
38e jaargang

2016

Oud HOOrn 4
Kwartaalblad

In dIt nummer o.a.: 
• Lambert meLIsz., de aeneas van Hoorn • verLIefd op Leo • mIjne zIeLe Is sat van tegenspoet, over rombout 
Hogerbeets • verrassende kLeurenfoto's uIt 1907 • de HoornscHe kaasmarkt In 1906 • avonturen In Hoorn In 
de vIjftIger jaren • motor- en autocLub gIng ten onder door eIgen succes.  



150

DIJKEN

De dijk, een oeroud civiel bouwwerk dat op dit moment weer 
volop in de belangstelling staat. De opwarming van de aarde is 
van grote invloed op hoe wij in ons lage landje de voeten droog 
kunnen houden. Dijken vormen daar een belangrijk onderdeel 
van. Dijken die mede het aanzicht van onze binnenstad bepalen. 
Enerzijds is dat de robuuste zeewering langs de boorden van het 
Markermeer, anderzijds het provinciaal monument de Westfriese 
Omringdijk die via Westerdijk, West, Roode Steen, Grote Oost 
en Kleine Oost dwars door onze stad loopt. Het binnenstedelijk 
deel is een dijk die bijna niet als dijk herkenbaar is. Je ondergaat 
deze dijk alleen als je de kluft op moet richting Grote Oost, 
onze Hoornse 'bergen'. De afgelopen jaren is de versteviging 
van de Westfriese Omringdijk tussen Enkhuizen en Hoorn niet 
ongezien voorbij gegaan. Iedereen vond er wat van en de gehele 
aanpak en verbouwing verdiende geen schoonheidsprijs. Er was 
veel gemopper in de regio en de werkzaamheden duurden veel 
te lang. In het denken over en de aanpak van onze dijken is 
de afgelopen jaren veel veranderd. Kijk naar de Hondsbossche 
Zeewering en het programma Ruimte voor rivieren, een aanpak 
waarbij wordt gekeken naar werken met de natuur en vormen 
van recreatief medegebruik. Waar we vroeger vooral hoge en 
brede dijken bouwden om het water buiten de deur te houden, 
gebruiken we nu de kracht van de natuur en het water om ons 
te beschermen. Binnen deze nieuwe aanpak is de Hondsbossche 
Zeewering een prachtig staaltje moderne kustbescherming. Het 
zuidelijk stuk van de Westfriese Omringdijk tot Schardam en het 
dijkstuk tussen Schardam en Amsterdam is nu aan de beurt om 
aangepakt te worden. Vier jaar geleden zijn daar de eerste bijeen-
komsten voor georganiseerd door het Hoogheemraadschap. Als 
vereniging hebben we daarin meegedaan en als onderdeel daar-
van een stevig stuk opgesteld over het behoud van de monumen-
tale waarden van de dijk. In deze aanpak zaten al het stadsstrand 
en het fietspad onder aan de dijk bij de Westerdijk. Twee jaar was 
het oorverdovend stil tot kort geleden. Het Hoogheemraadschap 
heeft een Alliantie Markermeerdijken opgericht. Deze Alliantie 
bestaat uit twee aannemers, het Hoogheemraadschap en de pro-
vincie. Voor het Hoogheemraadschap is dit een geheel nieuwe 
manier van werken. Deze combinatie heeft de afgelopen maan-
den een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de 
verschillende dijkvakken. In Hoorn waren dat twee bijeenkom-
sten, één over het dijkvak Westerdijk en één over het dijkvak 
tussen de schouwburg en de Galgenbocht. Daarnaast was er 
een aparte bijeenkomst voor historische verenigingen over de 
archeologie en de aanpak van het archeologisch onderzoek. Oud 
Hoorn was bij alle bijeenkomsten vertegenwoordigd. Het pret-
tige van de bijeenkomsten was dat wij na twee jaar vragen over 

de monumentale status van de Omringdijk eindelijk een ver-
tegenwoordiger van de provincie troffen die ons antwoord kon 
geven op de eerder gestelde vragen. Er wordt nog veel gestudeerd 
door de Alliantie, er zijn nog allerlei technische vragen, vooral 
over de gedeeltes dijk die als veendijk zijn gerealiseerd. Hierbij 
wordt vooral naar nieuwe technieken gekeken. In Hoorn wordt 
de dijk aangepakt met voorland. Dat houdt voor de Westerdijk 
in dat deze nauwelijks moet worden opgehoogd, plaatselijk met 
30 cm. Het voorland wordt ingericht met een fiets-/wandelpad 
dat een nieuwe, recreatieve verbinding langs de Markermeerkust 
gaat vormen van Hoorn tot Amsterdam. Bij de Grote Waal ligt 
het stadsstrand op een eiland. Dit eiland ligt 15 meter voor de 
monumentale Omringdijk, daarvan gescheiden door water. Het 
monument, de dijk blijft hierdoor onaangetast in zijn waarde. 
Het profiel van het eiland is zo vorm gegeven dat de geparkeerde 
auto's vanaf het Markermeer geen visuele hinder veroorzaken. De 
inrichting van dit alles is een zaak van de gemeente. Deze heeft 
hiervoor vorig jaar een beeldkwaliteitplan vastgesteld. 
Wij volgen alles op de voet en houden u verder op de hoogte. 

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



151

Bij de vOOrplaat 

Verdichtsel en waarheid – met een kleine 
parafrasering op Goethe's 'Dichtung und 
Wahrheit'.
'Verdichting en Waarheid', vertaalde 
E. Tjallinks dit autobiografische werk 
van de grote Duitse schrijver. Verzinsel, 
fictie, verbeelding en waarheid. Hoe 
vaak draait het in volksverhalen feitelijk 
om verdichtsel terwijl ze voor waarheid 
werden en worden gehouden? Eerder 
schreef ik over Jan Haring. Deze Jan 
Haring, die in zijn eentje als een soort 

Rambo een leger Spanjaarden op de Diemerdijk wist te weerstaan, is enkele maanden later bij 
de Slag op de Zuiderzee een lefgozertje dat in de mast van de Inquisitie, het admiraalsschip 
van de Spanjaarden, klimt om de vlag te veroveren, waarna de Spanjaarden het hazenpad, 
voor zover dat op zee mogelijk is, kiezen. En admiraal Bossu wordt na deze dappere daad 
in Hoorn gevangen gezet. Platte Tijs is ook zo'n personage. En Kenau Simonsdr. Hasselaar. 
Volgens wijlen hoogleraar Van Deursen hebben mensen in bepaalde tijden behoefte aan dit 
soort heldenverhalen. Het verhaal over Lambert Melisz. in dit nummer, naar wie zelfs een straat 
nabij de helaas verdwenen Westerpoort is vernoemd, waardoor Melisz. Hoorn bereikte, is ook 
zo'n verhaal. De geschiedenis van een moedige jongeman en zijn grootmoedige daad, nu vooral 
gebruikt – of misbruikt – als moraliserende vertelling voor de jeugd. 
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Om 'n uur of vier, vijf in 
den morgen komen dan de 
overige marktgangers 
aangereden. Ze zijn van 
Schellinkhout, Venhuizen, 
Oosterleek, Westwoud, 
Hoogkarspel, Ooster- en 
Wester Blokker, Berkhout, 
Wognum en andere 
omliggende plaatsen. In de 
koffiehuizen en herbergen 
om den Rooden Steen gaat 
de gezelligheid aan, en 't 
is uit met de rust van Jan 
Pieterszoon, wiens 

standbeeld midden tusschen de stapels staat uit te kijken of de 
schrandere handelsgeest van Jan Companie nog wel vaardig blijft 
over 't Noord-Hollandsche volk. 
 
En als je vóór tienen op de kaasmarkt komt, is ‘t of daar 
allemaal groote veldbedden met de dekken erover liggen 
gespreid; een kampement onder den blooten hemel.  
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Keizerlijke, Koninklijke Hoogheid, mevrouwe de 
Prinses van Oranje en dat in de Amsterdamse 
schouwburg is opgevoerd. En de schilder 
Jan Hendrik van de Laar is de maker van het 
geromantiseerde schilderij, dat eigendom is van het 
Westfries Museum en dat hierboven is afgebeeld. 
Van de Laar die meer gedichten van Tollens heeft 
gebruikt voor zijn historische schilderijen, heeft 
vermoedelijk het toneelstuk van Muller-Westerman 
gekend. 'Sommige bijzonderheden op het schilderij 
komen wel in haar toneelstuk voor maar niet bij 
Tollens, die niet nader op details ingaat', merkt 
S.H. Levie op in 'Het Vaderlandsch Gevoel.' Levie 
verwijst daarvoor naar de aanwijzingen voor het 
decor van het tweede bedrijf.2 

Maar Lambert Melisz. wordt veruit het meest 
gebruikt als onderwerp voor tal van moraliserende,   
pedagogische gedichtjes en verhalen die op onze 
jeugd werden afgevuurd om hun de waarde van het 
Vijfde resp. Vierde Gebod, Eer(t) uw vader en uw 
moeder in te prenten.3 

Een moraliserende vertelling voor de jeugd

egBert Ottens

Het verhaal van Lambert Melisz., die met zijn 
moeder in de winter van 1574, tijdens een ijzige 
tocht aan de moordende en brandschattende 
Spanjaarden in de Zaanstreek weet te ontkomen, 
heeft in de achttiende en negentiende eeuw tal van 
schrijvers en schilders geïnspireerd. De dichter 
Hendrik Tollens wijdde een zwaar aangezet gedicht 
aan 'De jongeling van Westzanen', waarin hij 
hem met de Trojaanse held en halfgod Aeneas1 
vergelijkt, die zijn vader op de nek nam en uit het 
brandende Troje redde. (Het gedicht van Tollens is 
op de website van Oud Hoorn te lezen.)

De actrice en toneelschrijfster Anna Petronella 
Muller-Westerman schreef het pathetische 
Vaderlandsch tooneelspel 'Lambert Melisz of de 
ouderlievende jongeling van Westzanen', dat ze 
als 'onderdanigste dienaresse' opdroeg aan Hare 

lamBert melisz., de aeneas van HOOrn

Jan Hendrik van de 

Laar, 1854, Westfries 

Museum
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Waarheid en verdichtsel
Dat Lambert Melisz. niet van Hoorn was, zal 
menigeen niet onbekend zijn of in ieder geval 
niet verrassen. Misschien vermoedde men het. 
Hij vluchtte immers met zijn moeder vanuit de 
Zaanstreek, Westzaan volgens de overlevering, 
naar het prinsgezinde Hoorn. Het eigene aan 
volksverhalen als dat over onze Lambert Melisz., 
is dat er vaak meerdere versies van in omloop zijn. 
De berrie waarop Lambert Melisz. volgens Velius 
en anderen zijn moeder voorttrekt, wordt al snel 
een slee. Verrast was ik toen ik in de 'Canon van 
de Zaanstreek' las dat niet Lambert Melisz. de 
zware tocht met zijn moeder had volbracht, maar 

iemand met de naam Herder. Lambert Melisz. zou 
het verhaal van Herder hebben 'gekocht', om er 
goede sier mee te maken en er later zelfs beroemd 
mee te worden. Daarmee zijn we er echter nog 
niet. G.J. Honig stelt in een artikel in het historisch 
maandblad De Zaende (1948) dat Lambert Melisz. 
al in Hoorn woonde. En dat hij zijn moeder is gaan 
halen toen men in Hoorn hoorde dat de situatie in 
de Zaanstreek vanwege de Spaanse furie zorgelijk 
was. Dr. S. Hart (West-Friesland Oud en Nieuw, 
1957) is echter van mening dat ook niet Herder 
de hoofdpersoon uit het verhaal is, maar ene 
Heijnderick Jacobsz. Oetkens. En dat deze niet zijn 
moeder maar zijn grootmoeder van de Spanjaarden 
redde. Wel vermoedt Hart dat er een relatie was 
tussen deze Oetkens en Melisz.4, dat beiden elkaar 
kenden of gekend hebben.  

De strijd om het Noorderkwartier
Najaar 1573. De oorlog met Spanje staat op een 
wankel keerpunt. Na een beleg van zeven maanden 
had Haarlem zich in juli van dat jaar moeten 

overgeven. De Spanjaarden, in de winning mood, 
trokken vervolgens op naar Alkmaar, waar zij 
op 21 augustus beleg sloegen. Na de verovering 
van die stad wilden zij via land en vanuit zee 
West-Friesland en het hele Noorderkwartier 
onderwerpen. De Alkmaarders hielden stand en 
wisten de aanvallers af te slaan. Op 23 september 
werden de dijken rondom de stad doorgestoken, 
waardoor de Spaanse troepen in de modder vast 
kwamen te zitten. De Spaanse bevelhebber Don 
Frederique, Alva's zoon, die het heilloze van 
zijn militaire operatie in het sompige en mistige 
polderland inzag, besloot daarop zijn troepen 
terug te trekken. Met een tweede operatie rond 
diezelfde tijd trachtten de Spanjaarden een einde 
te maken aan de blokkade van Amsterdam door 
de watergeuzen. Zij hoopten zo de heerschappij 
over de Zuiderzee, de enige toevoerweg over 
zee naar handelsstad Amsterdam, die nog steeds 
Spaansgezind was, te veroveren. Drie dagen na 
Alkmaars victorie, op 11 oktober, versloegen de 
watergeuzen onder leiding van de Monnickendamse 
burgemeester Cornelis Dircksz. de Spaanse vloot 
voor de kust van Hoorn. Met een hoofdrol voor nog 
zo'n mythische figuur uit de Hoornse geschiedenis, 
Jan Haring. Admiraal-generaal Maximiliaan graaf 

van Bossu werd gevangen genomen en in het 
Weeshuis, toen nog net Mariaklooster, aan de 
Korte Achterstraat geïnterneerd. Hoewel de hertog 
van Alva na deze nederlagen teleurgesteld naar 
Spanje terugkeerde, was de oorlog niet voorbij. 
Don Louis Requesens werd tot groot-commandeur 
van de Spaanse troepen aangesteld. Het Spaanse 

lamBert melisz., de aeneas van HOOrn

Prent van Lambert 

Melisz. en zijn moeder. 

Collectie Westfries 

Museum

Staalgravure van 

Christiaan Lodewijk 

van Kesteren naar 

Johannes Franciscus 

Hoppenbrouwers, ca 

1865-1870, collectie 

Rijksmuseum
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ongunstige omstandigheden probeerde de meest 
waardevolle bezittingen mee te nemen, was er ook 
iemand die zich niet druk maakte om zijn bezit, 
maar alleen probeerde zijn oude moeder, die van 
ouderdom niet meer kon lopen, mee te nemen 
om haar in veiligheid te brengen. Omdat hij geen 
slee tot zijn beschikking had en misschien omdat 
zij door zwaarlijvigheid niet te dragen was, zette 
hij haar op een draagbaar, maakte daar een touw 
aan vast en sleepte die zo voort. Maar omdat dit 
zeer langzaam ging, werd hij opgemerkt door de 
Spanjaarden. Die liepen naar hem toe, maar hij 
verborg haar ergens achter een wal of in het riet. 
Toen zij daar aangekomen de oude vrouw op de 
draagbaar aantroffen, verbaasden ze zich over zo'n 
dappere daad en gingen beschaamd weer weg 
zonder haar ook maar iets aan te doen. Toen kwam 
de zoon uit zijn schuilplaats en sleepte weer verder, 
net zolang totdat hij zijn oude moeder tot voor de 
Westerpoort in Hoorn had gebracht.' Velius noemt 
dit een 'uitzonderlijk voorbeeld van trouwe liefde 
van een kind jegens zijn ouders', en vergelijkt 
de daad van onze Westzaner met die van twee 
Siciliaanse broers die, na een uitbarsting van de 

Etna waarbij alles in vuur en vlam was gezet, hun 
ouders op de schouders namen en hen redden van 
een gewisse dood. 

Wil de echte Lambert Melisz. opstaan? 
We moeten bij onze stadschroniqueur dr. Theodorus 
Velius zijn, om de vroegste bron voor het verhaal 
te vinden. Niet de eerste druk, die uit 1604, die 
tot 1600 loopt, maar de tweede uit 1617. Tussen 
1604 en 1617 is Velius kennelijk het verhaal over 
'de huysman van Westzanen' ter ore gekomen. Bij 
hem blijft de held anoniem. Hij heeft het over de 
huysman. De Zaanse geschiedschrijver, dichter, 
uitgever, boekverkoper en herbergier Hendrick 
Soeteboom (1616-ca.1678), ook bekend als Soet, 

leger kreeg versterking van drieduizend Waalse 
en Duitse huurlingen. In de woorden van Velius 
'vooral op aandringen van Amsterdam, dat zich 
inspande om ons Noorderkwartier te gronde te 
richten.' Het Spaans-Amsterdamse leger had zijn 
tenten in Assendelft opgeslagen. De watergeuzen 
en de legers van Willem van Oranje, gesteund 
door vrije Zaankanters, hadden het nabijgelegen 
Westzaan als uitvalsbasis gekozen. Aanvankelijk 
voelden de Westzaners zich veilig, omringd 
door zoveel eigen troepen. Maar toen, na een 
aanvankelijk zachte winter, het in februari 1574 
stevig ging vriezen, veranderde de situatie snel. De 
Spanjaarden konden, geholpen door de vorst, de 
Zaanstreek over het bevroren water binnentrekken 
en overmeesteren. Tot overmaat van ramp bleek, 
toen de Spaanse troepen Westzaan naderden, de 
aanvoerder van de Hollandse troepen juist naar 
Hoorn om munitie te halen. De Staatse soldaten 
vreesden onder de voet gelopen te worden en 
zochten een veilig heenkomen. De inwoners van 
Westzaan, bekend met de Spaanse gruweldaden 
in de overmeesterde steden Haarlem, Muiden en 
Zutphen, waar duizenden inwoners bruut waren 
afgeslacht, vreesden dat hen geen ander lot wachtte. 
Vluchten was het enige dat kon. Wie achterbleef 
leek verloren. 
  
Een godvruchtige daad
Onder het kopje 'Een godvruchtige daad van een 
Westzaner' meldt Velius in de tweede druk van zijn 
Kroniek de vlucht van Lambert Melisz. met zijn 
moeder. Hij schrijft5:
'Tijdens deze verwarring en de plotselinge vlucht 
verrichtte een Westzaner een daad die het vertellen 
waard is. Terwijl iedereen voortdurend bezig was 
een uitweg te vinden en in deze onverwacht 

De vluchtenden 

verbergen zich achter 

het riet voor de 

soldaten. 

