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Baksteen

Wat is er normaler dan de Nederlandse baksteen in onze 
steden en dorpen. We denken er niet altijd over na en 
accepteren het als een natuurlijk gegeven. De Belgen zeggen 
over zich zelf dat ze met een baksteen in de maag zijn geboren, 
maar dat duidt op het feit dat ze graag hun eigen woning 
bouwen. Zouden wij in plaats van een balk een baksteen voor 
onze denkbeeldige kop hebben waardoor we de uniekheid 
van onze steden als een gegeven beschouwen. Jaren geleden 
en de eerste keer dat ik er me er van bewust werd was ik 
met een groepje buitenlandse vrienden onderweg. De groep 
verbaasde zich erover dat alles baksteen was, de gevels, de 
bestrating en zelfs de kademuren. Door anderen gaan we 
vaak met andere ogen naar onze eigen omgeving kijken.
Baksteen is ook een magazine van de Nederlandse 
baksteenindustrie, dat blad krijg ik al jaren. Vele jaren 
geleden stond er een artikel over de Franse stad Albi in. Het 
artikel beschreef op een gevoelige wijze hoe je vroeg in de 
ochtend de brug over de rivier de Tarn moest oversteken en 
dan de roze gloed van de bakstenen stad in de ochtendnevel 
moest ervaren en hoe de stad langzaam zichtbaar werd vanuit 
de ochtendnevel. Vanaf de brug wordt de stad beheerst door 
het Musée Toulouse Lautrec en de kathedraal. Beide twee 
giganten in een zelfde kleur baksteen. Na het lezen van dat 
artikel hebben wij een jaar later onze vakantie in de buurt 
van Albi gepland en zijn we ook in de ochtend lopend de 
Tarn overgestoken. Deze ervaring overtrof onze stoutste 
verwachtingen, wat een feest in baksteen. Afgelopen juni 
waren we weer en voor de vijfde of zesde keer in Albi, een 
soort van bedevaart naar het ultieme baksteengebouw, de 
kathedraal van Albi. Je leert van dit soort bezoeken hoe 
belangrijk het behoud van de eigen kleur en materiaal van 
een stad zijn. 
Onze steden zijn ontstaan in een periode dat de keuze voor 
het materiaal beperkt was. Alleen bijzondere gebouwen of 
de huizen van de zeer rijken weken af van de gebruikelijke 
materiaalkeuze. Deze beperktheid heeft steden als Albi of 
Hoorn hun eigen kleur/toon en materiaalgebruik gegeven. 
Een samenhang in kleur en materiaal waar we zorgvuldig 
mee om moeten gaan. In Amsterdam is zichtbaar hoe een 
stad in een korte periode van kleur kan veranderen. De roze 
rode stad, bekijk vooral de oude schilderijen van de stad, is 
veranderd in een veel donkerder stad. Dit is niet alleen de 
vervuiling maar het is vooral ontstaan door het oliën van 
de gevels om ze te behoeden voor doorslag. Het zijn vaak 
maatregelen die op pandniveau worden genomen maar bij 
elkaar een grote invloed hebben op de kleur en samenhang 

van een binnenstad. Onze stad heeft een goede mix van 
baksteen met een enkel gestuukt, natuurstenen of afwijkende 
kleur bakstenen gebouw. De toon/kleur van de stad wordt 
echter bepaald door dat ene kleine rode steentje dat al 
eeuwen onopvallend de sfeer van onze stad bepaalt. Laten we 
deze steentjes en vooral hun samenhangende kleur koesteren 
en doorgaan om ze te gebruiken.  

Jaap van der Hout

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 en vrijdag, 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

zie www.westfriesarchief.nl

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



99

Bij de vOOrplaat 

Op de omslag een deel van een foto van de Schoolsteeg van 
de Hoornse fotograaf Benno Ellerbroek. De foto behoort tot 
een recente serie artistieke foto’s van de stad, die hij Oud 
Hoorn beschikbaar stelde. Momenteel wordt een deel van 
zijn werk in het verenigingsgebouw geëxposeerd. 

In dit nummer van het Kwartaalblad herleeft het groots 
verleden van onze stad, waarin de toenmalig bekende wijde 
wereld werd bereisd. Rob Zaagman, ambassadeur voor ons 
koninkrijk in Nieuw Zeeland en mede geaccrediteerd in 
Tonga, beschrijft het verblijf van Le Maire en Schouten op 
het eiland Tonga, vierhonderd jaar geleden. Ter gelegenheid 

van hun bezoek als eerste Europeanen aan het eiland, werd een permanente tentoonstelling in 
de Tongaanse hoofdstad Nuku’alofa ingericht. Een prachtig initiatief van de ambassade. Kaarin 
Sundsback neemt ons mee naar de Noorse immigranten die in de zeventiende en achttiende 
eeuw naar Hoorn vertrokken in de hoop op een beter bestaan. De familie Antczak deed 
onderzoek naar de aanwezigheid van Hoornse/West-Friese zouthaalders uit de Gouden Eeuw 
op de Caraïben, in dienst van de WIC. Het artikel is een samenvatting van hun lezing tijdens 
de laatste voorjaarsledenvergadering. Frans van Iersel brengt ons kort na Rio de Janeiro de 
dramatisch verlopen Olympische Spelen München 1972 in herinnering. 
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commons.wikimedia.org, CC-BY-SA 3.0 
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de OlympiscHe spelen van Frank mulder in 1972 

Frans van iersel

Met de Spelen van 1972 wilde West-Duitsland de 
herinnering aan Hitlers 'Nazi-Spelen' van 1936 
in Berlijn uitwissen. Voor alles moesten het 'The 
Happy Games' worden. Het waren de Spelen van 
zwemmer Mark Spitz (USA, 7 keer goud), van 
judoka Wim Ruska (2 keer goud) en van wielrenner 
Hennie Kuiper (goud). Het waren helaas ook de 
Spelen van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte 
September. Frank Mulder was een topsporter 
tijdens de gedenkwaardige Olympische Spelen van 
München 1972. Deze roei-atleet uit Groningen 
streek na zijn studie in 1976 neer in Hoorn 
en begon in Wognum en later in Hoorn een 
tandartsenpraktijk.

Olympiërs in Hoorn
Hoorn heeft enkele succesvolle Olympiërs 
binnen de stadsgrenzen. De windsurfer Stefan 
van den Berg won in 1986 in Atlanta goud. 
Lobke Berkhout won met zeilen in 2008 
zilver met de eveneens uit Hoorn afkom-
stige Marcelien de Koning en in 2012 brons 
met Lisa Westerhof. Na zijn pensionering 
woonde judoka Willem Ruska tot zijn over-
lijden, 14 februari 2015, 74 jaar oud, in de 
Kersenboogerd. 

Roeien van Groningen naar München
In 1972 was roeien geen breedtesport, de toproeiers 
waren veelal student of recent afgestudeerd en 
zonder uitzondering waren ze allemaal lid van 
een studentencorps. Tussen de universiteiten en 
hogescholen was een sterke rivaliteit, in Groningen 

werd kakkineus gesproken over de 'fietsenmakers' 
van de Technische Universiteit Delft en de 'boeren' 
van de Landbouwhogeschool uit Wageningen. 
Maar op het moment dat de corpsballen plaats 
namen in hun Olympische boot zaten daar opeens 
afgetrainde roeiatleten die met machtige halen zich 
internationaal konden meten met de besten. 

In Groningen werd dagelijks aan het einde van 
de middag anderhalf uur zeer intensief getraind, 
in het seizoen vooral op het water en in de 
winter afgewisseld met krachttrainingen. Periodiek 
gingen de roeiers op trainingskamp, waar de 
trainingsintensiteit fors werd opgevoerd. Eind 
juli 1972 werd Frank Mulder op de Bosbaan in 
Amsterdam met de Aegir 8 kampioen van Nederland 
in een nieuw baanrecord. Het Nieuwsblad van het 
Noorden kopte op 31 juli 1972: 'Aegir haalt München 
glansrijk'. Er resteerde minder dan 4 weken voordat 
de series op de Spelen geroeid zouden moeten 
worden. De tussenliggende tijd werd benut voor een 
hoogtestage in Sankt Moritz (Zwitserland). In dit 
goed geoutilleerde trainingsoord kon zowel op het 
land als op het water op hoogte getraind worden. 
Frank Mulder: 'Daar trainden we ook met atleten 

In tegenstelling tot 

1972 bestond de 

Holland 8 in Rio 

de Janeiro uit de 

beste roeiers van 

Nederland, afkomstig 

van meerdere 

roeiverenigingen

Aegir 8 tijdens 

het Nederlands 

Kampioenschap op 29 

juli 1972. Frank Mulder 

4e van links
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de OlympiscHe spelen van Frank mulder in 1972 

uit andere landen, waaronder de Amerikaanse 8. 
Aan hun trainingsprestaties konden wij zien dat 
wij niet de mindere waren van deze ploeg' (de 
latere winnaar van zilver). Tijdens de voorbereiding 
werden bij grote internationale wedstrijden in 
Ratzenburg (2e) en in Luzern (4e) goede resultaten 
bereikt. Vol vertrouwen reisde de roei-equipe per 
bus af naar München, de Spelen konden beginnen. 

De Olympische roeiwedstrijd
Roeien was voor Nederland een belangrijke 
Olympische sport, in 1972 leverde het roeien het 
grootste aantal deelnemers (21 van de 119). 'Wij 
mochten niet aan de openingsceremonie deelne-
men in het prachtige Olympisch stadion omdat wij 

reeds de volgen-
de dag moesten 
aantreden in 
de series'. De 
wedstrijd begon 
v o o r s p o e d i g 
waardoor de 
acht zich direct 
plaatste voor de 
halve finale. 'In 
de series won-
nen wij ruim-
schoots van de 
latere winnaar 
van de bronzen 
medaille, Oost- 
Duitsland.' De 
Polen waren 
in de series 
op zes secon-
den geroeid en 
moesten een 

herkansing roeien om in de halve finale te komen. 
In de halve finale ging het mis, het waaide veel te 
hard, windkracht zeven. De wedstrijd werd met 
een uur uitgesteld. Ondanks zwaar protest van 
de Nederlandse chef d'équipe vond roei-president 
Keller dat er lang genoeg gewacht was, de wind 
was immers afgenomen tot windkracht 5,5 en de 
tribunes waren reeds uren volledig bezet. Bij roeien 
in open water is boeivoordeel al gauw aan de orde. 
Naar mate de weersomstandigheden verslechteren 
neemt de ongelijkheid toe. 'Wij roeiden de laatste 
500 meter ver van de tribune, waardoor wij veel 
meer wind schuin tegen hadden dan enkele andere 
equipes. De Polen gingen ons op het laatst met 0,6 
seconde voorbij omdat zij het meeste windvoordeel 
hadden van de grote tribune. Door die rottige storm 

is ons zilver of brons door de neus geboord.' In 
Het Nieuwsblad van het Noorden van 1 september 
1972 werd uitgebreid ingegaan op de opstelling van 
Keller: 'Het was een nederlaag die geschreven moet 
worden op rekening van de arrogante houding van 
Keller en het slavendom van de officials onder hem, 
die de man naar de ogen kijken en geen mond dur-

ven open te doen. …Wie bij die man in ongenade 
valt is niet jarig.' Nederland werd verwezen naar 
de zogenaamde B-finale. Na het onrecht van de 
halve finale kon de ploeg zich niet meer opladen 
en werd in het algemene eindklassement negende. 
Een droom was vervlogen, geen medaille, wel een 
olympisch diploma.

Na de roeiwedstrijd
Aangezien roeien aan het begin van de Spelen 
stond gepland was Frank Mulder binnen een 
week na de openingsceremonie al klaar met 
zijn wedstrijd, tijd voor vertier en het bezoeken 
van andere sportevenementen. In elke stadion 
waren grote tribunevakken voor Olympische 
atleten gereserveerd die zij op vertoon van hun 
deelnemerspas konden betreden. Veelvuldig was 
Frank in het Olympisch stadion te vinden bij zijn 
tweede sportliefde, de atletiek. Ook zag hij judoka 

Nieuwsblad van Het 

Noorden, 31 juli 1972

Serie.

Nederland op de 

voorgrond, daarachter 

de winnaar van deze 

serie Rusland

Nieuwsblad van het 

Noorden, 1 september 

1972



102

door zwaarbewapende leden van de Palestijnse 
terreurbeweging Zwarte September. Twee van hen 
werden vrijwel meteen doodgeschoten, nadat ze 
zich verzet hadden. De gijzelnemers eisten de vrije 
aftocht naar Egypte van 234 Palestijnen uit de 
Israëlische gevangenis, alsmede de vrijlating van 
Andreas Baader en Ulrike Meinhof (de leiders van 
de Rote Armee Fraktion) uit de Duitse gevangenis. 

De roeiploeg van Frank Mulder had van deze 
gijzeling niets gemerkt. 'In de morgen kwam 
de directeur van het NOC, de bekende 
radioverslaggever Jan Cottaar, ons vertellen dat wij 
binnen moesten blijven en het Olympisch dorp niet 
mochten verlaten. Een reden werd niet gegeven en 
ook de TV in onze woning was op zwart gezet. In 
het dorp bemerkten wij veel opwinding en in de 
parkeergarage veel militaire voertuigen. Mobiele 
telefoons bestonden nog niet en onze woningen 
waren niet voorzien van telefoonaansluitingen. 
In het dorp bevonden zich telefooncellen voor 
algemeen gebruik. Ik heb toen naar huis gebeld en 
gevraagd of zij misschien wisten wat er aan de hand 
was, pas toen vernam ik dat er een gijzeling van 
Israëlische atleten aan de gang was en dat daarbij 
doden waren gevallen. De gijzeling vond plaats in 
een woonblok op slechts een paar honderd meter 
afstand van onze woning.'

Na onderhandelingen werden de terroristen en 
de gijzelaars 's avonds naar het vliegveld gebracht 
alwaar een vliegtuig klaar stond. Een poging om de 
gijzelaars op het vliegveld met geweld te bevrijden 
liep volledig uit de hand, daarbij werden negen 
Israëliërs en een politieman gedood, vijf van de acht 
gijzelnemers vonden eveneens de dood. De Duitse 
politie kreeg een storm van kritiek te verwerken 
vanwege het amateuristische en ondoordachte 
optreden. Af en toe belde Frank naar huis om op de 
hoogte te blijven, 'De communicatie naar de atleten 
was helemaal stil gelegd'. Pas de volgende ochtend 

Willem Ruska goud winnen. De beveiliging van 
het Olympische dorp stelde volgens Frank niet 
zo veel voor. Officieel kregen atleten en officials 
alleen toegang met een pasje. Er leek een grotere 
scheiding tussen het mannen- en vrouwendorp 
dan met de buitenwereld. Het kostte Frank echter 
weinig moeite om een vriendin naar binnen te 
loodsen. 

Doping in het Oostblok  
Net als de andere Olympische sporten was roei-
en destijds een amateursport. 'Wij kregen geen 
inkomenssteun en werden ook niet gesponsord 
door het bedrijfsleven, wel werden wij door het 
NOC gefaciliteerd voor trainingskampen e.d. 
De Oost-Duitsers waren daarentegen zogenaam-
de staatsamateurs, zij werden door de staat 
onderhouden, hun werkdagen waren volledig 
gericht op de sport.' Bij het heren-roeien gingen 
in 1972 12 medailles naar het Oostblok, de 
rest van de wereld mocht de overige 9 medail-
les verdelen. Het leefklimaat was in die jaren in 
Oost-Duitsland niet rooskleurig, topsport was 
voor jongeren een van de weinige mogelijkhe-
den om te ontsnappen aan die grauwe wereld. 
'Olympische kampioenen werden beloond met 
bijvoorbeeld een auto, een beter huis en meer 
vrijheden. Met de roeikampioenen hadden we 
wel contact, de aankomende roeitalenten wer-
den echter zorgvuldig afgeschermd, er liepen 
altijd mannetjes rondom de Oost-Duitse ploeg.' 
Van Oost Duitsland is nu bekend dat doping 
een vanwege de staat georganiseerde gedrags-
regel was. 'De Oost-Duitse roeiers gebruikten 
vooral anabole steroïden waardoor zij er als 
body builders uitzagen, zulks in tegenstelling 
tot de westerse roeiers die in het algemeen over 
een zeer tanig lichaam beschikten. Hun anabole 
roem hebben de meesten echter wel moeten 
bekopen, van de toenmalige Oost-Duitse 8 is 
geen enkele roeier meer in leven.' Doping was 
volgens Frank Mulder in het Nederlands roei-
kamp niet aan de orde, hij heeft er nooit iets 
van gemerkt. Dopingcontroles stelden in die 
tijd weinig voor: 'Ik heb in drie jaar toproeien 
slechts eenmaal meegemaakt dat een ploegge-
noot een plasje moest inleveren'.

Olympus werd gitzwart
In de vroege ochtend van 5 september werden 
elf atleten en officials van de Israëlische ploeg 
gegijzeld in hun appartement in het olympisch dorp 

Atletenpas Frank 

Mulder

Oost-Duitse postzegel Terrorist
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werd het de roeiers duidelijk welk een ramp zich 
had voltrokken. Verliezen met roeien vanwege 
ongelijke boeien was voor de roeiers niet te verteren 
geweest maar met de moord op deze atleten werd 
Olympus gitzwart. 

The games must go on
'In de ochtend werden wij door het NOC 
verordonneerd om 's middags met z'n allen naar 
het Olympisch stadion te gaan om aldaar een 
herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. In de 
toespraak van IOC-voorzitter Avery Brundage 
stonden de Spelen centraal en niet de slachtoffers. 
Brundage maakte bekend dat de Spelen de volgende 
dag zouden worden hervat, 'the games must go on'. 
Het daarop volgende stormachtige applaus van 
het Duitse publiek is mij in negatieve zin altijd 
bijgebleven. Het besluit van het IOC vond ik 
verschrikkelijk. De hele dag daarvoor hadden wij 
zitten discussiëren. Voor ons waren de Olympische 
Spelen voorbij. Een droom lag in duigen, wat moet 
je hier nu nog mee, we wilden naar huis, maar we 
mochten niet, we kregen geen kaartjes om te gaan. 
Voor ons was dat makkelijk, wij waren al klaar. 
De teleurstelling dat de Olympische Spelen door 
de politiek in het water viel was groot, de schellen 
vielen ons van de ogen.' Frank herinnert zich 
dat schuin achter hem Jos Hermens zat (atletiek, 
lange afstand). 'Hermens was zo geschokt door 
de aanslag en de toespraak van Brundage dat hij 
tijdens de ceremonie over zijn nek ging.' 30 jaar 
later verklaart Hermens in het NRC: 'De misselijk 
makende woorden van Brundage dreunen nog 
na in mijn herinnering. Wat is sport nog waard 
als er mensen worden vermoord?'. Het besluit 

van het IOC en het NOC maakte veel kritiek los. 
Velen zagen niet in waarom Nederland in 1956 
de Spelen van Melbourne boycotte wegens de 
Russische inval in Hongarije, maar dat naliet na 
een terroristische aanslag met dodelijk afloop. 

De sporters konden zelf kiezen om eerder te 
vertrekken. Enkele Nederlandse atleten, waaronder 
Jos Hermens en Bram Wassenaar, besloten om zich 
uit het wedstrijdschema terug te trekken, de meeste 
sporters bleven. 'Het duurde nog een paar dagen 
alvorens wij na veel zeuren met de trein naar huis 
mochten, het NOC wilde voor de buitenwereld 

een uittocht voorkomen. De laatste week en de 
sluitingsceremonie hebben we laten lopen.' De 
ervaring met de gijzeling heeft een grote impact 
gehad en werkt nog steeds door. 'Toen we thuis 
kwamen zagen wij op TV dat politiek en sport sterk 
verweven waren, de politiek maakt gebruik van de 
sport. Wij waren teleurgesteld dat de Olympische 
gedachte zo verpest was en niet alleen door de 
terroristen.'

Nederlands Goud 
Judoka Wim Ruska won twee gouden medail-
les. Tot zijn teleurstelling oogstte hij er weinig 
waardering mee in eigen land. Men nam het 
hem min of meer kwalijk dat hij na de aanslag 
aan de Spelen was blijven deelnemen. Ook 
wielrenner Hennie Kuiper kreeg afkeurende 
reacties te verwerken nadat hij de Olympische 
wegwedstrijd had gewonnen.

Relaties voor het leven
Na de Olympische Spelen stopten bijna alle 8 
roeiers met de (wedstrijd)-roeisport. Het was de 
hoogste tijd om af te studeren. 'Pas in de jaren 
tachtig stapte ik weer in een roeiboot en ging 
meedoen aan zogenaamde masterwedstrijden. 
Dit zijn veteranen-wedstrijden waarbij geroeid 
wordt in leeftijdscategorieën. Bij internationale 
masterwedstrijden kom ik de roeiers weer tegen die 
in 1972 ook onze tegenstanders waren. Het tempo 
is wat lager, maar we zijn nog steeds bloedfanatiek.' 
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Frank behaalde bij de masters mooie successen, hij 
werd in drie verschillende boottypes zeven maal 
wereldkampioen. 'Tegenwoordig roei ik wekelijks 
in Amsterdam met twee andere 1972-roeiers, 
Bram Tuinzing en Herman Eggink (huisarts in 
Venhuizen), bij roeivereniging De Hoop.' Een paar 
keer per jaar stappen alle 8 roeiers van 1972 
gezamenlijk in de boot om de sfeer van toen weer 
op te roepen. Ondanks de deceptie in München 
kijkt Frank Mulder met veel plezier terug op zijn 
roeitijd: 'Het was een prachtige tijd. Het leuke is 
dat die tijd nog steeds levend is omdat ik met al die 
mensen nog steeds contact hebt. Het zijn relaties 
voor het leven geworden, dat heb ik toen nooit 
beseft.'

Holland 8 roeit in Rio naar brons 
Bij Olympische Spelen in Rio de Janeiro presteerde 
Nederland goed bij het roeien. Op de prachtig 
gelegen roeibaan van Rio de Janeiro roeide op 13 
augustus het vlaggenschip van het Nederlandse 
roeien, de mannen Holland Acht, naar brons, een 
uitstekende prestatie. Het was de derde roeimedaille 
voor Nederland. Eerder wonnen bij de vrouwen 
de lichte dubbeltwee goud en pakte de vrouwen 
dubbelvier zilver.

Hoorn in Rio
Hoorn was in Rio de Janeiro goed vertegenwoordigd. 
Nadine Visser (21) werd op de zevenkamp (atletiek) 
verdienstelijk 19e, daarnaast kwam zij nog uit op de 
110 meter horden. Haar collega Nadine Broersen, 

26 en geboren in Hoorn, deed het nog beter en 
werd 13e in de zevenkamp. Coen de Koning (33) 
behaalde samen met Mandy Mulder in de nieuwe 
Nacra17-klasse (catamaran) een mooie 14e plaats.

De München acht in 

Amsterdam (2014)
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a. t. antczak, k. antczak & m. antczak1

Een beeld van de West-Friese zouthaalders uit 
de Gouden Eeuw op basis van het archeologisch 
onderzoek op de Caraïben in Venezuela.

