een en ander. In een vergadering 
van het bestuur met de wethouder, september vorig 
jaar, werd het voornemen botweg medegedeeld. 
Het besluit bleek niet voor discussie vatbaar.    

Led-scherm Oostereiland
Misschien de laatste bijzondere activiteit van onze 
afgevaardigde in de Commissie Monumenten en 
Welstand is de presentatie van een uitgebreide 
notitie over het gebruik van led-schermen in onze 
gemeente. Het ontbreekt nog steeds aan beleid 
op dat terrein, terwijl regels dringend nodig zijn 
om wildgroei en ongewenste toestanden als op 
het Oostereiland te voorkomen. De genoemde 
commissie en ons bestuur hebben daar meermalen 
op aangedrongen. 

Oculus Rift
In de bestuursvergadering van februari jl. vergaste 
Rob Tuytel het bestuur op een driedimensionale 
wandeling door de Gouden Eeuw. Samen met 
de Maquette Hoorn 1650 moet deze laatste 
ontwikkeling op het terrein van de virtual reality 
toekomstige bezoekers van het Westfries Museum 
het gevoel geven deel uit te maken van het Hoorn 
anno 1650. Het is mogelijk over de Roode Steen 
te wandelen en rondom de machtige, helaas 
afgebrande Grote Kerk op het Kerkplein. Het is 

zelfs mogelijk om de kerk binnen te gaan en daar 
te genieten van een Saenredamse ervaring. Voor 
deze nieuwste technologie wordt gebruik gemaakt 
van de zogenoemde Oculus Rift-bril. Volgens NRC 
is deze bril de sensatie van 2014. Als het een beetje 
meezit kan het publiek deze ervaring vanaf het 
najaar in het museum ondergaan. 

Kroniek Hoorn 2013
De door Koos van Bockxmeer opgetekende 
wetenswaardigheden van 2013 zijn op de website 
van de vereniging geplaatst. De webversie is fraai 
geïllustreerd.  Deze webkroniek is de opvolger 
van het boekje Hoorn oh ja!, dat tot voor enkele 
jaren verscheen. In de winkel van Oud Hoorn is 
de volledige set 1991-2008 ad €60,- nog te koop. 

Veliusprijs
Op 4 december 2013 overhandigde het dagelijks 
bestuur van de vereniging in aanwezigheid van de 
voorzitter van de medische staf van het WFG, de 
heer Tjalling van der Schors, een exemplaar van 
de Velius-biografie aan dr. Wiersema, vaatchirurg 
in het WFG. Het ziekenhuis had hem de, naar 
onze Hoornse stadsarts en chroniqueur Theodorus 
Velius, eerste Veliusprijs toegekend. De tweejaarlijks 
uit te reiken prijs is bedoeld om wetenschappelijk 
onderzoek door de medewerkers van het ziekenhuis 
te stimuleren en daarmee de opleidingsambities 
van het ziekenhuis te benadrukken. Beide heren 
ontvingen tevens een cadeaulidmaatschap voor 
2014. 

Drie brieven
Het bestuur verstuurde naast de reguliere zaken een 
drietal brieven over zaken die de aandacht van de 
ontvangers verdienden.
Het betrof een brief aan de gemeente over zwaar 
verkeer door de binnenstad, een brief aan de 
kerkenraad van de PKN over de toekomst van de 
Noorderkerk, het oudste monument van Hoorn, en 
aan de gemeente over het ontwerpbestemmingsplan 
voor de sterflats in de Grote Waal, die de status van 
gemeentelijk monument bezitten. 

E-mailadres
Ook wij willen waar mogelijk post aan onze 
leden digitaal verzenden. Het is niet alleen 
sneller of goedkoper, maar ook makkelijker om 
bij bijzondere zaken onze leden te informeren. 
Daarom nogmaals, voor zover u dat nog niet 
hebt gedaan, het verzoek om uw e-mailadres 
door te geven aan: leden@oudhoorn.nl  

Coen (Droog) in de 

Gouden Eeuw

 

Secretaris Rita Lodde 

feliciteert dr. Wiersema 

met de Veliusprijs
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Grote Oost 70, Hoorn - voormalig 
Kraamzorgcentrum West-Friesland