Uit: Ouderliefde van 

Lambert Melisz., 

uitgegeven in de 

eerste helft van de 

negentiende eeuw 

door Mensing & Van 

Westreenen. Auteur 

onbekend 

Ets, Romeyn de 

Hooghe, 1706, Vlucht 

van Lambert Melisz. uit: 

Feyken Rijp, Chronijk 

van de vermaarde zee 

en koopstad Hoorn 
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vermeldt evenmin een naam in zijn treurspel uit 
1648 'Batavische Eneas of Getrouheyts voorbeelt, 
nevens de verwoestinge van Westzanen ende 
Crommenye, geschiet Anno 1574.' De moeder 
wordt door hem de oude Maria genoemd, de 
zoon Herder. Waarop die naamsaanduidingen zijn 
gebaseerd is niet duidelijk. Het kan een allegorische 
verwijzing zijn naar de goede Herder en de 
moedermaagd Maria. Soeteboom heeft met zijn 
stuk geprobeerd een Zaanse 'Gijsbrecht' te schrijven 

naar Vondels toneelstuk, dat tien jaar eerder voor 
het eerst in de Amsterdamse stadsschouwburg met 
groot succes was opgevoerd. Soeteboom laat aan 
het slot, net als Vondel, de engel Rafaël opdraven, 
die de vluchtende Zaankanters een hart onder de 
riem steekt, door te melden hoe groot en machtig 
de Zaanlanden eens zullen worden. De 'Batavische 
Eneas' haalt het niveau van de Gijsbrecht niet en 
het aantal uitvoeringen zal beperkt zijn gebleven.  
'Over dit niet noemen van de naam van de huisman,' 
schrijft Hart in een noot bij zijn gedegen artikel uit 
1957, dat Jacob Honig Jz. jr., een voorzaat van de 
eerder genoemde G.J. Honig, in de 'Geschiedenis 
der Zaanlanden' noteert: 'Wij hebben dien nergens 
bij hem aangetroffen, en kunnen ons geene reden 
van dit verzuim denken, daar hij anders van 
oneindig minder belangrijke personen schier eene 
geheele geslachtslijst geeft.' 

Bijna een eeuw na Soetebooms treurspel  wordt, 
in de door Sebastiaan Centen6 geannoteerde vierde 
druk van Velius' Kroniek, voor het eerst de naam 
Lambert Melisz. genoemd. Wellicht dat Centen 
zich hiervoor heeft gebaseerd op dezelfde bronnen 
als Honig in zijn studie. Honig en Hart wijzen 
er echter op dat de poorter Lambert Melisz., 
wiens naam zij vermoedelijk met Centen in oude 
akten vonden, en die tot de gezeten burgerij van 
Hoorn behoorde en aan de Venedie woonde, nooit 
de huisman uit Westzaan kan zijn geweest. Als 
het inderdaad de door Centen genoemde poorter 
Melisz. zou zijn geweest, moet Velius, met zijn 
brede kennissenkring in een kleine gemeenschap 

 

als Hoorn was, dat geweten hebben. En had hij 
ook de naam van de onbaatzuchtige held genoemd. 
Volgens Centen hebben nakomelingen van Lambert 
Melisz. hem persoonlijk de naam van de dappere 
jongeling van Westzaan medegedeeld, onder 
overlegging van het geslachtsregister van de familie. 
En, vult Centen aan, het is de familie na vestiging 
van Melisz. in Hoorn, voor de wind gegaan. 'Deftige 
burgers en met tijdelijke goederen gezegend, maar 
ook sommigen van hen hebben de hoogste en 
aanzienlijkste Ambten in de regering der Stad 
bekleed.' Meer dan anderhalve eeuw zitten er tussen 
de gebeurtenis en wat Centen via de overlevering 
van de overlevering wordt medegedeeld. Er zit, 
in andere bewoordingen dan Hart gebruikt, veel 
ruis op de lijn. Bovendien, het staat natuurlijk 
wel wanneer je je op zo'n dappere voorzaat kunt 
beroepen. Niets echter wijst volgens Honig en Hart 
op enige bloedverwantschap tussen de drie broers 
Melisz. die in een akte worden genoemd en de 
Lambert Melisz. uit het heldenverhaal. Bovendien 
zou één van de zoons, Jan, zijn moeder meermalen 
bont en blauw hebben geslagen. Een beetje een 
bewijs uit het ongerijmde, want de andere broers 
kunnen best eerzame zoons zijn geweest. Zo blijft 

voor Hart, na verder onderzoek, alleen de naam 
van Heijnderick Jacobsz. Oetkens over en was hij 
degene die, met gevaar voor eigen leven, niet zijn 
moeder maar zijn grootmoeder uit Westzaan naar 
Hoorn bracht.
 
Westerpoort
Op het buitenhek van de in 1502 gebouwde 
Westerpoort werd ter herinnering aan de moedige 
daad van de Westzaanse jongeman een eikenhouten 
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plaatsvond. Dat is ook in overeenstemming met de 
gebeurtenissen die Velius zelf in het vierde deel van 
de Kroniek vermeldt, welk deel met het jaar 1574 
aanvangt. Daar gaat onze chroniqueur uitgebreid 
in op de gebeurtenissen in de Zaanstreek, die zeer 
bedreigend voor Hoorn waren. Langewagen en de 
beeldhouwer hebben zich voor hun tekst op de 
tweede druk van de Kroniek gebaseerd en kenden 
de geannoteerde editie van Centen uit 1740 niet.   

Moraliserende jeugdlectuur
Hart heeft nog een ander bewijs voor zijn 
veronderstelling dat Heijnderick Jacobsz. Oetkens 
de echte held is geweest. Verschillende bronnen 
melden dat de (groot)moeder haar dappere (klein)
zoon heeft beloond voor zijn moedige daad. De 
meeste Lambert Melisz.-lectuur voor de jeugd legt 
zwaar moraliserend de nadruk op het tweede deel 
van het Vierde, resp. Vijfde Gebod:  Opdat uw dagen 
verlengd worden, en opdat het u welga in het land, 
dat u de Heere, uw God, geven zal. De achttiende 
eeuwse Psalmberijmer Johannes Eusebius Voet 
verwoordde de betreffende Bijbeltekst als volgt: 

Gij zult uw ouders need'rig eeren, 
opdat uw God, die eeuwig leeft, 
uw dagen gunstig moog' vermeeren 
in 't land, dat zijne hand u geeft! 

Nog even het slot uit een boekje uit het begin van 
de achttiende eeuw dat als volgt eindigt: 'Doch 
niet alleen menschelijke eer, mijne kinderen! viel 
Lambert Melisz te beurt; maar God vervulde ook 
aan hem zijne belofte van bijzonderen zegen; 
want Lambert Melisz trouwde in die stad eene 
zeer brave vrouw, leefde met haar gelukkig en 
kreeg vele kinderen, die hem alle zeer lief hadden 
en hem vreugde aandeden; ja zelfs werden zijne 

paneel aangebracht. We zien een vrouw op een 
berrie die wordt voortgetrokken door een man. 
Wanneer de oude Westerpoort rond 1800 wordt 
afgebroken, wordt het houtreliëf enkele jaren 
later herplaatst in de timpaan van de nieuwe 
Westerpoort. Deze poort wordt – helaas, helaas: 
wat zijn onze voorouders daar onzorgvuldig mee 
geweest – in 1871 gesloopt.     
De poort mag dan zijn verdwenen, het houtreliëf is 
gelukkig bewaard gebleven en aan de collectie van 
het Westfries Museum toegevoegd. Een replica van 
het paneel bevond zich boven de toegangsdeur van 
het logement 't Onvolmaakte Schip' op de hoek van 
het Breed en de Westerdijk. Bij de brand van 1968 
gingen zowel het logement als het reliëf verloren. 
Onder de beeltenis was de volgende tekst van R. 
Langewagen te lezen:

Doen dwingelandij den Staat en Westzaan dede zugten,
Bevrijd dees Brave Soon Syn Moeder van de Doot
En quam op dit vatsoen tot hiertoe vluchten,
Soo blijft een Edel Kind sijn Ouders trouw in Noot. 
Anno 1573

1573 of 1574?
Ook over dat jaartal is verwarring ontstaan. 
Want de gebeurtenis waaraan het reliëf refereert, 
heeft vrijwel zeker plaats gehad op 20 februari 
1574. Op die datum hielden de Spanjaarden 
huis in Westzaan, moordden, roofden wat ze 
konden vinden en staken het dorp in brand. Het 
misverstand laat zich eenvoudiger verklaren dan 
de zoektocht naar de ware jongeling van Westzaan. 
De oplossing van Oneindig Noord-Holland dat 
'onder de winter van 1573 zowel begin als eind 
1573' kan worden verstaan, is gezocht. Centen 
stelt in een uitgebreide noot in de door hem 
bewerkte editie van de Kroniek dat Velius zich moet 
hebben vergist en dat de rampzalige gebeurtenis in 
Westzaan en de vlucht van Lambert Melisz. in 1574 
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nakomelingen rijk en kwamen in het bestuur der 
stad.' Wie zijn ouders eerbiedigt, eert, verzorgt, 
wordt daarvoor rijkelijk beloond. Alle jeugdlectuur 
komt daar op uit, zoals in de 'Nieuwe Gedichtjes 
voor Kinderen', van M. Westerman, van ca 1830, 
waarvan de drie laatste coupletten luiden :

Nu spoedt zich Melisz. weder voort,
Om 't dierbaarst pand te bergen;
En sleept het binnen Hoornes poort,
En durft een schuilplaats vergen;
En wekt belang bij klein en groot,
En vindt er ruim gezegend brood.

En daar werd ook zijn kloek bestaan
In duurzaam steen gehouwen;
Opdat, wie door de poort mogt gaan,
't Met eerbied zou beschouwen:
En z'n geslacht bloeide in die stad,
In eere rijk, en rijk aan schat.

En 't bleek aan Melisz. met der daad ‚
Dat, wie hunne oudr'en eeren,
Het altijd wèl op aarde gaat,
Waar zij zich mogen keeren:
En dat Gods beste zegen rust
Op kindren‚ wien het weldoen lust.

Ook Heijnderick Jacobsz. Oetkens gaat het voor de 
wind. Hart vond een akte waarin de grootmoeder 
haar kleinzoon in 1582 haar hoeve in Westzaan 
schenkt, bezuiden de Weelsloot. En dat hij, 
inmiddels woonachtig in Hoorn, een jaar later 
twee percelen land van zijn hoeve verkoopt aan 
zijn Westzaanse buurman. Misschien is hij ook de 
Heijnderick Jacobsz.van Westsanen die in december 
1581 zijn zoon Jacob en twee jaar later, ook in 
december, zijn dochter Marike in de hervormde 
kerk van Hoorn laat dopen. Dat Lambert Melisz. 
het verhaal van Herder heeft gekocht moet naar het 
land der fabelen worden verwezen. En de Zaanse 
Canon dient op dit punt te worden herschreven. 
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rita lOdde-tOlenaar

'Hij had zulke aardige krullen en lachte zo leuk. Ik 
denk dat ik wel een beetje verliefd op hem was.'
Deze bekentenis deed een oudere dame op 4 mei 
2016 tijdens een bijeenkomst van Open Joodse 
Huizen in Hoorn.
Onmiddellijk daarna werd een briefje getoond, dat 
een van de aanwezige familieleden bij zich had. Dat 
was afkomstig van een leeftijdsgenote, die in 1981 
had geschreven dat zij Leo zo'n leuke jongen vond 
en verliefd op hem was geweest. Een concurrente 
van de eerste dame.

Deze leuke jongen was Leo Vleeschdraager, die 
als jongste van het Joodse gezin Vleeschdraager 
in 1924 in Hoorn werd geboren. Hij is niet ouder 
dan 18 jaar geworden en werd in 1943 vermoord 
in Sobibor. Wat was zijn geschiedenis en die van 
zijn familie?

Familie Vleeschdraager
In 1947 waren er in Nederland nog 13 personen met 
de naam Vleeschdraager en in 2007 19 personen.
De vader van Leo, Abraham Vleeschdraager, was de 
zoon van Isaac Lion Vleeschdraager, commissionair 
in diamanten en van Sara Nachman Jacobs. Zij zijn 
in 1879 in Amsterdam getrouwd. Sara was toen 25 
jaar oud en gescheiden van Salomon van Vliet.
Abraham is op 9 december 1886 in Amsterdam 
geboren. Er waren in dat gezin nog vier jongens, 
Nagman, IJsaac, Herman en Leo, en vier meisjes, 
Jansje, Marianne, Sophia en Alida. Zij hebben in de 
Rapenburgerstraat in Amsterdam gewoond.
Zijn moeder overlijdt in 1910 en wordt in 
Muiderberg begraven. Een jaar later trouwt 
Abraham met Annaatje de Haan, dochter van 
Alexander Isaac de Haan en van Belia Barend 
Schellevisch, geboren in Amsterdam in 1888. Zijn 
vader Isaac overlijdt in 1922.
Abraham en Annaatje krijgen vier kinderen, de 
eerste drie in Amsterdam, te weten Jonas Ephraïm 
Alexander, geboren op 12 juli 1912, Isaac (Jan), 
geboren op 27 mei 1914, en Sara Belia, geboren 
27 januari 1916. In 1917 is het gezin naar Hoorn 
verhuisd en naar Kerkstraat 8 gegaan, waar vader 
Abraham een handel in ijzerwaren 'De Magneet' heeft 
opgericht. In 1928 vestigde hij zich als winkelier in 
ijzerwaren aan het Grote Noord 98, waar volgens 
de advertentie 'elektrische artikelen, radio's en de 
mooiste rijwielhandwarmers' worden verkocht. Hij 
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verliefd Op leO

verkocht ook elektrische kersboomverlichting, die 
hij persoonlijk in de boom van buurman Schulte 
kwam hangen. In Hoorn wordt op 21 augustus 
1924 hun jongste zoon Leonardus Herman Yzak 
geboren, een nakomertje. In Hoorn was in die tijd 
slechts een kleine Joodse gemeenschap aanwezig; 
dit was heel anders dan in Amsterdam, zeker in 
de buurt waar zij vandaan kwamen. In de jaren 
dertig lukte het in Hoorn niet meer om wekelijks 
de vereiste tien mannen bijeen te krijgen voor de 
bijeenkomst in de synagoge. 
De moeder van Leo, Annaatje de Haan, overlijdt na 
een langdurige ziekte op 28 januari 1935 in Hoorn. 
Zij wordt in Muiderberg begraven.
Abraham hertrouwt met Sara Jacobs, dochter van 
Abraham Nachman Jacobs en van Sophia Jacob Mok, 
geboren in 1887 in Amsterdam. Zij zijn gehuwd op 
29 april 1937 te Amsterdam in de synagoge van de 
Rapenburgerstraat 173. Zij verhuizen een paar maal 
binnen Hoorn. In 1939 gaan zij van Grote Noord 
98 naar Schoutenstraat 12. Een paar maanden 
later, op 30 augustus 1940, verhuizen ze naar 
Grote Noord 77 rood. Het gaat in die periode niet 
zo goed met het bedrijf. Op 20 september 1940 
is het woon- en winkelhuis aan het Grote Noord 
98 publiek verkocht. In december 1940 wordt het 
faillissement van Abraham opgeheven. Zijn vrouw 
Sara was inmiddels op 24 november 1939 naar 
Amsterdam verhuisd, naar Johannes Verhulststraat 
216.

Kinderen gaan de deur uit 
De oudste broer van Leo, Jonas Ephraïm Alexander 
Vleeschdraager, van beroep handelsreiziger, gaat in 
1933 naar Vischmarkt 8 in Groningen. Een jaar later 
keert hij terug naar Hoorn en eind september 1936 
gaat hij in ondertrouw met Jeanette Maria Sluisman 
uit Edam. Zij verhuizen eerst naar Stoutenburg 
(Amersfoort), daarna naar Zwolle. Hij wordt op 
9 juli 1942 door het Gewestelijk Arbeidsbureau 

te Zwolle vrijgesteld van uitzending naar een 
werkkamp vanwege zijn huwelijk met een vrouw 
van 'niet-Joodsche bloede'.
Later heeft hij een vervalst persoonsbewijs op 
naam van Alexander René Dubois, geboren te 
Parijs gekregen. In 1945 wordt hij in het bezit 
gesteld van een legitimatiebewijs, omdat hij dan 
behoort tot het strijdend gedeelte van het gewest 
Overijssel. Hij overlijdt in 1968 op 56-jarige 
leeftijd. De enige zoon van Alex, zoals hij werd 
genoemd, en Jeanette, Adriaan Bram, werd in 1937 
geboren. In 1993 is hij in Portugal overleden. De 
tweede broer van Leo, Izaak (ook Jan genoemd) 
Vleeschdraager, van beroep eerst banketbakker, 
later hotelier, gaat in 1933 naar Amsterdam. Hij 
is daarna naar Engeland gegaan en waarschijnlijk 
daar gehuwd met Isabel Lilian Kidd. In 1948 gaat 
Jan Vleeschdraager van de Koepoortsweg in Hoorn 
naar Johannes Verhulststraat 28 in Amsterdam. Hij 
komt terug naar Hoorn en neemt eind 1954 hotel 
De Doelen over. Hij was daar toen al een aantal 

jaren werkzaam. Hij heeft in de hal siersmeed-
werk van Wim van Rijn laten aanbrengen en het 
interieur aanzienlijk verbeterd. Hotel De Doelen 
had een goede naam en alle belangrijke feesten en 
bijeenkomsten werden daar gehouden.
'Voorjaar 1960 bestond de Vereniging van 
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burgemeesters en secretarissen in Westfriesland 
50 jaar. In verband hiermede hadden de leden en 
hun dames een diner in hotel De Doelen te Hoorn 
met als eregasten de Commissaris der Koningin in 
Noord-Holland en zijn echtgenote.'.
De oudste dochters van zijn zus Sara Belia hebben 
in De Doelen een tijd in de bediening gewerkt. Als 
waardering voor hun inzet mochten zij op een keer 
een mooie jurk uitzoeken bij modehuis Schulte en 
elders nieuwe schoenen. Nichtje Anna herinnert 
zich de jurk nog heel precies. Na 10 jaar, in 1965, 
draagt hij het hotel over aan Dick Helsdingen. 
Waarschijnlijk is hij daarna naar Engeland gegaan. 
Later is hij teruggekomen naar Hoorn en heeft hij 
in Avondlicht gewoond. Hij is in 2003 overleden. 
De enige dochter van Abraham en Annaatje, Sara 
Belia, is in 1937 getrouwd met Antonius Gerlach, 

afkomstig uit Utrecht en in Hoorn werkzaam 
als filmoperateur en later als elektricien. Hij was 
van Evangelisch-Lutherse huize. Zij hebben eerst 
aan het Kleine Noord 55 rood gewoond en zijn 
in juni 1939 naar Schoutenstraat 12 verhuisd. 
Zij hebben in juli 1938 een tweeling gekregen: 
Anna en Catharina. Sara Belia was bevriend met 

vroedvrouw mevrouw Hilbrands en deze tweeling 
was de eerste tweeling in haar praktijk. Daarna zijn 
nog zes kinderen geboren, onder wie Jenny, dan 
Tonny (Antonius) in 1946 en in 1949 Leonardus. 
Later hebben zij in Hoorn aan het Kerkplein en 
omstreeks 1950 aan de Pieterseliesteeg op nummer 
4 gewoond. 
Bij het gezin Gerlach heeft in de oorlog een zekere 
Richard Brink (?) ondergedoken gezeten; hij is na 
de oorlog naar Canada of Australië gegaan. Sara 
Belia is in 1991 overleden.