Voorwoord
Dit artikel is een samenvatting van de 
Engelstalige voordracht gehouden door Andrzej 
Antczak en Magdalena Antczak voor de 
voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud 
Hoorn in de Oosterkerk op 20 april 2016. Het is een 
bundeling van bijna twintig jaar archeologisch en 
historisch onderzoek op en naar de cultuurhistorie 
van de Venezolaanse eilanden.

Historische documenten laten speken
Gedurende de 16de eeuw stonden de kooplieden 
uit de Lage Landen bekend als  de handelaren 
in haring en zout. De export van haring naar de 
Oostzee was de kurk waarop de handel dreef. Door 
het uitbreken van de Opstand in de jaren zestig van 
de 16de eeuw, verdween deze afzetmarkt nagenoeg. 
Rond 1590 werd de controle over de visgronden 
op de Noordzee hersteld, de haringvisserij kende 
hoogtijdagen. 
De Hollanders en Westfriezen herstelden zich op 
de markt en de afzet van gekaakte en gezouten 
haring in tonnen nam toe. Voor het conserveren 

van de haring waren zeer grote hoeveelheden 
zout nodig. Het zout kwam met name uit de 
zoutpannen van het Portugese Setúbal en Aveiro. 
Echter, het moment dat Portugal in 1580 onder 
Spaanse heerschappij kwam te staan, nam Spanje 
als vijand van De Nederlanden het gezag over 

en blokkeerde de toegang. Men moest op zoek 
naar andere gebieden om zout te halen. Aan het 
eind van de jaren negentig van de 16de eeuw 
zochten de Hollandse en Westfriese vloten naar 
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werken zwaar. Ook was er nauwelijks schaduw, 
beschutting of zoet water voorhanden op het 
eiland. Bij maanlicht kon het best worden gewerkt, 
dan waren de vliegen weg en de zon brandde niet. 
Deze grootschalige gratis zoutwinning was een kort 
leven beschoren. De Spanjaarden accepteerden 
het niet dat in hun kolonie de vijand een 
dergelijke lucratieve onderneming startte. In 
1605 werd ad hoc de zogenaamde 'Armada de 
Barlovento' samengesteld, een Spaanse vloot om 
de benedenwindse eilanden tegen 'vijanden' te 
beschermen. Zij veroverden vele fluitschepen 
en brachten tientallen bemanningsleden om. 
De zoutinstallaties op het vaste land werden 
ontmanteld. Deze zware tegenslag werd verzacht 
toen de Portugezen vanwege het Twaalfjarig Bestand 
in 1609 hun zoutpannen heropenden voor de 
zouthaalders uit de Republiek.

Na het Twaalfjarig Bestand in 1622 werden de 
Nederlands-Spaanse vijandelijkheden weer hervat. 
De omvangrijke, door de stad Hoorn, geleide 
vloot van 43 zoutvaarders werd ontdekt nadat zij 
hadden geconstateerd dat de Spanjaarden bij de 
zoutpan van Araya een groot fort hadden gebouwd. 

zout in de zuidelijke Caraïben, de Benedenwindse 
Eilanden. De eerste vloten van zouthaalders met 
hun fluitschepen koersten het gebied nabij het 
huidige Venezuela binnen. Vooral de grote zoutpan 
van Punta Araya in het huidige noordoostelijke 
Venezuela kende een grote aantrekkingskracht. 
Zoals chroniqueurs uit de Gouden Eeuw beschrijven, 
waren de rijkste zoutpanen ter wereld die van 
Araya. Deze produceerden het allerbeste zeezout 
van uitmuntende zuiverheid. De zoutpan lag in het 
hart van de zogenaamde 'Parel-kust' in de Spaanse 
overzeese provincie Nieuw Andalusië (nu: oostelijk 
Venezuela). De Spaanse archieven beschreven dat 
in 1600 maar liefst honderd fluitschepen afkomstig 
uit de Republiek voor de zoutpannen voor 
anker gingen om de zoutwinning te starten. Het 
merendeel van deze zouthaalders was afkomstig 
uit Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, en mogelijk 
ook Monnickendam. Zij bouwden gezamenlijk 
een houten aanlegsteiger en kade met een weg van 
planken naar de zoutpannen. De steden opereerden 
in de grote zoutpan niet gezamenlijk maar kenden 
elk hun eigen zoutwinningslocaties. Overdag was 
in de zoutpan de tropische hitte enorm en de 
voortdurende aanval van zandvliegen maakte het 

Panorama van de 

volgestroomde 

zoutpannen van Punta 

Salinas 

(foto: José Voglar)

Kaart van het 

Nederlandse fort op 

La Tortuga gedurende 

de aanval van de 

Spanjaarden en 

Cumanagoto indianen. 

Geschilderd door 

Juan Bautista Antonelli 

(de Jongere) in 1638 

(herkomst: Ministerio 

de Cultura, Archivo 

General de Indias, 

Spanje)



107

vernietigd. De hoeveelheid slachtoffers aan de 
Nederlandse zijde was vanwege deze gedurfde en 
risicovolle onderneming hoog. 

De hierboven bondig beschreven geschiedenis van 
de zoutpannen kon worden herleid uit Spaanse 
archiefstukken. De archeologie laat echter een 
andere kant van het verhaal zien, minder gekleurd 
door de politieke verslaglegging maar gebaseerd 
op systematisch bodemonderzoek. Beide bronnen 
zullen tegen elkaar worden afgezet. 

Het archeologisch-historische verhaal over 
de zoutwinning
Omdat de archeologische gegevens van de 
Nederlandse aanwezigheid  in Araya en Unare 
nagenoeg afwezig zijn en op toekomstig onderzoek 

wachten, wordt gefocust op het eiland La Tortuga 
en de archeologische vindplaats van Punta Salinas. 
Deze vindplaats is aangetroffen en geïnventariseerd 
door de auteurs. Dit vond plaats in het begin van de 
jaren '90 en gedurende drie veldcampagnes tussen 
2009 en 2012. In 2009 werd de locatie van het tot 
dan toe onbekende houten fort uit 1638 ontdekt.
De aangetroffen overblijfselen op de locatie van het 
fort bestonden uit een diamantvormig aardlichaam 
van zand met een afmeting van 20 x 19 m, tot 
een hoogte van 1,25 + NAP. Op de oostelijke 
flank van dit aardlichaam werd een archeologische 
werkput van 45 m2 gegraven. Het toonde aan 
dat het zandlichaam van het fort een vergraven 
duin was. Om het aardlichaam heen lag aan vier 
zijden een 1 m brede greppel met een houten 
palissade. Conform de Spaanse historische bronnen 
zag het fort er als volgt uit: 'het was een vierkant (fort 

Na een aantal schermutselingen dropen de West-
Friese zoutvaarders af en gingen met lege handen 
huiswaarts. Het probleem werd duidelijk, er 
dienden zo spoedig mogelijk alternatieve bronnen 
voor zout te worden gevonden. Gelijktijdig werden 
twee nieuwe zoutpannen westelijk van Araya 
ontdekt en op hun waarde geschat. Een van 
de zoutpannen lag op het onherbergzame en 
onbewoonde eiland La Tortuga, de andere nabij 
het vasteland van Unare. De Spanjaarden bleken de 
waarde van deze zoutpannen te hebben onderschat. 
De Nederlanders begonnen met de exploitatie door 
kanaaltjes en dijkjes in de zoutpan te bouwen. 
Rond 1632 was de grote zoutpan van La Tortuga 
voorzien van geavanceerdere technische installaties 
voor de zoutwinning zoals pompen, sluisjes en 
schutten. In 1633 voltrok zich een ramp. De 

Spanjaarden vernietigden alle infrastructuur. In de 
zuidelijke Caraïben konden de Nederlanders geen 
zout meer winnen. De Nederlanders werden ook 
uit Unare verdreven en vervolgens verjaagd van Sint 
Maarten en Tobago. In 1634-1636 veroverde  de 
Geoctrooieerde West-Indische Compagnie (WIC) 
Aruba, Bonaire en Curaçao. De moeilijkheden in de 
opzet van deze nieuwe koloniën en de tegenvallende 
opbrengst van de nieuwe zoutpannen had een 
negatief effect op de zouthandel. Daarom werd 
de zoutwinning op La Tortuga en Unare hervat. 
In 1638 werd een geprefabriceerd houten fort op 
La Tortuga nabij de zoutpan neergezet. Veertig 
musketiers bewaakten dit fort. Ook in Unare 
werd een fort opgericht. Ondanks deze militaire 
voorzorgsmaatregelen sloegen de Spanjaarden 
wederom toe. De zoutwinningsinstallatie op La 
Tortuga werd in 1638 en Unare in 1640 opnieuw 
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Andere botten van zoogdieren werden gevormd 
door varken en rund, hetgeen aanduidde dat 
tonnenvlees aan boord meekwam. Inheemse zeevis, 
schaaldieren, een kreeft en een krab vormde het 
dieet uit de zee. Hieruit kan worden afgeleid dat 
het overgrote deel van het voedsel uit de Lage 
Landen werd meegenomen. Men ging niet zelf 
op visvangst om het dieet aan te vullen. Men was 
wellicht bang vergiftigd te raken. Tevens zijn er 
geen haarden of resten van kampvuren binnen of 
nabij het fort aangetroffen. Gezien de aanwezigheid 
van buskruit, was dit onverstandig en vermoedelijk 
ook verboden. 

Meer dan honderd fragmenten van tabakspijpen 
zijn opgegraven, zowel stelen als ketels (koppen). 
Op de stelen staat vaak een gestempelde lelie in 
een ruit. De ketels hebben een geradeerde rand 
en als hielmerk een roos, gekroonde roos, lelie of 
tulp met soms de initialen van de pijpenmaker. De 

gemaakt) met brede planken (c. 42 cm), dik en gevuld 
met (koraal) stenen; het was 21 voet hoog (5,4 m) van 
waar de infanterie vocht; de acht kanonnen, twee aan 
elke kant, stonden op de grond; en het had een hoge 
palissade (c. 1,95 m) en daar voorbij veel planken 
betimmerd met ijzeren punten.'

Uit de opgraving binnen en buiten het fort 
kwamen talrijke gebruiksvoorwerpen tevoorschijn. 
Resten van twintig stuks vaatwerk, waaronder een 
roodbakkende papkom met dik groen glazuur, en 
een rode grape, een driepotige kookpot, kwamen 
tevoorschijn. Deze waren duidelijk afkomstig uit 
een Nederlands pottenbakkerscentrum. Daarnaast 
werden als roodbakkend loodglazuuraardewerk 
een bakpan, bekers, potten en twee grapen 
gevonden. Een bord vertoonde kenmerken van een 
Mexicaanse meerkleurige 'brimmed dish' (omrande 
schotel) uit de typerende productie van San Juan. 
Twee fragmenten van meerkleurige Nederlandse 
majolica borden werden naast ander veelkleurig 
aardewerk aangetroffen. Een daarvan bezat op 
de vlag blauwe stippen en oranje en blauwe 
tegengestelde golflijnen. Het tweede bord was 
blauw-groen beschilderd met een oranje-gele rozet 
op de spiegel. Glas was zeldzaam, een kelderfles en 
een flacon met een korte hals werden opgegraven. 
Voor de opslag van vloeistof werden eveneens twee 
bruine Rijnlandse steengoed kannen gevonden. 
Het dierlijk botmateriaal bestond uit bijna 400 
botten van konijnen. Een open vraag blijft of deze 
knaagdieren uit Holland waren meegenomen of al 
voorkwamen en gevangen werden op het eiland. 
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vervoerd. De kanonskogels vormden vermoedelijk 
een onderdeel van de bewapening van het fort maar 
werden nooit daadwerkelijk gebruikt. 
Bijna 300 loden kogels van diverse kalibers werden 
aangetroffen, de helft daarvan had een doorsnede 
van 15-18 mm. Deze werden gebruikt in de 
musketten zoals gebruikt op La Tortuga in de slag 
van 1638. De meeste kogels waren ongebruikt, 
enkele waren duidelijk afgevuurd en hadden een 
doel geraakt. Totaal 25 kogels werden binnen het fort 
opgegraven, hiervan waren er slechts twee gebruikt. 
Bij analyse van de ruimtelijke verdeling van de 
kogels kon worden vastgesteld dat de vuurrichting 
van de musketten grofweg overeenkwam met de 

aanval van de Spanjaarden van 1638. De aanval 
op het fort kwam, zoals afgebeeld op historische 
kaarten, uit het zuidoosten. De aanval werd door de 
Hollanders met musketvuur beantwoord. 
In het gedicht van Rhijnenburgh komt het verlies 
van de Hollanders duidelijk naar voren:

'Ick vaer alsoo niet meer om Zout
Dat duyrder komt te staan als Gout,
En moey'lijck valt te halen:
Ja men moet, Met vleysch en bloet,
Ten lesten noch betalen.' 2

Toekomstig onderzoek
De toekomst van het onderzoek naar de zoutwinning 
op de Venezolaanse eilanden ligt in de handen 
van de onderzoekers in Nederland en Venezuela. 

meeste tabakspijpen zijn vermoedelijk afkomstig 
uit Amsterdam, waar tussen 1625 en 1638 veel 
van dergelijke pijpen werden gefabriceerd. Enkele 
tabakspijpen komen zeer waarschijnlijk uit Hoorn, 
Enkhuizen, of mogelijk Gouda. Een ketel is met 
barok-motieven, menselijke gezichten, een kop van 
een haan en geornamenteerd bladwerk versierd. Dit 
bijzondere exemplaar kan mogelijk bij de uitrusting 
van de commandant hebben gehoord. Ook bij 
de fortificatie op het zout-eiland kon worden 
geconstateerd dat net zoals elders in 17de-18de-
eeuwse forten, het fort goed werd schoon gehouden 
en afval, met uitzondering van tabakspijpen, vrijwel 
niet voorkwam. 

Overblijfselen van gereedschap en andere 
gebruiksvoorwerpen zijn eveneens tamelijk 
zeldzaam. Zes sterk verroeste fragmenten van 
heften van messen of pollepels, twee Spaanse 
lakenloden en een stukje van een metalen vergiet 
zijn aangetroffen. Stukken van wapens en munitie 
zijn rijkelijk aanwezig. Tevens is een geweerkolf 
van een Nederlands musketgeweer opgegraven. 
Enige koperen trekkerbeugels en een laadstok 
werden ontdekt op verschillende plekken van de 
vindplaats Punta Salinas. Deze kunnen worden 
toegewezen aan de Nederlandse periode op het 
eiland. Twee ijzeren kanonskogels van 90 mm 
doorsnede kunnen worden verbonden aan klein 
kaliber kanonnen zoals de draaibas (Spaans: 
pedrero), de minion en de saker. Deze werden zowel 
op schepen als op het land gebruikt en konden 
vanwege hun kleine kaliber makkelijker worden 
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analyses en rijpere interpretaties ontstaan over 
de contacten tussen de Oude en Nieuwe Wereld. 
Hierbinnen kan de rol van de ondernemingslust 
van de zoutvaarders uit Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik in een breed historisch perspectief 
worden geplaatst. Tevens kan ook de verbinding 
worden gelegd met de moedernegotie in de Oostzee, 
de exploitatie van de Portugese zoutpannen, de rol 
van de Benedenwindse Eilanden en de interactie 
tussen de toenmalige en huidige bewoners van de 
Venezolaanse kust en eilanden. Daarmee kan de 
cyclus van het gebruik van de rijkste zoutpannen 
ter wereld gedurende de Gouden Eeuw op een 
onderzoeksmatige wijze in het heden worden 
hersteld en herleefd.3

Noten

1  Andrzej Antczak en Magdalena Antczak zijn verbonden 

als wetenschappelijk onderzoekers aan de Universiteit 

Leiden en de Universidad Simón Bolívar, Venezuela.  

Konrad Antczak is verbonden aan het College of William 

& Mary, VS. 

2  Rhijnenburgh 1706, 12. 

3  Uit het Engels vertaald door Michiel Bartels, Bureau 

Erfgoed, Gemeente Hoorn. 

Wanneer de archeologische en historische 
onderzoeken gezamenlijk worden gecoördineerd en 
gecombineerd, zal dit bijdragen aan een grotere en 
diepere kennis van de archeologie en geschiedenis 
van deze bijzondere periode. Archiefonderzoek in 
het Westfries Archief en het Nationaal Archief zal 
vermoedelijk bijdragen om de eenzijdigheid van 
de Spaanse historische bronnen te nuanceren en 
het bestaande beeld te verrijken. Anderzijds is een 
vergelijking van de materiële cultuur van dergelijke 
verafgelegen Caraïbische vindplaatsen met die in 
het herkomstgebied van de zouthaalders, West-
Friesland, zinvol. In Venezuela kunnen Araya en 
Unare, maar ook nog meer van dergelijke locaties 
op de eilanden en het vaste land die buiten 
dit betoog zijn gebleven, worden opgegraven 
en onderling vergeleken. Ook de analyse van 
de menselijke begravingen van de eilanden kan 
nieuwe informatie brengen. De vroeg-koloniale 
geschiedenis van de ABC-eilanden kan hier eveneens 
aan bijdragen. Moderne onderzoeksmethoden 
als isotopenonderzoek, genenonderzoek, 
gebruikssporen en onderzoek naar de natuurlijke 
omstandigheden in het verleden, zullen kunnen 
bijdragen aan de beantwoording van vragen over 
de onderneming van het zouthalen. Als gevolg 
van dergelijke nieuwe gegevens kunnen scherpere 
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het nieuwe industrieterrein.1 De gang van zaken is 
goed te volgen via de notities in de uitgave Hoorn: 
huizen, straten, mensen uit 1982.2 Wie in die tijd 
de Lichtmastenfabriek Hoorn bezocht, passeerde 
aan de Karperkuilweg eerst de Kistenfabriek (later 
de plek voor de oude brandweergarage en nu het 
appartementencomplex De Kemphaan). Daarna 
liep je langs de sauna en de graansilo om vervolgens 

de licHtmastenFaBriek in HOOrn

lantaarnpalen en amsterdammertjes

ben leek en gerard jansen

Een van de grotere werkgevers in Hoorn na de 
Tweede Wereldoorlog was de NV Fabrieks- en 
Handelsbureau Nederland. De familie Zondervan 
had onder deze naam uit eigen middelen in 1925 
een bedrijf opgericht in Haarlem aan het Donkere 
Spaarne om lantaarnpalen, verkeersborden e.d. te 
leveren. Hoewel ze voor de Tweede Wereldoorlog 
begonnen waren met het vervaardigen van 
apparatuur voor de mijnbouw, was de pakkende 
slogan van de directie later: 'wij maken alles wat 
langs de weg staat en niet vanzelf groeit'. 

Komst naar Hoorn
In 1948 werd een filiaal van deze fabriek in Hoorn 
opgericht op de hoek van de Karperkuilweg en de 
Binnenluiendijk. De zaken liepen goed, want het 
personeelsbestand breidde zich voortdurend uit. 
Als familiebedrijf had de Lichtmastenfabriek een 
goede naam als sociale werkgever en er werkten 
in de gouden jaren zo'n zeventig mensen. Uit 
de gevoerde gesprekken met oud-medewerkers 
bleek de betrokkenheid van de leiding met het 
personeel, waarbij het traditionele kerstpakket 
met rollade nog steeds tot de verbeelding sprak. 
Ook andere metaalbedrijven vestigden zich op 
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recreatiegebied als onderdeel van het grote plan 
'Recreatiegebied Schellinkhout'. Een goedgevulde 
orderportefeuille zal er ondanks de gunstige ligging 
van de fabriek aan het IJsselmeer voor gezorgd 
hebben dat het moederbedrijf naar een alternatief 
is gaan zoeken. 'Uitbreiding in Hoorn bleek niet 
meer mogelijk', aldus de toenmalige bedrijfsleider, 
Frits Landesbergen.  Een saillant detail daarbij is 
het feit dat nog maar kort daarvoor, in 1975, de 

uit te komen bij de Lichtmastenfabriek. Van de 
oude situatie rest alleen nog het water van de 
Karperkuil, nu omgeven door de nieuwbouw van 
huizen en appartementen.

Uitbreidingen
In 1948 heeft de NV Fabrieks- en Handelsbureau 
Nederland in Haarlem een houten barak van 
een terrein nabij de Johan Messchaertstraat 
laten verplaatsen naar het terrein aan de 
Binnenluiendijk (rechts naast het WIC-gebouw 
en de twee aanpalende rijksmonumenten). Die 
barak is verbouwd en er is tevens een stalen 
overkapping van het terrein van de Gasfabriek naar 
de Binnenluiendijk overgebracht. Een jaar later 
werd een huisje gebouwd om acetyleen op te slaan. 
Weer een jaar later, in 1950, werden de hallen drie 
en vier gebouwd en in 1954 nog een vijfde hal. In 
1959 werd een houten loods gebouwd om een van 
de hallen uit te breiden en in 1960 werd een al 
bestaande loods uitgebreid. In 1969 tenslotte zijn 
het kantoorgebouw en het magazijn verbouwd en 
vergroot. 

Gemeente heeft andere plannen
Verdere gegevens ontbreken in bovengenoemd 
boek, maar, zoals al eerder vermeld in Oud 
Hoorn,3 blijven de zaken goed gaan, want in 1977 
bestaan er opnieuw uitbreidingsplannen. Maar dan 
ligt de gemeente Hoorn dwars, want zij wil het 
gebied naast de Karperkuil ontwikkelen tot een 
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B.V. Nederland-Haarlem haar 50 jarige bestaan had 
gevierd. Het hoogtepunt daarvan was een groots 
feest in een congreszaal in Utrecht, waarvoor alle 
personeelsleden uit Leeuwarden, Hoorn, Haarlem 
en Zelhem uitgenodigd waren.4 

Producten
Wat werd er zoal gemaakt in de fabriek? Het 
belangrijkste werk vormde in eerste instantie 
de vervaardiging van verloopmasten met 
schouwhoogten van 3.5 meter tot en met 12 meter; 
later werden het de conische masten die veel 

werk opleverden. Verder maakte men portalen, 
masten en andere constructies ten behoeve van 
verkeerslichteninstallaties. Ook het knippen van 
de staalplaten, het voorwerk voor het maken van 
paaltjes voor de scheiding tussen rijweg en voetpad 
(zoals de 'Amsterdammertjes' met de drie kruizen) 
gebeurde hier.

Naar Friesland
Korte tijd na het jubileum verhuisde de vestiging 
Hoorn van de Lichtmastenfabriek Nederland 
Haarlem dus naar een nieuw gebouwd complex 
in Bergum (Friesland).  De problemen die de 
vestiging in Hoorn had met het aantrekken van 
voldoende geschoold personeel gaf de politiek 
in Hoorn ongetwijfeld een steuntje in de rug 
bij haar afweging te kiezen voor recreatie en 
woningbouw. De BV Nederland-Haarlem dacht 

de problemen de baas te kunnen worden door 
een verhuizing naar Friesland. Er werkten in die 
laatste jaren van de Hoornse vestiging nog maar 
zo'n twintig mensen. Het productiewerk vond 
grotendeels in de openlucht plaats en verder in 
hallen die niet of nauwelijks verwarmd konden 
worden. De aantrekkelijkheid van dit soort 
werkomstandigheden nam met de toenemende 
welvaart en werkgelegenheid natuurlijk ook 
af. De bewoners van het havengebied en het 
Venenlaankwartier zullen het lawaai van de zware 
industrie met al het gehamer op stalen platen niet 
gemist hebben. Ook de via het ABC-terrein aan- en 
afrijdende vrachtwagens, eerst van de firma Groot 
uit Hoorn en later van de firma Roosendaal uit 
Enkhuizen, waren na 1977 verleden tijd.