Oproep: wie heeft oude foto's, 
wetenswaardigheden en/of herinneringen?
In het midden van de foto hiernaast uit 1962 
zullen lezers van dit blad het voormalige 
Kraamzorgcentrum van de Kruisverenigingen in 
West-Friesland kunnen herkennen. Helaas zijn de 
fraaie stoepen rond 1965 door de gemeente Hoorn 
weggehaald. In 1983 is het kraamcentrum  door 
fusie en schaalvergroting verdwenen. De katholieke 
Vereniging Het Wit-Gele Kruis heeft het pand Grote 
Oost 70 in 1949 aangekocht. Die zorginstelling uit 
de periode van de verzuiling, heeft het medio 1955 
doorverkocht aan de Stichting Kraamcentrum van 
de Kruisverenigingen in West-Friesland. In de jaren 
vijftig, zestig en zeventig is het woonhuis aangepast 
aan de moderne tijd en de nieuwe functies, 
waaronder in de jaren zestig een interne opleiding 
tot kraamverzorgster. Op de eerste verdieping 
is een aantal jaren een woning geweest van een 
hoofdzuster. Deze woonfunctie is in de tweede 
helft van de jaren zeventig verdwenen. Dokter 
Appelboom, chirurg van het Sint Jans Gasthuis 
zou er na de oorlog gewoond hebben, maar of 
dat juist is en in welke jaren, is niet bekend. Van 
1903 tot in april 1941 was het huis eigendom van 
Franciscus Reijnders en (na zijn overlijden) van zijn 
echtgenote Barendina Mol, overleden 12-1-1941 en 
twee zoons en een dochter. De heer Reijnders was 
o.a. administrateur grote vaart, procuratiehouder, 
koopman en makelaar. Reijnders en zijn vrouw 
waren ook eigenaar van Kuil 1, Achter op 't Zand 
49, Peperstraat 3, Zon 13 en Korenmarkt 15 en die 
panden zijn in april 1941 door de erven allemaal 
geveild tijdens een veiling gehouden in 'Het Park'.
Het pand met de 18de eeuwse lijstgevel is ouder 
dan uit de omschrijving in het Rijksmonumenten-
register blijkt. Restanten van een houtskelet wijzen 
eerder op 16de eeuwse oorsprong dan op een laat 18de 
vroeg 19de eeuwse bouwperiode, zoals de officiële 
beschrijving doet veronderstellen. In de voorkamer 
is ongeveer 40 cm onder de huidige vloer een plint 
van blauwe tegels aangetroffen. Het lijkt erop dat 
enkele flinke overstromingen van de binnenstad die 
hebben geleid tot ophoging van o.a. het Grote Oost 
met 1 voet in 1728, aanleiding zijn geweest voor 
verhoging van de vloer en een flinke verbouwing. 
Daarbij is het huis verlengd en verdween een 
insteekverdieping. Vooruitgangsdenken heeft later 
ook in dit monument geleid tot het betimmeren 
van paneeldeuren met hardboard, het verwijderen 

van lambriseringen, het verlagen van plafonds 
met zachtboard en het vervangen van (mogelijk 
marmeren) schoorsteenmantels door modernere 
strakkere versies. Ook is ergens rond 1964 in de 
hal een oud portaal gesloopt en een nieuwe trap 
geplaatst. Van de oude toestand zijn geen foto's 
bekend. Vanaf begin jaren negentig zijn de plafonds 
weer tevoorschijn gehaald en is gewerkt aan het 
herstel van 18de eeuwse interieurdetails. 

Wie kan Daan en Marianne Gouwetor helpen 
met foto's en verhalen over Grote Oost 70 of zo 
mogelijk no. 72? Contact: Grote Oost 72, 1621BX 
Hoorn. Tel. 0229 218209. 
E-mail:gouwetor@gmail. com

leZerS ScHrijVen

 

Middenstandsbeurs Het Park 1925 

Deze foto is waarschijnlijk in 1926, mogelijk 1925, 
genomen in Het Park, toen aan het Achterom.
Op de foto: rechts:  Nicolaas Kaldenbach (1897-

1951), in het midden: Cornelis (Kees) Veld (1893-
1967), en links: Marie Kaldenbach (nu 91 jaar). 
De stand ernaast is van D. Ekkel, een rijwiel- en 
motorhandel aan het Grote Noord 69; Mevr. Ekkel, 
92 jaar, is lid van Oud Hoorn, woont in Zaandam; 
haar man is overleden; haar schoonvader heeft nog 
gewoond in Onder de Boompjes 22.
Wie heeft nog meer van dit soort foto's van Hoornse 
middenstandsbeurzen?
U kunt dat doorgeven aan onze vereniging per 
telefoon: 0229 273570, of per e-mail: info@
oudhoorn.nl  (Piet van Iersel). 
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Astronautenweg, sterflats, 
gemeentelijk monument
Met inachtneming van enkele pun-
ten van ondergeschikt belang ging 
de Commissie Monumenten en 
Welstand akkoord met het definitief 
ontwerp voor de nieuwbouw ter 
plaatse van de gesloopte laagbouw-
blokken langs de Weel. 
Ook de renovatie van de tweede 
sterflat kan worden aangepakt. Een 
ruime meerderheid van de bewo-
ners stemde met de plannen van 
Intermaris in.
 