Leo
De jongste zoon van Abraham en Annaatje, 
Leo, is geboren aan het Grote Noord 98. Hij 
ging naar de lagere school aan de Muntstraat, 
Gemeenteschool 2, een school waar vooral kinderen 
van middenstanders naartoe gingen.
Hij was geen briljante leerling, integendeel. Hij 
heeft diverse klassen tweemaal gedaan en kwam op 
14-jarige leeftijd van de lagere school af. Wellicht 
heeft hij geleden onder de ziekte en het overlijden 
van zijn moeder Annaatje. De tweede vrouw van 
zijn vader, Sara Jacobs, kon hij niet als zijn moeder 
accepteren: hij noemde haar 'tante'.
Hij ging bij bakker H. van den Berg aan de de 
Nieuwstraat werken, voor wie hij gebak bezorgde. 
Hij was bevriend met Leo Schulte van het Grote 
Noord. Het jongste zoontje van bakker Van 
den Berg, Wim, was op zijn beurt bevriend met 
buurjongetje Frans Zack. Deze herinnert zich dat 
Leo heel goed Johnny en Jones kon na doen, 
twee Joodse variétéartiesten, die ook in kamp 
Westerbork hebben opgetreden. 
Leo had een vriendinnetje en er waren meer 
meisjes die een oogje op hem hadden. De dochter 
van de gemeentebode, die in de woning achter de 
Statenpoort woonde, herinnert zich dat Leo bij 
haar vader kwam. Zij wilde hem graag zien, maar 
nam haar vriendinnen mee, die giechelend en wel 
Leo kwamen aanschouwen. Hét vriendinnetje was 
Catharina. Zij was drie jaar jonger dan Leo en liep 
samen met andere meisjes op zondag het Hoornse 
rondje, waarbij ze dan de jongens tegenkwamen, 
die ook dat rondje liepen maar in tegengestelde 
richting. Leo had wel belangstelling voor haar en 
samen maakten zij wandelingen naar de dorpen in 
de buurt. Zij is bij Leo thuis geweest, aan het Grote 
Noord 77, en heeft van Leo een foto ontvangen 
waarop hij met twee andere bakkers te zien is. 
Deze foto werd op 4 mei 2016 tijdens het gesprek 
getoond en heeft voor veel verwarring gezorgd 
bij de aanwezigen. De zus van de vriend van Leo, 
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Amsterdam. Zij is in 1941 teruggekomen naar 
Hoorn. Abraham en zijn vrouw Sara zijn op 
dezelfde dag als Leo naar Amsterdam gegaan, maar 
een ander adres, Muiderschans (nu Sarphatistraat) 
185 huis, waar familie woonde.   
Leo stuurt vanuit de Johannes Verhulststraat op 
11 juni 1943 een getypte briefkaart naar zijn zus 
Sara Belia en vraagt haar levensmiddelen naar 
Westerbork te sturen waar hij de volgende dag heen 
zal gaan. Blijkbaar had hij een oproep gekregen en 
heeft hij zich gemeld.
In Westerbork is hij in barak 63 terechtgekomen. 
Hij stuurt een met potlood geschreven briefkaart 
naar zijn broer Alex in Zwolle. Hij vraagt om 
levensmiddelen, doet het verzoek Fietje Jacobs te 

vragen om een pakketje voor tante Esther op te 
sturen, die ook in Westerbork verbleef en vertelt 
dat hij in spanning zit voor het transport voor a.s. 
dinsdag. Toen de briefkaart op 30 juni 1943 werd 
afgestempeld, was hij al weg uit Westerbork. Wat 
Leo al vreesde, gebeurt. Op 29 juni 1943 is hij op 
transport gegaan naar Sobibor. Direct na aankomst 
is hij op 2 juli 1943 omgebracht. Zijn tweede 
moeder, Sara Jacobs is via kamp Vught op 24 mei 
1943 in Westerbork gekomen en heeft in barak 67 
verbleven. De volgende dag is zij op transport naar 
Sobibor gegaan, waar zij is omgekomen. 
In de oorlog zijn totaal 9 mensen met de naam 
Vleeschdraager omgebracht en 40 mensen met de 
naam Vleeschdrager, die in ieder geval deels tot 
dezelfde familie behoren.
Het is niet precies duidelijk hoe Abraham 
Vleeschdraager de oorlog is doorgekomen. Volgens 
Sandra, kleindochter van Sara Belia, is Abraham 
uit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam 
ontsnapt. Wat er daarna gebeurd is, is voor 
de familie een raadsel. Hij zou in Hoorn zijn 
ondergedoken: zijn kleindochter Anna herinnert 
zich dat opa bij hen in huis in een kast zat op een 

het meisje van de gemeentebode dat een oogje op 
hem had, de vriend van Leo en het vriendje van 
de zoon van bakker Van den Berg zagen Leo niet 
op de foto en wisten dat zeker. Gelukkig heb ik 
degene kunnen opsporen die in 1981 de foto aan 
de familie had gestuurd. Zij was het vriendinnetje, 
Catharina, en ze heeft na de oorlog nog met zijn 
vader Abraham over Leo gesproken. Inmiddels zijn 
de andere betrokkenen niet meer zo zeker van hun 
zaak: 'Als Leo nu geen muts op had gehad, dan had 
je zijn krullen kunnen zien en was het duidelijker 
geweest. 'Toen de zus van Leo, Sara Belia, het 
fotootje in 1981 ontving, was zij daar erg blij mee. 
De familie kende het niet en was dankbaar voor 
deze herinnering aan Leo, een lieve jongen.

De oorlog
De deportaties van Joden uit Hoorn zijn al in 1940 
begonnen. Op 16 juli van dat jaar werden 5 mannen 
en 7 vrouwen, die in de Rijkswerkinrichting op het 
Oostereiland waren geïnterneerd, naar Westerbork 
afgevoerd. Het ging hier om uit Duitsland gevluchte 
Joden, die door de Nederlandse regering uit 
veiligheidsoverwegingen in deze strafinrichting 
waren opgesloten. De meeste Joodse inwoners van 
Hoorn werden in 1942 weggevoerd of zijn naar 
Amsterdam vertrokken. Vijf wisten zich aan de 
deportatie te onttrekken door onder te duiken.
Abraham is, nadat zijn vrouw Sara naar Amsterdam 
was gegaan, samen met Leo in november 1939 
van Grote Noord 98 naar Schoutenstraat 12, het 
huis van zijn dochter resp. zus, verhuisd. In mei 
1940 zijn ze samen teruggegaan naar Grote Noord 
98 en later in dat jaar naar Grote Noord 77. Leo is 
op 25 november 1942 naar Amsterdam, Johannes 
Verhulststraat 216 huis verhuisd, hetzelfde adres 
waar zijn tweede moeder, Sara Jacobs, in 1939 
naartoe was gegaan. Daar woonde een zus van 
Sara. Sara zelf was in 1940 naar Blaricum gegaan 
en na een paar maanden weer teruggekeerd naar 
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radio met een kleed over zich heen. Haar moeder 
beduidde dat zij daar stil over moest zijn. Maar 
het kan ook zijn dat zij dit combineert met een 
herinnering aan opa, die voor Sinterklaas speelde 
met dat kleed om. Zij heeft ook gehoord dat opa in 
Sint Pancras ondergedoken zat.
Volgens deze kleindochter Anna is Abraham tijdens 
de oorlog betrokken geweest bij het verzet en heeft 
hij onderduikers geholpen. Als dank heeft hij na 
de oorlog een schilderij ontvangen en dit schilderij 
heeft haar dochter Sandra nog steeds in haar 
bezit. Het zou afkomstig zijn van een kunsthandel 
aan het Grote Noord. De betrokkenheid bij het 

verzet zou kunnen kloppen met het verhaal van 
het vriendinnetje van Leo, Catharina, dat zij zijn 
vader Abraham na de oorlog met een wapen heeft 
zien lopen terwijl hij hielp bij het oppakken van 
NSB'ers.In ieder geval is hij in 1945 teruggekeerd in 
Hoorn. Daar vond hij wel familie, zijn dochter Sara 
Belia met haar gezin, maar van de kleine Joodse 
gemeenschap was bijna niets meer over. In 1948 
werd de Joodse Gemeente in Hoorn opgeheven en 
met die van Enkhuizen samengevoegd.

Wils
Op 30 juni en 7 juli 1945 plaatst Abraham in 
verschillende kranten een dankbetuiging. Hij dankt 
alle vrienden en kennissen voor de getoonde 
belangstelling die hij heeft ondervonden bij zijn 
terugkeer, in het bijzonder de heer M. Wils voor 
zijn opoffering en alle anderen die hem behulpzaam 
zijn geweest en gastvrijheid hebben verleend in de 
moeilijke tijd. Hij gaat aan de Drieboomlaan wonen 
op nummer 20. Daar zet hij zijn bedrijf in radio's 
en elektrische artikelen 'De Magneet' voort. Dat 
getuigt van moed en doorzettingsvermogen. Hij 

is op dat moment 59 jaar. In 1953 is hij aanwezig 
bij de onthulling van het monument voor de 
oorlogsslachtoffers aan de Nieuwsteeg, waar zijn 
tweede vrouw en zijn zoon Leo herdacht worden. 
Wie was deze heer Wils die speciaal bedankt werd?
Zekerheid is er niet, maar hoogstwaarschijnlijk is 
het Mechiel Wils, opzichter bij de gemeente. In 
1928 woont hij in de Johan Messchaertstraat op 
nummer 24. Mechiel is in 1898 in Oudshoorn 
geboren en in 1921 in Hoorn met Maretje 
Gravendijk getrouwd. Later, in 1939, is hij 
adjunct-gemeentearchitect bij de gemeente Hoorn 
geworden. In 1941 woont hij met vrouw en drie 
kinderen aan de Drieboomlaan op nummer 155. 
Tijdens de oorlog zijn er problemen op zijn werk: 
hij wordt beschuldigd van wangedrag en ontslagen 
als adjunct-gemeentearchitect. Vervolgens wordt hij 

in los dienstverband bij de luchtbeschermingsdienst 
geplaatst. Ook dit liep niet goed af; hij zou 
ongeoorloofd afwezig zijn geweest. In 1945 is hij lid 
van het kiescollege voor de tijdelijke gemeenteraad 
voor de SDAP,  benoemd door de Commissaris der 
Koningin op 18 september 1945. Hij is in 1946 
naar Den Haag vertrokken. Waarschijnlijk heeft de 
heer Wils Abraham Vleeschdraager geholpen onder 
te duiken en voor voedselbonnen gezorgd, maar 
daarover is niets bekend. Abraham Vleeschdraager 
overlijdt op 8 december1972. Hij heeft zijn laatste 
jaren in Westerhaven doorgebracht. De herinnering 
aan Leo en Sara Jacobs is zichtbaar gemaakt door 
de Stolpersteine, die op 18 juni 2012 op het Grote 
Noord zijn geplaatst. 
De Hoornse bakvissen van toen zullen Leo met zijn 
aardige krullen en lieve lach nooit vergeten.

Abraham 

Vleeschdraager in 

Westerhaven

Foto rechts: Gedenk-

steen, voor de 

oorlogsslachtoffers 

in de zijmuur van 

het Statenlogement 

aan de Nieuwsteeg. 

Ontwerp: C. Ruitenbeek

Met dank aan Anna Gerlach, Sandra Toepoel, Miranda 
Vleeschdraager, Alex Vleeschdraager, Marijke Sterman-
Vleeschdraager, Nel van der Lee-Schulte, Leo Schulte, 
Carolien Alma-Pieters, Catharina van Exter, Frans Zack, 
Leo Hoogeveen en Hans Rijswijk.
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uitgegeven. Het is overigens interessant dat er 
behalve uitwaterende ook inwaterende systemen 
bestaan. Verderop in dit artikel komt er zo een 
ter sprake, waardoor zelfs eeuwen lang, indien 
nodig, zout water in een zoete polder kon worden 
ingelaten. 
Ook deze keer hebben we enkele schenkingen 
ontvangen. Namens Oud Hoorn vermeld ik deze 
weer met hartelijke dankzegging aan de gulle 
gevers. In ons kwartaalblad van juni dit jaar hebt 
u in een mooi artikel van Klaas Eijgelaar, voorzitter 
van Debutade, kunnen lezen over het 150-jarig 
bestaan van het Teekengenootschap. Wij ontvingen 
van de heer Eijgelaar de fraaie jubileumuitgave 150 
jaar Teekengenootschap DEBUTADE Hoorn 1866 - 
2016. 

Dwars door de dijk
De heer Baptiste Overbosch van de Hoornse 
Boekhandel schonk onze vereniging een 
bespreekexemplaar van het onlangs door Stichting 
Archeologie West-Friesland uitgegeven boekwerk 
Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de 
Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Met 
genoegen besteed ik in dit artikel ruim aandacht 
aan deze nieuwe uitgave. In 1974 verscheen het 
boek In de ban van de dijk, het door historicus 
Johan J. Schilstra (1915-1998) geschreven 
standaardwerk over de Westfriese Omringdijk. 
Mede door Schilstra's inspanningen verkreeg deze 
126 km lange dijk in 1983 de aanwijzing tot 
Provinciaal Monument. Het is echter niet zo, dat 
men toentertijd dacht dat alles wat er te weten viel 
over de Westfriese Omringdijk wel bekend was. 
Absoluut niet, maar hoe en wanneer nu verder? En 
wie? Wel, met Dwars door de dijk (DDDD, zoals op 
de ruggen van de cassette en de delen 1, 2 en 3 staat) 
zijn er weer grote stappen voorwaarts gezet. Op 24 
juni 2016 werd dit lijvige boekwerk gepresenteerd 
op het die dag in de Oosterkerk te Hoorn gehouden 
congres 'Dijken, dammen en duikers'. In de 
periode 2007-2013 werd de versterking van de 
Zuiderdijk, de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn 
en Enkhuizen, groots aangepakt. Deze dijk is 
goed te zien op het hierbij afgebeelde deel van 
de omstreeks 1782 verschenen Nieuwe kaart van 
het Dykgraafschap van Dregterland, die in zijn 
geheel in DDDD staat afgedrukt. Gedurende de 
periode van werkzaamheden was het mogelijk op 
verschillende plaatsen archeologisch onderzoek 
te doen in en in de directe omgeving van het 
dijklichaam. Dat was op één keer na – Enkhuizen 
1976, aansluiting Houtribdijk – nooit eerder 

CHrist stOffelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit de 
periode augustus t/m oktober 2016. 
Om te beginnen noem ik een paar aankopen. Uit 
1947 is het door mr. W.J. van Balen geschreven 
boek Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw 
Nederland. Uitgebreid staat hierin de geschiedenis 
beschreven, waaraan de laatste jaren, als gevolg van 
de komst van de tweede replica van de Halve Maen 
naar Hoorn, al veelvuldig aandacht is besteed. 

In deze uitgave is een foto opgenomen van de 
eerste replica van de Halve Maen. Op bijgaande 
afbeelding van die foto zien we de zo getrouw 
mogelijk gemaakte kopie in 1909 varend op de 
Hudson, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest 
van de ontdekking van de Hudson rivier dat 
jaar. Een Nederlands comité heeft deze replica in 
Nederland laten bouwen. 'De Halve Maen junior' 
is op een vrachtboot van de Holland-Amerika Lijn 
naar New York vervoerd en daar opnieuw te water 
gelaten. Uit de bemanning van een daar aanwezig 
Nederlands oorlogsschip werd een bemanning voor 
de kopie samengesteld. Uitgedost in historische 
kledij voeren zij daarop tijdens de feestelijkheden. 
Daarna bleef het schip voor museale doeleinden in 
Amerika, waar het helaas in 1934 door vandalisme 
brandend verloren is gegaan. 
Guus J. Borger en Saskia Bruines schreven het 
boek Binnenwaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer 
in Hollands Noorderkwartier. Dit jubileumboek 
werd in 1994 door het Hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 
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prenten, situatietekeningen, foto's, tabellen en 
grafieken. Ook bevat DDDD afbeeldingen van 
vier door beeldend kunstenaar Peter Paul Hattinga 
Verschure speciaal voor deze uitgave vervaardigde 
aquarellen. Iedere aquarel geeft een belangrijk 
thema weer uit de geschiedenis van de dijk. Vele 
illustraties ondersteunen de tekst van het boek, 
wat de begrijpelijkheid van de materie zeer ten 
goede komt. Achterin deel 3 van het boek is een 
uitgebreid Glossarium te vinden, dat betekenis 
en uitleg van begrippen verschaft. Daarachter 
volgt meteen een zeer uitgebreide index op zaak-, 
persoons- en plaatsnamen, waardoor het boek goed 
doorzoekbaar is. 
DDDD beslaat 25 hoofdstukken, geschreven 
door de volgende negen auteurs: Michiel Bartels, 
Bas van Geel, Jan de Bruin, Christiaan Schrickx, 
Diederik Aten, Sander Gerritsen, Dieuwertje Duijn, 
Constance van der Linde en Gerben Kazimier. In het 
dankwoord voorin deel 1 bedanken de auteurs een 
groot aantal personen, die aan de totstandkoming 
van dit boekwerk hebben bijgedragen. 
In hoofdstuk 1 van DDDD geeft Michiel Bartels 
een kort en bondig overzicht van de geschiedenis 
van de Westfriese Omringdijk alsook van de 

mogelijk en toegestaan. Deze archeologische 
onderzoeken werden gedurende de jaren dat 
de versterkingswerkzaamheden aan de dijk 
plaats vonden verricht door drie verschillende 
archeologische instanties. De onderzoeksresultaten 
en de resultaten van geschiedkundig onderzoek, 
uitgevoerd door een flinke groep historici in 
talrijke bronnen, zijn bestudeerd, besproken en 
nauwkeurig uitgewerkt in verschillende rapporten. 
Onder redactie van archeoloog Michiel H. Bartels 
is de verslaglegging van alle werkzaamheden in 
de periode 2007-2016, het geheel van rapporten 
en bijbehorend historisch studiemateriaal door 
hemzelf en acht andere auteurs verwerkt tot de 
uitgave DDDD. Het boek bestaat uit vier delen in 
één cassette. De delen 1, 2 en 3 zijn drie banden 
met gezamenlijk 576 pagina's op A4 formaat. 
Deel 4 is een map met daarin tien losse tweezijdig 
bedrukte uitvouwbare kaarten, samen goed voor 
een grootte van 80 pagina's A4. Doordat DDDD 
in vier delen is uitgebracht is het lijvige boekwerk 
goed te hanteren. Soms is het zelfs handig om 
met meerdere delen tegelijk bezig te zijn. Het 
boek is zeer rijk geïllustreerd in full colour door 
middel van afbeeldingen van oude kaarten en 

Deel van de Nieuwe 

kaart van het 

Dykgraafschap van 

Dregterland, ca. 1782 



165

waterstaatkundige organisatie en waterbeheersing 
in West-Friesland door de eeuwen heen. In 
hoofdstuk 2 beschrijft Bartels de verschillende 
stappen en overwegingen, die geleid hebben tot 
de manier van aanpak van de dijkversterking zoals 
die uiteindelijk uitgevoerd is. In deze beschrijving 
verweven geeft hij een goed overzicht van de rol 
en het werk van de bij het hele proces betrokken 
archeologische instanties. Vanaf hoofdstuk 3 
worden in DDDD de hoofdstukken voornamelijk 
aan één hoofdonderwerp gewijd. De auteur geeft 
daarbij een historisch beeld van dat onderwerp 
en behandelt er verschillende relevante aspecten 
van. De schrijver beschrijft de manier waarop het 
onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden en wat 
daarvan het resultaat is. Op deze wijze komen 
naast oude ook veel nieuwe gegevens en inzichten 
aangaande de Westfriese Omringdijk, meer in het 
bijzonder wat betreft de Zuiderdijk, ter sprake. 
Een mooi voorbeeld van zo'n uitvoerig uitgewerkt 
onderwerp is de inwateringsduiker De Spuiter, die 
als een inlaatbuis door de Zuiderdijk is aangelegd. 
Op de hiervoor afgebeelde kaart is de ligging van 
De Spuiter iets ten noordoosten van Oosterleek 
aangegeven met een rood streepje. In hoofdstuk 
13 kunnen we alle wetenswaardigheden lezen over 
het onderzoek en de werkzaamheden aan deze 
waterinlaat, waardoor in tijden van zeer grote en 
langdurige droogte zout zeewater in polder De 
Drieban werd ingelaten. Zout water was minder 
schadelijk voor de gewassen dan vreselijke droogte! 
Overigens is het hier ingelaten water vanaf 1932 
natuurlijk zoet. Op bijgaande afbeelding is te zien 
hoe in 2011 het blootleggen van de uitlaat van De 
Spuiter in de poldersloot van De Drieban in volle 
gang was. 