Friesland
De Lichtmastenfabriek in Bergum werd later 
overgenomen door de Pekelder Machinefabriek in 
Oude Pekela en ging verder onder de naam PMF 
Machinefabriek Bergum BV. Na ruim 65 jaar onder 
leiding van de familie Zondervan te hebben gestaan, 
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1 WFON 1957, blz. 173.

2 Hoorn: huizen, straten, mensen (1982, St. Stadsherstel 

Hoorn en Ver. Oud Hoorn), blz. 32 en 173.

3 Oud Hoorn 2015.3, blz.149

4 Vrijdag 29 augustus 1975, uitgave (in eigen beheer) B.V. 

Nederland-Haarlem.

werd Nederland-Haarlem in 1991 onderdeel van 
Koninklijke Volker Stevin, het huidige Volker 
Wessels. 'Dat de fabriek in Hoorn werd opgeheven 
en die in Bergum verder werd uitgebreid, was 
grotendeels het gevolg van het beleid van Volker 
Stevin', aldus opnieuw Frits Landesbergen. Na jaren 
van samenwerking met andere concernonderdelen 
werd Nederland-Haarlem in 1999 samengevoegd 
met Volker Stevin Systems. De naam Nederland-
Haarlem verdween om plaats te maken voor de 

huidige naam, Vialis Traffic, onder welke naam 
tegenwoordig de verkeerslichten en portalen 
vervaardigd worden.

Alleen de foto's nog
In 1993 is de vergunning voor de fabriek van stalen 
producten (lichtmasten) door de gemeente Hoorn 
ingetrokken wegens opheffing van het bedrijf. 

Als tijdelijke bewoner betrok theatermaker Lyda 
Tijsen (regisseur voor onder andere theatergroep 
Het Gezelschap in Hoorn) het verlaten complex. 
Zij heeft die ruime ervaring met het maken van 
multidisciplinaire voorstellingen op allerlei soorten 

locaties buiten theaters om en regisseerde in 
1994 een grootschalig muziektheaterproject 'Jan 
Pieterszoon Coen' over deze omstreden held in de 
voormalig Lichtmastenfabriek aan de Karperkuil.  
Hiervoor ontving dit gezelschap de jaarlijkse 
Cultuurprijs van de gemeente Hoorn. Van de 
opstallen van de fabriek restte korte lijd later 
niets meer dan de foto's. Zelfs de steiger aan de 
Karperkuil achter de Binnenluiendijk, waarvan de 
werknemers die lopend of fietsend naar hun werk 
gingen gebruik maakten, is verdwenen.

Poserende 

personeelsleden van 

de Lichtmastenfabriek. 
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villa alewijn

Er valt genoeg te vertellen. De gehele achttiende 
eeuw was het pand in handen van leden van 
de voorname regentenfamilie Schagen terwijl de 
negentiende eeuw gedomineerd werd door de 
adellijke familie Alewijn. De jonge Amsterdamse 
regentenzoon Frederick Alewijn trouwde met de 
Hoornse regentendochter Margaretha Opperdoes. 
Met het overlijden van hun zoon jonkheer Pieter 
Opperdoes Alewijn eindigde de bewoning van het 

pand in 1875. Zijn familiewapen en dat van zijn 
tweede vrouw Margaretha Swart prijken nog steeds 
aan de gevel. De jonkheer had grootste plannen met 
zijn woonhuis: nieuwe stijlkamers met stucplafonds, 
een nieuwe entree, maar bovenal een nieuwe 
voorzijde ter vervanging van de oudere nog op 
vlucht staande voorgevel, volgens hem hét symbool 
van de 'wanstaltige bouwtrant die onze voorvaderen 
in de overhelling der muren hebben in acht genomen.' 
In de tuin liet Opperdoes Alewijn een opvallend 
neo-gothisch kapelletje met bijbehorend gebouwtje 
neerzetten. De jonkheer moet erg trots zijn geweest 
op dit toch wat ongewone gebouwtje aangezien hij 
zich liet portretteren door kunstschilder Kruseman 
met het bouwwerk op de achtergrond. 

Jonkheer Opperdoes Alewijn overleed kinderloos 
in 1875. Zijn bezit werd verkocht en kwam in 
eigendom van de Nederlandse Staat, die op een 
deel van het perceel van Villa Alewijn een Post- 
en Telegraafkantoor liet bouwen. De kapel kwam 
in particuliere handen en het grote woonhuis 
werd ingericht als kantoor voor het Kadaster. In 

Rijke historie en unieke bouwhistorie aan het 
Grote Oost! 

rita lOdde-tOlenaar

Villa Alewijn, welke Horinees kent het opvallende 
pand niet? Wandelend over het Grote Oost kun je 
genieten van de ene mooie gevel na de andere. Het 
is echter vrijwel onmogelijk om al mijmerend aan 
nummer 26 voorbij te lopen: een hoog en breed 
dubbelpand met vestibule aan de zijkant en boven 
een balustrade. De opvallende voorgevel, die in 
1865 ontworpen is door de toen nog jonge architect 
Adrianus Bleijs, is voorzien van een kleur crème 
in verschillende tinten. Wellicht kent men Villa 
Alewijn ook van zijn unieke negentiende-eeuwse 
neogotische kapel in de tuin, een sprookjesachtig 
en sierlijk gebouwtje dat nu als Bed & Breakfast 
dient. 
 
Achter de negentiende-eeuwse gevel van Grote 
Oost 26 gaat een lange geschiedenis schuil. Toen de 
huidige eigenaar Leo Melcherts het rijksmonument 
in 2006 kocht, had het pand al ruim 130 jaar 
lang niet meer als woonhuis gediend. Er werd een 
omvangrijk restauratie/verbouwingsplan gestart om 
het pand niet alleen opnieuw geschikt te maken 
voor bewoning maar het tevens in zijn volle glorie 
te herstellen. Tijdens deze restauratie kwamen 
oude bouwsporen tevoorschijn die meer inzicht 
gaven in de historie van het monument. Zo bleek 
het pand oorspronkelijk uit twee woonhuizen te 
hebben bestaan en voerden de oudste bouwsporen 
terug naar de vijftiende eeuw. In de lange gang van 
het huidige woonhuis is prachtig begin achttiende-
eeuws stucwerk bewaard gebleven. Had de 
toenmalige eigenaar, regent Joan Schagen, met een 
scheef oog naar het voorname Foreestenhuis schuin 
aan de overzijde gekeken en dezelfde stukadoor 
ook zijn gang laten decoreren? 
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de jaren vijftig van de vorige eeuw verdwenen 
de stucplafonds achter verlaagde plafonds, de 
lambriseringen en geprofileerde deuren werden 
achter hardboard platen weggemoffeld. In 1991 
betrok Kunstuitleen West Friesland het pand en 
werden de gevels en het interieur gerestaureerd. 

Eigenaar Leo Melcherts nam in 2006 de kapel en 
het woonhuis weer samen in gebruik en startte de 
grote restauratie. Het idee voor een boek over het 
pand ontstond in deze periode en binnenkort is 
het zover. Publicatie Stichting Bas Baltus gaat een 
mooi boekwerk uitgeven dat de rijke geschiedenis 
van dit bijzondere rijksmonument zal verhalen. 
Historica Laura Jonkhoff draagt zorg voor de tekst 
met medewerking van Willeke Jeeninga bij het 
onderzoek en het verzamelen van beeldmateriaal. 
Het boek zal in december 2016 verschijnen. 

Voorinschrijving en korting
Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven en 
te profiteren van een korting op de verkoopprijs. 
Het boek kost € 22,50. Voor degenen die tijdig 
inschrijven bedraagt de korting van € 5,- en zij 
betalen dus slechts € 17,50. Voor verpakkings- en 
verzendkosten wordt € 5,- gerekend. Naam en 
adres s.v.p. duidelijk vermelden.
Inschrijven kan via de website www.oudhoorn.nl   
De betaling dient voor 15 november 2016 binnen 
te zijn op rekeningnummer NL 56 RABO 0329 
7027 26 t.n.v. Publicatie Stichting Bas Baltus te 
Hoorn. Graag duidelijk vermelden 'Villa Alewijn'. 
Het boek kan na verschijning worden opgehaald 
bij de Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 
22, 1621 GG Hoorn. Voor verdere vragen kunt u 
contact opnemen met secretaris@oudhoorn.nl of 
0229 273570.
 

in memOriam Gerard BeemsterBOer
ideeën voor nieuwe wandelingen en lezingen, zijn 
liefde voor Hoorn en haar geschiedenis, zijn kennis 
op dat terrein, zijn niet te tomen dadenkracht, 
hij pakte altijd alles positief op. Gerard is bij 
Oud Hoorn vanaf 2002  actief geweest als gids, 
organisator van de lezingen, van de wandelingen, 
van de ledenexcursie en was een vraagbaak met 
een enorm geheugen voor de geschiedenis van de 
stad. Hij vertoonde zich bij gelegenheid graag in 
historisch kostuum.

Voor velen was hij het vertrouwde gezicht van 
de vereniging dat men kende van lezingen, 
wandelingen, excursies en vooral van verhalen 
die Gerard zo boeiend kon vertellen. Met name 
de jeugd heeft hij door zijn enthousiaste verhalen 
liefde voor de stad en voor geschiedenis bijgebracht. 
Maar zijn actieve leven voor de stad beperkte zich 
niet tot Oud Hoorn; ook zingen in verschillende 
koren en orgelconcerten behoorden tot zijn passie, 
waar hij zich met hart en ziel voor inzette.
Het leek hem bijna moeiteloos af te gaan, regelen, 
stimuleren, genieten en steeds iets nieuws.
We zullen hem verschrikkelijk missen, zijn lach, 
zijn verhalen, zijn kuif. We gaan verder zonder de 
wijze, vrolijke gids die hij was.
Oud Hoorn is hem veel, heel veel dank verschuldigd.
 

rita lOdde-tOlenaar

Zoals iedereen hebben wij vol ongeloof het bericht 
van Gerards plotselinge overlijden gehoord. Na de 
ziekenhuisopname en behandeling was hij weer 
snel thuis en wilde weer verder gaan alsof er niets 
gebeurd was. De wandelingen, de ledenexcursie 
en andere plannen voor de korte termijn; het zou 
gewoon doorgaan en Gerard ging zelf mee.
Zijn overlijden is vooral voor zijn familie en 
vrienden een groot en onbeschrijfelijk gemis. Juist 
omdat alles er weer positief uitzag na de geslaagde 
behandeling en Gerard zelf, de grote optimist, weer 
bezig was met regelen en doen, is de klap des te 
harder aangekomen.
Hij is te jong en nog vol energie veel te vroeg heen 
gegaan en voor zijn familie is dit een enorm groot 
verlies. Er blijft de herinnering aan een bijzondere 
man, want bijzonder was Gerard. Zijn familie 
wensen we veel sterkte en kracht om dit verlies te 
verwerken. 
Ook voor Vereniging Oud Hoorn is het een groot 
verlies. Hij hield van de vereniging en de vereniging 
hield van hem; hij hield van de mensen en de 
mensen hielden van hem. 
We mochten op allerlei manieren gebruik maken 
van zijn talenten, op organisatorisch vlak, zijn 
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rOB zaaGman1

Inleiding
Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten 
zijn natuurlijk beroemd omdat zij als eersten de 
zuidelijke punt van Latijns-Amerika omvoeren 
en die punt de naam van hun vaderstad gaven: 

Kaap Hoorn. Een tweede reden voor hun 
naamsbekendheid is, dat zij het – in opdracht 
van Jacobs vader Isaac Le Maire – opnamen tegen 
het machtigste bedrijf van hun tijd, de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. Maar er is een land in 
de Stille Oceaan, waar Le Maire en Schouten om 
een heel andere reden beroemd zijn: Tonga. Zelfs 
zodanig, dat de schoolkinderen er hun namen leren 
– zij het een beetje verbasterd: Lemea en Sûteni. Zij 
waren de eerste Europeanen die Tonga bereikten.
Tonga en Nederland liggen behoorlijk ver uit 
elkaar: de kortste afstand  is meer dan 16.500 
kilometer zoals de vogel vliegt – maar dan moet 
die vogel wel over Midden-Amerika vliegen. Jacob 
Le Maire en Willem Cornelisz Schouten moesten 
de lange omweg via Kaap Hoorn nemen. Zij 
arriveerden op 10 mei 1616 in het noordelijke 

deel van de Tongaanse eilandengroep en bleven 
er tot 14 mei. Zij legden aan bij twee eilanden 
die zij 'Cocos Eijlandt' noemden, vanwege de vele 
kokosbomen, en 'Verraders Eijlandt' vanwege een 
paar gewapende incidenten met de bevolking van 
dat eiland. De Tongaanse namen zijn Tafahi en 
Niuatoputapu. (afbeelding 1)

Deze ontmoeting vond plaats ruim een kwart 
eeuw voordat de volgende Europeaan in Tonga 
arriveerde, weer een Nederlander. Abel Tasman 
kwam van Nieuw-Zeeland, waar hij in december 
1642 als eerste blanke geweest was, en landde op 
21 januari 1643 op het huidige hoofdeiland van 
Tonga, Tongatapu, dat hij 'Amsterdam' noemde. De 
plaats waar hij aan land ging, bij Ha'atafu Beach, is 
sinds 8 juli 1993 gemarkeerd met een monument.
Voor Le Maire en Schouten is er geen monument 
opgericht, misschien omdat zij niet bij Tongatapu 
waren aangekomen, maar bij twee eilanden 800 
kilometer noordelijker. Maar een mooi staaltje 
samenwerking tussen de Nederlandse ambassade in 
Nieuw-Zeeland, de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn, 
het Westfries Museum en de Gemeente Hoorn heeft 
tot een bijzonder product geleid, dat als monument 

een mOnument in tOnGa
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kan gelden: een permanente tentoonstelling in 
Tonga.

In de voorbereiding op mijn eerste bezoek aan 
Tonga in april 2015, om mijn geloofsbrieven aan de 
koning aan te bieden, kwam ik er achter dat twee 
Nederlanders de eerste Europeanen in Tonga waren 
geweest. Maar pas enkele maanden later heb ik het 
verband met Kaap Hoorn ontdekt en het feit dat 
de epische tocht van Le Maire en Schouten groots 
herdacht zou worden. Ik mailde de Stichting 400 
jaar Kaap Hoorn met de suggestie ook aandacht 
aan de Tongaanse etappe te besteden. Toen daarop 
snel een belangstellend antwoord kwam, besloot ik 
in juli – verlof in Nederland – Hoorn te bezoeken. 
De hartelijke ontvangst en het enthousiasme van 

met name Pieter Kroon, Kees van Louvezijn, Egbert 
Ottens en Cees Bakker gaven mij de overtuiging dat 
dit een heel mooi project kon worden. En dat is het 
in goede samenwerking ook geworden.

De viering van 400 jaar eerste contact
Op 19 mei 2016 was het zo ver: een evenement in 
de Tongaanse hoofdstad Nuku'alofa ter herdenking 
van de komst van Le Maire en Schouten 400 jaar 
eerder. De eregasten waren de kroonprins van 
Tonga, Tupouto'a 'Ulukalala, en zijn zuster, prinses 
Lãtûfuipeka Tuku'aho. Zoals elke bijeenkomst van 
enig belang werd het evenement geopend met 
een uitvoerig gebed (in het Tongaans en zonder 
vertaling). Tonga, net als alle andere Oceanische 
eilandstaten, is een zeer religieus, christelijk land 
met veel kerken.

In een korte toespraak over de historische en 
contemporaine banden tussen de twee koninkrijken, 
gaf ik ook een korte impressie van het 17e eeuwse 
en het moderne Hoorn. Ik bracht het respect en de 
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Le Maire en Schouten hun epische reis maakten, 
een andere kaart gaf de bezoeker een blik op het 
Nederland van toen. Vier roll-up banners met 
korte, heldere teksten schetsten de historische 
context van de Nederlandse handelsvaart op Azië 
en van de avontuurlijke reis van Le Maire en 
Schouten. (afbeelding 3 en 4) 

De digitale bestanden waren ter beschikking gesteld 
door de bovengenoemde Hoornse partijen. De 
ambassade had ervoor gezorgd dat ze op hoge 
kwaliteit waren afgedrukt en ingelijst. Tonga Post 
had twee sets van herdenkingspostzegels uitgegeven, 
die eveneens deel van de tentoonstelling uitmaakten 
(afbeelding 5) In 1985 had Tonga Post ook al 
herdenkingszegels uitgegeven. Voor de liefhebber: 
er is een artikel over de postzegels verschenen in het 
Kwartaalblad Oud Hoorn 2016-2. 

Tot slot
Na het vertrek van de kroonprins en de prinses 
konden de overige gasten de tentoonstelling 
bekijken en genieten van hapjes en een drankje. De 
tentoonstelling blijft in Tonga, als een monument 
voor Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten

 

beste wensen van Hoorn over aan de koning en het 
volk van Tonga. Vervolgens overhandigde ik aan de 
kroonprins een geschenk van de Gemeente Hoorn 
voor zijn koninklijke vader: de recent verschenen 
Engelse editie van de fraaie Atlas van Kaap Hoorn. 
Speciaal voor de koning was er een aparte index 
van de vindplaatsen met betrekking tot Tonga bij 
gemaakt, evenals een Engelse vertaling van die 
pagina's van het logboek van Schouten, die over 
Tonga gaan. 

De Tongaanse wetenschapper prof. dr. Malakai 
Koloamatangi schetste het belang van het bezoek 
van Le Maire en Schouten vanuit Tongaans 
perspectief.  Het ging om een eerste culturele 
ontmoeting met onvermijdelijke misverstanden en 
incidenten. Voor Tonga betekende het bezoek dat er 
contact met de wereld buiten de directe omgeving 
was gelegd. Het vocabulaire dat Le Maire opstelde 
van woorden die hij op Tafahi had gehoord, is de 
oudste bekende codificatie van een taal in de Stille 
Zuidzee. De Nederlanders waren voor zover bekend 
ook de eersten, die een Tongaans zeilschip, de 
tongiaki, beschreven. Deze en andere schriftelijke 
observaties, ook van zaken of gebeurtenissen die 
de Nederlanders niet begrepen, zijn heel waardevol 
voor een beter begrip van Tonga in de vroege 17e 
eeuw. Bijvoorbeeld de vermelding van een koning 
op Tafahi, Latumailangi, geeft een inkijkje in de 
gecompliceerde wereld van de Tongaanse politiek 
van die tijd, aldus Dr. Koloamatangi.2 

Toen kwam het moment suprême: de opening 
van de tentoonstelling door de kroonprins. Hij 
deed dat door twee linten door te knippen: een 
rood-wit (de kleuren van Tonga) om ingelijste 
herdenkingspostzegels en een rood-wit-blauw lint 
om het schilderij 'Gezicht op Hoorn' van Hendrick 
Vroom. (afbeelding 2) Dit schilderij stond naast een 
foto van de Halve Maen in de haven van Hoorn. 
Een vroeg 17e-eeuwse plattegrond van de stad 
werd gecomplementeerd door een luchtfoto van 
het Hoorn van heden. Een wereldkaart gaf een 
indruk van de geografische kennis in de tijd dat 

Afb. 5

Herdenkingszegels Le 

Maire en Schouten, 

Tonga 2016 

Wie de media op deze viering wil nakijken, kan op de volgende websites terecht:

http://nzkanivapacific.co.nz/2016/05/netherlands-tonga-face-common-problem-in-global-warming-says-dutch-ambassador/

http://www.tonga-broadcasting.net/?p=376; http://www.tonga-broadcasting.net/?p=353; http://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/2016/05/kroonprins-tonga-

opent-expositie-over-eerste-nederlandse-bezoek-in-1616-.html

In het artikel in het vorige Kwartaalblad over de Tongaanse postzegels staat abusievelijk de maand april genoemd bij het bezoek van Le Maire en Schouten.  

Dat moet zijn: mei. De kroning vond plaats in juli 2015. In 2012 besteeg de vorst de troon. Bij het aanbieden van de geloofsbrieven in april 2015 is voor het eerst 

over de herdenking gesproken.

Afb. 4

Feestelijke opening 

van de tentoonstelling

1 Rob Zaagman is Ambassadeur van het Koninkrijk der 

Nederlanden in Nieuw-Zeeland, mede geaccrediteerd in 

Tonga, Fiji, Kiribati, Samoa, Tuvalu.

2 De Engelse tekst van de lezing van prof. dr. Malakai 

Koloamatangi 'Tonga-Netherlands first encounter: a meeting 

of cultures', is te vinden op de website van Oud Hoorn.



120

een zwarte daG vOOr Het verzet en  Het verHaal van OOm kOOs

te rekruteren voor werk in de Duitse oorlogsindustrie. 
Steeds meer jonge mannen wachtten dat niet af, 
temeer daar er steeds meer werd bericht over 
geallieerde aanvallen op Duitse oorlogsindustriële 
doelen met ook dode Nederlanders. Het Rode 
Kruis berekende kort na de oorlog dat van de 
in totaal meer dan een half miljoen vrijwillig en 
gedwongen tewerkgestelden bijna dertigduizend 
waren omgekomen. Dus doken velen van hen 
onder, net als zij die na genoten verlof niet meer 
naar Duitsland terugkeerden. Aanvankelijk vonden 
zij dicht bij huis onderdak. Steeds vaker echter 
verder weg, waardoor het moeilijker werd om deze 
onderduikers van de nodige steun te voorzien. 
Vanaf najaar 1944 voegden zich ook stakende 
spoorwegmedewerkers bij hen. Volgens dr. L. de 
Jong telde bezet Nederland ten noorden van de 
grote rivieren bij het einde van de oorlog 350.000 
onderduikers. 

Tante Riek en Frits de Zwerver
De Winterswijkse Helena Kuipers-Rietberg 
(Winterswijk 1893-Ravensbrück 27-12-1944), een 
actieve, felle antinazi, trok zich het lot van de talloze 
ontheemden aan. Zij kwam in contact met de 
gereformeerde dominee Frederik – roepnaam Frits 
– Slomp (1898-1978)1 , predikant in het niet veraf 
gelegen Heemse, die als een boeteprediker door 

eGBert Ottens

De 19e oktober 1943 was een 'rampdag' voor het 
vaderlandse verzet. In het evangelisatiegebouwtje 
Rehoboth van de gereformeerde kerk van Hoorn, 
achter de kosterswoning aan de Oude Turfhaven 13, 
nu Turfhaven, was een vergadering van het verzet 
georganiseerd, waar de Duitsers lucht van hadden 
gekregen. Een drama volgde. Het is onbegrijpelijk 
dat deze voor het nog prille georganiseerde verzet 
zwarte dag, vrijwel in de vergetelheid is geraakt. 