Breed 22-24, Blokkerpanden, 
gemeentelijk monument
De restauratie van de zogenoemde 
Blokkerpanden gaat door. Er ligt een 
mooi plan waarbij onder meer de 
achtergevel wordt gereconstrueerd. 
Aan de voorzijde komt een nieuwe 
winkelpui naar historisch model. 
Opdracht is al aan een aannemersbe-
drijf verstrekt.  

Het Hoofd, beschermd stads-
gezicht, kade rijksmonument
De restauratie van de kademuren 
aan het Hoofd was nog maar koud 
gereed, of een kraanwagen overtrad, 
in opdracht van de gemeente Hoorn, 
de tonnagebeperking die voor de 
kade en delen van de binnenstad 
geldt. De kraanwagen woog 36 ton, 
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terwijl voor het Hoofd een maximaal 
toelaatbare tonnage geldt van 18 ton. 
Juni 2011 had het college dat beslo-
ten. Was het niet dat de maximale 
tonnage werd overschreden, dan 
wel de lengtebeperking die voor de 
gehele binnenstad geldt. Elf meter is 
de maximaal toelaatbare lengte. En 
dat alles om de maten op te nemen 
van een raam dat op het Oostereiland 
geplaatst moest worden. Quod licet 
Jovi non licet bovi, zeiden de oude 
Romeinen al. Wat Jupiter is toege-
staan, mag de os nog niet.

Kleine Noord 60a, beschermd 
stadsgezicht
Naar aanleiding van een verbou-
wingsplan waarbij twee woningen 
worden gerealiseerd in een voor-
malige opslagruimte, herbevestigde 
de Commissie Monumenten en 
Welstand het beleid dat in beschermd 
stadsgezicht geen kunststofkozijnen, 
ook niet bij uitzondering, mogen 
worden toegepast. Het plan is aange-
past en kan nu worden uitgevoerd. 

Koewijzend 4, linten
Bij de historische kas op het terrein 
van de familie Balk wordt een oor-

spronkelijk ketelhuis herbouwd. Later 
moet een elders gesloopte schoorsteen 
hier opnieuw worden opgebouwd. 
Zo ontstaat een fraai ensemble, dat de 
herinnering aan de vroegere agrarische 
bedrijvigheid en de lintbebouwing 
levend houdt. Compliment voor het 
initiatief en het doorzettingsvermogen 
van de familie Balk. 

Munnickenveld, beschermd 
stadsgezicht
De gemeente wil twee monumentale 
bomen en vier niet-monumentale 
bomen kappen in verband met de 
realisering van nieuwe kademuren. 
De Commissie Monumenten en 
Welstand oordeelde dat de gemeente 
voor de gemakkelijkste weg koos. Zij 
was het daarmee oneens en achtte 
het mogelijk alle bomen te behou-
den, mede vanwege het ruimtelijke 
en cultuurhistorische beeld van de 
gracht. 

Oostereiland, rijksmonument
Opnieuw boog de Commissie 
Monumenten en Welstand zich over 
het led-scherm op het Oostereiland. 
Nu in het kader van het herplaatsen 
van het scherm, los van de gevel, op 
40 cm daar vanaf. Een extern bureau 
had in opdracht van de gemeente de 
lichthinder van het scherm getoetst 
aan de landelijke criteria. De gemeten 
waarden voldoen aan de landelijke 
norm. Maar, zei de commissie, de 
landelijke criteria zijn niet op de 
Hoornse situatie toegesneden. Op 
grond daarvan formuleerde de com-
missie een aantal aanbevelingen voor 
specifiek Hoorns beleid (zie ook de 
rubriek Van de bestuurstafel). Op 
basis van de gemeten grenswaarden 
was er volgens de commissie echter 
geen bezwaar tegen de herplaatsing 
van het led-scherm.  
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Bakkers, klaar om met hun 
verse broden, roggebrood en be-
schuit de wijk in te gaan. Dat 
is een beeld van de Hoornse 
Brood Fabriek, gevestigd aan 
de Gedempte Appelhaven. 
De N.V. Vereenigde Broodfa-
brieken werd in 1918  opge-
richt met als directeur de heer 
A. Weyling. Het personeel 

bestond veelal uit bakkers die 
hun eigen oven gedoofd hadden 
en bij de HBF gingen werken. 
In hun winkels verkochten 
ze vervolgens het brood en 
andere producten van de HBF. 
Hierdoor kreeg de HBF de 
beschikking over verschillende 
'koude bakkers' in de stad. 
Naast diverse soorten brood 

was de HBF vooral ook bekend 
om zijn beschuit en duivenka-
ters. Nadat de Hoornse Brood 
Fabriek was opgeheven ging in 
1972 koek- en banketfabriek 
Corda op deze plaats aan de 
slag. In 1979 werd de bakkerij 
gesloopt en op de plaats waar 
de fabriek ooit stond werden 
vier woonhuizen gebouwd.
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