Een bijzonder belangrijk onderdeel van het 
archeologisch onderzoek aan de Zuiderdijk vormt 
het bestuderen van de acht sleuven die in 2010 

en 2011 op diverse plaatsen 'dwars door de dijk' 
werden gegraven. In hoofdstuk 8 (in deel 1) schrijft 
Michiel Bartels daarover en verderop, in hoofdstuk 
23 (in deel 3) beschrijft hij deze acht sleuven en de 
resultaten van de daarin en daarnaar uitgevoerde 

onderzoeken nog veel uitvoeriger. Bij het lezen 
van die beschrijvingen komen de bijhorende grote 
losse kaartbladen uit deel 4 heel goed van pas. Op 
bijgaande afbeelding van een foto uit het NHD 
van 15 juli 2010 zien we de sleuf door de dijk bij 
Schellinkhout. Michiel Bartels (gele helm) is daar 
in gesprek met de bekende dijkkenner Willem 
Messchaert van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

Zonder Schilstra iets te kort te willen doen, mag 
DDDD, naar mijn mening, voor de Zuiderdijk 
gerust het nieuwe standaardwerk genoemd worden. 
Heeft de dijk nu geen geheimen meer? Oh, jawel. 
Verschillende malen komt in het boek naar voren 
dat er, na deze grootschalige werkzaamheden, 
onderzoeken en bronnenstudies, nog altijd heel 
wat onbeantwoorde vragen zijn. De antwoorden 
daarop kunnen wellicht later nog eens gezocht en 
gevonden worden. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van de Westfriese Omringdijk, van West-Friesland 
en van de mensen die hier ooit gewoond en 
gewerkt hebben, is Dwars door de dijk een boekwerk 
dat ik van harte kan aanbevelen. 
Met deze boekbespreking ben ik aan het slot 
van dit artikel met het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 
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en de  raadspensionaris van Rotterdam Hugo de 
Groot terecht staat. Hogerbeets is zich van geen 
kwaad bewust en houdt tijdens het proces vol 
geheel te goeder trouw de opdrachten van de 
stad Leiden te hebben uitgevoerd. De 71-jarige 
Johan van Oldenbarnevelt wordt op het Binnenhof 
onthoofd en de bijzondere rechtbank veroordeelt 
zowel Hugo de Groot als Rombout Hogerbeets 
tot levenslange opsluiting in kasteel Loevestein.  
Mede dankzij de levendige correspondentie met 
zijn vrienden en familieleden in Hoorn overleeft 
Hogerbeets deze moeilijke periode. De brieven 
geven een indringend beeld van zijn eenzaamheid, 
zijn geloof en zijn hoop op vrijlating.  

Jeugd
Het begin van de jaren zestig van de 16e eeuw is 
een periode van wrede vervolging door het Spaanse 
gezag in de Nederlanden van de aanhangers van 
de nieuwe ideeën van de Hervorming. Geleidelijk 
ontstaat hiertegen bij de bevolking steeds meer 
verzet. De weerzin onder de bestuurders tegen 
het bloedvergieten is zo groot, dat de Staten van 
Holland graaf Van Egmont naar Spanje sturen 
om koning Philips ll te waarschuwen voor een 
volksopstand als de Spaanse inquisitie doorgaat met 
het moorddadig optreden tegen de ketters. Zijn reis 
blijkt vergeefs, de vervolgingen gaan onverminderd 
door. De afschuw van de bevolking voor het 
Spaanse bewind leidt in 1566 tot een massale 
volkswoede, die zich verspreidt over de Hollandse 
steden: de Beeldenstorm. De stadsbestuurders van 
Hoorn proberen met gevaar voor eigen leven de 
vervolging van de hervormingsgezinde inwoners 
van de stad zoveel mogelijk te voorkomen.  Als 
zij gedwongen worden burgers in hechtenis te 
nemen, doen ze dat met grote zorg en proberen 
zoveel mogelijk de mensen vooraf te waarschuwen 
zodat ze een goed heenkomen kunnen zoeken.1                                                                           
In deze roerige tijd wordt op 24 juni 1561 in het 
huis van burgemeester Dirck Heydricks Hogerbeets 
een zoon geboren, die de naam Rombout krijgt, 
vernoemd naar zijn grootvader van moeders kant 
Rombout Steynemolen, de secretaris van het Hof 
van Holland. De familie Hogerbeets was aan het 
begin van de 16e eeuw vanuit Beets, waar zij aan 
de oostzijde van de kerk een hofstede bewoonde, 
naar Hoorn getrokken om hier een nieuw bestaan 
op te bouwen. Met veel succes, want zowel de 
grootvader van Rombout, Heyndrick Dircksz. 
Hogerbeets als zijn vader Dirck Heyndricks 
vervullen in Hoorn verscheidene malen het ambt 
van burgemeester. Zijn vader is doctor in de 

Rombout Hogerbeets (1561-1625)

arnOud sCHaake

In 2018 is het vierhonderd jaar geleden dat 
stadhouder Maurits met zijn troepen een einde 
maakte aan de invloed van de remonstrantsgezinde 
bestuurders in de belangrijkste steden van Holland, 
waaronder Hoorn. Deze machtsgreep stelde hem in 
staat om een meerderheid in de Staten van Holland 
te krijgen van behoudende, prinsgezinde regenten. 
Zoals bij elke geslaagde coup stellen de nieuwe 
machthebbers alles in het werk om zo snel mogelijk 
een einde te maken aan de invloed van hun 
politieke tegenstanders. De bestaande rechtspraak 

wordt opzij geschoven en een bijzondere rechtbank 
krijgt de volmacht om de staat te zuiveren van 
gematigde regenten. Van een eerlijk proces is 
geen sprake, de veroordeling staat vast. Dit lot 
overkomt de in Hoorn geboren rechtskundige 
en raadspensionaris Rombout Hogerbeets, die na 
een succesvolle loopbaan als raadspensionaris van 
Leiden en rechter bij de Hoge raad, samen met de 
aartsrivaal van Maurits, Johan van Oldenbarnevelt 

mijne ziele is sat van tegenspOet

Rombout Hogerbeets
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medicijnen, een geleerd man, die als regent in hoog 
aanzien staat. Petrus Hogerbeets (1542-1599) de 
neef van Rombout Hogerbeets is een vermaard 
geneesheer in Hoorn, die in 1599 gedurende 
de pestepidemie met enorme toewijding hulp 
verleent aan de slachtoffers van de pestepidemie, 
waardoor hij ook zelf besmet raakt en sterft.                                                                                                                                      
Dirck Heyndricksz Hogerbeets vlucht in 1568 
met zijn gezin voor de naderende Spaanse troepen 
van Alva en vestigt zich, zoals zoveel Hollandse 
protestanten in Wesel. Daar ontvangt de jonge 
Rombout lager onderwijs. Als de stad Hoorn zich 
in 1572 voor de prins verklaart, keert het gezin 
terug. De in beslag genomen goederen krijgt Dirck 
Heyndricksz Hogerbeets terug en in 1582 wordt 
hij tot burgemeester gekozen. Rombout keert pas 
terug als hij in 1577 de Latijnse School2 afrondt. Hij 
vestigt zich in 1578 in Leiden om aan de nieuwe 
universiteit rechten te studeren. Rombout blijkt 
zeer getalenteerd te zijn, na zes jaar promoveert 
hij bij de fameuze, uit Frankrijk gevluchte Hugo 
Donellus (Hugues Doneau) op een studie over 
eigendomsrecht.

Loopbaan
Rombout Hogerbeets vestigt zich als advocaat 
in Leiden en wordt in 1590 benoemd tot 
raadspensionaris van Leiden, de belangrijkste 
ambtelijke functie van de stad en tot secretaris 
van het college van curatoren van de universiteit 
van Leiden. Rombout Hogerbeets trouwt in 1591 
met Hildegonda Wentzen, dochter van Adriaan 
Wentzen, pensionaris van Dordrecht en later lid 
van de Hoge Raad en van Josian van Egmond 
van der Nijenburg. Uit hun huwelijk worden 
acht kinderen geboren, van wie vijf dochters 
en een zoon de volwassen leeftijd bereiken.                                                                                            
In 1596 wordt hij benoemd tot ordinaris (rechterlijk 
magistraat) van de Hoge Raad en vertrekt naar 
Den Haag. Rombout Hogerbeets is inmiddels een 
zeer gezien man, die geroemd wordt om zijn 
wijsheid en eerlijkheid. Hij is in staat zich goed 
te verplaatsen in de situatie van mensen met 
verschillende belangen en posities, waardoor hij als 
bemiddelaar wordt gevraagd in tal van conflicten. 
Hij heeft echter ook oog voor zijn eigen belang. 
In 1607 neemt hij als hoofdingeland deel aan de 

mijne ziele is sat van tegenspOet
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staande Rombout Hogerbeets heeft er geen enkele 
moeite mee om zich als ordinaris van de Hoge Raad 
in te zetten om een snelle besluitvorming rond het 
verkrijgen van het octrooirecht voor de drooglegging 
van de Beemster mede mogelijk te maken en 
dit te combineren met een succesvolle belegging 
tegen zeer gunstige voorwaarden in dit project.                                                                                                                                         
In 1608 krijgt hij het verzoek van Van 

Oldenbarnevelt om het stadsbestuur van Amsterdam 
over te halen zich aan te sluiten bij de voorstanders 
van het bestand met Spanje. Mede dankzij de 
diplomatieke vaardigheden van Hogerbeets kan 
Van Oldenbarnevelt rekenen op een meerderheid in 
de Staten van Holland ten gunste van dit moeizaam 
tot stand gekomen bestand met Spanje. Een jaar 
later treedt Hogerbeets op als gemachtigde van 
Prins Maurits om in Alkmaar een oplossing te 
vinden voor de oplaaiende godsdienstige conflicten 
tussen Arminianen en Gomaristen. Hij slaagt daarin 
door de instelling van een nieuw vroedschap, die 
ervoor zorgt dat de rust in de stad terugkeert.                   
Samen met admiraal Jacob van Duvenvoorde 
en de burgemeester van Amsterdam Dirk Bas 

inpoldering van de Beemster, een van de meest 
prestigieuze initiatieven in de Gouden eeuw, die 
getuigen van de ondernemingsgeest van die tijd. 
Van een onderscheid tussen het openbaar bestuur 
en het nastreven van particuliere belangen is nog 
nauwelijks sprake. Stadsbestuurders treden veelal 
op als ondernemer. De toch als rechtschapen bekend 
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bemiddelt Hogerbeets in opdracht van de Staten 
van Holland tussen de oorlogvoerende landen 
Zweden en Denemarken. De Kalmaroorlog (1611-
1613) bemoeilijkt de vrije doorvaart door de Sont, 
waardoor de handelsbelangen van de Republiek 

ernstige schade oplopen. De vorsten van beide 
landen ontvangen de delegatie met alle egards, zij 
krijgen veel lof voor hun poging vrede tot stand te 
brengen, maar direct resultaat heeft hun missie niet. 
Twee jaar later zal de vrede getekend worden mede 
door de groeiende internationale druk. Hogerbeets 
heeft prestige verworven in de Republiek.  Hoewel 
hij in Den Haag woont, besluit het stadsbestuur 
van Hoorn bij akte d.d. 6 maart 1613 met daarop 
hun stadszegel, hem en zijn kinderen hoog te 
achten en hen te beschouwen als burgers van 
hun stad, en hen te allen tijde dezelfde rechten te 
laten genieten als alle burgers van deze stad.'3  De 
theologische geschillen die tijdens het Twaalfjarig 
Bestand ontstaan krijgen steeds meer een politiek 
karakter. Hogerbeets raakt in 1617 betrokken bij 
een conflict over de bevoegdheden van de Hoge 
Raad inzake de rechtspleging van inwoners van de 
steden. Hogerbeets is voorstander van gewestelijke 
soevereiniteit en in overeenstemming met de 
richtlijnen van de Staten van Holland van mening 
dat het stadsbestuur verantwoordelijkheid draagt 
voor de rechtspraak. Zijn positie in de Hoge Raad 
wordt onhoudbaar, aangezien een meerderheid van 
de leden zich niet stoort aan zijn formele opdracht. 
In 1617 keert Hogerbeets terug als pensionaris van 
Leiden en neemt een jaar later namens de Staten 
van Holland deel aan de afvaardiging naar Utrecht 
om deze stad te ondersteunen bij het bezoek van 
Maurits. Hogerbeets wordt door Maurits meer en 
meer gezien als een belangrijke aanhanger Van 
Oldenbarnevelt en dat is de reden dat hij bij een 
bezoek aan Den Haag wordt gearresteerd.

Achtergronden bij de arrestatie van Rombout 
Hogerbeets
Na een harde strijd van veertig jaar krijgen 
zowel Spanje als de Republiek genoeg van 
de oorlog.  De Spaanse staatskas is praktisch 
leeg en ook in de Republiek klinkt de roep 
om vrede steeds luider. In 1609 tekenen beide 
partijen de wapenstilstand, erg tegen de zin 
van prins Maurits, de stadhouder die vreest dat 
Spanje geen ander doel heeft dan zijn legers te 
versterken. 
Als de wapens eenmaal zijn neergelegd, komen 
meer en meer tegenstellingen in de Republiek 
aan het daglicht. De verdeeldheid begint met 
een theologisch geschil op de pas geopende 
Leidse Universiteit tussen de hoogleraren 
Arminius en Gomarus over de calvinistische 
leerstelling van de predestinatie. De mens is 
volgens die leer zondig, zijn enige redding ligt 
in Gods genade. God heeft bepaald wie wel en 
wie niet uitverkoren zijn. De mens  kan daar 
geen invloed op uitoefenen.   'Als de mens 
slechts gered kan worden door Gods vrije 
verkiezing, en niet door eigen kracht, hoe kan 
hij dan nog schuldig zijn aan de zonde waaraan 
hij niet kan ontkomen,' zo vroeg Arminius 
zich af.4 Kortgezegd: Volgens Gomarus komt 
de mens tot geloof door zijn uitverkiezing en 
bij Arminius is de uitverkiezing een gevolg van 
zijn geloof.                                                                                                         
In de regionale kerken ontstaat een felle strijd, 
waarbij de aanhangers van Arminius, de 
remonstranten een minderheid vormen. Zij 
vragen steun bij de Staten van Holland en deze 
spreekt zich met steun van Van Oldenbarnevelt 
uit voor verdraagzaamheid. Maurits wil de 
eenheid in kerk en staat bewaren en de 
remonstranten, de aanhangers van Arminius, 
buitensluiten. Hiermee ontstaat niet alleen een 
geschil over kerkelijke leerstellingen, maar 
deze vormen een katalysator voor andere 
politieke geschillen die al langer broeien in 
de relatie tussen de stadhouder Maurits en 
de landsadvocaat Van Oldenbarnevelt.  Deze 
tegenstellingen handelen over de buitenlandse 
politieke verhoudingen, over de macht van de 
steden, over de vraag of er een duurzame vrede 
moet komen met Spanje de positie van de 
Staten van Holland  en niet in de laatste plaats 
over de machtsvraag in de jonge Republiek. Dat 
alles vindt plaats in een land met een zwakke 
bestuurlijke structuur en grote tegenstellingen 
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tussen de regio's en de Staten, waarbij nog geen 
sprake is van iets als een gezamenlijk gevormde 
identiteit.  
In een aantal Hollandse steden vormen de 
Arminianen een meerderheid, waardoor de 
Gomaristen genoodzaakt zijn buiten de stad hun 
kerkelijke bijeenkomsten te houden. In andere 
steden is die verhouding weer omgedraaid. 
In Den Haag zijn het de remonstranten die 
de dienst uitmaken. De contra-remonstranten 
ontruimen de Kloosterkerk, die als wapendepot 
wordt gebruikt en richten deze in als kerk. Enige 
dagen later op 23 juli 1617 bezoekt Maurits 
demonstratief de eredienst daar, waarmee hij 
zich definitief achter de contraremonstranten 
schaart. Om te voorkomen dat Maurits een 
staatsgreep zal plegen, stelt Van Oldenbarnevelt 
in de Staten van Holland een aantal maatregelen 
voor om de steden toe te staan zelfstandige 
milities (waardgelders) in dienst te nemen en 
troepen in Holland verplicht zijn de bevelen 
van de Staten en stadsbesturen, waar zij zich 
bevinden, te gehoorzamen. Deze 'Scherpe 
Resolutie' ondermijnt in directe zin het 
gezag van Maurits als opperbevelhebber en 
deze mobiliseert zijn troepen. Verschillende 
remonstrantse steden, waaronder Hoorn 
bezoekt hij met zijn soldaten en vervangt het 
remonstrantse stadsbestuur door calvinistische 
bestuurders, die de waardgelders onmiddellijk 
naar huis sturen. Met deze greep naar de macht 
verandert de kleur van de vertegenwoordigers 
in de Staten Generaal en de weg ligt hiermee 
vrij voor de finale afrekening. Op 29 augustus 
1618 worden Johan van Oldenbarnevelt, 
Hugo de Groot en Rombout Hogerbeets in 
hechtenis genomen. Van Oldenbarnevelt wordt 
ter dood veroordeeld en terechtgesteld, de twee 
anderen worden tot levenslange gevangenschap 
veroordeeld.
Tijdens de Synode van Dordrecht, die van 
het najaar van 1618 tot het voorjaar van 
1619 duurt, veroordelen de afgevaardigden 
de leerstellingen van Arminius als ketterij. 
Vooraanstaande remonstranten worden 
opgepakt en predikanten krijgen een verbod 
hun functie uit te oefenen. 