De eerste onderduikers
Vrij kort na de Duitse inval startte de bezetter met 
maatregelen waarbij de vrijheid van joden steeds 
verder werd ingeperkt. Rond de jaarwisseling 1941-
1942 nam het samenbrengen van joden in getto's 
een aanvang en vonden de eerste deportaties naar 
Westerbork plaats. Een aantal van hen probeerde 
door onder te duiken aan deportatie te ontkomen.
Een tweede groep die zich in de loop van de oorlog 
aan het zicht van de Duitsers wilde onttrekken, 
waren de jongemannen die in Duitsland zouden 
worden tewerkgesteld. Al voor het uitbreken van de 
oorlog in ons land waren enkele honderdduizenden 
Nederlanders vrijwillig of minder vrijwillig als 
men werkeloos was, in Duitsland gaan werken. In 
die jaren achtten de Nederlandse Arbeidsbureaus 
werk in Duitsland voor werkelozen zelfs passende 
arbeid. Velen waren nog de mening toegedaan dat 
het minder schandelijk was om in nazi-Duitsland te 
gaan werken dan als werkeloze thuis de hand op te 
houden voor steun. Bovendien konden werkelozen 
die weigerden de grens over te gaan voor werk hun 
steun verliezen. Na de capitulatie meldden zich nog 
eens zo'n 70.000 gedemobiliseerde dienstplichtige 
en beroepsmilitairen bij de arbeidsbureaus. Najaar 
1940 startten de Duitsers een campagne waarin 
zij jongemannen vroegen eigener beweging in 
Duitsland te gaan werken. Maart 1942 bedroeg 
hun aantal al meer dan tweehonderdduizend. Ter 
vervanging van de vele miljoenen jonge Duitse 
mannen die onder de wapenen geroepen werden en 
voor de snel groeiende oorlogsindustrie was dat niet 
genoeg. Langzaamaan werd een regiem ingevoerd 
tot verplichte tewerkstelling, de Arbeitseinsatz. Alle 
achttien- tot drieëntwintigjarigen werden verplicht 
een half jaar in Duitsland te werken. Bedrijven 
moesten opgave doen van hun personeelsformatie, 
de arbeidsbureaus kregen opdracht daaruit mensen 

Ds. Frits Slomp, alias 

Frits de Zwerver en 

ouderling Van Zanten

Voor de noten wordt verwezen naar de website van Oud Hoorn. 
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het land trok, zich bedienend van de schuilnamen 
Frits de Zwerver en ouderling Van Zanten. Hij riep 
zijn gehoor van vooral leden van de gereformeerde 
kerk, de Anti Revolutionaire Partij en het CNV, 
beide laatste in de zomer van 1941 al door de 
bezetter verboden, op niet te buigen voor de 
duistere praktijken van de fascisten en in verzet te 
komen. Vanaf juli 1942 prijkte de naam van Slomp 
bovenaan de lijst van aan te houden gijzelaars en 
moest hij onderduiken. Zijn lezingen en preken 
bleef Slomp houden, waarvoor hij het hele land 
doorreisde. Kuipers-Rietberg, door het verzet 'tante 
Riek' genoemd, zag in de gepassioneerde Slomp 
de aangewezen man om een landelijke organisatie 
voor de hulp aan onderduikers op te zetten. Een 
verzoek van haar, zo schreef Slomp later, kon je 
gewoonweg niet weigeren. 'Kerel, en zou 't nou 
zo erg zijn, als jij om het leven kwam en dat er 
duizenden jongens gered werden?', had Kuipers 
tegen Slomp gezegd. 'Ik had daar niets meer op 
kunnen zeggen', vervolgde Slomp. Het werd begin 
1943 de geboorte van de grootste, belangrijkste 
en meest effectieve verzetsorganisatie in ons land 
voor de hulp aan onderduikers en illegalen, de 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 
kortweg de LO genoemd, met vertakkingen in 
alle provincies. Slomp reisde ook daarvoor door 
het hele land, zocht via zijn kerkelijke netwerk 
contact met mensen die er net zo over dachten 
als hij, waarna provinciale 'beurzen' werden 
ingesteld die onderduikadressen verzamelden, 
bemiddelden bij de plaatsing van onderduikers, 
geld inzamelden, bonkaarten bemachtigden, vaak 
door een overval van de met de LO gelieerde 
knokploegen, en als dat nodig was het regelen van 
vervalste legitimatiebewijzen en andere papieren. 
De organisatie van Slomp en Kuipers-Rietberg dijde 
in korte tijd enorm uit. In de herfst van 1943 telde 
de LO enkele duizenden medewerkers, welk aantal 
een jaar later was gegroeid tot tussen de 12.000 
en 14.000; het aantal districten bedroeg toen meer 
dan honderd. Dit alles ontging de bezetter niet. 
Steeds meer opgeroepen arbeidskrachten kwamen 
niet opdagen. Steeds vaker bleken joden voor het 
verplichte transport naar de opvangkampen al 
te zijn verdwenen, ondanks de steeds strengere  
maatregelen die de bezetter nam. En ook het aantal 
overvallen op distributiekantoren en buitgemaakte 
bonkaarten en identiteitsbewijzen steeg.

Wat aan 19 oktober 1943 vooraf ging
In Enkhuizen werd in augustus 1943, in overleg 
met de top van de LKP, de Landelijke Knokploegen, 

en de bestuurders van de LO-Noord-Holland, de 
eerste knokploeg in Noord-Holland opgericht. 
Een uit Groningen afkomstige, in Enkhuizen 
ondergebrachte onderduiker, kreeg de leiding. 
Als lid van de LO had hij meerdere landelijke 
vergaderingen van de 'beurs' bezocht. Samen met 
enkele andere LO-medewerkers had hij in de zomer 
van 1943 tot twee keer toe vergeefs geprobeerd 
een distributiekantoor in Warfum en Venhuizen 
te overvallen. In de nacht van 31 augustus op 
1 september hadden ze meer succes, toen ze 
een vervalser van persoonsbewijzen en andere 
documenten, uit het gemeentehuis van Hoogkarspel 
wisten te bevrijden. De Sicherheitspolizei pakte 
eerst enkele LO-ers op en op 14 oktober 1943 een 
aantal leden van de overvalploeg2.  Een paar dagen 
later stond een vergadering van de provinciale LO 
met een deel van de landelijke top in Enkhuizen 
gepland. Omdat men met recht vreesde dat de 
Duitsers daar nog steeds actief waren, werd die 
vergadering op het laatste moment naar Hoorn 
verplaatst. Koeriers brachten de boodschap rond. 
Tijdens een algemene treincontrole van Den Helder 
naar Hoorn werd bij Leen Pieterse uit Breezand, 
die actief was voor de LO in Anna Paulowna, een 
propje papier gevonden met het Hoornse adres er 
op. Omdat hij een onvoldoende verklaring voor 
dat papiertje met adres kon geven, werd Pieterse 
aangehouden en besloten een val uit te zetten in 
Hoorn3 . Aanvankelijk werd vermoed dat er verraad 
in het spel was, waardoor de bezetter op de hoogte 
was geraakt van de bijeenkomst in Hoorn, maar dat 
is nimmer bewezen4.  

Negentien arrestaties
Negentien mensen pakte de Sicherheitspolizei die 
middag in oktober in Rehoboth op. Vier leden van 
de landelijke organisatie, verder vrijwel de gehele 
Noord-Hollandse organisatie van de LO, waaronder 
de beide provinciaal leiders Willem Brinkman (Van 
de Brink) en Klaas. Bovendien twee onderwijzers 
die in het gebouwtje lesgaven omdat de christelijke 
lagere school aan het Nieuwe Noord was 
geconfisqueerd. Allen werden overgebracht naar de 
gevangenis aan de Amsterdamse Amstelveenseweg. 
Een dag later arresteerden de Duitsers nog eens vier 
niets vermoedende Utrechtse verzetsmensen5. Eén 
van de landelijke leiders, misschien Arnold (A.R. 
Zandberg), had een brief voor de groep in Zeist bij 
zich. Hij behoorde met Cary Stomp (Catharinus) 
uit Zeist, tot de eersten die tot de organisatie 
van Slomp toetraden. Beiden waren bevriend met 
dominee Slomp. Cary was leider in de provincie 
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bleef bestaan. Piet Verbeek werkte als colporteur 
bij de uitgeverij. Hij verkocht de boeken van de 
uitgeverij langs de deur. Edecea8  had een groep 
colporteurs in dienst. Door zijn werk als colporteur 
kon Verbeek makkelijk bij zijn adressen langsgaan. 
Het wekte geen argwaan. 
Verbeek was die middag wat verlaat. Enkele 
aanwonende vrouwen die in de gaten hadden dat de 
Duitse Sicherheitspolizei in het evangelisatiegebouw 
Rehoboth actief was, duwden Verbeek snel een 
woning binnen en vertelden hem over het gevaar. 
Kruip door sluip door over binnenerven en door 
steegjes ontsprong Verbeek de dans. Hij dook 
onder op de boerderij van de familie Som aan de 
Berkhouterweg 28, en zette het werk voort als 
leider van het district Hoorn9.  Die schuilplaats 
bevond zich letterlijk onder de ogen van de 
bezetters. Achter de boerderij lag een aarden baan, 

die in 1949 voor de aanleg van de A7 zou worden 
gebruikt. In deze aarden baan hadden de Duitsers 
enige bunkers gebouwd. Na de oorlog deden 
die nog jaren dienst als stalling voor paarden en 
kalveren. Tijdens de oorlog verbleef een tiental 
Duitsers bij en in de bunkers. De poort naar de 
boerderij werd zelfs door een schildwacht bewaakt. 
Desondanks verbleven er gedurende de oorlog drie 
tot vier onderduikers in de kelder. Vanaf eind 1944 
was de boerderij ook in trek bij mensen die op 
voedseltochten waren. Ze aten er en overnachtten 
er ook, in de schuur tot in de hal. In al die drukte 
viel Verbeek niet op. Merkwaardigerwijze vond er 
nooit een huiszoeking bij de familie Som plaats, 
al schrok men zich eenmaal wezenloos toen een 
groep Duitse soldaten kwam schuilen terwijl er een 
vergadering van de plaatselijke LO plaatsvond. Zie 
de nuchtere column die Verbeek daarover in het 
naoorlogse blad De Zwerver schreef.

Utrecht6.  Ook de groep in Leeuwarden liep gevaar, 
maar die kon bijtijds worden gewaarschuwd. De 
beide onderwijzers kwamen na een maand weer op 
vrije voeten. 

In Het Grote Gebod, het magistrale boek waarin het 
verzet vijf jaar na de oorlog nauwgezet zijn daden, 
doden en de gevolgen reconstrueert, lezen we iets 
over de eerste verhoren en de gebetenheid van de 
SD om dominee Slomp in handen te krijgen. 'De 
SD weet meer dan men heeft kunnen vermoeden. 
Bij de verhoren vraagt men de arrestanten of ze Ds 
van Zanten kennen. Nee, die kennen ze niet, ze 
zijn allen Gereformeerd en dat is zeker geen Geref. 
predikant. Of ze dan Ds Slomp kennen? Men weet, 
dat deze verzetspreken houdt. 'Er spricht immer 
vom Teufel', zegt de SD, daarmee blijk gevend, 
zijn preek over de Satan, die als een bliksem uit de 
hemel valt, te kennen. Ja, die kent Arnold wel, dat 
was een klant van hem toen hij nog in Nieuwlande 
stond7.  Maar dat was zo'n boertje, dacht men nu 
heus, dat die de leiding van een verzetsorganisatie 
op zich zou nemen?...' 
'De klap was raak en hard…', vervolgt het hoofdstuk 
over de Utrechtse LO in het gedenkboek van de LO 
en de LKP. 'Men heeft op een vulkaan gedanst en de 
lavastroom dreigt nu de organisatie te overspoelen. 
Gelukkig ziet Arnold kans een briefje naar zijn 
vrouw te zenden, waarop staat: 'Laat Frits oppassen 
met de kou en niet naar buiten komen en laat de 
kinderen niet uit logeren gaan bij Dr Magerman 
in Utrecht'. De vrouw van Arnold begrijpt er eerst 
niet veel van, maar de naam Frits doet haar toch 
wel vermoeden, dat het een waarschuwing voor 
dominee Slomp is. Als deze het briefje onder ogen 
krijgt, weet hij dat de SD hem zoekt en Utrecht als 
vergaderplaats niet meer veilig is.

Ome Koos
Enkele landelijke kopstukken waren die 19e 
oktober verhinderd om naar Hoorn te komen. Zij 
ontkwamen aan aanhouding. Net als de Hoornse 
LO- en LKP-voorman Ome Koos, schuilnaam 
voor Piet Verbeek Lzn. (Noordwijk 1882-Hoorn 
1966), ouderling van de gereformeerde kerk en lid 
van de door de Duitsers verboden ARP en CNV. 
Verbeek was werkzaam bij de Hoornse drukkerij en 
uitgeverij Edecea, bondsdrukkerij van het CNV, het 
Christelijk Nationaal Vakverbond. Nadat de vak-
bonden door de Duitsers waren opgeheven, werd 
ook drukkerij Edecea gedwongen om te stoppen. 
In 1942 werden de machines verkocht en werd 
P.J. Steenblok als directeur ontslagen. De uitgeverij 

Ingang gebouw 

Rehoboth gelegen 

achter

de kosterswoning, 

Oude Turfhaven 13

In de cirkel het hoofd 

van LO-LKP-leider Piet 

Verbeek. Voor hem 

verschillende leden 

van de LKP-ploeg. 
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Ook in de maanden volgend op de tragische 19e 
oktober werd de LO-groep Hoorn geconfronteerd 
met dramatische verliezen. In februari 1944 werden 
vier LO-ers gearresteerd en enkele weken later nog 
eens twee. Halverwege 1944 waren er nog maar 
twee actieve leden van de oorspronkelijke LO- 
ploeg Hoorn over: Piet Verbeek en Henk van Raalte. 
Veel heeft Verbeek niet over de oorlogstijd verteld. 
Na de bevrijding zette hij zich vooral in voor het 
herstel van goede verhoudingen in de naoorlogse 
samenleving. In het april 1946-nummer van De 
Zwerver, Weekblad van de Stichting LO-LKP, stond 
een column van O.K., Oom Koos, waarin hij met 
een soort nuchterheid een spannend moment in 
november 1944 in de boerderij van de familie Som 
memoreert: Nattigheid.  

De gevolgen
De gevolgen van de arrestaties in Hoorn waren in 
het gehele land voelbaar. 'Het was alles tezamen een 
dure les', schrijft Loe de Jong onbewogen in zijn 
standaardwerk Het koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, om vervolgens over te gaan op 
de reorganisatie van het verzetswerk die het gevolg 
van de arrestatiegolf was. Dominee Slomp die – 
merkwaardige loop van de geschiedenis, kort na 
de oorlog door de gereformeerde kerk van Hoorn 
als evangelisatiedominee werd aangetrokken en 
vanuit datzelfde Rehoboth zijn evangelisatiearbeid 
organiseerde – werd gedwongen zich uit de leiding 
van de landelijke organisatie terug te trekken, 
wat hem zwaar viel, maar onontkoombaar was. 
Hij was immers een van de meest gezochte 
voormannen van het verzet. De landelijke beurs 
werd opgeheven, de provinciale beurzen werden 
in omvang teruggebracht, het accent van het werk 
kwam bij de districten te liggen. In Het Grote Gebod, 
wordt met meer emotie op deze 'rouwdatum voor 
de LO' teruggeblikt, waarbij tussen de regels door 
blijkt hoe naïef de organisatie aanvankelijk was. 
De gevangen genomen Cary was voor de Utrechtse 
LO van groot belang. Een aantal van zijn 
vrienden bedacht het plan om hem en de andere 
Hoornse arrestanten tijdens hun overbrenging 
van de Amstelveenseweg naar de gevangenis in 
Scheveningen, te bevrijden. Hulp werd toegezegd 
door de volledige Twentse KP. Enkele andere 
Utrechtse knokploegen zouden paraat staan om 
op het eerste signaal bijstand te verlenen. Maar het 
plan mislukte. De gevangenen waren de avond voor 
het proces al naar Scheveningen overgebracht. Tot 
opluchting van de achterblijvende families en de 
makkers uit het verzet werden geen doodstraffen 

opgelegd. De meesten werden naar Vught 
overgebracht en vandaar naar kampen in Duitsland 
getransporteerd, waar een aantal van de 'Hoornse 
groep' tijdens de oorlog of kort erna door ziekte en 
uitputting stierf.  

Niet terug- maar vooruitkijken
Onder dit motto pakte Verbeek meteen na de 
bevrijding zijn werkzaamheden weer op. Vier 
dagen na de vijfde mei was hij één van de 
belangrijkste sprekers die burgemeester Leemhorst 
onder grote belangstelling op de Roode Steen, voor 
Horinezen Kaasmarkt, welkom mocht heten na 
diens terugkeer uit de onderduik. Twee dagen later 
nam de LO-LKP het kringhuis van de NSB aan de 
Kaasmarkt in gebruik als districtshuis voor het 
voormalige verzet. Het Westfriesch Dagblad schreef 
over de lange rede van de heer Verbeek, die tot 
verbazing van de krant 'onder de grond Oom Koos' 
bleek te heten. Na het Wilhelmus werd de 'goede, 
oude, trouwe Vaderlandsche vlag' aan het gebouw 
gehesen.' Twee Canadezen, oom Koos, en enkele 
commandanten van de KP werden daarna op de 
schouders genomen en langs het dankbare publiek 
gedragen. Twee maanden later bereidden de oud-
onderduikers in Hoorn hun gastouders en de 
medewerkers van de LO en de LKP een feestelijke 

Piet Verbeek als 

ambtenaar van de 

burgerlijke stand
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avond op de Roode 
Steen, die na een 
kranslegging bij 
de Grote Kerk 
werd voortgezet in 
Het Park. Verbeek 
bedankte de 
onderduikers en 
spoorde hen aan 

om zich voor de wederopbouw van het land 
en de bevrijding van Indië in te zetten. Medio 
november volgde de uitreiking in het LO-gebouw 
van de zilveren herinneringsinsignes die de 
dankbare ondergedokenen speciaal voor de LO-en 
LKP-ers hadden laten vervaardigen. Weer was 
het Verbeek die namens alle verzetsmannen en 
-vrouwen dankte 'voor het zo fijn gekozen blijk 
van waardering.' Langzaam hernam het leven 
zijn gewone gang. Verbeek werd lid van tal van 
commissies die de zaken in Hoorn weer op de 
rails moesten zien te brengen: de adviescommissie 
in bestuurszaken van de burgemeester, die 
immers een kleine twee jaar weg was geweest, 
de afdeling Hoorn van het Gewest Amsterdam 
van de zuiveringscommissie van de Koninklijke 
Marechaussee, de zuiveringscommissie Hoornse 
gemeentebedrijven. Verbeek werd voorzitter van 
de vertrouwenscommissie ter benoeming van 
de leden van de tijdelijke noodgemeenteraad, 
plaatsvervangend lid van het Stembureau, 
kandidaat raadslid namens de Christelijk Nationale 
Volkspartij, een samenwerkingsverband van CHU 
en ARP voor de noodraad, waarin hij ook werd 
verkozen. En toen de zwarte handel en speculatie 
in bonnen in Hoorn in de eerste naoorlogse 
maanden de overhand leken te krijgen, richtte hij 
zich met een comité van twintig personen via de 
kranten tot de Hoornse bevolking met het verzoek 
zich daardoor niet te laten verleiden.   

Een smerige en anonieme lastercampagne
Kort voor de eerste naoorlogse reguliere 
raadsverkiezingen in de zomer van 1946, brak 
totaal onverwacht een anonieme geruchten- en 
lastercampagne over Verbeek los, die als lijsttrekker 
op de eerste plaats van de gecombineerde ARP-
CHU-lijst stond. Hij zou zich tijdens de oorlog 
onder andere hebben verrijkt ten koste van anderen 
en zich van de Duitsers gestolen goederen hebben 
eigen gemaakt. In een ingezonden brief in de 
Hoornse kranten, gedateerd 17 juni 1946, nemen 
Verbeeks vrienden uit het verzet – namens de 
KP: A. Vortman (Ab), H.C. Dijkstra (Kees) en H. 

Kleipoel (Lange Henk), namens de LO: Mej. D. van 
Vliet (tante Dieuw) en R. Wols (Riekus) en namens 
het NSF: J. Vet (Jan) – het onder de titel 'Geruchten 
of laster?' voor hem op. 
Zij schreven: 
'Naar wij bij geruchte vernamen, wordt beweerd, 
dat er geruchten gaan, dat de heer P. Verbeek Lzn. 
te Hoorn zich tijdens de bezetting zou hebben 
verrijkt ten kóste van anderen!! Verder bleek ons 
bij geruchte dat hij zich verrijkt zou hebben met 
van de Duitsers geroofde goederen'. Ziezo! Die 
zit! Welk een moraal. Vreselijk. Maar het mooiste 
komt nog, geachte lezer. Deze 'mijnheer' P. Verbeek 
Lzn. te Hoorn staat, nota bene, als no. 1 op de 
lijst van de een of andere politieke partij voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hoe bestaat het! Waar 
zo'n man zich al niet mee bemoeit. Zeker om zijn 
duistere praktijken gedurende de oorlog te dekken. 
Schande! Wat zegt U, geachte lezer? Wie of deze 
mijnheer P. Verbeek Lzn. te Hoorn dan wel is? Dat 
is Oom Koos. Ja, ja! Oom Koos van de L.O. U weet 
wel, de in Hoorn zo bekende Oom Koos.' 
De briefschrijvers, echt kwaad, vervolgen: 
'Mmaarrrrrr .... nu gaan wij uit een ander vaatje 
tappen. Geen grapjes meer. Men gooit met modder 
naar de meest eerbiedwaardige figuur uit de 
illegaliteit. Een man, die in de strijd voor 'Vrijheid 
en Recht', voor 'Democratie' en 'Vaderland' alles 
heeft gegeven. Ondanks zijn voor deze strijd 'hoge' 
leeftijd, heeft hij gestreden in de voorste gelederen. 
Menigmaal op het nippertje aan de dood ontsnapt. 
'Doorgaan', was zijn parool. Oom Koos, door de 
jongeren uit de illegaliteit geëerd als voorman; als 
één der onzen, die zich belangeloos in dienst stelde 
van de goede zaak, die nimmer heeft getracht op 
enigerlei wijze voordeel te behalen, die voor ons 
allen een stuwkracht en een voorbeeld was. Eén der 
weinige 'weerbare' democraten. Van welk een groot 
formaat moeten de 'democraten' zijn, die, om 't 
'door hun tijdens de bezetting aangenomen slappe 
houding' verloren terrein te herwinnen, nogmaals 
hun ware karakter tonen, door het organiseren 
van een zo minderwaardige lastercampagne. Wij 
tarten deze in moeilijke tijden zo 'strijdvaardige' 
democraten, die deze geruchten lanceren, de feiten 
waarop zij doelen, op dezelfde wijze en nog vóór de 
a.s. verkiezingen, te publiceren. 'Wij' zijn in staat 
en bereid met open vizier te strijden voor de eer 
van één der besten van ons. Wij verzekeren hen dat 
wij het antwoord op hun aanklacht binnen enkele 
dagen nadien zullen publiceren. Wij weten vrij 
goed uit welke hoek de wind waait. Welaan, mijne 
heren! Het woord is aan U!' 