In Leiden wekt de arrestatie van Hogerbeets 
verbazing op. Hogerbeets is in zijn laatste 
functie als pensionaris van Leiden nog maar net 
elf maanden aangesteld en had geen bijdrage 

geleverd aan de aanstelling van de door Maurits 
zo verfoeide waardgelders. De indruk bestaat dat 
hij is meegesleept in het conflict. Hogerbeets is 
geen uitgesproken criticus, die op de voorgrond 
treedt. Hij koestert gematigde opvattingen en is 
meer diplomaat dan politicus.  Hogerbeets wordt 

opgesloten in een ruimte zonder voldoende licht 
en ventilatie, waarvan zijn gezondheid zeer te 
lijden heeft. Van een onpartijdige rechtsgang is 
geen sprake. De inderhaast ingestelde rechtbank 
heeft wettelijk geen bevoegdheden, aangezien de 
rechtspraak van een burger van de Republiek 
een privilege van de stad is. Het verzoek van de 
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afgevaardigden van Leiden om Hogerbeets in Leiden 
te berechten wordt niet ontvankelijk verklaard. 
Alles is de rechtbank eraan gelegen de gevangenen 
als schuldigen te kunnen veroordelen. Nadat Van 
Oldenbarnevelt is terechtgesteld, pogen de rechters 
Hogerbeets over te halen om vergiffenis te vragen. 
'Zo zult gij dan varen als Barneveld, het schavot 
staat er nog, de scherprechters zijn nog in de stad.' 
Hogerbeets, overtuigd van de onrechtmatigheid van 
het proces weigert met de woorden: 'Ik ontken mij 
in eenige zaken, de religie ofte politiek aangaande, 
vergrepen te hebben; verklarende voor Godt 
almaghtigh niet anders te weten, dan dat ik in alle 
eenvoudigheid en opregtheid in mijne beroepinghe 
tot dienst mijne vaderlands heb gewandelt, en 
gedaan 't geen ik eedt en amptshalven gehouden 
was te doen.'5 Het vonnis, dat op 18 mei 1619 wordt 
uitgesproken luidt: Levenslange gevangenschap en 
verbeurdverklaring van zijn goederen. Woedend 
roept hij zijn rechters toe, dat zijn verklaringen zijn 
vervalst. Als men hem het zwijgen probeert op te 
leggen, slaat hij op zijn borst en spreekt hij met de 
woorden van Horatius: 'Dit zij een kop'ren muur, 
zich niets bewust te wezen; en door geen misdaad 
te verbleeken of te vreezen.' Hugo de Groot, die 
in die tijd de functie van raadspensionaris van 
Rotterdam vervult, ondergaat hetzelfde lot.

Levenslang                       
In de avond van 6 juni 1619 komen de 
gevangenen aan op het sombere slot Loevestein, 
dat kort daarvoor als staatsgevangenis is ingericht. 
Hogerbeets wordt voor altijd gescheiden van Hugo 
de Groot en vastgezet in een vochtige ruimte op 
de derde verdieping, waar het zonlicht slechts 
toegang krijgt door drie kleine, zwaar getraliede 
vensters. Hogerbeets brengt zijn tijd door met lezen 
van theologische en rechtskundige boeken en het 
schrijven van brieven naar zijn familie en vrienden 
in Hoorn. Vooral in de brieven aan zijn zuster 
Luitgaert toont hij zijn gevoelens en schrijft hij 
over zijn eenzaamheid, zijn sterke karakter en zijn 
standvastige godsgeloof.  Luitgaert trouwde in 1598 
met Gerbrant Jansz Schaft, schepen van Hoorn. Na 
een gelukkig huwelijk van acht jaren stierf Gerbrant 
en stond ze er alleen voor. Ze is met hart en ziel de 
zaak van de remonstranten toegedaan. Als na 1618 
de remonstrantse predikanten worden vervolgd 
blijft ze vriendschappelijk contact onderhouden 
met de ontslagen Hoornse predikant Dominicus 
Sapma en Passchier de Fijne, een goede vriend 
van haar broer. Zij vinden bij haar een veilige 
schuilplaats. Passchier de Fijne mag niet meer 

preken na de synode van Dordrecht, maar doet 
dat stiekem toch. Zo preekt hij 's winters op de 
bevroren Gouwe bij Gouda. Hij staat op een slee 
met een paard ervoor, zijn toehoorders luisteren 
naar zijn preek op de schaats. Tijdens het zingen 
van een psalm, rijdt de slee weg, gevolgd door een 
schare trouwe volgelingen. Sindsdien noemen de 
remonstranten hem het 'IJsvogelke'.

De behandeling van Hogerbeets door de bewaarders 
is wreed. Al snel wordt de bevelvoerend officier, 
die te voorkomend handelt vervangen door de 
hardvochtige Jacob Prouninck van Deventer, die 
de vrouw en kinderen van Hogerbeets direct na 
zijn aantreden verbiedt op Loevestein te blijven op 
straffe van gevangenschap. Volgens de 19e eeuwse 
geschiedschrijver H.C. Rogge kent commandeur 
Prouninck slechts twee hartstochten: hebzucht 
en wraakzucht.6 Door machtsmisbruik en slechte 

verzorging maakt hij de gevangenschap van 
Hogerbeets tot een ware kwelling. Hildegonda 
Wentzen wordt opgesloten bij haar echtgenoot en 
de kinderen vertrekken naar Hoorn. In juni 1620 
wordt Hildegonda ziek. De vrouw van Hugo de 
Groot, Maria van Reigersberch vraagt meermalen 
haar te mogen helpen, maar dat verzoek wordt 
afgewezen. Na langdurig lijden, opgesloten in de 
kamer van Hogerbeets, sterft Hildegonda op haar 
verjaardag, 20 oktober 1620. Prouninck geeft geen 
toestemming voor de begrafenis voordat de Staten 
een besluit hierover hebben genomen. Hogerbeets 
wacht drie dagen en nachten met haar lijk in zijn 
afgesloten kamer. Uiteindelijk wordt Hildegonda 
begraven in het graf van de familie Wentzen in 
Dordrecht. Rombout Hogerbeets schrijft aan zijn 
zuster Luitgaert: 'Daar is niets dat mij zwaarder 
viel in mijne gevangenis, dan de ziekte mijner lieve 
vrouw, en dat ik, siende dat ze al te met gaarne 
rusten zou, zien en horen moest dat de soldaten, uit 
kwaadwilligheid, haar alle leed en onrecht poogden 
aan te doen, met komen en zingen en rammelen 
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teleurstelling die hij moedig verwerkt. Zijn geloof 
geeft hem daartoe de nodige kracht, zo schrijft hij 
zijn neef Simon Adriaensz: 'de Heere hoop ik zal 
my met zijne genade voorts by staen, opdat ik door 
de langdurigheidt des tijdts, wezende nu in 't vijfde 
Jaer, niet en beswijke ofte moedeloos werde; maer 
dat ik van Hem met genade onderstut wezende, 
ten uit einde mijns levens toe in 't goede magh 
volharden….'10 En aan Jan Maertsz Mehrens van wie 
hij veel steun ontvangt, laat hij weten altijd naar eer 
en geweten gehandeld te hebben: 'Soo dat ik met 

den Propheet wel magh seggen dat mijne ziele sat is 
van tegenspoet, ende dat mijn leven tot in het graf 
gekomen is onder de dooden, afgesondert van den 
levenden. Dan in desen al is de Heere by mijn, hy 
geleit mijn met sijnen staf, ende doet mijn bystandt 
in de noodt; als ik tot Hem roepe soo verhoort hij 
mijn genadelijk, ende komt mijn te hulpe; hy geeft 
mijn een gerust gemoedt, 't welk mijn versekert, dat 
ik lijde om een goede sake; niet omdat ik yemandt 
verongelijkt, 't sijne benomen, ofte eenigerley 
wijse beschadight hebbe; maer om dat ik mijn 
wettelige beroepinge, tot voorstandt van Godes 

met de keten voor de deur, en alle andere dergelijke 
onaardigheid, die zij bedenken konden. Dit ging 
mij aan 't hart, maar dat is thans over; zij is nu 
in de rust daar haar niemand onrust kan doen.'7   
Dan wordt Hogerbeets ziek. Zijn kinderen, bang 
dat hun vader ook in gevangenschap zal sterven, 
verzoeken de Staten Generaal om de vrijlating van 
hun vader en hem vergunning te geven om ergens 
in een stad of dorp zijn laatste jaren te slijten, dit 
op voorwaarde dat hij zich rustig zal gedragen. De 
Staten wijzen het verzoek af. Na de spectaculaire 
ontsnapping van Hugo de Groot uit Loevestein in 
een boekenkist krijgt Hogerbeets opnieuw enige 
hoop op vrijlating. Hogerbeets schrijft zijn neef 
burgemeester van Hoorn Jan Maertsz Merens: 
'Maer nu, God lof, is dat ten einde, door de 
miraculeuse verlossinge van de heer Grotius, daer 
voren Godt niet ten vollen kan worden gedankt, 
de gerechtigheit ende der vromer onschuldt, sal 
nu, hope ik, soo klaer ten thoone komen, als de 
middaegsche Sonne….'8 
Als Maria van Reichersberg Loevestein verlaat, 
krijgt ze van Hogerbeets twee 'memorykens' mee. 
Hogerbeets verwijst hierin naar het verhaal van 
de Egyptische wijnschenker die samen met Jozef 
gevangen zit. Jozef voorspelt de schenker dat hij 
spoedig vrij zal zijn. Hij belooft hem een goed 
woordje te doen bij de farao. Als Jozef eenmaal vrij 
is, vergeet hij de schenker. Hugo de Groot vergeet 
Hogerbeets niet als hij in zijn ballingsoord Parijs 
woont. Hij schrijft hem brieven en pleit bij de Staten 
Generaal om vrijlating. Als Adriaen Hogerbeets, de 
enige zoon van Hogerbeets, naar Parijs komt om 
aan de universiteit te studeren, krijgt hij onderdak 
van Hugo de Groot.9 De Staten Generaal weigert 
ook een tweede keer Hogerbeets vrij te laten, een 
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eere, de vrijheidt der conscientien, ende van mijn 
Vaderlants gerechtigheden, volgens mijn eedt ende 
schuldigen plicht, ge-yvert hebbe met een oprecht 
gemoedt uit te voeren, sonder dat ik in 't minste 
mijn particulier iewers in gesocht hebbe, ofte met 
eenige staetsuchte, tot eens anders nadeel, oit ben 
beladen geweest….'11  Zijn vrienden en familieleden 
vergeten Hogerbeets niet. Zijn kinderen laten zich 
vaak bij hem opsluiten. Van veel vrienden ontvangt 
hij brieven. Hogerbeets heeft zowel in Hoorn 
als in de rest van het land veel vrienden in de 
remonstrantse beweging, die hem in het geheim 
brieven sturen, zoals de eerder genoemde Passchier 
de Fijne en de verbannen remonstrantse hoogleraar 
Conrad Vorstius. Deze brieven geven hem troost 
en kracht om zijn gevangenschap vol te houden. 
In zijn brieven aan zijn zuster verzoekt hij steeds 
de groeten over te brengen aan zijn verwanten en 
vrienden in zijn geboortestad, zoals aan zijn neef 
Foreest en aan 'De Heere Doctor', waarmee hij zijn 
vriend Theodorus Velius bedoelt. In 1622 krijgt 
Hogerbeets bezoek van zijn nicht Anna Jans, de 
vrouw van Simon Adriaansz, schepen van Hoorn. 
Ze wordt vergezeld door haar zoon Jan Beets een 
opgewekte rechtenstudent, die het goed kan vinden 
met Hogerbeets. Na een eerste bezoek komt hij 
kort daarna alleen terug, blijft dan bijna een jaar 
en krijgt rechtskundig onderricht en zedelessen 
van Hogerbeets. Jan Beets brengt het contact 
tot stand tussen Hogerbeets en de remonstrantse 
predikanten Carolus Nielles en Eduard Poppius, 
die in de noordertoren worden opgesloten. In het 
geheim sturen ze elkaar brieven over theologische 
vraagstukken en spreken elkaar moed in.                                                                                                                                         
Eindelijk, als Maurits in 1625 aan een leverkwaal 
bezwijkt en zijn broer Frederik Hendrik hem 
opvolgt, ontstaat er een milder politiek en 
godsdienstig klimaat in de Republiek. Hogerbeets 
mag zijn gevangenschap voortzetten in Huis Ter 
Weer bij Wassenaar. Daar kan hij wandelen in de 
tuin en zijn kinderen en vrienden mogen hem 
onbelemmerd bezoeken. Kort geniet hij van deze 
vrijheid. Als zijn vriend Passchier de Fijne hem 
bezoekt, zegt hij tot deze: 'Men zegt, dat de vader 
van Melanchton, langen tijd gevangen geweest 
zijnde, zijne vrouw in de gevangenis zag sterven, 
en hij daarna uitgekomen en in vrijheid gesteld 
zijnde, binnen zes weken dood was. Ik heb nu ook 
jaren lang gevangen gezeten, mijne vrouw is ook 
in de gevangenis gestorven, ik ben nu in zoo verre 
in vrijheid, dat ik hier in den hof mag wandelen, 
en zoo ligt het mij gestadig in den zin, of ik ook 
wel zes weken leven zal.'12 Als Passchier de Fijne 

voor de derde keer komt, vindt hij Hogerbeets 
stervende, slechts enkele dagen voor de zes weken 
verstreken zijn. Omringd door zijn kinderen en 
vrienden sterft Rombout Hogerbeets. Zijn stoffelijk 
overschot wordt met alle eer begraven in het koor 
van de Grote Kerk in Den Haag. 

Hugo de Groot acht Hogerbeets een voorbeeld 
van een volmaakte geleerde. Achter de beroemde 
Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid van 
Hugo de Groot wordt Hogerbeets studie 'Korte 
inleiding tot de praktijk voor de Hove van Justitie 
in Holland' afgedrukt. 
In de Kroniek van Hoorn beschrijft een 
onbekende auteur Rombout Hogerbeets als 'een 
indrukwekkend geleerd man, welsprekend, ijverig, 
dapper, oprecht, vredelievend en groots in zijn 
oordeel, een zeer groot theoloog en rechtgeleerde, 
onkreukbaar, consciëntieus…….' Deze onbekende 
auteur roemt Hogerbeets om zijn menslievendheid 
en vriendelijkheid, zijn besef van rechtvaardigheid 
en vaderlandsliefde.13 Petrus Scriverus dicht het 
volgende epigram, dat hem en zijn uitgever een 
boete oplevert van 200 gulden:
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Dit is van Hogerbeets 't gedaante als hij uit Zweden                                                                                                  
Laatst kwam als ambassaat in Holland weer getreden, 
Dus was hij als hij sprak voor d'eere van het land; 
U, Leiden ende Hoorn, uw raadsheer met verstand.                                                                                                 
Der droeven toeverlaat, der wetten trouwen vader, 
Een vroom inborstig man, recht doend aan allegader.                                                                                             
Met oorlof, Bataviers, geeft mij bescheid hiervan,                                                                                          
Waar blijft nu toch den loon van zo een treflijk man?14
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vooral amateurs die voor hun plezier autochromes 
maakten. Beroepsfotografen keken zelfs neer op deze 
kleurenfotografie. 'Het was een soort omgekeerd 
minderwaardigheidscomplex', denkt Rooseboom. 
'Autochroomplaatjes kun je alleen maar ontwikkelen 
en verder niks. Niet retoucheren of afdrukken op 
ander papier voor een ander effect. Fotografen 
wilden graag als kunstenaars erkend worden en dan 
moest je iets kunnen toevoegen aan wat het apparaat 
voor jou had gedaan. Anders was het te mechanisch, 
een trucje. Men hechtte aan het vakmanschap, het 
technisch meesterschap.' Het is bijzonder dat deze 
foto's nu gebundeld zijn omdat ze zeer kwetsbaar zijn. 
De autochromes zijn glasnegatieven (formaat: 88 mm 
x 119 mm), bestaande uit aardappelzetmeelbolletjes 
tussen twee glasplaten. Ze gaan makkelijk verloren 
en raken snel beschadigd, ook door lichtinwerking.

Hoorn, een wereld vol kleur en zonlicht
In de collectie zitten twee prachtige foto's van 
Hoorn. Volgens het Rijksmuseum zijn de foto's 

frans van iersel

Onlangs verscheen het boek Nederland in kleur 
1907-1935, een uniek fotoboek met kleurenfoto's 
uit het begin van de twintigste eeuw. De prachtige 
foto's werpen een nieuw licht op een periode die we 
vooral in zwart-wit kennen. In het boek staan 100 
autochromen, de vroegste vorm van kleurenfotografie 
die tussen 1907 en 1935 in Nederland zijn gemaakt. 
Het fotoboek is samengesteld door de conservator 
fotografie van het Rijksmuseum en de historica Ileen 
Montijn. Een grote vlucht heeft de autochroom 
nooit genomen. De techniek was veel duurder 
dan de gangbare zwartwitopname. De gemaakte 
afbeeldingen waren niet reproduceerbaar, ze werden 
met een viewer bekeken. Daardoor was de methode 
commercieel niet interessant. Beroepsfotografen 
wilden foto's hebben die je in een oplage kon 
reproduceren. Klanten wilden meerdere afdrukken 
hebben van familieportretten of bedrijfsreportages. 
Dat kon met dit procedé niet. Het waren daarom 

de Oudste kleurenfOtO's van HOOrn
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gemaakt in de periode 1907-1930. Ze corrigeren ons 
beeld van het verleden, dat zich slechts in sepiatinten 
en zwart-wit in ons geheugen heeft genesteld. Ze 
geven een nieuw beeld, minder grauw, minder grijs, 
een wereld vol kleur en zonlicht. Op de eerste foto 
staat de fotograaf met zijn rug naar het Westfries 
Museum. Het is verrassend om over de Roode 
Steen een doorkijk te hebben naar het Grote Oost. 
De karakteristieke gevelwanden zijn nog steeds in 
tact. Bij de sokkel van Jan Pieterzoon Coen staat een 
groepje kinderen te poseren. Wie zijn die kinderen? 
Misschien dat lezers van ons Kwartaalblad hun 
ouders of grootouders herkennen. Dat zou ons ook 
kunnen helpen voor het meer nauwkeurig dateren 
van de foto's. De tweede foto is een bekend tafereel: 
een kleurrijke drukke kaasmarkt op een zonnige 
Roode Steen.

Rijksstudio
Deze twee foto's zijn afkomstig uit de collectie van 
het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft onder 

de naam Rijksstudio een website ontwikkeld waar 
nu ruim 575 duizend beelden van hun collectie 
in hoge resolutie beschikbaar zijn. Gebruikers 
van de Rijksstudio kunnen deze beelden gratis 
bekijken, downloaden en hergebruiken. Er kan 
uitgebreid gezocht worden op periode, kunstenaar, 
plaatsnaam, maar bijvoorbeeld ook op kleur. Met 
de zoekterm 'Hoorn' krijgt u tientallen afbeeldingen, 
kaarten, prenten en tekeningen te zien, die allemaal 
betrekking hebben op onze stad en u mag ze 
allemaal downloaden. 
Daarnaast kunnen bezoekers zelf een Rijksstudio 
aanmaken waarin zij een eigen collectie kunnen 
samenstellen en deze kunnen weer gedeeld worden 
met anderen. Voor meer informatie: https://www.
rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio en maak je eigen 
Rijksstudio. 