Boekomslagen van 

enkele uitgaven van 
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Gevelsteen boederij 

Berkhouterweg
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Het laat zich raden. De anonieme geruchtenver-
spreider of -verspreiders hielden zich gedeisd. Uit 
welke hoek de verdachtmakingen kwamen is nog 
altijd een raadsel. Vermoedens waren er wel. 
Tot en met 1958 bleef P. Verbeek als nestor een 
zeer achtenswaardig lid van de gemeenteraad van 
Hoorn. Hij pakte na de oorlog zijn kerkelijke 
activiteiten en zijn werk bij de uitgeverij van Edecea 

weer op en ontwikkelde zich tot de rechterhand 
van het hoofd van de uitgeverij, de heer Steenblok. 
In 1947 werd ook de drukkerij weer opgestart. 
Het CNV zocht een nieuwe directeur, dat werd K. 
Korpershoek sr. Oktober 1947 vierde het echtpaar 
Verbeek zijn veertigjarig huwelijk. Begin jaren 
vijftig stopte Verbeek bij Edecea. Hij overleed in 
1966 in Hoorn, 84 jaar oud.

 

Waar zij terecht 

kwamen in het water 

Tekening uit 'De 

Zwerver'

Column van Oom Koos in De Zwerver, Weekblad van de Stichting LO-LKP, van 13 april 1946 

NATTIGHEID                  November 1944

Alle dagen regen, regen en wind.
't Viel niet mee op gammele fietsen door weer en door wind langs de wegen in West-Friesland. En 't 
regende maar. De waterstand was hoog. Vele landerijen stonden blank. Ook de landerijen rondom de 
boerenhoeve van S. aan de Berkhouterweg bij Hoorn. Die boerenhoeve was een 'broeinest van verzet'. 
De bewoners rasechte vaderlanders. Onderduikers waren er altijd, in de regel drie of vier tegelijk. Oom 
Koos, de districtsleider, was er bijna een jaar ondergedoken. De inrichting van de hoeve was als het ware 
op het verzetswerk ingesteld. Zo was er b.v. een pracht van een schuilplaats, n.l. onder de vloer van het 
woonhuis. In een tot kleerkast herschapen bedstede kon men achter de daarin hangende kleding een 
stuk van het zijschot openduwen. Door de daardoor 
ontstane opening liet men zich zakken, sloot het 
geopende deel zodanig af dat men het vanuit de 
kleerkast niet meer openduwen kon, en men zat veilig 
opgeborgen. Geen enkele toegang dat de ondergrondse 
ruimte was te vinden.
Op zo'n kille November-regenmiddag was Oom Koos 
met z'n medewerkers L.O. uit Hoorn op deze hoeve 
in vergadering bijeen. Niets bijzonders. Dat gebeurde 
daar elke week. Zo ook nu, nu 't zo regende en de 
waterstand zo hoog was. Een dame en zeven heren. 
Lies, Theo en Harry, Piet en Ben, Jan en Rikus en 
Oom Koos. Als gewoonlijk lag de tafel bedolven 
onder allerlei bewijzen van illegaliteit. Valsechte P. 
B.'s, valse en vervalste-echte ausweisen, inlegvellen, 
circulaires C.B. en C.I.D., illegale blaadjes enz. enz. De 
beraadslagingen waren druk aan de gang. Daar treedt 
plotseling de boerin binnen met de uitroep: 'Een aantal 
Moffen komt het erf op'. In een oogwenk verdwenen 
alle paperassen van tafel tussen kleding of in actetassen. 'Naar de schuilplaats!!' Maar Lies met een paar 
heren gaven blijkbaar aan de hooizolder de voorkeur. Oom Koos met de anderen waren al in de bedstee-
kleerkast, duwden het luik open en verdwenen, de een na de ander, onder de vloer, waar zij terecht 
kwamen in ... het water in vette, vieze, modderige klei. Ze zeiden maar niet veel, bibberden des te meer, 
nee heus niet van angst, van kou en narigheid. Want 't tochtte vreselijk en er was veel nattigheid. Hoelang 
ze er zaten. Voor hun besef een lange tijd. Toen kwam de verlossende roep van de boerin: 'Alles veilig'. 
De vuilbemodderde LO-ers sloegen een pover figuur tegenover hun uit-het-hooi-kruipende collega's. De 
beraadslagingen werden weer met animo voortgezet. 't Werk moest voortgang hebben. Door het raam 
zagen ze de moffen als gelaarsde natte-katten langs de weg gaan. Ze hadden een poosje geschuild voor 
de regen .... 
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kaarin sundsBack*

Introductie
Dat Hoorn sinds eeuwen een zeer internationale 
stad is geweest, met invloeden van heinde en verre, 
is voor velen een feit, maar dat er in de zeventiende 
en achttiende eeuw een groep Noren in de stad 
woonde, is minder bekend. Een van de belangrijkste 
redenen waarom deze groep Noren vergeten is, 
komt waarschijnlijk omdat zij op zichzelf waren 

en weinig integreerden in de Hoornse samenleving. 
Zij woonden vlak bij elkaar, gingen naar dezelfde 
kerk, trouwden met andere Noren en gingen in hun 
vrije tijd veel met elkaar om. Daarnaast hadden zij 
weinig financiële en materiële middelen, waardoor 
er vandaag weinig sporen van hen nog te vinden 
zijn. Toch was het een aanzienlijk aantal Noren 
dat in deze periode in Hoorn woonde. Om een 
idee te geven van de aantallen kunnen we naar 
de volgende cijfers kijken: Tussen 1607 en 1711, 
bijvoorbeeld, trouwden 1138 Noren in Hoorn en 
tussen 1626 en 1750 werden 671 Noren lid van de 
Lutherse Kerk.1 Het totale aantal Noren in de stad 

moet aanzienlijk hoger zijn geweest. Niet iedereen 
was lid van de kerk, in de stad woonden Noren die 
al getrouwd waren voordat ze naar Hoorn kwamen, 
er waren mensen die nooit trouwden en mensen 
die ergens anders trouwden. Ook waren er veel 
gezinnen met kinderen aanwezig in de stad die niet 
in de bronnen terug te vinden zijn. 
Twee van de weinige plekken waar we informatie 
over deze groep buitenlanders kunnen vinden, is 
in de huwelijksregisters en de ledenadministratie 
van de Lutherse kerk. Daar vinden we niet alleen 
de namen en herkomstplaats van de mensen, 
maar ook hun adres in de stad, hun leeftijd en 
soms het beroep van de man. Een andere bron 
van informatie zijn de lijsten van nieuwe leden 
van de Lutherse kerk. Ook hierin staan de namen, 
herkomstplaatsen en adressen van de nieuwe 
leden. Een analyse van dit bronnenmateriaal is 
hier gebruikt om informatie over deze tot nog toe 
onbekende Noorse gemeenschap in Hoorn in de 
vroegmoderne periode te verkrijgen. We zullen zien 
wie ze waren, waar ze vandaan kwamen, wat ze in 
Hoorn deden en waar ze woonden. 

Problemen met het bronnenmateriaal: 
namen en nationaliteiten
Onderzoek doen naar een groep niet vermogende 
migranten in een vroegmoderne stad, brengt 
problemen met zich mee. Niet alleen zijn 
deze migranten veelal niet te vinden in het 

de miGratie van nOOrse vrOuwen naar  HOOrn 

Noorse naaldkunst, 17e 

eeuw
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Gezicht op Risør,  
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de miGratie van nOOrse vrOuwen naar  HOOrn 

Het tweede grote probleem in de vroegmoderne 
bronnen is de vernederlandsing van namen. Om de 
nationaliteit van individuen in het bronnenmateriaal 
te bepalen, zou een historicus wellicht onderzoek 
kunnen doen naar voornamen die typerend zijn 
voor een specifiek land of gebied. Zo is het 
waarschijnlijk dat iemand met de naam Jørund uit 
Noorwegen komt en iemand met de naam Mijntje 
uit Nederland. Echter, als iemand in Nederland in 
de vroegmoderne periode geregistreerd werd in, 
bijvoorbeeld doop- trouw- of begrafenisregisters, 
werden de vaak buitenlands klinkende namen 
grondig vernederlandst. Zo zouden de Noorse 
namen Rolf Peterssønn en Marit Tønnesdatter 
vernederlandst kunnen worden naar Roelof 
Pieterszoon en Marritje Teunisdochter, of een 
andere Nederlands klinkende variatie op deze 
namen.
Dat betekent dat het moeilijk is in bronnenmateriaal 
waar niet specifiek een nationaliteit genoemd 
wordt, maar slechts namen, om te bepalen 
waar deze personen vandaan kwamen. Ook 
wordt genealogisch onderzoek naar eventuele 
Scandinavische voorvaderen bemoeilijkt omdat 
de achternamen van generatie op generatie 
veranderden. 

Voor dit artikel over de Noorse migranten in Hoorn 
is daarom slechts gebruik gemaakt van twee soorten 
bronnen waar ook geboorteplaats en -land van de 
migranten expliciet genoemd worden, namelijk de 
Lutherse ledenregisters en de trouwregisters van 
de stad.

bronnenmateriaal omdat ze niet genoeg geld hadden 
voor, bijvoorbeeld, een notaris of om ingeschreven 
te worden in een gilde. Zelfs in bronnen waar 
'iedereen' te vinden is, zoals doopboeken of 
begrafenisarchieven, zijn deze migranten vaak 
moeilijk, zo niet onmogelijk, te traceren.  Als je 
onderzoek naar een bepaalde groep wilt doen, 
Noren in dit geval, ben je als historicus afhankelijk 
van bronnenmateriaal waarin onomstotelijk bewijs 
te vinden is dat de onderzochte mensen inderdaad 
uit Noorwegen kwamen.
Het eerste probleem in de historische bronnen 
heeft met de achternamen te maken. Vandaag is het 
vaak mogelijk om de nationaliteit van iemand te 
bepalen aan de hand van de achternaam. Iemand 
die Van Dijk als achternaam heeft, komt vast 
uit Nederland en iemand die Olsen heet, komt 
waarschijnlijk uit een Scandinavisch land. Dit was 
anders in de vroegmoderne periode. Toen werd 
de achternaam gebaseerd op de voornaam van de 
vader. Dit soort achternamen worden patroniemen 
genoemd. Alleen vermogende mensen of mensen 
uit een bekend geslacht hadden in deze periode 
specifieke achternamen die overgedragen werden 
van generatie op generatie. Met patroniemen werkte 
dat anders. Als twee kinderen met de namen Pieter 
en Anna een vader hadden met de voornaam Jan, 
kregen zij de achternamen Janszoon en Jansdochter. 
Deze achternamen werden niet overgedragen op 
kinderen van de volgende generatie. 

Oslo

Ligging van Risør,  

de vernederlandste 

naam van West-Risør, 

aan de zuidwestkust 

van Noorwegen

Risør
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Aan de groei en grote welvaart van Hoorn kwam 
een   einde in de derde kwart van de zeventiende 
eeuw, toen een zware recessie optrad. Als gevolg 
van een vermindering van de goederen verhandeld 
in Europa, werden havensteden als Hoorn hard 
getroffen. Daarnaast nam de prijs voor Noorse 
producten, zoals hout, dusdanig toe dat nieuwe 
Europese regio's werden benaderd voor de toevoer 
hiervan. Dat betekende dat de Noorse schepen, 
die vaak naar Hoorn kwamen, nu wegbleven, 
waardoor de ernstige economische problemen 
van Hoorn alleen toenamen.6 In dezelfde periode 
verzandden de havens van Hoorn. Schepen kregen 
moeilijkheden om voor anker te gaan. Het werd 
eenvoudiger voor de schepen om niet te stoppen 
in Hoorn, maar door te varen naar Zaandam en 
Amsterdam.7 Volgens de Noorse historicus Oddleif 
Hodne kwamen Noorse migranten naar Hoorn met 
name in de periode 1625-1725. De piek van de 
Noorse migratie naar Hoorn lag, volgens Hodne, 
tijdens de periode van de Hoornse economische 
voorspoed, tussen 1640 en 1680.8 

Tienduizenden Noorse vrouwen en mannen 
verhuisden in de vroegmoderne periode naar de 
Republiek op zoek naar een beter leven. Het 
grootste gedeelte van hen kwam uit kustgebieden 
in het zuiden en het zuidwesten van Noorwegen. 
Aangezien heel Noorwegen in deze periode niet 
meer dan ongeveer 500.000 inwoners had, was 
de emigratie van duizenden Noren zeer merkbaar 
in de Noorse kustplaatsen. De belangrijkste reden 
voor de migranten naar Hoorn te komen was de 
kans op werk. Hoorn was immers het commerciële 
centrum van de regio en bovendien een van de 
belangrijkste steden van de Nederlandse Oost-
Indische Compagnie.9

Hoorn in de vroegmoderne periode en de 
connecties met Noorwegen
In de zeventiende eeuw maakte de Republiek der 
Nederlanden een periode mee van sterke culturele 
en economische groei. In deze periode floreerde de 
handel. Er was grote behoefte aan arbeidskracht in 

de alsmaar groeiende steden en in de handelsvloot 
van de VOC. Hoorn kende toen ook een periode van 
economische en demografische bloei. De groei van 
de intraregionale handel in vee, zuivelproducten, 
maar ook in bier, stimuleerde de ontwikkeling van 
commerciële netwerken tussen Hoorn en Noord- 
en Oost-Europa aan de ene kant en de rest van 
Nederland aan de andere kant. In de loop van 
deze periode werd Hoorn een steeds belangrijker 
distributiecentrum van bulkproducten, zoals graan, 
zout en hout. Deze producten werden vervoerd 
naar andere delen van Nederland. Dat zorgde 
ervoor dat Hoorn een doorvoerstad werd.2 Op het 
hoogtepunt van de Hoornse welvaart, rond 1650, 
had de stad ongeveer 16.000 inwoners, inclusief 
de migranten.3  

In het midden van de zeventiende eeuw was 
Noorwegen de belangrijkste handelspartner van 
Hoorn; maar liefst 39% van alle in Hoorn ingevoerde 
producten waren afkomstig uit Noorwegen.4 Hoorn 
profiteerde sterk van de directe houthandel met 
de zuidwestelijke delen van Noorwegen en als 
gevolg van deze commerciële activiteiten, waren 
er regelmatig schepen die van en naar Noorwegen 
gingen. In het jaar 1681, bijvoorbeeld, kwam 
30% van de schepen in de haven van Hoorn uit 
Noorwegen en de meerderheid daarvan vervoerde 
hout.5 

Haven van Risør, 1899, 

foto: G.A. Schønberg  

De Lutherse Kerk aan 

de Ramen, zeventiende 

eeuw. Bron: ELG Hoorn
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De Lutherse kerk en haar leden
In de zestiende en zeventiende eeuw werden 
verschillende Lutherse gemeenten gesticht in de 
Republiek. In Hoorn werd de Lutherse kerk een 
van de belangrijkste kerken van de Duitse en 
Noorse gemeenschap. De eerste Lutherse kerk 
van Hoorn ontstond in 1628. In dat jaar vluchtte 
de Duitse Lutherse predikant Johannes Vijand 
vanwege de Dertigjarige oorlog en belandde in 
Hoorn. Het verhaal gaat dat toen Vijand naar de 
bakker ging om brood te kopen, de bakker hem 
vertelde dat zijn vrouw ook Lutherse was en dat 
er een groot aantal Lutheranen aanwezig was in 
Hoorn. Vijand bemerkte dat er duidelijk behoefte 
was aan een Lutherse predikant in Hoorn, en begon 
twee keer per dag te preken in het huis van de 
bakker. Dit bleek een groot succes. De bakkerij was 
al snel te klein voor alle luisteraars. Daarom werd 
na een tijdje een zolder gehuurd welke tijdelijk als 
kerk kon dienen voor de immigranten. De volgende 
jaren bleef het aantal leden van de Lutherse kerk 
groeien als gevolg van de vele nieuwe immigranten. 
Er was zelfs een periode waarin twee aparte 
Lutherse gemeenschappen naast elkaar bestonden 
in Hoorn. Een Noorse predikant, Jonas Olaus, met 
eigen, veelal Noorse volgelingen, kocht in 1631 een 
stuk land in de Tempelsteeg, een zijstraatje van de 
Ramen, waar hij een kerk liet bouwen. Tot 1637 
werden Lutherse diensten gehouden zowel door 
Jonas Olaus in de Tempelsteeg als door Johannes 
Vijand op de zolder. Pas na 1637, toen Johannes 
Vijand naar Woerden vertrok om daar als predikant 
te werken, was de kerk van Olaus de enige kerk 
voor de Lutheranen.10

De Lutherse kerk in Hoorn stond bekend om 
zijn vele leden van buitenlandse afkomst. De 
meerderheid van de nieuwe leden van de Lutherse 
kerk werd geregistreerd in de periode 1651-1767.11 

Vluchtelingen uit Duitsland en zeelieden uit de 
Scandinavische landen kwamen naar Hoorn op 
zoek naar werk en werden lid van de Lutherse 
kerk. Omdat deze kerk zoveel buitenlandse leden 
had, bood het nieuwe migranten gelijk een sociaal 
netwerk en kennis met lotgenoten afkomstig uit 
dezelfde gebieden als zij zelf. De meerderheid 
van de Scandinavische Lutherse migranten was 
Noors. 75% van de Scandinavische Lutherse 
leden was afkomstig uit Noorwegen, terwijl 15% 
uit Denemarken kwam en 10% uit Zweden.12 
De meerderheid van de nieuwe Noorse leden 
van de Lutherse kerk in Hoorn was afkomstig 
van de zuidwestelijke kust van Noorwegen. Een 
groot aantal van de vrouwen werd vergezeld door 
familie en vrienden uit dezelfde regio. Dit is 
niet verwonderlijk, aangezien Hoorn uitgebreide 
handelsnetwerken met deze regio van Noorwegen 
had.13 

De Noorse gemeenschap in Hoorn
Hiervoor hebben we gezien dat een vrij grote 
Noorse gemeenschap aanwezig was in Hoorn. 
Kenmerkend voor deze gemeenschap was dat 
ze heel hecht lijkt te zijn.  60% van de Noorse 
vrouwen in Hoorn, bijvoorbeeld, trouwde met 
Noorse mannen, merendeels afkomstig uit dezelfde 
streek in Noorwegen. De andere vrouwen trouwden 
het liefst andere Scandinaviërs of mannen afkomstig 
uit Duitsland. Dat zoveel vrouwen Noorse mannen 
trouwden is een aanwijzing dat de sociale banden 
tussen de Noren heel sterk waren en sterk bleven. 
Van de 175 Noorse vrouwen die in de periode 
1650-1680 lid van de Lutherse kerk werden, 
kwamen 134 samen met andere Noren naar de 
stad. Hun precieze relatie kennen we niet, want 
alleen als een man zijn echtgenote meebracht werd 
hun relatie expliciet vermeld, anders niet. Toch is 
het mogelijk om een idee te krijgen van de relaties 
tussen de Noren die zich registreerden als nieuw 
lid van de Lutherse kerk als we bijvoorbeeld hun 
achternamen, plaats van herkomst en datum van 
registratie vergelijken. Bijvoorbeeld op 14 april 
1672 werden veertien Noren ingeschreven als 
nieuwe leden van de Lutherse kerk.14 Van deze 
veertien mensen kwamen er acht uit Westerisen aan 
de zuidwestkust van Noorwegen en twee uit Larvik, 
een klein stadje aan de zuidkust van Noorwegen. Er 
waren twee gezinnen uit Westerisen, bestaande uit 
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Gerrit Barendts en zijn twee familieleden, misschien 
dochters, Aeltje en Maartje en een getrouwd stel, 
Roelof Pieters en Maddaleentje Theunis. Deze 
vijf mensen woonden in dezelfde straat en zijn 
waarschijnlijk gezamenlijk naar Hoorn gekomen. 

Interessant is dat verschillende migratiepatronen 
kunnen worden gevonden voor vrouwen van 
verschillende Noorse regio's. De vrouwen van 
Westerisen bijvoorbeeld, het Noorse Risør, 
werden meestal vergezeld door familieleden als ze 
ingeschreven werden in de Lutherse kerk, terwijl 
de vrouwen uit Bergen altijd alleen kwamen. Tussen 
1660 en 1670 werden 38 vrouwen uit Westerisen 
ingeschreven als nieuw lid van de Lutherse kerk in 
Hoorn. Daarvan werden 23 vergezeld door familie, 
echtgenoten of vrienden, die ook afkomstig waren 
uit Westerisen en die op hetzelfde adres woonden. 
Er waren niet veel Bergense vrouwen in de Lutherse 
kerk; tussen 1600 en 1750 werden slechts vijf 
vrouwen uit Bergen lid van de kerk en zeven 
vrouwen trouwden. Zij lijken alleen gekomen te 
zijn.

Als we kijken naar de hele zeventiende en achttiende 
eeuw, dan zien we dat er veel Noorse migranten in 
de buurt van de havens woonden. Zij kwamen naar 
Hoorn samen met andere Noorse migranten, ze 
woonden vaak samen en ze kozen er vaak voor om 
met Noren te trouwen. Zij hebben waarschijnlijk op 

die manier hun Noorse culturele identiteit kunnen 
behouden en mede daarom niet goed integreerden 
in de Hoornse samenleving. Dit is wellicht een van 
de redenen waarom deze Noorse gemeenschap in 
vergetelheid geraakt is.
 
Om een idee te krijgen van waar de Noren in Hoorn 
woonden is gebruik gemaakt van de ledenregisters 
van de Lutherse kerk uit de piekjaren van de 
migratie, namelijk tussen 1649 en 1680. In deze 
periode werden 238 Noren lid van de kerk. In de 
nevenstaande kaart, getekend door de beroemde 
kaartenmaker Joan Blaeu en gepubliceerd in 1649, 
is het stratenplan van Hoorn en de havens duidelijk. 
De kaart is gericht op het zuiden. Straten waar meer 
dan vijf Noren woonden in de periode 1649-1680 
zijn gemarkeerd op de kaart.15 Hieruit blijkt dat de 
meest populaire buurten voor de Noren dicht bij de 
havens lagen, maar dat de Noren niet de voorkeur 
gaven aan één specifieke straat. 44 Noren woonde 

in de buurt dicht bij de haven zonder een bepaalde 
straat of adres te noemen en nog eens 60 mensen 
leefden in de buurt van de oostelijke stadspoort, 
die ook vlakbij de havens lag. Aangezien de 
meeste Noorse mannen waarschijnlijk werkzaam 
waren in de havens of als zeelieden, is het niet 
verwonderlijk dat ze dicht bij de havens wilden 
wonen. Naast de 15 straten die in de nevenstaande 
plattegrond verwerkt zijn, woonden Noren op 65 
verschillende locaties in het centrum van Hoorn. 
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De aantallen Noren woonachtig op een 
specifiek adres in Hoorn. 

Straatnaam       Aantal Noren     Nr. op de kaart

Bij de haven  44   1
Tussen de Oosterpoorten 40   2
Oostpoort  25   3
Vijzelstraat  20   4
Modderbacken  16   5
Kleine havensteeg  12   6
Baadland   9   7
't Hoofd   9   7
Schotland   9   7 
Gerritsland   8   8
Oude Doelen   8   8
Jan Krijnsteeg   7   9
Nieuwendam   6  10
Peperstraat   6  10
Timmerwerf   6  11
Achterom   5  12

Detail van de kaart van 

Blaeu. Ingetekend de 

adressen waar Noren 

woonden, 164917.  

Wanneer een grotere periode wordt onderzocht en 
meer kwantitatief materiaal wordt geanalyseerd, 
zien we hetzelfde beeld. Op de onderstaande 
kaart van Hoorn, die gericht is op het noorden, 
zien we in het zwart de concentratie van de 
Noorse nederzetting in bepaalde gebieden van de 
stad voor de periode 1652-1763. Hieruit wordt 
duidelijk dat de Noren in de buurt van de haven 

en in het noordoostelijk deel van de stad woonden. 
De overige migranten waren meer gelijkmatig 
verspreid door de stad. Het waren alleen de Noren 
die de voorkeur gaven om bij elkaar in bepaalde 
buurten te wonen18.
Een reden voor het verschil in woonkeuze tussen 
de Noren en andere migranten kan wellicht worden 
gevonden in het Noorse gevoel van etniciteit. In 
een relatief kleine stad als Hoorn, waar een groot 
aantal van de Noorse migranten afkomstig was 
uit dezelfde regio en vaak ook naar Hoorn kwam 
samen met familie en bekenden, is het begrijpelijk 
dat men graag dicht bij elkaar wilde wonen. 

Conclusie
In de zeventiende eeuw verhuisden veel mensen 
uit Noorwegen naar Hoorn om daar werk te 
zoeken en een nieuw leven op te bouwen. Het 
moet een aanzienlijke groep zijn geweest die zich 
in Hoorn vestigde, honderden, zo niet duizenden 
Noren zijn woonachtig geweest in de stad, maar zij 
hebben weinig sporen achtergelaten. In dit artikel 
is gebruik gemaakt van de ledenregisters van de 
Lutherse kerk en de trouwregisters van Hoorn 
omdat dit twee van de weinige bronnen zijn waar 
de herkomstplaats van de migranten expliciet 
genoemd wordt. We hebben gezien wie deze Noren 
waren, waar ze vandaan kwamen, wat ze in Hoorn 
deden en waar ze woonden. 
Dit artikel is een eerste poging om deze tot nu toe 
onbekende groep mensen uit de vergetelheid te 
halen en hen weer een gezicht te geven. De woonplaatsen van 

de Noorse migranten in 

Hoorn, 1652-176319. 

Als meerdere Noren in dezelfde straat in dezelfde 
periode woonde, is het aannemelijk dat zij elkaar 
kenden en met elkaar omgingen. 

Voor de noten wordt verwezen naar de website van Oud Hoorn. 
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voor West-Friesland van 24 oktober 1959 is te lezen 
hoe Arie van der Linden van Sprankhuizen aan zijn 
vliegbrevet kwam. Het vliegtuig was van Willem 
Graft die het toestel in 1920 had aangekocht. 
Toen een jaar later een dik pak ijs het IJsselmeer 
bedekte zag Van Graft zijn kans schoon. Hij ging 
rondvluchten boven de stad maken en gebruikte 
het dichtgevroren IJsselmeer als landingsbaan. De 
ene passagier die het vliegtuigje kon herbergen 
moest voor twee rondjes boven Hoorn een tientje 
betalen. Het meest merkwaardige was echter, dat 
de meeste passagiers dames waren. Willem van 
Graft, een boerenzoon uit Heerhugowaard, kwam 
in Hoorn terecht als melkrijder en monteur bij de 
Horna. Naderhand had hij een werkplaats aan de 
Westerdijk. 
Arie van der Linden van Sprankhuizen kwam op 
vijftienjarige leeftijd bij Wullum, zoals Van Graft 
graag genoemd werd, in dienst en moest  meteen 
maar leren autorijden. Op een unieke wijze, want 
als de leerling niet snel genoeg remde zette Van 
Graft zijn grote voet op de rechtervoet van de 
leerling en trapte dan eens flink door.
Op een gegeven moment verdween Van Graft een 
paar dagen naar Duitsland en toen hij terugkeerde, 
kwam hij in een oud legervliegtuigje. Na een forse 
opknapbeurt werd het dus vliegen geblazen. Na 
een paar vluchten werd het staartwiel er af gesloopt 
en vervangen door een pen. Immers, het toestel 
had geen remmen waardoor de uitloop op allerlei 
weilanden in de omgeving van Hoorn veel te 
lang werd. Op een keer vloog Wullum van Graft 
met Arie van der Linden van Sprankhuizen naar 
Heerhugowaard en Wullum had beslist dat Arie 
maar eens moest sturen. En dat ging prima tot aan 
de landing, want het toestelletje schoot door en 
kwam in een sloot terecht.
In de vier jaar dat Van Graft in Hoorn woonde 
leerde Arie van der Linden van Sprankhuizen 
vliegen. Na die vier jaar werd Van Graft invlieger bij 
Fokker en naderhand is hij instructeur geworden 
bij de Nationale Luchtvaartschool. Halverwege de 
vijftiger jaren overleed hij in Rijswijk.

Naar de H.A.M.
Voor Arie van der Linden van Sprankhuizen 
betekende het vertrek van Van Graft dat hij moest 
omzien naar een andere werkgever. Die werd dus 
gevonden aan de Gouw bij de Hoornse Automobiel 
Maatschappij. Voor zijn vertrek had Van Graft hem 
nog een handgeschreven getuigschrift meegegeven 
dat waarschijnlijk de doorslag heeft gegeven bij 
zijn sollicitatie. Van Graft schrijft: 'Ondergetekende 

Automobielbedrijf werd te groot voor de 
Veemarkthekken
  
Frans zack

Twee jonge ondernemers, Arie van der Linden 
van Sprankhuizen en Maarten Winkel, hadden 
elkaar gevonden in de nog prille autowereld en 
besloten zelfstandig een start te maken. Nu was 
dat in 1936  nog niet zo'n eenvoudige zaak 
want auto's waren nog geen gemeengoed in de 
straten van Hoorn en omgeving. De nieuwbakken 
compagnons waren elkaar waarschijnlijk voor het 
eerst tegengekomen bij de toenmalige Hoornse 
Automobiel Maatschappij aan de Gouw. Daar was 
Arie van der Linden van Sprankhuizen chef van de 
werkplaats. Als taxichauffeur zal Maarten Winkel 
daar waarschijnlijk dan wel met zijn auto in 
onderhoud zijn geweest.
De in Ursem geboren Arie van der Linden van 
Sprankhuizen had bij de legendarische vliegenier 
en automonteur Willem van Graft zijn kennis op 
het gebied van motoren opgedaan. In de toen zéér 
bekende rubriek 'Varia Westfrisiae' in het Dagblad 

van der linden van sprankHuizen  viert 80-jariG Bestaan
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verklaard dat Arie van der Linden van S. onder 
zijn leiding heeft gevolgd zowel theoretische als 
praktische lessen over de automobiel. Het wil mij 
voorkomen, dat in Arie een zeer goed chauffeur 
mechaniciën schuilt, bij mij heeft hij reeds 
zelfstandig een wagen van 40 pk. gereden, hetwelk 
ik hem zeer goed toevertrouw', getekend: Willem 
van Graft. Met zo'n getuigschrift was de keuze 
van de directie van de H.A.M. snel gemaakt. Bij 
diezelfde Hoornse Automobiel Maatschappij zou 
Arie in de latere jaren Maarten Winkel tegenkomen.

De compagnons
Zoals zo vaak te zien bij compagnons die een bedrijf 
beginnen was het ook hier het geval: Maarten 
Winkel had de centen en Arie van der Linden de 
kennis. Het was een gewaagde sprong die de jonge 
ondernemers maakten omdat in 1936 de bomen 
niet tot in de hemel groeiden. En zeker niet in de 
automobielwereld. Toch waagden zij de stap en 
wisten het bestaande garagebedrijf van S. Borjeson 
aan de Veemarkt 20 over te nemen. Om de naam 
van het bedrijf wat simpeler te houden werd de 

van der linden van sprankHuizen  viert 80-jariG Bestaan
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Na de Tweede Wereldoorlog 
Voor het automobielbedrijf kwam de gang er pas 
goed in na de Tweede Wereldoorlog. Er was een 
enorme vraag naar auto's en alles wat nog enigszins 
kon rijden werd weer bedrijfsklaar gemaakt. Ook 
de enorme militaire dumps waren belangrijke 
leveranciers van rollend materieel. Tussen dit door 
de geallieerde legers achtergelaten wagenpark wist 
baas Arie met zijn fijne neus voor techniek de 
besten er uit te pikken. 
In die jaren kon men dan ook volop ex-leger-
Bedfords en GMC's op de Veemarkt tussen de 
hekken zien staan. Deze wagens werden dan in de 
werkplaats of buiten tussen de veehekken nagezien 
en zo nodig van een open laadbak voorzien en 
konden dan de weg op. Uit die tijd dateert 
waarschijnlijk ook de liefde voor het merk Bedford 
die men bij Van der Linden van Sprankhuizen altijd 
gehad heeft. In die tijd kreeg het bedrijf contact met 
General Motors te Rotterdam en het aanbod volgde 
om dealer te worden van de merken Vauxhall 
met in het kielzog Bedford of Opel. Uiteindelijk 
werd gekozen voor de Engelse merken Vauxhall 
en Bedford. Om ook een grotere personenauto te 
kunnen leveren werden de van General Motors 
afkomstige Amerikaanse merken Oldsmobile en 
Pontiac toegevoegd.
Ook kreeg het bedrijf de aanbieding om de 
allereerste DAF-bedrijfswagen-dealer in Noord-
Holland te worden. De DAF-vestiging kwam in 
Heiloo terecht en Maarten Winkel ging dat filiaal 
leiden. Het volgende aanbod  kwam van General 
Motors met het verzoek een dealerbedrijf in 
Zaandam te vestigen. Vervolgens verhuisde Maarten 
Winkel naar Zaandam en daar werd gestart onder 
de bekende naam 'Van der Linden en Winkel'. In 
1966 besloten de compagnons ieder hun eigen weg 
te gaan. 'Baas Arie' kreeg het Hoornse deel van het 
bedrijf. Maarten Winkel ging zich met de Zaanse 
vestiging bezig houden. Het bedrijf in Hoorn zou 
vanaf dat moment verder gaan onder de volledige 
naam Van der Linden van Sprankhuizen.

Nieuwe start
Aan  het begin van de jaren '60 in de vorige eeuw 
nam het bedrijf een dusdanige vlucht dat het 
pand aan de Veemarkt veel te klein werd. Tal van 
reparaties werden voor de deur uitgevoerd, vooral 
ook de grotere klussen aan bedrijfswagens. Deze 
manier van werken kon bij winterse dagen vaak 
voor de nodige problemen zorgen. En niet alleen 
de winterse kou zorgde voor problemen: ook de 
dagen dat er veemarkt werd gehouden vroegen 

naam Van Sprankhuizen achterwege gelaten en 
ging men werken onder de naam Van der Linden 
en Winkel.
Borjeson was eind van de twintiger jaren op deze 
plek met zijn automobielbedrijf begonnen. In 
1928 werd de garage met bovenwoning gebouwd. 
Vervolgens werd in 1929 door de N.V. Bataafse 
Import Mij. een benzinetank met pomp 'in de 
openbare grond' geplaatst. Borjeson had zijn zaak 
per advertentie aangeboden en vertrok later naar 
Alkmaar.

Nu is voor 1936 de naam 'automobielbedrijf' wel 
een erg groot woord. Men moet zich dan ook geen 
glanzende showrooms voorstellen zoals we die nu 
kennen. In die jaren was een automobielbedrijf 
een werkplaats waar 'recht-op-en-neer reparaties' 
werden uitgevoerd. Daarbij voerden het lasapparaat 
en de moker vaak de boventoon.
Door deze simpele manier van repareren had 'baas 
Arie' er dan ook een gewoonte van gemaakt altijd een 
Bahco-sleutel bij de hand te hebben. Met dit kleine 
stuk gereedschap wist hij technische wonderen te 
verrichten. Alhoewel de start van het bedrijf in die 
tijd niet gemakkelijk was zouden de echt moeilijke 
tijden nog moeten komen. Aangezien de auto voor 
de bezetter een gewild artikel was, werd al gauw 
besloten om de twee wagens waarover men toen 
beschikte, aan het oog der Duitsers te onttrekken. 
De aanwezige kraanwagen werd bij de ouders van 
Maarten Winkel ondergebracht. Deze woonden 
in Benningbroek op een boerderij en de dars 
bood onder het hooi een volmaakte schuilplaats. 
Een open personenwagen kreeg onderdak bij 
het pluimvee-voedingsbedrijf van Kooper aan de 
Baanstraat.

Het kleine spul kon nog 

wel in de werkplaats 

gerepareerd 

worden (het zwarte 
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onder handen worden 
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om een strakke planning. Er kon niet zomaar een 
vrachtwagen tussen de koeien geparkeerd worden.
Om uitkomst te bieden werden er panden aangekocht 
en vooral de komst van een smeerkuil aan de 
Baanstraat betekende een belangrijke verbetering. 
Verder bood een nieuw onderdelenmagazijn 
dat werd gebouwd boven de showroom aan de 
Veemarkt uitkomst.
In die jaren werd tevens een verschuiving in 
de autobranche merkbaar. Er kwam een vraag 
naar showrooms waar nieuwe modellen getoond 
konden worden. Tevens zou door minder reparatie-
gevoeligheid van de auto's de werkplaats kleiner 
kunnen worden. Voor een dergelijke opzet leende 
het bedrijf aan de Veemarkt zich in het geheel 
niet. Het was dan ook daarom dat in 1968 werd 
besloten een geheel nieuw pand te bouwen aan 
de Berkhouterweg. Dit nieuwe pand, ook weer 
met een Shell-tankstation voor de deur, kon in het 
voorjaar van 1969 worden betrokken.
Nadat  baas Arie in 1970 door een noodlottig 
ongeval om het leven was gekomen kwam de leiding 
van het bedrijf in handen van zoon Peter. Met de 
niet al te zachte hand van baas Arie waren Peter de 
eerste beginselen van de autotechniek bijgebracht. 
Peter van der Linden van Sprankhuizen maakte 
dan ook zijn start als aankomend monteur in de 
werkplaats. Hij weet zich zijn eerste grote klus nog 
te herinneren: 'Dat ging om het vervangen van een 
ophanging van een aandrijfas onder een wagen van 
transporteur Mastenbroek. Het was niet zo vreemd 
voor mij want na schooltijd en op zaterdag moest ik 
van vader ook altijd al helpen in het bedrijf'. 

Dat Peter van der Linden van Sprankhuizen de 
juiste man op de juiste plaats was werd in 1983 
bewezen. In dat jaar werd hij door het vaktechnisch 
tijdschrift Automobiel Management uitgeroepen 
tot Auto Manager van het jaar: een eervolle 
onderscheiding binnen de automobielbranche.

Kort BMW-avontuur
In 1969 werd het vrijgekomen pand aan de 
Veemarkt omgebouwd tot werkplaats en show-
room voor BMW. Hier werkte men onder de naam 
Hoornse Automobiel Maatschappij en werd Tom 
van Dulmen aangesteld als werkplaatschef. Op 
dat moment was er in Hoorn nog een tweede 
autodealer die binding had met General Motors: 
Autobedrijf Jac. Met aan de Onder de Boompjes. 
Nadat dit bedrijf zich uit Hoorn had teruggetrok-
ken kon Van der Linden van Sprankhuizen in 1972 
het merk Opel in  huis halen. Deze stap had wel tot 
gevolg dat men afscheid moest nemen van BMW. 
Dit alles was ook hoognodig want van de Vauxhall-
verkoop kon de schoorsteen niet meer roken. 
Om dit te compenseren had General Motors de 
Vauxhall-dealers al aangeboden om Ranger-dealer 
te worden. Deze in Zuid-Afrika geassembleerde 
Opel bracht echter ook geen brood op de plank.
En ook met het eens zo succesvolle Bedford ging 
het in die jaren bijzonder slecht. Nieuwe modellen 
bleven uit en toen na 21 jaar een nieuwe Bedford 
verscheen, was deze zo duur dat de cliënt voor 
vrijwel hetzelfde bedrag bij andere merken véél 
meer kracht en comfort geleverd kon krijgen. 
Toen dan ook in 1978 de kans werd geboden om 
Volvo-bedrijfswagendealer te worden werd dit met 
beide handen aangegrepen. Voor die tijd waren er 
al pogingen ondernomen om een ander bedrijfs-
wagenmerk te introduceren. Zo was het bedrijf al 
in zee gegaan met o.a. MAN, Saviem, Fiat, OM en 
Pegaso. Door import-overnames en fabrieksfusies 
draaide dit telkens op een mislukking uit. 
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Verdere groei
Om de cliënt een betere service te kunnen verlenen 
en om aan de eisen van Opel te kunnen voldoen 
werd in 1972 de start in Enkhuizen gemaakt. 
Aanvankelijk werd begonnen met een Shell Service 
Station aan de Smitsstraat. Zes jaar later, in 1978 
werd een eigen bedrijf aan het Rode Paard geopend. 
Voor toen een unieke zaak want daar bouwden drie 
garagehouders, Baas, Imming en Van der Linden, 
gezamenlijk met één architect en één aannemer. Dit 
was zéér tegen de zin van de betreffende importeurs 
daar die gewend zijn de lakens uit te delen en de 
huisstijl voor te schrijven. Inmiddels is dit pand 
verlaten daar er op deze plek een Aldi-winkel zal 
komen.
Dit wil echter niet zeggen dat Van der Linden van 
Sprankhuizen Enkhuizen de rug heeft toegekeerd. 
Er werd een nieuw onderkomen gevonden op 
bedrijventerrein Schepenwijk dat enkele maanden 
geleden geopend werd. Ook heeft het bedrijf 
de vleugels uitgeslagen richting Purmerend. Daar 
werd de plaatselijke Opel-dealer overgenomen en 
vervolgens werd in 2002 een geheel nieuw bedrijf 
van de grond gebracht op het industrieterrein 
Baanstee Oost.
Om de showroom aan de Berkhouterweg te kunnen 
uitbreiden moest een oplossing worden gevonden. 
Die kwam toen in 1991 de naastgelegen panden van 
drankenhandel Nooij en Honda-dealer Peppellenbos 
aan het Dampten kon worden overgenomen. Hier 
werd vervolgens het schadeherstelbedrijf met 
spuiterij in ondergebracht. Ook het voormalige 
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pand van de PTT werd aangekocht en werd er 
gestart met een caravanbedrijf. Dit laatste pand is 
nu opgenomen in de plannen om het bedrijf een 
metamorfose te laten ondergaan.

De bedrijfswagentak
Op het gebied van lichte bedrijfswagens is het 
bedrijf nog geruime tijd Mitsubishi-dealer geweest. 
Mede door de al eerder gesignaleerde overnames 
en importeursfusies kwam ook hieraan een einde.
Veel beter ging het met de bedrijfswagens van 
Volvo. In 1978 kreeg men de kans om dealer 
van dit merk te worden en dit werd met beide 
handen aangegrepen. Aanvankelijk werd het merk 
ondergebracht in het bedrijf aan de Berkhouterweg. 
Al snel werd ontdekt dat de vrachtwagens van 
Volvo zo groot waren dat ze om meer ruimte 
vroegen. Mede daardoor werd in 1999 een geheel 
nieuw bedrijfswagenpand gebouwd aan De Factorij 
te Zwaag. De jongste ontwikkeling is dat het 
naastgelegen bedrijf van Vakgarage Piet Has werd 
overgenomen. Op deze  plaats gaat men zich 
volledig toeleggen op de in- en verkoop van 
gebruikte bedrijfswagens.
Naast de Volvo-vestiging in Hoorn heeft Van der 
Linden van Sprankhuizen tevens ook dealerbedrijven 
in Broek op Langedijk en Beverwijk.

Tot slot
Nadat hij in 1990 als bedrijfsleider in de zaak kwam 
heeft Pieter van der Linden van Sprankhuizen, 
kleinzoon van baas Arie, na zijn HEAO-studie 
zich opgewerkt tot algemeen directeur. Onder zijn 
leiding heeft het bedrijf de omvang gekregen die 
het nu heeft .
Baas Arie en Maarten Winkel hebben zich 
waarschijnlijk nooit kunnen voorstellen dat hun 
kleinschalig garagebedrijf nog eens zou uitgroeien 
tot een auto-imperium dat een goed deel van 
Noord-Holland zou gaan  beslaan. Toen hadden 
zij de beschikking over twee personeelsleden: nu 
80 jaar later telt het concern 170 medewerkers, 
verdeeld over acht vestigingen. Met als motto: 
'Stilstand is achteruitgang' zijn er nu alweer plannen 
in werking gezet om als volgende stap de vestiging 
aan de Berkhouterweg onder  handen te nemen. 

Bronnen:

Jubileumkrant 50 jaar Van der Linden van Sprankhuizen.

Archief auteur.

Met dank aan de heren F. Visser, Hoorn, en H. Rijswijk, Hoorn.
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jan de vries

Opnieuw een reactie op de avonturen van een oud-
Horinees, deze keer Wim Eeken. Zijn verhaal staat 
in kwartaalblad 2016/2. En nog een aanvulling 
van Emmie Olij-Beemster: de verdwenen panden 
Westerdijk 2, 4 en 6 waren pakhuizen en pas 
daarnaast begon het hellende pad naar de speeltuin. 
Maar we gaan verder. Wij slaan aan het begin van 
de Westerdijk rechtsaf langs café 'Het Onvolmaakte 
Schip' dat helaas verbrand is en waar nu op de hoek 
van de dijk en het Breed een appartementengebouw 
staat. Waar de gracht aan de overkant begint, 
stond een benzinestation; al lang verdwenen. Links 
aan de gracht lag de rustige Westersingel met 
statige huizen aan de grindweg. Rechts aan de 
stadskant waren de Dubbele Buurt en de Vale 
Hen. De pleinen vormden destijds het epicentrum 

van het vrachtverkeer in Hoorn. Het was er een 
drukte van belang. Dichte vrachtauto's met soms 
de naam en het adres van het vrachtbedrijf erop 
geschilderd, stonden schots en scheef door elkaar. 
En er tussendoor was een bedrijvig heen en 
weergeloop van de vrachtlui. Voor ons gevoel was 
elke plaats uit West-Friesland vertegenwoordigd. In 
Hoorn hadden velen dan weer een eigen wijk. Als 
ergens de krant of een speciaal bedrukte kaart voor 
het raam stond, was er vracht op te halen. Voor 
ons jongens was er altijd wel wat te zien of te doen 
in de schijnbare chaos op het plein. Als je geluk 
had, mocht je een stukje meerijden. En natuurlijk 
moesten we ook even kijken bij de leerlooierij waar 
de geur niet geweldig was en waar nu op nummer 
36 achter de witte gevel appartementen zijn.
De tocht ging verder langs café-restaurant 'Het 

Wapen van West-Friesland', dat als een wig tussen 
Scharloo en Kleine Noord lag en dat inclusief de 
prachtige ronde serre ook al verbrand is. En ook 
hier staan nu appartementen.... Even verder links, 
waar tegenwoordig de oprit naar parkeerplaats het 
Pelmolenpad ligt, stond tegenover de Stationsstraat 
hotel café-restaurant 'Het Witte Paard'. Dat had een 
deftige natuurstenen trapopgang en links naast het 
gebouw een overdekte veranda. Erachter lagen, 
nogal contrasterend, twee veestallen; daar konden 
wel 150 koeien in. Later hoorden we dat het een 
belangrijke exportstal was. Volgens Wiggert Entius, 
zoon van de toenmalige beheerder van het hotel, 
kon het door de koeienmest soms flink stinken 
in de achterliggende straat! Aan het eind van het 
Pelmolenpad stond de geheimzinnige ijsfabriek; 
ijs maken, hoe kon dat nou? Ironisch genoeg 
vestigde later Zwemschool Schermer zich enige 

tijd in het pand. Aan de rechterkant van de weg 
had je aan de Stationsstraat, naast het station, de 
laadkade en de opstallen van Van Gend & Loos 
en de brandstoffenhandel van de firma Ligthart. 
Verdwenen, maar gelukkig is het station in oude 
luister bewaard gebleven.
Terug naar het Keern, waar de HOBI nog niet 
bestond. Wel stond er een benzinestation voor de 
Fordgarage, twee pompen groot. Pompbediende 
was de kleine meneer Hein K. met zijn grote snor. 
Die kenden we maar al te goed, want hij woonde 
tegenover ons hofje aan de Venenlaan en was geen 
vriend van de jongens. Voetballen op zijn stoepje 
moesten we bekopen met een pispot die uit het 
bovenraam over ons uitgestort werd. Ik zie hem 
nog in zijn lange onderbroek uit de straatgoot een 
bal vissen die we nooit meer teruggezien hebben. 