Nederland in kleur, 1907-1935, Fotoboek. Hans 
Rooseboom en Ileen Montijn. Lubberhuizen, 144 
pagina's.
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de Hoornse kaasmarkt geeft niet alleen een gewel-
dig sfeerbeeld, maar duidt ook de belangrijkheid 
van de markt voor Hoorn en het omringende plat-
teland. En dat belang bestaat dan al zo'n 500 jaar. 
De zuivelhandel en dan vooral de handel in kaas 
tijdens de weekmarkten was eind veertiende, begin 
vijftiende eeuw al van groot belang voor Hoorn. 
Het toenemen van de handel had als gevolg dat 

voor sommige producten een vaste dag werd geko-
zen. Zo werd kaas eerst alleen op vrijdag en later 
op donderdag en vrijdag verhandeld. En in 1609 
kreeg Hoorn ook zijn 'eigen' Waag, ontworpen door 
architect Hendrick de Keyser. Er zijn marktdagen in 
de zeventiende eeuw dat maar liefst 125.000 kilo 
kaas wordt verhandeld en dus ook gewogen.
De kaasmarkt zoals Rie Brusse die beschrijft is 
begin twintigste eeuw nog altijd van groot belang. 
Er liggen bijvoorbeeld in 1907 maar liefst 7.580 
stapels kaas onder dekkleden op de Roode Steen, 
die samen 2.584.464 kilo kaas omvatten. De 
gemiddelde omvang van de partijen slinkt later, 
maar het gezamenlijke gewicht neemt toe. Een top-
jaar is 1916 met maar liefst 4.373.737 kilo kaas in 
5.167 stapels. Nog aardig om te vermelden: in 1907 
brengt kleine boerenkaas gemiddeld f 30,97 per 
vijftig kilo op; in dat topjaar 1916 is de prijs meer 
dan verdubbeld tot f 65,12 per kilo.

Inleiding

Hans rijswijk

De Nieuwe Hoornsche Courant publiceert in 
augustus 1906 een verhaal (in delen) over de 
Hoornse kaasmarkt van de hand van de journa-
list Marie Joseph Brusse. Hij schrijft dan welis-

waar hoofdzakelijk voor de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, maar dat verhindert niet dat hij ook zijn 
verhalen aanbiedt aan andere uitgevers van dag-
bladen. Hij is – gezien de onderlinge relatie – naar 
alle waarschijnlijkheid in de zomer van 1906 op 
uitnodiging van J.C. Kerkmeijer in Hoorn. Rie 
Brusse wordt algemeen gezien als vernieuwer van 
de Nederlandse journalistiek. Hij beschrijft als een 
der eersten situaties en gebeurtenissen vanuit zijn 
eigen observerende gezichtspunt. Ook hanteert 
hij – nieuw voor die tijd – de dialoogvorm voor 
interviews en gesprekken. Zijn meest bekende werk 
is ongetwijfeld het boek 'Boefje' (1903), dat hij later 
(1922) bewerkte tot toneelstuk. Ontelbare keren is 
dit toneelstuk in Nederland opgevoerd. Rie Brusse 
is vader van onder andere tv-correspondent in 
Parijs Jan Brusse, acteur Kees Brusse en de voorna-
melijk in Londen werkende journalist Peter Brusse.
Het precieze beeldverslag dat Rie Brusse maakt van 

HOOrnsCHe kaasmarkt augustus 1906

Dadelijk 's avonds worden hun stapels dan ook al gezet. Dat 
doen de kaaszetters van professie, die daarvoor verlof hebben 
van het gemeentebestuur, en als onderscheiding een band dragen. 

Iedere boer heeft zoo z'n vasten zetter, die gewoonlijk z'n 
vrouw meebrengt om hem te helpen. De vrouw klimt op den 
disselwagen, en gooit met zeldzame handigheid haar echtvriend 
twee aan twee de ronde kaasjes toe.  
Hij heeft eerst 't stroo uit de kar over de straatsteenen 
uitgespreid, en zet daar een stapel op, in twee lagen keurig 
vierkant boven elkander.  
 

Dekt ze daarna liefderijk toe met het kleed, waar de boer z'n 
naam op heeft staan. En een stille wacht vanwege de stad waakt 
er den nacht, dat de rust van de kazen niet door de liefhebbers 
wordt verstoord. 
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Monter handelsvertier

rie Brusse

In den vroegen ochtend van de markt, begint 
daar iederen Donderdag weer, van jongs af, dat 
montere handelsvertier om de kazen, die er worden 
verhandeld. Dan staat het oude Hoorn met het 

krieken van den dag al klaarwakker, om pienter 
negocie te doen met de boeren, die er van alle 
kanten heen gereden komen. En in 't jonge licht 
begint weer de bedrijvigheid om den Rooden Steen, 
waar vroeger de bloedende hoofden op vielen van 
't schavot, en nu enkel nog maar de glimmende 
kaaskoppen liggen.

Nu is 't in 't hartje van den drukken tijd voor den 
handel in Edammers. En daarom zijn er boeren, 
die al den avond tevoren op hun wagens met 
kazen naar de stad komen, om toch vooral een 
goede plaats te hebben op de markt. Want ze 
verbeelden zich, dat die van invloed is op den prijs 
dien ze kunnen bedingen, en dat bijvoorbeeld de 
Pruimedanten-hoek de hoogste markt is.
Dadelijk 's avonds worden hun stapels dan ook al 
gezet. Dat doen de kaaszetters van professie, die 
daarvoor verlof hebben van het gemeentebestuur, 

en als onderscheiding een band dragen. Iedere 
boer heeft zoo z'n vasten zetter, die gewoonlijk z'n 
vrouw meebrengt om hem te helpen. De vrouw 
klimt op den disselwagen, en gooit met zeldzame 
handigheid haar echtvriend twee aan twee de ronde 
kaasjes toe. Hij heeft eerst 't stroo uit de kar over 
de straatsteenen uitgespreid, en zet daar een stapel 
op, in twee lagen keurig vierkant boven elkander. 

Dekt ze daarna liefderijk toe met het kleed, waar 
de boer z'n naam op heeft staan. En een stille 
wacht vanwege de stad waakt er den nacht, dat de 
rust van de kazen niet door de liefhebbers wordt 
verstoord.

Kampement
Om 'n uur of vier, vijf in den morgen komen dan 
de overige marktgangers aangereden. Ze zijn van 
Schellinkhout, Venhuizen, Oosterleek, Westwoud, 
Hoogkarspel, Ooster- en Wester Blokker, Berkhout, 
Wognum en andere omliggende plaatsen. In de 
koffiehuizen en herbergen om den Rooden Steen 
gaat de gezelligheid aan, en 't is uit met de rust van 
Jan Pieterszoon, wiens standbeeld midden tusschen 
de stapels staat uit te kijken of de schrandere 
handelsgeest van Jan Companie nog wel vaardig 
blijft over 't Noord-Hollandsche volk. En als je 
vóór tienen op de kaasmarkt komt, is 't of daar 

HOOrnsCHe kaasmarkt augustus 1906  
Hoornsche Kaasmarkt 

Augustus 1906 

 
In den vroegen ochtend van de markt, begint daar iederen 
Donderdag weer, van jongs af, dat montere handels-vertier om de 
kazen, die er worden verhandeld. 

Dan staat het oude Hoorn met het krieken van den dag al klaar- 
wakker, om pienter negocie te doen met de boeren, die er van 
alle kanten heen gereden komen. En in 't jonge licht begint 
weer de bedrijvigheid om den Rooden Steen, waar vroeger de 
bloedende hoofden op vielen van 't schavot, en nu enkel nog 
maar de glimmende kaaskoppen liggen. 
 
Nu is 't in 't hartje van den drukken tijd voor den handel in 
Edammers. En daarom zijn er boeren, die al den avond tevoren op 
hun wagens met kazen naar de stad komen, om toch vooral een 
goede plaats te hebben op de markt. Want ze verbeelden zich, 
dat die van invloed is op den prijs dien ze kunnen bedingen, en 
dat bijvoorbeeld de Pruimedanten-hoek de hoogste markt is. 

Als je 't zoo aanziet hebben ze 't razende druk, en alleman 
stuift weg op hun schokkend geroep van: „Hé-hé! Hai-hai! Hé 
daar, hé daar!" 't Gaat alles even gejaagd, in dat snel-
stootende tempo. Wat bijster komiek staat bij de ouderwetsche 
waardigheid hunner persoonlijkheden, zoo breed van mond en 

tusschen de notabele 
bakkebaarden. Maar 
jammer genoeg dragen ze 
geen slaapmutsen meer, 
waarmee je zé nog zoo 
kenmerkend in een gevel-
steen van een kaas-
pakhuis afgebeeld ziet. 
 

Zoo boren ze door de volte heen tot in 't hart van den handel. 
In géén tijd hebben ze de verkochte partij op de burrie gezet, 
en sjouwen 'm er alweer uit op dat drafje, in die trippelende 
maat van hun toffels, dat elke kaas op den stapel in evenwicht 
blijft, hun lijven zwaarwichtig gespannen, de gezichten rood en 
benauwd, van dat ze 't haast niet meer op kunnen houden. Achter 
zich aan laten zij in de markt de leege gaten liggen. En dan, 
“heila hoi” zetten ze de waar met burrie en al kwiek op de 
schaal.                                                               
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zoo gezegd. En bij uitzondering zijn er van zes 
kilo bij, die, hoewel de grootste, toch middelbare 
worden genoemd. Doch, zooals gezegd, die komen 
in Hoorn haast niet voor. Maar de kaaskoopers 
keuren in den blinde: iedere partij 'an sich'. Er 
zijn er verscheiden in Hoorn gevestigd, doch er 
komen er ook wel van elders: uit Purmerend, 
Edam, Oosthuizen. De groote handelaren hebben 
bedienden bij zich, zoodat er soms meer heeren 

tegelijk voor één firma koopen. In het keuren 
toonen zich de kenners. Want alle koopers gaan 
stapel voor stapel langs, pakken er vlug een kaas 
uit, kloppen of tikken met hun eeltige knokkels, 
en hooren aan den klank of ie 'los' is: met te veel 

allemaal groote veldbedden met de dekken erover 
liggen gespreid; een kampement onder den blooten 
hemel.
Zoo blijft het. Alles in afwachting dat de bel 
wordt geluid. Maar zoodra die klok klinkt, lijkt 
het of een wervelwind over de markt jaagt en op 
't zelfde moment heeft 'n iedere boer z'n stapel 
opgedekt, dat plots heel 't marktveld glanst van 
de goudgele kazen, die uit haar glimvette korsten 

't zonnelichtkaatsen. En in druk beweeg, loopen 
zoo'n twintig kooplui er in om te keuren, 'n 
dringend gewoel met dragers en zetters en voerlui 
en knechten, bont en heftig van bewegen, rond de 
kostelijke koopwaar.
Elke boer staat nu bij zijn aanvoer. En de meesten 
hebben dien mooi ooglijk gemaakt, door stuk voor 
stuk eerst 't beslag af te wasschen, dan te olieën, 
dat zoo'n stapel een mooi gezicht geeft. Doch dat 
is enkel uiterlijkheid, want de ongesmeerde, 'de 
stapels in beslag', waarvan er ook groote partijen 
uitgestald liggen, zijn door die onaanzienlijkheid 
niets minder waard. Ze wegen allemaal vrijwel 
gelijk; zoo om de twee kilo is de wicht van de 
gewone Edammers. Maar daartusschen heb je ook 
stapels van enkel acht-ponders, commissiekaas 

Dat ik nog niet", zegt de boer. Maar als er dan later markt een 
komt, die acht en twintig gulden wil geven, denkt ie: kom, nou 
wordt 't tijd.... „Luk!" Dat wil zeggen: je hebt ze. En 
aanstonds gooit hij de dekken weer dicht. 
 
Ook is er nog een tusschenperiode. Als de koopman zegt: „je 
moet zeven en twintig vragen." Dan biedt hij dat niet, want hij 
wil eerst nog eens verderop kijken, maar toch heeft hij den 
prijs genoemd, die hem wel aanstaat. En aan andere gegadigden, 
die dezelfde som bieden, geeft de boer ze dan niet. „Nee", zegt 
ie, „daar houd ik al woord voor." En merkt hij nu, dat hij er 
toch niet meer voor kan maken vandaag, dan laat hij de kooplui 
ook niet meer boren, want: „er houdt er een woord". Een kaas 
immers met één boorgat nemen ze als gaaf, maar zijn er meer in, 
dan wordt dat „gebrek,' De „gebrekjes" verkoopen ze aan de 
leurders; ze gaan niet bij 't gewicht, enkel per stuk en wel 
voor 'n 25, 30 ct, onder den prijs. 
 
In de Waag 

Als de boer: „Luk!" heeft geroepen, dan is de stapel verkocht. 
Dat zie je aan de dichtgegooide dekken. De koopman noteert. En 
meteen stapt de kaasboer naar de Waag. Daar vraagt hij den 
marktmeester om een nummer. En op vertoon van dat nummer krijgt 
ie op z'n beurt twee dragers met een burrie mee. 

Dadelijk 's avonds worden hun stapels dan ook al gezet. Dat 
doen de kaaszetters van professie, die daarvoor verlof hebben 
van het gemeentebestuur, en als onderscheiding een band dragen. 

Iedere boer heeft zoo z'n vasten zetter, die gewoonlijk z'n 
vrouw meebrengt om hem te helpen. De vrouw klimt op den 
disselwagen, en gooit met zeldzame handigheid haar echtvriend 
twee aan twee de ronde kaasjes toe.  
Hij heeft eerst 't stroo uit de kar over de straatsteenen 
uitgespreid, en zet daar een stapel op, in twee lagen keurig 
vierkant boven elkander.  
 

Dekt ze daarna liefderijk toe met het kleed, waar de boer z'n 
naam op heeft staan. En een stille wacht vanwege de stad waakt 
er den nacht, dat de rust van de kazen niet door de liefhebbers 
wordt verstoord. 

Dadelijk 's avonds worden hun stapels dan ook al gezet. Dat 
doen de kaaszetters van professie, die daarvoor verlof hebben 
van het gemeentebestuur, en als onderscheiding een band dragen. 

Iedere boer heeft zoo z'n vasten zetter, die gewoonlijk z'n 
vrouw meebrengt om hem te helpen. De vrouw klimt op den 
disselwagen, en gooit met zeldzame handigheid haar echtvriend 
twee aan twee de ronde kaasjes toe.  
Hij heeft eerst 't stroo uit de kar over de straatsteenen 
uitgespreid, en zet daar een stapel op, in twee lagen keurig 
vierkant boven elkander.  
 

Dekt ze daarna liefderijk toe met het kleed, waar de boer z'n 
naam op heeft staan. En een stille wacht vanwege de stad waakt 
er den nacht, dat de rust van de kazen niet door de liefhebbers 
wordt verstoord. 

Dadelijk 's avonds worden hun stapels dan ook al gezet. Dat 
doen de kaaszetters van professie, die daarvoor verlof hebben 
van het gemeentebestuur, en als onderscheiding een band dragen. 

Iedere boer heeft zoo z'n vasten zetter, die gewoonlijk z'n 
vrouw meebrengt om hem te helpen. De vrouw klimt op den 
disselwagen, en gooit met zeldzame handigheid haar echtvriend 
twee aan twee de ronde kaasjes toe.  
Hij heeft eerst 't stroo uit de kar over de straatsteenen 
uitgespreid, en zet daar een stapel op, in twee lagen keurig 
vierkant boven elkander.  
 

Dekt ze daarna liefderijk toe met het kleed, waar de boer z'n 
naam op heeft staan. En een stille wacht vanwege de stad waakt 
er den nacht, dat de rust van de kazen niet door de liefhebbers 
wordt verstoord. 
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en te groote gaten, of wel knijperig, dat wil zeggen: 
gescheurd. Want daardoor wordt kaas minder in 
waarde, en dat scheelt soms wel negen, tien gulden 
in 't bod. En een bod geldt stilzwijgend de vijftig 
kilo. Maar is de markt erg willig, dan wordt dat 
verschil voor ondeugd natuurlijk weer minder.

Hoog-geel of blank-zuivel
De koopers staan moeizaam over de stapels gebogen, 
en schatten vlug wat er in zit. Dan nemen ze telkens 
hun kaasboor, en steken er zeldzaam behendig een 
boorsel uit, dat ze aandachtig tusschen de vingers 
wrijven om vóór alles 't vetgehalte te keuren, te 
weten of ze taai is, en de kleur te bepalen. Want ook 
al naar er vraag is om hoog-geel of blank-zuivel, 
moeten ze hun inkoopen regelen. Doch vet blijft 
wel de hoogste deugd. 't Is een wonder, zoo snel 
als een ervaren kaaskooper de diagnose van iedere 
partij stelt en van al die stapels de kwaliteiten in 
't hoofd houdt en vergelijkt om tot een goeden 
handel te komen. Want uit den aard is het verschil 
in gehalte nu niet zoo heel groot, terwijl de 
knokkels en de wrijvende vingertoppen dit toch uit 
moeten maken, waar zoo'n koop vaak duizenden 
guldens beloopt.
En onder al dat ingespannen keuren door, 
onderhandelen ze dan met den boer: 'Hoeveel 
vraag je?' 'Negenentwintig' (gulden per 50 kilo). 
Voor dien inzetprijs gaan zij vaak af op de hoogste 
markt in Purmerend, die Dinsdag te voren wordt 
gehouden. Maar de meesten laten zich dingen. Nu 
komt er natuurlijk bij, dat kooplui en boer elkaar 
op 't laatst wel gaan kennen, en weten wat ze 
hebben aan mekander. Als een eerlijke boer zegt: 
'ze benne onder as boven', weet de kooper dat hij 
niet de slechte op de onderste laag heeft gezet. Maar 
zegt ie: 'Nou, meneer, onderzoek ze' dan geeft hij 
daarmee te kennen, dat er wel wat kon haperen, 
wat hijzelf van tevoren zelf heeft ervaren. 'Jij vraagt 
negen en twintig, ik bied zeven' (en twintig). 'Dat 
ik nog niet', zegt de boer. Maar als er dan later 
markt een komt, die acht en twintig gulden wil 
geven, denkt ie: kom, nou wordt 't tijd. 'Luk!' Dat 
wil zeggen: je hebt ze. En aanstonds gooit hij de 
dekken weer dicht.

Ook is er nog een tusschenperiode. Als de koopman 
zegt: 'je moet zeven en twintig vragen.' Dan biedt 
hij dat niet, want hij wil eerst nog eens verderop 
kijken, maar toch heeft hij den prijs genoemd, die 
hem wel aanstaat. En aan andere gegadigden, die 
dezelfde som bieden, geeft de boer ze dan niet. 
'Nee', zegt ie, 'daar houd ik al woord voor.' En 

merkt hij nu, dat hij er toch niet meer voor kan 
maken vandaag, dan laat hij de kooplui ook niet 
meer boren, want: 'er houdt er een woord'. Een 
kaas immers met één boorgat nemen ze als gaaf, 
maar zijn er meer in, dan wordt dat 'gebrek'. De 
'gebrekjes'  verkoopen ze aan de leurders; ze gaan 
niet bij 't gewicht, enkel per stuk en wel voor 'n 25, 
30 ct, onder den prijs. 