'avOnturen' in HOOrn vijFtiGer jaren (3)
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hun wijn overigens van elders halen. De wijngaard 
gaat nu wijken voor het nieuwe optrekje van de 
familie Van Bergen.
Hier begonnen voor mijn broer en mij de barre 
fietstochten naar oma Jol in Spanbroek pas echt.
Het fietspad langs het Keern was er al, maar bij de 
Kromme Elleboog, voor Wognum, begon de ellende 
van de kuilen in de weg en de straatklinkers; de 
Belgische kasseien waren er niks bij, vonden wij! 
Op de terugtocht kregen we weer moed als we 
ineens de watertoren in de verte zagen opdoemen; 
het schoot al op! En als we dan de timmerfabriek 
van Wester aan het Keern passeerden, waar prachtig 
houten speelgoed buiten stond uitgestald, hadden 
we het gevoel dat we bijna weer thuis waren.
Voor de tochten van de schoffies van de hoffies 
was de watertoren wel de grens en daar sloegen 
we rechtsaf de Geldelozeweg in. Toen een brede 
grindweg die steeds smaller werd en uiteindelijk 
na de bocht als een smal dijkje op de Nieuwe Weg 
uitmondde. Er lagen heel wat verspreid staande 
huizen aan en toen ik later als tiener de VPRO-bode 
in Hoorn rondbracht, had ik de meeste klanten aan 
de Geldelozeweg.
Naast het toen veel kleinere Avondlicht lag een 
sportcomplex waar alle Hoornse voetbalclubs wel 
eens gespeeld hebben. Als aspirant bij Always 
Forward voetbalden we er in de seizoenen 1952-
1954. Waar de grindweg naar rechts afboog, lag 

de brug over 'De Tocht'. Deze vaart liep achter de 
hele Koepoortsweg, onder de Nieuwe Weg door 
en boog dan uiteindelijk onder de Geldelozeweg 
door naar de veiling van Zwaag. In de winter kon 
je er heerlijk schaatsen. We bonden de ijzers onder 
bij de spoorlijn en hadden al rijdend een goed 
zicht op de grote tuinen van de Koepoortsweg. 
De tocht naar Zwaag vond ik wel lang, maar op 
de terugweg had je meestal voor de wind. En het 
was spannender dan de rondjes op de Draafsingel 
waar de echte ijsbaan lag, maar daar komen we 

Hij had een aangenomen zoon, veel ouder dan 
wij, die onderwijzer is geworden. Ik ontmoette 
hem op de reünie van de Aloysiusmulo in 1998. 
Een alleraardigste heer, al lang gepensioneerd en 
toen directeur van het Haarlems Blokfluitensemble. 
K-senior heeft het wel een keer moeten ontgelden. 
Luilak was in die tijd al een feest van veel lawaai 
en goedmoedig kattenkwaad. Om kwart voor zes            
's morgens zette Hein zijn fiets altijd uit de gang voor 
het huis. Zo ook op die morgen. De grote jongens 
van de buurt stonden al verdekt klaar met een flink 
touw. Zo gauw de voordeur weer dicht was, werd 
de fiets stilletjes tegen de deurposten gezet en aan 
de koperen knop van de deur vastgebonden. Daar 
was geen beweging meer in te krijgen! Toen we 
Hein uit het bovenraam poolshoogte zagen nemen 
hoe het kon dat zijn voordeur niet open ging, zijn 
we verder gegaan met andere dingen; ik weet niet 
eens hoe het afgelopen is. G.K., een van de daders, 
nu tachtig jaar met een ijzeren geheugen, weet het 
ook niet meer! Wel kende hij nog het verhaal dat 
Hein aan de jongens vertelde toen ze stonden te 
wachten in de winkel van buurman Jaap Ott: Hein 
zou een vliegtuig hebben, geen tweedekker, maar 
een zevendekker! En als het uitkwam mochten ze 
wel eens meevliegen…
Op het parkeerterrein van wat nu ook al geen 
Fordgarage meer is, was een speeltuin. Ik heb daar 
eerder over verteld in het kwartaalblad 2014/2 (blz. 

92). Als je de spoorlijn overstak, lag waar nu de 
Van Dedemstraat is, een doodlopende weg. Daar 
was het wel spannend, want dat was de plaats van 
het Slachthuis. We hadden het niet zo op bloed, 
maar ja, het avontuur hè! Wij noemden de huidige 
provinciale weg tot Blokker de Nieuwe Weg. Voor 
je die bij het Keern over stak, kwam je langs een 
molen en na de oversteek bij de watertoren. De 
molen is verbrand in 1947 en de toren, baken van 
Hoorn aan de landzijde, is helaas afgebroken. Daar 
ligt nu de wijngaard van Schermer Wijnkopers die 
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nog op terug 'De Tocht' ligt er nog steeds, maar 
wordt nu onderbroken door de bebouwing en de 
parkeerplaats van verpleeghuis Lindendael en de 
Van Dedemstraat. In die tijd lag er het St. Jans 
Gasthuis, het katholieke ziekenhuis, ontworpen 
door architect Langius. Het latere kinderpaviljoen 
en de groentetuinen lagen langs het water. Er waren 
ook varkenshokken en er stonden leiperen. Dat 
alles en de tuin van het 'slot' van de Zusters van 
Liefde werd onderhouden door tuinman Degeling 
die zoveel kweekte dat hij regelmatig kistjes met 
de opdruk 'St. Jans Gasthuis' met de vlet naar de 
veiling vervoerde. (Maar misschien werd er ook wel 
op de veiling ingekocht.) Er staan nog een paar van 
deze historische kistjes bij mij in de schuur! Erfenis 
van mijn vader die direct na de oorlog in het St. Jan 
ging werken als schilder-technisch vakman.
Van de diverse tuinhuizen langs De Tocht staat 
nu nog een pracht exemplaar achter de Villa van 
zorginstelling Wilgaerden, goed te zien vanuit de 
Van Dedemstraat. De Tocht loopt tegenwoordig als 

een brede gracht naamloos door de Risdammerhout 
en onder het Stadhuis door. Daarna is het zoeken!
Vanaf de Geldelozeweg vervolgden wij onze tocht 
linksaf over het wandel- en fietspad langs de 
Nieuwe Weg. Die zag er schitterend uit. Het 
was een prachtige rustieke laan met reusachtige 
bomen. Erlangs lagen tuinderijen, o.a. de 
orchideeënkwekerij Angrek. Bij de Holenweg 
sloegen we rechtsaf. Dat grindpad kruiste de 
spoorlijnen naar Medemblik en Enkhuizen, sloot 
met bruggen aan op de Twee- en Drieboomlaan en 
liep helemaal door tot de Schellinkhouterdijk. De 
N.S. hadden nog niets afgesloten... 
Voor ons was de afslag over de brug naar de 
Venenlaan natuurlijk de belangrijkste. Dan 'waren 
we er weer'. Overigens liepen we ook wel andersom 
de Holenweg af en gingen over het Bullenpadje 
langs de spoorlijn naar de veiling van Zwaag; 
een 'rot' eind! Ons rondje Hoorn is aldus in drie 
afleveringen volbracht, maar we zijn er nog lang 
niet...

Doffer-IJs-imperium
Wat een leuk en interessant stuk schreef de heer 
Jaap Wiggers in het tweede kwartaalblad over het 
'Doffer-IJs-imperium'. Jammer alleen dat er zo 
weinig aandacht in het artikel was voor de 'laatst-
zittende' Doffer, André.
Over hem schrijft de heer Wiggers dat hij, 
André Doffer, de standplaats tussen twee grote 
kastanjebomen op de kop van de Spoorsingel van 
zijn vader overnam en dat hij die standplaats kwijt 
raakte toen de Spoorsingel verbreed werd en dat 
hij daarná een ijssalon begon aan de Koepoortsweg. 
Dat is echter niet helemaal correct. Als jongetje 
van acht, negen jaar (ik ben van 1945) kende ik 
de ijssalon aan de Koepoortsweg al. En begin jaren 
zestig heb ik een tweetal zomers als invalhulp in zijn 
ijswagen gewerkt, ook nog staande op de kop van de 
Spoorsingel, tussen die twee grote kastanjebomen. 
Tijdens de Hoornse kermis stonden we met deze 
ijswagen op de hoek Turfhaven–Nieuwland, voor 
de draaimolen en tegenover de ijssalon–snackbar 
van Kalter, die het ijs maken van de familie Doffer 
heeft geleerd.
André Doffer was een aardige, joviale man, die 
mij, dat kan ik 55 jaar na dato wel verklappen, 

heeft geleerd om op een bijzonder creatieve 
wijze een bolletje ijs te scheppen. Mooi 
rond en glad van buiten, maar van binnen 
hol. Zo verkocht je uit dezelfde bak bijna 
twee keer zo veel ijsjes, als wanneer je de 
bolletjesschep helemaal vulde.
Maar hij was niet krenterig tegenover ons hulpjes. 
Aan het eind van de dag betaalde zijn vrouw in 
de huiskamer ons het overeengekomen dagloon 
uit en als we dan door de garage naast de winkel 
de zaak verlieten, drukte André ons nog een extra 
rijksdaalder of een briefje van vijf gulden in de 
hand, waarbij hij altijd zei: 'Niet tegen mijn vrouw 
zeggen, hoor'. Ook heb ik nog een aanvulling 
op 'Hoe Hoorn Veranderde', geschreven door 
mevrouw Uiterwijk en de heer Zack en handelend 
over het kantoor van het 'Noordhollands Dagblad' 
aan het Grote Noord. Ja, ik heb daar ook vaak op 
zondagmiddag in de menigte gestaan, nieuwsgierig 
naar de voetbaluitslagen. Als ik me niet vergis 
werden die in het kantoor verzameld door de vader 
van Frans Zack.

Gerard Plukkel, Blokker

lezers scHrijven (1)
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jaar stadsrechten van Hoorn. Vanaf 5 oktober 
2007 was de tentoonstelling van 26 boekbanden 
te bezichtigen in het Westfries Museum en vanaf 
december tot 25 januari 2008 in het Westfries 
Archief te Hoorn. Het idee voor deze tentoonstelling 
met bijbehorende wedstrijd kwam van boekbinder 
Marja Wilgenkamp uit Blokker, zelf een van de 
kunstenaars die meedongen naar de publieksprijs. 
Deze prijs werd bij de afsluiting van de expositie 
in het Archief uitgereikt door burgemeester Onno 
van Veldhuizen van Hoorn. De eerste prijs werd 
gewonnen door André van Zalk met de boekband 
waarvan u hierbij een afbeelding ziet. Het verhaal 
bij dit werkstuk is, dat het hier om het boek 'Jonge 
Helden' zou gaan, waarvan men meende dat het bij 
de brand van de Grote Kerk van Hoorn in 1838 
in de vlammen verloren was gegaan. Vanaf het 
midden van de 17e eeuw was de vele prachtige en 
belangrijke werken bevattende stadsbibliotheek van 
Hoorn immers in deze kerk gevestigd. Te zien is dat 
dit boek 'Jonge Helden' wel de sporen van de brand 
draagt, maar niet door de vlammen is verteerd. Het 
is een raadsel waar het zich tot 2007 bevonden 
zou kunnen hebben. De door Marja Wilgenkamp 
samengestelde catalogus met beschrijvingen van 
de voor de wedstrijd ingezonden werkstukken 
is verschenen in een gelimiteerde, genummerde 
oplage van slechts 140 stuks, die al snel uitverkocht 
was. Het laatste exemplaar is bij de prijsuitreiking 
op 25 januari 2008 overhandigd aan burgemeester 
Van Veldhuizen. Het door mij voor onze bibliotheek 
aangekochte exemplaar draagt het nummer 141! 
Uit handen van Mill Hill Missionaris Piet Korse 
ontving ik op zaterdag 28 mei het door hem 
geschreven boek Missiehuis Hoorn & de Westfriese 
Mill Hillers. Over deze publicatie kon u in ons 
vorige kwartaalblad al een en ander lezen. Het 
is een lijvig boekwerk geworden met vooral veel 
interessante informatie over het leven en werk van 
de Westfriese Mill Hillers over de hele wereld. Veel 
foto's en illustraties ondersteunen en verfraaien het 
geheel. 
In 1948 verscheen De wateren van Nederland, 
aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven. De 
schrijver, Nederlands geograaf Dr. Anton Albert 
Beekman, was het jaar daarvoor op 93-jarige leeftijd 
overleden. Dit boekwerk bevat veel nuttige en 
interessante gegevens over de Nederlandse wateren, 
geordend in de vorm van een 278 bladzijden 
tellende alfabetische lijst, over de A (in oostelijk 
Noordbrabant) t/m de Zwolsche Trekvaart. Ook 
aan het tot stand komen van het volgende boek, 
dat in 1949 verscheen, heeft Beekman een zeer 

cHrist stOFFelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit de 
periode medio april t/m juli 2016. 
Eerst aandacht voor enkele aankopen. 
Begin dit jaar verscheen het boek Engels-Nederlandse 
Oorlogen 1652-1674 Door een zee van bloed in de 
Gouden Eeuw. Anne Doedens en Liek Mulder 
beschrijven hierin de drie oorlogen die in de 
17e eeuw tussen Engeland en Nederland zijn 
uitgevochten. Talrijke aspecten met betrekking tot 
deze oorlogen worden uitvoerig besproken. Aan 
bod komt o.a. de moordende concurrentie tussen 
Engeland en Nederland, maar ook de zuinigheid 
van de Nederlanders als het om defensie gaat. 

Duidelijk komt naar voren dat slinkse manoeuvres, 
verraad en spionage schering en inslag waren in de 
internationale politiek. Er wordt aandacht besteed 
aan de techniek en tactiek van de oorlogsvoering, 
alsook aan de harde en wrede werkelijkheid van 
de zeeslagen tussen beide mogendheden. Naast de 
grootse daden van onze zeehelden komt ook het 
gebrek aan discipline in de Nederlandse marine 
ter sprake. Het boek bevat een flink aantal zwart-
wit illustraties, onder meer van pentekeningen en 
schilderijen van vader en zoon Van de Velde.
Een alleraardigst boekwerkje is de catalogus Jonge 
helden in de band, in 2007 verschenen bij de 
gelijknamige expositie van boekbanden in Hoorn. 
Deze tentoonstelling werd georganiseerd in 
samenwerking met André Nuyens, schrijver van 
het jeugdboek Jonge Helden, het Westfries Museum 
en het Westfries Archief n.a.v. de viering van 650 
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grote bijdrage geleverd. Het betreft de derde druk 
van het Handboek der Middelnederlandse Geographie. 
Dit boekwerk is de door A. A. Beekman en H. J. 
Moerman gerealiseerde bewerking van het door 
Rijksarchivaris Laurens Ph. C. van den Bergh 
geschreven werk Handboek der Middelnederlandse 
Geographie. Naar de bronnen bewerkt uit 1872. De 
eerste druk van dit handboek van Van den Bergh 
verscheen reeds in 1852. Een groot deel van 
dit boekwerk behandelt de geschiedenis van de 
Nederlandse Gouwen. De bijgaande afbeelding is 
een kopie van de bovenste helft van de losse, in het 
handboek ingevoegde kaart, waarop de gouwen in 
het middeleeuwse Nederland van ruim vóór 1300 
te zien zijn. Een gouw was een gebied dat in andere 
documenten ook wel met de term kwartier of 
graafschap kon worden aangeduid. Op het bovenste 
deel van de kaart zijn v.l.n.r. de gouwen Westflinge, 
Westeraeche, Ostoraeche, Hunusga en Fivilga te 
zien. Deze vijf gebieden worden in een artikel op 
de site van het Westfries Genootschap aangeduid 
als de kwartieren West-Friesland, Westergo, 
Oostergo, Hunsingo en Fivelgo. In eerdere eeuwen 
lag de macht over deze gebieden in handen van 
de Friese graaf of koning. Ook de ten oosten van 
de Eems gelegen kwartieren Emsingo en Jeverland 
behoorden toen tot diens machtsgebied. Samen met 
deze twee gebieden, ook aan te duiden als de twee 
gouwen Emsigerland en Jeverland, hoorden er dus 
zeven kwartieren of gouwen bij elkaar. Dat aantal 
zou geresulteerd hebben in de zeven liggende 
gouden blokjes in het wapen van Friesland en 
de zeven rode pompeblêden (plompenbladen) op 
de Friese vlag. Toen halverwege de dertiende 
eeuw de eerstgenoemde vijf kwartieren tot het 
machtsgebied van de Hollandse graaf behoorden, 
vielen de meest oostelijke twee niet (meer) onder 
diens invloedssfeer. De vijf liggende gouden blokjes 
in het wapen en op de vlag van West-Friesland 
zouden de genoemde vijf kwartieren of gouwen 
voorstellen. Het dient gezegd dat er nog andere 
theorieën bestaan aangaande de betekenis van de 
liggende blokjes in het wapen van West-Friesland, 
maar daarover misschien later meer. 
Ook deze keer hebben we enkele schenkingen 
ontvangen. Namens Oud Hoorn vermeld ik deze 
weer met hartelijke dankzegging aan de gulle 
gevers. De heer Hillebrand Peerdeman uit Hoorn 
schonk ons een tweetal boeken. Het eerste De 
Bezetting, door dr. L. de Jong, is een weergave van 
tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de 
Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-

1945. Dit exemplaar is de derde druk uit 1985. 
Het tweede boek is het Engelstalige werk Indonesian 
Banda. Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg 
Islands. Ofwel: Indonesisch Banda. Kolonialisme en 
de nasleep daarvan in de Nootmuskaat Eilanden. 
Dit interessante boek is in 1978 in eigen beheer 
uitgegeven door de Amerikaan Willard Anderson 
Hanna, schrijver en leraar op het gebied van 
Zuidoost-Aziatische geschiedenis. 
Een anonieme schenking bevatte twee groot formaat 
uitgaven. De voor onze vereniging meest interessante 
is de in 1981 verschenen prachtige facsimile uitgave 
van de zogenaamde Vingboons-Atlas uit ca. 1600. 
Deze zeer bijzondere atlas in extra groot formaat 
(ca. 49 bij 37 cm) bevat 107 kaarten, plattegronden, 

stads- of landaanzichten voor de vaart op Oost- en 
West-Indië. De beschrijving van de atlas luidt: 
'Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de 
Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig 
met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen 
van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo 
wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands 
Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met 
Waterverven Geschildert. In orde geschikt naar 't 
Alphabeth.' Achterin het boekwerk los ingevoegd 
bevindt zich een uitgebreide toelichting op en 
geschiedschrijving van de atlas door J. van Bracht, 
gevolgd door de facsimiledruk van het 18e-eeuwse 
register van de atlas. Van de in 1981 gedrukte 
duizend genummerde exemplaren is onze atlas 
nummer 268. Ter illustratie ziet u hier een deel van 
de paskaart van de Tafelbaai en Robbeneiland bij 
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Italiaanse onderduikers
In het Kwartaalblad nr 2 schreef Egbert Ottens over 
'de Italiaanse onderduikers en het marmer’. Dat 
deed bij mij herinneringen bovendrijven. 

Als jongen van 10 jaar vond ik het maar vreemd 
dat naast Duitse soldaten plotseling ook Italiaanse 
soldaten in Hoorn gelegerd werden, weliswaar 
ongewapend maar in uniform. Voor de Duitsers 
verzorgden zij de paarden, die gestald waren op de 
Veemarkt en de Vale Hen. 
Een van die stallen op de Veemarkt was een grote 
loods, nu Van Vliet Rijwielen, naast klompenhandel 
Smit, nu reisbureau. Die paarden werden geacht een 
kleine 'huifkar' te trekken. In de zomer van 1944 zat 
ik bij meester Nieuwenhuis in de 4e klas, (nu groep 
6), van de R.K.-parochiale jongensschool. Daar de 
Duitsers het schoolgebouw aan het Achterom als 
kazerne waren gaan gebruiken, hadden wij een 
geïmproviseerd klaslokaal op de klompenzolder 
van Groothandel Kaldenbach aan het Kleine Noord. 
Wij schooljongens hadden een ingang aan de 
Veemarkt, vlak bij de paardenstal, tussen 
klompenhandel Smit en de Roskam, nu Chinees 
restaurant. Via een eenvoudige houten trap klosten 
we naar boven, naar ons klaslokaal. Na schooltijd 
waren we veel op de Noorderveemarkt en Veemarkt 
te vinden, daar was ook altijd reuring.

Op een middag na school merkten we dat de 
paarden en bijbehorende karren waren verdwenen. 
Was er sprake van een uitrukoefening of waren de 
Duitsers en Italianen voorgoed weg? Geen idee. De 

stallen waren leeg. Nieuwsgierig ging er een tweetal 
jongens in. Als een schaap over de dam is volgen 
er meer. 
Een 'paardenbox' bestond uit twee lange ruwhouten 
palen die horizontaal met een ijzerdraad aan de 
balklaag van het dak waren opgehangen. De paarden 
stonden paard aan paard tussen de horizontaal 
opgehangen palen. Zo’n paal op hangend ijzerdraad 
leek ons een prachtige schommel, die getest moest 
worden. Maar zodra je met meerdere jongens op 
de schommel zat begaf het ijzerdraad het. Geen 
nood bij een loods vol schommels. Tot er vanachter 
uit de loods een Italiaan gewapend met ’n zweep 
verscheen. Hij liet de zweep een paar keer flink 
knallen. Dat was voor ons genoeg sein om de benen 
te nemen. Hij sloeg ons niet.