In de Waag
Als de boer 'Luk!' heeft geroepen, dan is de stapel 
verkocht. Dat zie je aan de dichtgegooide dekken. 
De koopman noteert. En meteen stapt de kaasboer 
naar de Waag. Daar vraagt hij den marktmeester om 
een nummer. En op vertoon van dat nummer krijgt 
ie op z'n beurt twee dragers met een burrie mee. De 
twee en dertig dragers, met twaalf losse voor den 
drukken tijd, vormen nog als 't ware een gilde. En 
hun aardige dracht, hun technische wijze van doen, 
geeft aan de Hoornsche kaasmarkt een zeer typisch, 
schilderachtig aanzien. Vooral 's zomers. Dan zijn 

Maar de kaaskoopers keuren in den blinde: iedere partij „an 
sich". Er zijn er verscheiden in Hoorn gevestigd, doch er komen 
er ook wel van elders: uit Purmerend, Edam, Oosthuizen. De 
groote handelaren hebben bedienden bij zich, zoodat er soms 
meer heeren tegelijk voor één firma koopen. 
 
In het keuren toonen zich de kenners. Want alle koopers gaan 
stapel voor stapel langs, pakken er vlug een kaas uit, kloppen 
of tikken met hun eeltige knokkels, en hooren aan den klank of 
ie „los" is: met te veel en te groote gaten, of wel knijperig, 
dat wil zeggen: gescheurd. Want daardoor wordt kaas minder in 
waarde, en dat scheelt soms wel negen, tien gulden in 't bod. 
En een bod geldt stilzwijgend de vijftig kilo. Maar is de markt 
erg willig, dan wordt dat verschil voor ondeugd natuurlijk weer 
minder. 
 

 
De koopers staan moeizaam over de stapels gebogen, en schatten 
vlug wat er in zit. Dan nemen ze telkens hun kaasboor, en 
steken er zeldzaam behendig een boorsel uit, dat ze aandachtig 
tusschen de vingers wrijven om vóór alles 't vetgehalte te 
keuren, te weten of ze taai is, en de kleur te bepalen. Want 
ook al naar er vraag is om hoog-geel of blank-zuivel, moeten ze 
hun inkoopen regelen. Doch vet blijft wel de hoogste deugd. 

Deze twee en dertig dragers, met twaalf losse voor den drukken 
tijd, vormen nog als 't ware een gilde. En hun aardige dracht, 
hun technische wijze van doen, geeft aan de Hoornsche kaasmarkt 
een zeer typisch, schilderachtig aanzien.  

Vooral 's zomers. Dan zijn die stoere kerels, met hun ruige, 
bruingebrande gezichten, in klaarwitte buizen en broeken 
gekleed, en ze hebben sprekend gekleurde stroohoeden op. Een 
enkele draagt er nog ringetjes in z'n ooren, en de bejaarderen 
hebben bakkebaarden in stijl, dat ze wel zoo weggeloopen 
schijnen van de voorvaderlijke gildestukken. Wat niet weinig 
decoratief staat tegen dat kostelijk oude bouwwerk van de Waag 
met haar luifel rondom, en 't gelid van enorme, grasgroene 
weegschalen, die in de wijdopen poortdeuren hangen. 
 
Achter den boer aan trekken de witte dragers mee door de 
herrie. Ze doen 't op een grappig, kort drafje, om de burrie in 
balans te houden, die in zeelen tusschen hen in hangt. Hun 
handen zijn dus ook vrij en even dribbelig als de beenen, 
zwabberen hun armen driftig mee. Zeer Hollandsch is daarbij, 
dat de meesten op trijpen pantoffels over de straatkeien 
loopen. En dan zijn ze, door de kleur van hoeden en draagbaar, 
onderscheiden in rooden, gelen, groenen en blaauwen. 
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persoonlijkheden, zoo breed van mond en tusschen 
de notabele bakkebaarden. Maar jammer genoeg 
dragen ze geen slaapmutsen meer, waarmee je zé 
nog zoo kenmerkend in een gevelsteen van een 
kaaspakhuis afgebeeld ziet. Zoo boren ze door de 
volte heen tot in 't hart van den handel. In géén 
tijd hebben ze de verkochte partij op de burrie 
gezet, en sjouwen 'm er alweer uit op dat drafje, 
in die trippelende maat van hun toffels, dat elke 
kaas op den stapel in evenwicht blijft, hun lijven 
zwaarwichtig gespannen, de gezichten rood en 
benauwd, van dat ze 't haast niet meer op kunnen 
houden. Achter zich aan laten zij in de markt de 
leege gaten liggen. En dan, 'heila hoi' zetten ze de 
waar met burrie en al kwiek op de schaal.

Vervaarlijke eiken balken
Er zijn vier van die schalen, die je doen denken 
aan reuzeverhalen. Zoo schrikkelijk groot en zwaar. 
Ze hangen allemaal aan geweldige kettingen over 
de sleeën uit. Dat zijn vervaarlijke eiken balken, 
met nog sierlijk snijwerk getooid, waarlangs ze, op 
dikke katrollen, uit- en ingehaald kunnen worden. 
Die schalen en hun evenaars hebben 't dan ook al 
meer dan twee eeuwen uitgehouden. En ze worden 
bediend door vier maal twee wegers, die daar zoo 
wel al dien tijd bijgestaan schijnen te hebben; 
oudgedienden van 't kaasdragersgilde.
De eerwaardige waagmeester houdt toezicht op 
't wegen. Heel rustig houdt hij, in al dat gedraaf 

en die herrie, z'n oogen op evenaars en gewichten 
gericht, dat 't werk toch secuur gaat. Want hij is 
ervoor, om een ieder ter markt 't zijne te geven. 
Eerst wordt 't platlood gezet, de vijf en twintig kilo 
tegenwicht voor de baar. 't Eerste gezet, 't laatste er 
af, dat daar geen abuizen mee komen. En dan die 
indrukwekkend groote gewichten. Ze wegen uit 't 
huisje, dat de doorslag voor den koopman komt. 
En de waagmeester schrijft de wicht op, trekt twee 
procent tar af van de ronde som, en geeft de nota 

die stoere kerels, met hun ruige, bruingebrande 
gezichten, in klaarwitte buizen en broeken gekleed, 
en ze hebben sprekend gekleurde stroohoeden 
op. Een enkele draagt er nog ringetjes in z'n 
ooren, en de bejaarderen hebben bakkebaarden 
in stijl, dat ze wel zoo weggeloopen schijnen van 
de voorvaderlijke gildestukken. Wat niet weinig 
decoratief staat tegen dat kostelijk oude bouwwerk 
van de Waag met haar luifel rondom, en 't gelid 
van enorme, grasgroene weegschalen, die in de 
wijdopen poortdeuren hangen.

Achter den boer aan trekken de witte dragers mee 
door de herrie. Ze doen 't op een grappig, kort 
drafje, om de burrie in balans te houden, die in 
zeelen tusschen hen in hangt. Hun handen zijn dus 
ook vrij en even dribbelig als de beenen, zwabberen 

hun armen driftig mee. Zeer Hollandsch is daarbij,
dat de meesten op trijpen pantoffels over de 
straatkeien loopen. En dan zijn ze, door de kleur 
van hoeden en draagbaar, onderscheiden in rooden, 
gelen, groenen en blaauwen. Als je 't zoo aanziet 
hebben ze 't razende druk, en alleman stuift weg 
op hun schokkend geroep van: 'Hé-hé! Hai-hai! Hé
daar, hé daar!' 't Gaat alles even gejaagd, in 
dat snelstootende tempo. Wat bijster komiek 
staat bij de ouderwetsche waardigheid hunner 

En de beambten vullen 't allemaal in op 't waag-ceeltje, met 
den naam van den boer en den koopman, terwijl een ander het 
waagloon berekent, dat tien cent per twintig kazen bedraagt. 
Van kantoor wordt de ceel naar het zandbakje doorgezonden om te 
drogen. Achter het zandbakje troont een van de kaasdragers als 
hun voogd. Daarom doet een losse voor zijn halve deel in de 
ploeg mee. Inmiddels berekent de voogd het draagloon voor zijn 
mannetjes. Dit heeft de gemeente Hoorn bepaald op 16 centen per 
honderd kilo, maar omdat de boeren, voor wiens rekening ‘t 
komt, dat te hoog vonden, terwijl de dragers ‘t niet minder 
konden doen, past de stad zelf een kwart van het draagloon, 
oftewel vier cent per tweehonderd pond, bij, waardoor beide 
partijen tevreden gesteld zijn en de handel ongestoorden 
voortgang kan hebben. Want nu gaat die verrekening van een 
leien dakje. 

En meteen wordt de verkochte stapel alweer naar de sleepers-
wagen van de kooplui gedragen; een 
merkwaardig stel van antieke 
vehikels, zonder veeren, met een 
dissel, die in een koperen punt 
uitloopt, en vaak met nog 
luisterrijke paneelen. De knechts 
van de kaaskopers ontvangen de 
kazen aan de karren, en terwijl ze 
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aan den boer. Die zet dan, voor den vorm, het 
gewicht van de partij met roodaard op een van de 
kazen. En dan stapt hij met z'n wichtbriefje naar 
het waagkantoortje. 'Ik heb twee honderd kazen', 
zegt hij. Die wegen zóóveel volgens nota. En de 
beambten vullen 't allemaal in op 't waag-ceeltje, 
met den naam van den boer en den koopman, 
terwijl een ander het waagloon berekent, dat tien 
cent per twintig kazen bedraagt. Van kantoor 
wordt de ceel naar het zandbakje doorgezonden 
om te drogen. Achter het zandbakje troont een 
van de kaasdragers als hun voogd. Daarom doet 
een losse voor zijn halve deel in de ploeg mee. 
Inmiddels berekent de voogd het draagloon voor 
zijn mannetjes. Dit heeft de gemeente Hoorn 
bepaald op 16 centen per honderd kilo, maar 
omdat de boeren, voor wiens rekening 't komt, dat 
te hoog vonden, terwijl de dragers 't niet minder 
konden doen, past de stad zelf een kwart van het 
draagloon, oftewel vier cent per tweehonderd pond, 
bij waardoor beide partijen tevreden gesteld zijn en 
de handel ongestoorden voortgang kan hebben. 
Want nu gaat die verrekening van een leien dakje.

Antieke vehikels
En meteen wordt de verkochte stapel alweer naar 
de sleeperswagen van de kooplui gedragen; een 
merkwaardig stel van antieke vehikels, zonder 
veeren, met een dissel, die in een koperen punt 
uitloopt, en vaak met nog luisterrijke paneelen. 
De knechts van de kaaskopers ontvangen de kazen 
aan de karren, en terwijl ze er als knikkers twee 
aan twee ingekeild worden, teekenen zij voor hun 
principalen de koop-ceeltjes af, en strijken het 
traditioneele verval op.
Dan aanstonds stapt de boer met zijn geteekende 
briefje naar 't kantoor van den kooper, en vangt 
geld. Dat gaat vlotweg, en op goed vertrouwen. 
Want de patroon zelf is dan meestal nog op de 
markt. Maar de boer heeft het land aan plakken; 
hij kan z'n tijd beter gebruiken, en rijdt na 
gedane zaken, aanstonds naar huis, koopsom op 
zak. Trouwens, oneerlijkheid is, naar menschen 
heugenis, bij het geld vangen nooit voorgekomen. 
De kooper gaat altijd accoord met wat de kaasboer 
gebeurd heeft; tenzij ze elkaar een enkelen keer 
bij 't bieden verkeerd hadden verstaan. Even vlug 
wordt de kaas naar 't pakhuis gereden, want zoo 
op een hoop in die hossende wagens zouden ze 
gauw met deuken en builen uit hun model raken. 
En zijn dan inmiddels de stapels kleine Edammers 
op de markt verkocht en uitgedragen, dan houden 
de kooplui een pauze, waarin de felle concurrenten 

van straks zich weer de beste vrienden betoonen. 
Maar er liggen nog eenige partijen over op de 
keien, en zelfs zetten ze er nieuwe bij, dekken 
ze zorgvuldig weer dicht, tegen 't scheuren in de 
zon, wat vooral ongesmeerde gauw beet zouden 
krijgen. Staat 't alles, dan begint opnieuw 't keuren 
en handelen; 't kloppen en boren en wrijven; 't 
loven en bieden. Deze namarkt geldt uitsluitend 
de grootere Commissiekazen die meest voor export 
zijn.

In de pakhuizen
De meeste kaaspakhuizen in Hoorn zijn nog oude, 
zeer karateristieke gebouwen, die hun namen boven 
in de gevel dragen. Meer dan een zelfs dateert er uit 
de zeventiende eeuw blijkens de jaartallen en de
toepasselijke voorstellingen in den zandsteen. Je 
vindt er zeer voorname puien onder die een bijster
welgestelden indruk maken zoodat je buiten als 't 
ware reeds onder den indruk komt van 't vette der 
aarde dat daarachter ligt opgeslagen.
Kenmerkend vooral ook zijn, langs alle verdiepingen, 
die reeksen kleine venstertjes die vaak allemaal naar 

buiten openstaan in een scherp gelid, de ruiten 
gewit tegen 't binnendringen van de zonnestralen 
en strakke ramen gevat. Kom je dan binnen door 
de middendeur in gelijkvloerse pakhuisruimte, dan 
zie je kazen. In eindelooze, haast onafzienbare rijen 
van kazen en kazen, keurig recht en geregeld op 
lange, lange gelederen van kaasje naast kaasje gezet. 
En zoo van den vloer tot de zoldering, reeks boven 
reeks op die stellingen van een profusie van kazen 
tot een ontzettend probleem van kaas-perpectief. 
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doch om den ander aan den tegenovergestelden 
kant, en zoo schieten ze bij honderden in géén 
tijd vier hoog, dat het een lust is om naar die 
equilibristische toeren te kijken. Vervolgens worden 
de eenlingen naast elkaar op de stellingen gezet. En 
de knecht schrijft erbij van welken boer en op 
welken dag ze gekocht zijn. 
Zoo vijftigduizend stuks in een pakhuis is niets 
ongewoons, evenmin als een voorraad van drie- 
á vierhonderdduizend bij één handelaar. En 't 
zijn indrukwekkende, zware eiken balken, die 
dit sedert eeuwen dragen, hier en daar nog met 
sierlijk besneden profielen. Maar, zoo ongeveer als 
de wijn, vraagt kaas om verzorging van dengeen 
die haar huisvest. Stuk voor stuk moeten ze, 
vooral 's zomers, op z'n tijd worden gekeerd, dat 
de bodem niet kromtrekt, wat een leelijk gezicht 
geeft. En dan is 't luchten een heel gewichtige zaak; 
't keeren van de zon, 't buitensluiten van te groote 
hitte en kou, 't voorkomen van tocht, waar de kaas 
allemaal zeer gevoelig voor is. Maar toch, zonder 
sterke temperatuursverschillen heeft ze behoefte 
aan frissche lucht en aan licht. Dat komt dus aan 
op vakkundig ventileeren. Als de kaas bijvoorbeeld 
door de warmte bezweet is en bij een onverwachten 
noordenwind staan de ramen open, dan scheurt ze 
licht op de scheiding van den kop. Een gescheurde 
kaas is veel minder waard, wordt tegen aanzienlijk 
lageren prijs verkocht als 'gebrek'. Die scheuren zijn 
niet te verhelpen en mag er soms een enkele boer 
zijn die ze met zuivel dicht heeft gestopt, - hij loopt 
toch in de gaten, want zoodra dat hard wordt, valt 
't eruit. Maar wanneer je nu met dit warme weer 
overdag den boel dicht houdt en tegen de avond 
gaat luchten, dan blijft de kaas stevig en geschikt 
voor verzending waar ze anders te slap wordt.
Daarentegen is 't voor opzet-kaas goed dat 't zweet 
er snel indroogt; dat maakt de korst hard. En 
desnoods kan je die zoowel twee jaar bewaren tot 
ze bikkelhard en kleiner is geworden, opmerkelijk 
afgenomen in gewicht, Doch voor sommige 
fijnproevers een zeldzame lekkernij. Daarom staat 
er in ieder pakhuis wel een partij oud te worden; 
en meestal is 't, hoe hooger de zolder, hoe ouder 
de kaas. 
Toch heeft een kaaskooper nu eenmaal 't land aan 
't lange bewaren, en zet hij liever z'n voorraden 
vlug van de hand. 't Zoogenaamde wurm-gebrek 
dat zich bij de ouderwetse kaas nog wel voordeed, 
schijnt door de nieuwe bereiding bezworen. Daar 
werd dan vroeger wel potkaas van gemaakt, al die 
kaas met de wurmen bij elkaar, dat de heeleboel 
leefde; 't werd een bijzondere delicatesse gevonden. 

Kaas ohne ende, Edammer kazen wat je maar ruikt 
en ziet. Ruikt ook. Hier en daar zelfs ineens zóó'n 
scherpe, doordringende lucht, dat de tranen uit je 
oogen springen. In dit labyrinth van kazen heb je 
een gids noodig om niet te verdwalen. Ik had er 
een, die als het ware met kaas was doorkneed, die 
kaas ademde, kaas sprak, omdat hij van jongen 

af tusschen de kazen opgegroeid is, en leeft van 
de kazen. En wat deze leidsman mij wel wilde 
vertellen, vertel ik u na, opdat wij, die buiten de 
grenzen toch allemaal kaasboeren, kaaskoopers 
heeten, nu ook van kaas zoo 't een en ander zullen
weten.

Equilibristische toeren
De kaas van de kaasmarkt wordt dan dadelijk in 
de kaaspakhuizen en op de kaaszolders van de 
kaaskoopers gelost. Ze worden twee aan twee van 
de wagen gekaasd, twee aan twee handig gevangen, 
wonderlijk vlug, en in grote manden geladen die 
op wielen staan zodat ze heengereden worden waar 
de knechts ze kunnen velen. Namenlijk naar de 
lege stellingplanken die zich, zoo tien tot twaalf 
boven elkaar, door de heele diepte van de panden 
voortstrekken, zoowel beneden als op de, meestal, 
vier zolders. Zijn ze voor de eerste verdieping 
bestemd, dan gaat een van de knechts op 't beuntje 
zitten, een van buiten uitgebouwd steigertje, en 
daar vangt hij dan snel achtereen aldoor twee kazen 
tegelijk die ze 'm opgooien uit de kar op straat.
Maar voor de hoogere zolders gaat dat kieteballen 
met paren van kazen door de luiken heen; een knecht 
bij den rand van ieder vier luiken boven elkaar, 

op een soort draaibank gezet. En terwijl de eene knecht dan aan 
het vliegwiel van de schrapmachine draait, houdt de ander het 
schrapmes, waar de braam op ligt, als een beitel tegen de 
tollende kaas aan. Vroeger tijd was het schraapsel veelal 
verval voor de knechts, maar toen waren er, die ze wat al te 
grof vilden. Nu krult enkel de dunne opperlaag er zeldzaam gauw 
af, en meteen is 't toilet van de kaas gemaakt. Tenminste voor 
wie niet van verven houden. Kaasschraapsel wordt als voer voor 
de honden verkocht. 