Ons ouderlijk huis was Baanstraat 36, in een 
kinderrijke buurt. Spelen deden wij in het 
plantsoen, hoewel het gras verboden was, en op 
straat. Het was juli 1944, ik denk op ’n zondag, 
een lome zomerdag. Er waren weinig mensen in 
de Baanstraat te bekennen. Plotseling kwamen 3 
à 4 mannen vanaf de Veemarkt door onze straat. 
Schichtig om zich heen kijkend kreeg ik ze in ’t 
vizier. Wat moeten die lui in onze buurt? Vooral 
hun onnatuurlijk gedrag viel op. De reden waarom 
werd snel duidelijk, want ik herkende één van hen, 
een Italiaan uit de paardenstal op de Veemarkt. Nu 
niet in uniform maar in een schamel burgerkloffie. 
Ze verdwenen via wat toen plantsoen was in de 
richting van de Koepoortsweg.
Bij het avondeten thuis vertelde ik ook over 

Kaap de Goede Hoop. De getallen daarop zijn de 
lodingen, de gepeilde dieptes. Let op, het noorden 
is hier beneden!
Ten slotte vermeld ik nog dat we van de heer 
G. Boekhout uit Hoorn een flinke stapel van 
de oudste jaargangen van het kwartaalblad van 
onze vereniging ontvingen. Van deze bladen 
kunnen weer andere in de geschiedenis van Hoorn 
geïnteresseerden genieten. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

lezers scHrijven (2)

Tafelbaai en Robbeneiland bij Kaap de Goede Hoop
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deze bijzondere ontmoeting. De reactie van het 
thuisfront was, zoals altijd in soortgelijke gevallen: 
horen, zien en zwijgen.  

Sjef van Iersel 

Onderduikers in de Cyriacus
Met belangstelling lees ik het verhaal 'De 
onderduikers en het marmer' in het tweede 
kwartaalblad 2016. Het is natuurlijk een leuk 
verhaal dat best goed wegleest. 
In het gedeelte 'De plannen voor de H.H. Cyriacus 
en Franciscuskerk' verhaalt de auteur over de 
wijzigingen aan het presbyterium. Dat is niet 
compleet. Ik geef u deze aanvulling.
Het ontwerp voor de wijzigingen in de kerk werd 
gemaakt door het architectenbureau van Oerle, 
Schrama en Bos uit Leiden. Daarvan getuigt de 
aantekening in het kerkregister (rechtsboven):
Het priesterkoor komt allereerst aan de beurt, zo 
staat er nadrukkelijk bij. Het ligt in de lijn van deze 
opdracht dat dit bureau mej. J. B. Mouton uit Den 
Haag betrok bij de vormgeving van het meubilair 
voor het priesterkoor, waaronder het altaar. Ook 
waarschijnlijk is dat mej. Mouton de kleuradviezen 
verstrekte. Dat is gokken, geef ik graag toe. 
Ik licht dat verder toe: Het architectenbureau 
had opdracht voor de uitvoering van de 
Engelbewaarderskerk in Hoorn-Noord, voor de 
nieuwe tweede parochie. Dat via deze opdracht 
het architectenbureau werd uitgenodigd voor de 
modernisering van de Koepelkerk, klinkt logisch. 

Voor de Engelbewaarderskerk werkte mej. Mouton 
mee voor de meubelen en verstrekte kleuradviezen. 
Zo staat dat in de publicatie die het architectenbureau 
over de Engelbewaarderskerk liet verschijnen. Even 
logisch is dat het architectenbureau mej. Mouton 
dus betrok bij de parallel lopende vervolgopdracht. 
Ik heb het gevoel dat het materiaal voor het 
altaar zowel in de Koepelkerk als in de 
Engelbewaarderskerk, hetzelfde is. Dat kan niet 

meer worden nagegaan omdat het laatste altaar er 
niet meer is. Ik vergelijk een foto met de foto in het 
kwartaalblad:
De kopie uit het kerkregister is van het gemeentelijk 
Bureau Erfgoed. Ik vertrouw dat zij geen bezwaar 
hebben dat ik u deze doorgeef.
De foto is een stil uit de video van de laatste mis op 
12 juni 2011, opname door RTVNH. 

Bert Stuurman

Italianen op de Veemarkt
Ik ben geboren op Veemarkt nr. 39 op 13 april 
1942. Veel herinneringen aan de oorlog kan ik 
door mijn toen nog jonge leeftijd niet hebben. Er 
is me echter één herinnering heel goed bijgebleven. 
Wellicht omdat het voor de peuter die ik nog was 
een heel angstige ervaring was. Ik stond voor ons 
huis op de stoep alleen, dat kon probleemloos 
nog in die tijd, verkeer was er niet of nauwelijks, 
toen een Duitse soldaat op de Noorder Veemarkt 
met een handwapen probeerde duiven uit de 
platanen te schieten. Door de knallen schrok ik 
en zette het op een huilen.  De bewuste soldaat 
heeft me toen bij de hand genomen en bij “oma” 
Mels van drukkerij Mels op nr. 33 gebracht. Toen 
ik in een gesprek met mijn moeder het over deze 
herinnering had sprak zij haar verwondering uit 
over het feit dat ik me niets kon herinneren van 
de Italiaanse soldaten die in de oude stal op nr. 
35, de latere werkplaats van fietshandel Wim van 
Vliet, zaten. Ik schijn me als zeer blond peutertje 
vaak bij die soldaten vermaakt te hebben. Voor 
die mannen moet dat, zo ver van huis en haard, 
een leuk verzetje geweest zijn. Mogelijk waren er 
bij die zelf jonge kinderen hadden. Vermoedelijk 
verbleven die soldaten in de stal en werkten ze in 
de gemeentelijke paardenstal. Ik kan me namelijk 
niet voorstellen dat ik daar rondgehuppeld heb 
als er ook paarden aanwezig zouden zijn. Ik kan 
dat helaas niet meer aan mijn moeder vragen. De 
andere herinnering die ik aan de oorlog heb is dat 
ik, alweer staande voor het huis waar ik woonde, 
richting Turfhaven, grote vliegtuigen laag in de 
lucht zag. In mijn herinnering hingen ze stil wat 
natuurlijk niet kan kloppen. In mijn kinderbeeld 

Aantekening in het 

kerkregister

Interieur 

Engelbewaarderskerk
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tijd dat ik stuurman was, hadden we destijds 
sterrenzoekers voor de hele wereld, die werden 
gebruikt om te bepalen welke sterren we gingen 
'schieten' om de positie te berekenen.  
Deze sterrenzoekers waren destijds verkrijgbaar in 
Artis, maar ook nautische boekhandels (o.a. Harry 
in Amsterdam) verkochten ze.

Dijkdoorbraak Scharwoude
Hans Spanger gaat in één moeite door met een 
reactie op het artikel dat in het eerste nummer 
verscheen, over de dijkdoorbraak bij Scharwoude 
in 1675 en over Debutade (nummer 2).
Leuk om te weten waardoor die mooie bocht tussen 
Scharwou en Schardam ontstaan is (fiets daar heel 
vaak), vraag me af of het water in het natuurgebied 
wat daardoor ontstaan is (de Bedijkte Waal) nog zo 
diep is als in het artikel genoemd is. 
In dit artikel wordt een stukje van een gravure 
getoond: Het doorbreeken by de stat Hoorn. Wij 
hebben dezelfde afbeelding hangen, maar dan met 
Duitse tekst. Ook bij kunsthandel de Molensteen 
hangt (of misschien: hing) die afbeelding met 
Duitse tekst. Afbeelding en tekst zijn onscherp door 
de dikte van de lijst rond de afbeelding, maar toch 
duidelijk leesbaar. Vind dit toch wel opmerkelijk. 

Debutade
In het artikel over Debutade wordt op blz. 80 
vermeld dat Debutade in 1871 verhuisde naar de 
'Witte Engel' op de hoek van het Grote Noord en 
het Breed. In de volgende zin wordt geschreven 
dat dit tegenwoordig de 'Keizerskroon' is, maar de 
'Keizerskroon' is aan de overkant gevestigd: hoek 
Kleine Noord en het Breed. Nadat de 'Witte Engel' 
geen café meer was is dit lange tijd een modezaak 
geweest (als ik het goed onthouden heb: o.a. De 
Flart en later HB-mode). Nu is het het domicilie 
van 'Bakker Bart'. De uit het WFA opgeviste plaatje 
van de 'Witte Engel' is een foto uit 1900.

leek dat zo. Ik heb me later wel afgevraagd of dit 
soms zeer langzaam vliegende vliegtuigen waren 
die bezig waren met voedseldroppings.
 
Ik hoop hiermee iets toegevoegd te hebben aan de 
kennis over de Italiaanse soldaten in Hoorn.

Peter Groot, Hillegom

Het Sterrenlied van Le Canu
Naar aanleiding van het artikel over het Sterrenlied 
van Le Canu merkt Bram Klaij op dat het bijschrift 
op pagina 73 van de zon schietende man niet 
klopt. De man neemt de zonshoogte met behulp 
van een Jacobsstaf of Graadstok en niet met een 
Astrolabium.  
Bij  de Stichting Ned. Kaap Hoornvaarders in de 
kamer in het Jozefhuis is zowel een Jacobsstaf als 
een Astrolabium te bewonderen.
Hans Spanger wijst diegenen die geïnteresseerd 
zijn in de zichtbare sterren boven ons hoofd op een 
sterrenzoeker die in de handel is. Daarmee kun je 
zoeken welke sterren er op welke datum en welke 
tijd zichtbaar zijn: het is een tekening (sfeer wordt 
dat in de sterrenkunde genoemd) van de sterren en 
sterrenbeelden die op het noordelijk halfrond voor 
een bepaalde breedte en lengte zichtbaar zijn. 
Daarboven zit een transparante, draaibare schijf, 
waarmee datum en tijd instelbaar zijn. 
De sterrenzoeker op de illustratie is voor 52 NB en 
5 OL. Helaas is de diameter iets groter dan het blad 
van mijn scanner, zodat een zijkant weggevallen is.
Aan boord van de koopvaardijschepen, in de 

Witte Engel,  ca. 1900, 

hoek Breed-Grote 

Noord
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Hoorn op 20 april 2016 in de Oosterkerk

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

1 – Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter  heet iedereen, leden en ereleden van 
onze vereniging van harte welkom. 
A special welcome for Magdalena and Andrzej 
Antczak from the Faculty of Archaeology of Leiden 
University. Zij worden bijgestaan door Michiel 
Bartels. 
Aanwezig 77 leden; van diverse leden is afbericht 
ontvangen. 

2 – Verslag najaarsledenvergadering van 31 
oktober 2015
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

3 – Mededelingen vanuit het Bestuur
Nieuwe leden
De wervingsactie waarbij nieuwe leden het eerste 
jaar korting krijgen, heeft veel opgeleverd. Op 1 
januari 2016 was het ledenaantal voor het eerst 
in jaren gestegen. Daar we volgend jaar graag ons 
2017de lid willen verwelkomen doet de voorzitter 
een oproep om de vereniging nog meer te promoten 
bij familie en vrienden.
Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief is van start gegaan. Zo 
hoopt het bestuur de leden vroegtijdig op de 
hoogte te kunnen houden van wat er binnen de 
vereniging speelt. 
Vierhonderd jaar Kaap Hoorn
In januari 2016 was het vierhonderd jaar geleden 
dat de zuidelijkste punt van het Zuid-Amerikaanse 
continent, later Kaap Hoorn, werd gerond. Het 
feestelijke jaar werd met een seminar en een 
prachtig boek Atlas van Kaap Hoorn afgesloten. 
Binnenstadsvisie
April 2016 heeft het bestuur een zienswijze 
ingediend met betrekking tot het concept van de 
'Integrale visie voor de binnenstad'. De zienswijze 
is te lezen op de website. Over de gemeentelijke 
visie is het bestuur enthousiast, hoewel nog wat 
kanttekeningen zijn geplaatst. Verheugend is het 
om te lezen dat de bibliotheek als één van de 
mogelijke invullingen voor de Noorderkerk wordt 
genoemd. Daarmee zou een prachtige nieuwe 
bestemming aan de kerk kunnen worden gegeven.
Breed 12
Tekengenootschap Debutade is op dit moment 
bezig met de verhuizing van de verdieping naar 
de begane grond. Het huurcontract is getekend 

en beide verenigingen zijn erg blij met deze 
verandering. Vermeldenswaard is dat Debutade dit 
jaar 150 jaar bestaat. Als verjaardagscadeau schenkt 
de vereniging aan Debutade een nieuwe keuken 
voor het pand. Er wordt gewerkt aan een plan voor 
een bovenwoning. 
Schoolsteeg 7
Met Schoolsteeg 7 hebben we de laatste periode 
wat problemen (o.m. lekkage) gehad. Er is een plan 
van aanpak gemaakt en er wordt meteen een aantal 
andere zaken meegenomen, zodat dit prachtige 
pandje er weer jaren tegen kan. 
Activiteiten vereniging
De voorbereidingen voor de verschillende activiteiten 
in het jubileumjaar 2017 vorderen gestaag. Alle 
betrokkenen zijn nog steeds enthousiast. Beter 
gezegd: worden steeds enthousiaster. 

Overige zaken
Het Hoorns Biografisch Woordenboek werd ook 
het afgelopen kwartaal aangevuld met interessante 
levensbeschrijvingen van inwoners van onze stad. 
Het project 'Huizen, straten, mensen' ondervindt 
steeds meer belangstelling en het programma 
voor de wandeling staat op de website en in het 
kwartaalblad.

4 –  Jaarverslag
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5 – Rekening 2015 en 6 verslag financiële 
commissie
Penningmeester Piet van Iersel licht de rekening 
toe. Op de vraag van Jeroen van Miert over 
het eigen vermogen antwoordt hij dat er sprake 
is van een voortschrijdende gemiddelde daling 
van € 10000,- . Het negatieve saldo zal aan de 
egalisatiereserve worden toegevoegd. 
Piet de Munnik verklaart namens de financiële 
commissie dat de rekening akkoord is bevonden en 
decharge kan worden verleend. De penningmeester 
heeft een zuinig beleid gevoerd. Er zijn enkele 
verbeteringen voorgesteld. De vergadering verleent 

verslaG vOOrjaarsledenverGaderinG 

Het bestuur van 

Vereniging Oud Hoorn
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de penningmeester acquit en het bestuur decharge. 
De leden van de commissie worden bedankt voor 
hun inzet en goede adviezen. En de penningmeester 
voor zijn inzet en het gevoerde beleid.

7  – Begroting 2016
Bij deze begroting is een kleine wijziging: overige 
inkomsten niet € 5.000,- maar € 4.500,- Overigens 
wordt de begroting ongewijzigd vastgesteld.

8 –  Benoeming bestuursleden.
Secretaris Rita Lodde-Tolenaar  treedt volgens 
rooster af. Zij wordt bij acclamatie herbenoemd. 
Jan Floris treedt af en is niet meer herkiesbaar. 
Twee nieuwe bestuursleden, Jelly Drijfhout en 
Carel Brouwers zijn voorgedragen. Zij stellen zich 
voor; Jelly gaat zich vooral bezig houden met de 

nieuwsbrief, het kwartaalblad en educatie. Carel 
neemt de taken van Jan Floris over, ICT en het 
schaduwpenningmeesterschap. Beiden worden 
eveneens per acclamatie benoemd. 
Jan Floris heeft 12 jaar in het bestuur gezeten en 
VOH bij de tijd gehouden. Nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van automatisering en sociale media 
zijn door hem geïntroduceerd ook al moest hij wel 
eens wat weerstand of behoudzucht overwinnen. 
Hij heeft met hart en ziel aan de uitbouw van 
de website gewerkt en dat is niet onopgemerkt 
gebleven. Hij heeft er samen met anderen 
nominaties en prijzen voor gekregen. Behalve de 
grote hoeveelheid informatie die op de website staat 
en nog dagelijks wordt aangevuld, mogen we met 
trots vaststellen dat de website steeds een van de 
meest actueel bijgewerkte sites is.
De voorzitter dankt Jan hartelijk voor zijn inzet en 
voor het feit dat hij nauw betrokken blijft bij de 
vereniging onder meer als notulist. Hij overhandigt 
hem de zeefdruk van Christiaan Heijdenrijk van de 
Oosterkerk.

9 – Rondvraag
Albert de Graaf vraagt of er nog leden zijn uit het 
begin van de jaren zestig, toen een strenge ballotage 

werd gehanteerd. Helaas ontbreekt dit gegeven in 
de ledenadministratie.
Hij wijst erop dat het artikel over de bouw van de 
jaren vijftig zijn effect heeft gehad bij de Commissie 
voor Monumenten en Welstand dankzij Frans van 
Iersel. 
De heer Leek vraagt naar de wijze van restaureren, 
in oude stijl en met veel fantasie? Frans van Iersel 
antwoordt dat tegenwoordig men meer oog heeft 
voor de geschiedenis van het pand. Het blijft 
iedere keer de vraag  of en hoe men restauraties 
en veranderingen uit vorige tijden handhaaft en 
zichtbaar laat zijn.
Pierre Janssens wijst erop dat deze vergadering 
van Oud Hoorn samenvalt met die van Overleg 
Leefbaarheid Binnenstad  en vraagt het bestuur 
daarmee rekening te houden. 
Rick Singer meldt zijn ludieke actie om een molen 
terug te brengen op het Visserseiland.

10 – Pauze

11 –  Lezing Opgravingen Zouteiland
De lezing van de Poolse archeologen, mevrouw en 
de heer Antczak, gaat over hun werkzaamheden 
en opgravingen op 'Zouteiland', het eiland La 
Tortuga voor de Zuid-Amerikaanse kust. Dankzij 

de vele door Michiel Bartels  van Nederlandse tekst 
voorziene beelden is de in het Engels uitgesproken 
voordracht voor de meesten goed te volgen. Een 
samenvatting van de tekst is te vinden in het 
kwartaalblad 2016-3.
De voorzitter dankt  de sprekers en Michiel Bartels 
voor hun interessante bijdrage over een voor velen 
onbekend stukje geschiedenis van Hoorn en de 
zouthaalders. 
Hij overhandigt de heer en mevrouw Antczak en 
Michiel Bartels enkele (Hoornse) cadeaus.

12 – Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging 
aan de medewerkers van de Oosterkerk.

Afscheid van 

bestuurslid Jan Floris

De inleiders tijdens de 

ledenvergadering
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stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOut

Breed 32
Het aanpassen van de pui: het raam 

met de roeden wordt verwijderd. De 

pui is in ca 1938 veranderd in opdracht 

van de winkelier die hier een melkwin-

kel exploiteerde. Op de tekening uit 

die tijd staat een etalageraam zonder 

roeden. Dit beeld wordt weer terug-

gebracht. 

Gedempte Turfhaven 10
De bestaande pui heeft geen historische 

waarde, de rollagen van de oorspron-

kelijke pui-indeling worden weer 

zichtbaar. De reclame krijgt vrijstaande 

letters .

Gedempte Turfhaven 13
De witte verf wordt van de muren 

verwijderd en de gevel wordt terugge-

bracht in de oorspronkelijke uitvoering. 

Op basis van historisch kleurenonder-

zoek in overleg met Bureau Erfgoed 

wordt voor een definitieve kleurstelling 

gekozen.

Het plan zal een grote kwaliteitsverbe-

tering in de straatwand zijn. 

Gedempte Turfhaven 22
Het veranderen van de luifel en het 

aanpassen van de reclame. Dit plan is 

akkoord indien de stenen borstwering 

van de erker zichtbaar blijft in combi-

natie met reclame met open letters op 

het metselwerk. 

Veemarkt 15
Dit gemeentelijk monument wordt 

vooral intern verbouwd. Het pand 

wordt gesplitst in drie appartementen. 

De gevel blijft ongewijzigd. De gevel is 

van 1935, maar intern is het een 18e 

eeuws pand met de oudste delen van 

1738. Bij de splitsing worden geen 

monumentale delen verwijderd of aan-

getast. 

Veemarkt 38
De pui van dit  beeldbepalend winkel-

pand wordt aangepast met een centrale 

dubbele deur en een luifel. In het dak 

worden extra dakramen geplaatst. 

Aan de achterzijde, zichtbaar vanaf de 

Noorderstraat, komt een balkon.

West 56
Het smalle raamkozijn in de pui wordt 

een tweede (smalle) voordeur om het 

appartement bereikbaar te maken.

Westerdijk
Het appartementencomplex op de hoek 

van de Gelderse steeg en de Westerdijk 

is in hoofdlijnen akkoord. Onze 

vertegenwoordiger in de commissie 

vindt dit plan nog steeds één 

verdieping te hoog. Ten opzichte van 

de eerste plannen is er mede dank zij 

Bureau Erfgoed  een forse kwaliteitsslag 

gemaakt.

Westerdijk
Het plan op de voormalige 

Parkschouwburg locatie is uiteindelijk 

door de Commissie voor Monumenten 

en Welstand goedgekeurd. We 

betreuren het dat de commissie 

toegestemd heeft in het uitvoeren van 

het plan in stuukwerk. Deze stadsrand 

is over grote afstanden te zien. Een 

dergelijke, lange witte wand verandert 

het aanzien van de stad in hoge mate. 

Het schept een stevig precedent. 

Een ongelukkige ontwikkeling in 

de sfeer van onze stad. Mijn stukje 

van de voorzitter over baksteen was 

al geschreven maar kan bijna niet 

toepasselijker zijn bij dit plan. 
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Het is alweer enige tijd geleden 
dat de heer J. Osinga een nega-
tievenreeks ter beschikking stelde 
aan het Westfries Archief. Deze 
negatieven behelsden hoofdza-
kelijk foto's die zijn vader, de 
heer J. D. Osinga, had gemaakt 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Bij het inventariseren bleek 
echter dat er ook foto's bij waren 
die niets met de Tweede Wereld-
oorlog te maken hadden. Zo ook 
de unieke foto die wij voor deze 
editie van het Kwartaalblad 
hebben uitgekozen. Het gaat om 
de bouw van de PTT-telefoon-

Voordat de muziekschool zijn 
intrek kon nemen in het voor-
malige PTT-gebouw moest er 
echter eerst drastisch verbouwd 
worden. Het ging zelfs zo ver dat 
uiteindelijk nog slechts de vier 
muren en het dak van het mar-
kante gebouw bleven staan. In 
de huidige situatie zien we op de 
voorgrond een glimp van de villa 
die de heer Th. Konijn, filiaal-
chef van Vroom en Dreesmann, 
in 1953 liet bouwen. Rechts op 
de hoek met de Spoorstraat zien 
we nog juist de sigarenwinkel 
van Nauta.

centrale aan de Noorderstraat 
in juni 1940. Dit gebouw kreeg 
een plek op de plaats waar tot 
1927 de Grote of Herensociëteit 
gevestigd was. Deze uitspanning 
werd in 1883 opgetrokken op 
het voormalige bolwerk dat ooit 
op deze plaats heeft gestaan. De 
PTT-centrale werd ontworpen 
door het architectenbureau Van 
Reyendam en Hermans en bleef 
als zodanig in gebruik tot het 
begin van de jaren '90 van de 
vorige eeuw. Vervolgens vestigde 
in 1993 Muziekschool Gerard 
Boedijn zich in het gebouw. 
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