 
Een groot deel van de kaas voor verzending wordt echter 
geschminkt. Verleidelijk rood geverfd. Dat is ook een slag. 
Stuk voor stuk zetten de knechts ze dan op het paard, een hoog 
bankje, waar midden in 't tobbetje met kleursel past, dat 
hoofdzakelijk aniline bevat. En dan in drie smeren van de 
kwast onder en boven klaar is de kunstbewerking, want de 
aanvankelijke bleek rose tint gloeit aanstonds tot schaamrood 
aan, zoodra de kaas weer op de stellingplank staat. En 
waarlijk, ze is er, wel minder natuurlijk, maar toch zeer 
verlokkelijk op geworden, met dien fel rooden blos.                                               
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Maar 't tegenwoordige geslacht, met z'n vegetarische 
neigingen, past voor die vleezige heerlijkheden.
Wat echter met de nieuwerwetsche methode nog 
niet is bestreden, dat is de klassieke mijt in de kaas, 
bij leeken vooral berucht door de geniepige spelling 
van 't woord, onder meesters dicteeren. De mijt 
bezoekt de kaas, als ze wat ouder en droger gaat 
worden, en werkt zich in het beslag van de korst, 
met het plan zoover mogelijk door te dringen. Nu 
vormt dit beslag zich al heel gauw. Kaas, die versch 
geolied van de markt is gekomen, staat na een 
week al in beslag, en dat wordt steeds dikker. Met 
het bloote oog is 't echter niet te onderscheiden of 
daar de mijt in zit. Wel zien de knechts soms, op 
de stellingplank om de kaas heen, een verdacht fijn 
poeder liggen. En dan gaan ze aan 't poetsen. De 
laag stof, die er op deze wijs afkomt, verplaatst en 
verspreidt zich, als je haar een poosje laat liggen.

't Toilet van de kaas 
De smaak voor kaas verschilt naar de streken van de 
wereld, waar ze heen gaan. En er zijn weinig plekken 
op aarde, waar min of meer beschaafde menschen 
wonen of er is export van Edammer kazen naar toe. 
Dat gaat in speciale kaasschepen, met stellingen 
voorzien, franco Amsterdam of Rotterdam, vanwaar 
de expediteurs ze verder verzenden. Of direct per 
spoor, in de bijzondere witte kaaswagens, die de 
maatschappijen op aanvraag ter beschikking van de 
kaaskoopers stellen.
De smaken varieeren ten opzichte van den 
ouderdom, en ook wel van de plaatsen van 
herkomst. Maar ook omtrent het uiterlijk hebben 
verschillende afnemers verschillende verlangens. 
Zoo zijn er bijvoorbeeld, die de Edammer willen 
ontvangen in de natuurkorst, in een zoo dik 
mogelijke laag van beslag. Voor anderen moet dat 
beslag er eerst af, moet de kaaskorst mooi glad en 
blank zien.
Daarvoor worden ze voor de verzending geschrapt, 
stuk voor stuk op een soort draaibank gezet. En 
terwijl de eene knecht dan aan het vliegwiel van 
de schrapmachine draait, houdt de ander het 
schrapmes, waar de braam op ligt, als een beitel 
tegen de tollende kaas aan. Vroeger tijd was het 
schraapsel veelal verval voor de knechts, maar toen 
waren er, die ze wat al te grof vilden. Nu krult enkel 
de dunne opperlaag er zeldzaam gauw af, en meteen 
is 't toilet van de kaas gemaakt. Tenminste voor wie 
niet van verven houden. Kaasschraapsel wordt als 
voer voor de honden verkocht. Een groot deel van 
de kaas voor verzending wordt echter geschminkt. 
Verleidelijk rood geverfd. Dat is ook een slag. Stuk 

voor stuk zetten de knechts ze dan op het paard, 
een hoog bankje, waar midden in 't tobbetje met 
kleursel past, dat hoofdzakelijk aniline bevat. En 
dan in drie smeren van de kwast onder en boven,  
klaar is de kunstbewerking, want de aanvankelijke 
bleek rose tint gloeit aanstonds tot schaamrood aan, 
zoodra de kaas weer op de stellingplank staat. En 

waarlijk, ze is er, wel minder natuurlijk, maar toch 
zeer verlokkelijk op geworden, met dien fel rooden 
blos. Om dit blozende uiterlijk voor de invloeden 
van de lange reis te bewaren, worden de geverfde 
kazen deels ook in varkensblazen gepakt. Die gaan 
er nat omheen, worden beknipt en dichtgehaald, 
met een vaardigheid waar je voor staat, en door 
deze nieuwe opperhuid schijnt het rood toch nog 
heen. Maar voor de tropen is er nog kostbaarder 
emballage, worden ze in kleurig versierde blikken 
bussen gesloten, twee halve bollen die er nauw 
omheen sluitend, hermetisch op elkander passen.
En de verzending gaat, veelal in partijen losse 
kazen, van 25, 50, 100 tot 1000 stuks, allemaal 
van éénzelfde merk voorzien. Die worden op 
groote weegschalen gewogen, waar een manden 
rand op wordt gezet, die 250 stuks kan bevatten. 
Of de kazen gaan weg in kistjes van zes, negen, 
twaalf, zestien, achttien, vierentwintig, twee-en-
dertig of zes-en-dertig stuks, ieder in een eigen 
hokje afgeschoten.
Men begrijpt, dat er in zulke kaaspakhuizen dus dag 
aan dag heel wat werk valt te doen. Vooral in den 
drukken tijd van begin Juli tot einde September. 
Dan komt het vaak voor, dat het personeel van 's 
morgens zessen tot 's avonds elf uur in touw is.
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begon het grote gokken. Voor de achtermuur van 
de Cyriacuskerk waren met krijt cirkels getrokken. 
Binnen zo'n cirkel werd de inleg aan stuiters 
gedeponeerd. Dan werd met ijzeren kogels van 
ongeveer twee tot drie centimeter doorsnee om 
beurten van een paar meter afstand op de stuiters 
gemikt. Als je raak gooide, vloog een aantal stuiters 
de cirkel uit; die waren voor jou. De kogels knalden 
door tegen de kerkmuur, waar in de loop der jaren 
echte uithollingen ontstonden. 'Helaas' zijn die 
gerepareerd; je kunt er nu niets meer van zien.
De schoolroute liep ook wel eens over de Draafsingel 
via Koepoortsbrug en Nieuwland. Dan kwam je veel 
meisjes tegen van de Mariaschool in de Eikstraat.
Ooit werd ik op de Draafsingel opgewacht door Hilde. 
Haar strenge vader bezat een banketbakkerswinkel 
in het centrum. Hilde had met gevaar voor eigen 
leven een gebakje ontvreemd uit de bakkerij. 
Het werd zonder veel woorden, maar met een 
veelbetekenende blik aan mij overhandigd. Ik at 
het ter plekke op onder toeziend oog van haar en al 
wie passeerde. Dat ritueel herhaalde zich een paar 
dagen later nog eens, maar de vonk sprong niet 
over. Wel was ik vol bewondering voor de moed 
van de schat; Haarlem heeft haar heldin Kenau, 
maar voor mij heeft Hoorn haar dappere Hilde!

Voordeel van de 'meidenroute' was ook, dat we 
op het Nieuwland een kijkje konden nemen bij 
de smederij, toen op nr.12, van Bertus van Egten 
waar vaak paarden werden beslagen. Spectaculair! 
Als we voor het Kippenbruggetje kozen, kwamen 
we op het Munnickenveld op nummer 6 langs 
de timmerwerkplaats van Tonneman. Bij een 
renovatieklus in ons huis rond 1950 voegde hij zijn 
zoon de voor mij onvergetelijke woorden toe: 'Als 
je neus niet vast zat, zou je die ook nog vergeten!' 
Daarna volgde om de hoek op nr.8 nog de  smederij 
van Schneiders. Maar Flip Visser op de hoek van 
het Achterom mocht er natuurlijk ook zijn. 

jan de vries

Uit de lengte van de gemaakte tochten blijkt dat 
we lang van huis waren. Dat kon omdat er weinig 
verkeer was. Een voorbeeld. Toen ik voor de eerste 
keer naar de kleuterschool ging als vierjarige, bracht 
mijn broer me naar het Nieuwe Noord bij zuster 
Agnella en om twaalf uur liep ik gewoon zelf weer 
naar huis op de Venenlaan. Zo ging dat. De school 
op het Nieuwe Noord was de klompenschool. (Iets 
verderop was de huishoudschool). Op de Ramen 
was de ingang van de schoenenschool van zuster 
Afra. Wij kinderen merkten geen verschil, behalve 
bij het speelkwartier. Dan mochten de  kinderen 
van zuster Afra als eersten de speelattributen uit 
het schuurtje halen. Maar verder waren het echt 
Zusters van Liefde. Ik herinner me nog hoe zuster 
Agnella met twee zachte klapjes in haar handen de 
grote groep van meer dan veertig kleuters stil had; 
orde, maar we waren wel op haar gesteld.
Later, in de vierde klas van de lagere school, toen 
de St.Jozefschool te klein werd, hebben we nog 
een jaar vlak bij in de Kruisstraat les gehad. Dat 
schoolgebouw stond verscholen achter de huizen 
en was door een poort te bereiken. We kregen 
les van meneer Schuld, die er tegenover woonde. 
Heerlijke man met zijn George Brassens-pijp in 
de klas. Dat kon toen nog. Toen ik zelf later als 
onderwijzer alleen nog voor de gezelligheid tijdens 
het verteluurtje een pijp opstak, werd er achter in 
de klas een ondeugend verbodsbordje opgestoken. 
Ik doofde mijn pijp en dreigde plagerig met een 
rekenles te beginnen. Dat was mijn laatste rokertje 
in de klas; we schrijven dan eind jaren zestig.
Onze dagelijkse tochten naar de Jozefschool liepen 
langs de Draafsingel, Veliusbrug, Pakhuisstraat, 
Muntstraat, Nieuwstraat en Kerksteeg. In de 
Muntstraat waren wel eens wat schermutselingen 
met de leerlingen van de 'Protestantse School'. Dat 
betrof de openbare school, maar die term kenden 
we niet. Voor ons was alles wat niet katholiek was, 
protestant.
In de knikkertijd verliep de tocht wat langzamer. 
Knikkers hadden we nauwelijks; het ging om 
stuiters. Die waren van glas met van binnen een 
bloemachtige versiering, elke stuiter met een andere 
kleur. Als het erom ging meerdere stuiters te raken 
(en dus te winnen), gebruikten we kalkedolders. 
Die waren groter en van wit steen met een kleurig 
kringeltje eroverheen. Maar lopend naar school 
werd de marathon gespeeld met alleen stuiters. 
Elke straat heeft een goot, dus als we begonnen op 
de Venenlaan eindigden we op het Achterom. Daar 
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Op onze gewone route kwamen we langs de oud-
ijzerhandel van Nannings bij het Buurtje, waar 
buurman Arie Spel de scepter zwaaide. Er was 
overal veel te beleven en eigenlijk was het een 
wonder dat we zelden te laat op school kwamen.
Op de terugweg hadden we veel meer tijd. Er gingen 
vele wegen naar de Venenlaan. De etalage van Ooms' 
feestartikelenwinkel was altijd interessant, ook al 
stond de Gorilla nog niet bij de deur. En Jamin, 
toen nog in de Nieuwsteeg, werd veel bezocht 
voor (drop)toffees, spekkies en zoethout, alles per 
stuk! Wie goed bij kas was, kocht wit op zwart, 
wijnballen of toverballen. Zelfs niespoeder zat in 
het assortiment. Zuurstokken moesten wachten 
tot de kermis. Even verder, bij De Gruyter, mocht 
soms iemand het 'snoepje van de week' ophalen. 
Dat werd dan uitdelen. Overigens kreeg je in die 
tijd in vrijwel elke winkel een traktatie als er wat 
gekocht werd.
Wat was er nog meer te zien onderweg. Veel 
slagerijen. En daar hingen nog echt reusachtige 
ontvelde kadavers in de zaak waar de slager 
op bestelling stukken uit sneed. En de harde 
klappen met een bijltje op het hakblok waren ook 
indrukwekkend. Dit brengt me trouwens weer op 
een zijspoor. Tot het gezin van slager Langendijk 
op het Koepoortsplein behoorde ook Coby, een 
paar jaar jonger en een heerlijke spring-in-het-veld 
die altijd bruiste van enthousiasme. Ineens was ze 
niet meer op straat. Onze moeders kenden elkaar 
oppervlakkig en ik hoorde dat ze ongeneeslijk ziek 
was. Ik wilde haar heel graag bezoeken; ze zou 
dat prachtig gevonden hebben, maar Jantje durfde 
er met niemand over te praten. Zo ging dat. Ze 
overleed en wat mij betreft was er sprake van een 
trauma.
De slagerij werd aan twee kanten geflankeerd door 
een café. Op de hoek van het Nieuwland was dat  
van Arie de Wit. Daar was de biljartclub van mijn 
vader, die er ooit districtskampioen libre 2e klas 
werd. Op mijn oude dag ben ik nog lid geworden 
van biljartclub De Horna en sterk genoeg moest 
ik mijn jaarlijkse schrijfbeurt tot nu toe vervullen 
bij de finale van dezelfde 2e klas! Voor meespelen 
kom ik bepaald niet in aanmerking….Toen ik 
nog heel klein was, ben ik op een zondagmiddag 
met mijn ouders naar dat café geweest. Ik reed op 
mijn blikken driewielertje; een enorme tocht. In 
het café viel ik van de ene verbazing in de andere. 
Eerst meneer De Wit die opeens uit de grond (de 
kelder!) opsteeg met een fust bier op zijn schouder 
en daarna de glimmende biljartballen die zo'n 
mooi geluid maakten. Als ik op mijn tenen stond, 

kon ik net over de rand van het biljart kijken. De 
ballen kriskrasten voor me langs zonder dat ik 
gevaar liep; magisch! Enkele jaren later kregen mijn 
broer Gerard en ik van de caféhouder in de kerk 
een gulden voor de kermis. En ik herinner me dat 
zijn zoon Jan de Wit later als kroegbaas ooit op de 
dinsdag na Lappendag een briefje op de cafédeur 
plakte: 'Gesloten wegens te veel geld!'
Veel winkels uit die tijd zijn verdwenen. Enkele 
namen zijn er nog. In de Lange Kerkstraat zit nog 
op dezelfde plek de firma De Haan. Bloemenzaak 
Haring, pas van het Grote Noord naar het Kleine 
Noord verhuisd, zat in die tijd in het hoekpand 
Lange Kerkstraat 3, waar nu Daily Hair moderne 
coupes verzorgt. Daar moesten we elke zondag na 
het kerkbezoek langs, want achter het raam van 
de winkeldeur hingen alle opstellingen van Aways 
Forward met de aankondiging welke wedstrijden 
eventueel afgelast waren. En op de hoek met het 
Grote Noord zat ook al juwelier De Vries, die 
overigens zelf op de Venenlaan woonde. 
Verbazingwekkend eigenlijk dat er nog zo weinig 
uit die tijd over is. Wie inventariseert dat eens?
In de Pakhuisstraat was in het fraaie winkeltje 
waar nu antiek speelgoed in de etalage staat, de 
tabakszaak van Nauta en later Schoutsen gevestigd. 
Daar kocht mijn vader zijn vele ongematteerde 
bolknakken en mocht ik op de zolder de deksels 
verzamelen van de sigarendozen; als alternatief 
voor de sigarenbandjes verzamelde ik honderden 
verschillende deksels. Nu is er een oneindig grote 
verzameling tollen verborgen in het huis. Ik kwam 
daar achter toen ik enkele jaren geleden op de 
vrijmarkt  een tol kocht. Ik vertelde trots tegen de 
verkoopster dat ik voor mijn kleinkinderen een 
verzameling had van wel vijfentwintig verschillende 
tollen. Zij antwoordde droog dat haar man er meer 
dan 5.000 had! Ik ben er geweest en hij heeft boven 
een bijzonder mooie expositieruimte waar zeer 
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afra dOl-sCHellevis

In het tweede kwartaalblad van Oud Hoorn staat 
een artikel van Jaap Wiggers over drie generaties 
Doffer. Om de saga van het ijsimperium Doffer 
compleet te maken, moet ook het verhaal verteld 
worden van Toon Dol, die de IJssalon van André 
Doffer overnam en er Snackbar IJssalon Dol van 
maakte.

Toon Dol praat graag en gemakkelijk met iedereen. 
In het verzorgingstehuis waar hij tijdelijk logeerde, 
waardeerde iedereen zijn aanwezigheid omdat hij 
leven in de brouwerij bracht. Alzheimer maakt 
het hem tegenwoordig moeilijk om dingen te 
onthouden. Maar herinneringen van lang geleden 
zijn geen enkel probleem.
In zijn jonge jaren was Toon loopjongen bij de 
kleine winkelier Deen en bracht hij lopend of met 
de fiets boodschappen rond. Daarna werkte hij 
als metselaar voor Tap in de Tweeboomlaan en 
bouwde hij met hulp van zijn ouders en vijftien 
broers en zussen een eigen huis in de Gravenstraat. 
En elke zondag, als het weer tenminste goed 
was, ging hij ijs venten met de ijskar van meneer 
Doffer. De standplaats was de kruising van de 
Koepoortsweg en de Draafsingel maar soms ging 
hij de voetbalvelden langs of kriskras de hele stad 
door. En als het geen mooi weer was, parkeerde hij 
zijn ijskar in de namiddag voor de deur van zijn 
ouderlijk huis in de Drieboomlaan en trakteerde hij 
zijn moeder op een heerlijk ijsje. Dat leidde ertoe 
dat hij binnen de kortste keren nog zeker twintig 
ijsjes verkocht, omdat de kamer vol zat met al zijn 
broers, zussen en hun aanhang. 
Vanwege zijn goede relatie met André Doffer en 
omdat hij zijn werk als metselaar beu was, nam 
Toon het voorstel om de IJssalon over te nemen met 
beide handen aan. Op vrijdag 28 maart 1969 werd 
Doffers IJssalon heropend als Snackbar IJssalon Dol 

de rOmantiek van  dansende ijsBussen

bijzondere exemplaren zijn uitgestald. Verrassend!
Er was nog veel meer wat we dagelijks passeerden op 
weg naar school; de grote  brandstoffenhandel van 
Jonkman tegenover de volière bij de Pakhuisstraat, 
de enorme zanddepots langs het water van de 
Vollerswaal, de brandweerkazerne op de hoek van 
het Jeudje, de garage van Jac Met naast de V.O.C.-
pakhuizen aan Onder de Boompjes, de diverse 
bakkerijen en melkzaken, de vele kruideniers, 
noem maar op. Maar ook gewoon op het Grote 
Noord de werkplaats van loodgieter Sjaak Dekker. 
Er was veel te zien voor ons. De huidige (winkel)
straten zijn eigenlijk maar saai voor de jeugd! En 
een vakman zien ze nog maar zelden ergens aan het 
werk. Kunt u zich nog een Arie Koning voorstellen, 
zoals hij resideerde in zijn werkplaats van vier 
vierkante meter op de hoek van de Duinsteeg?
Wellicht heb ik veel herinneringen losgemaakt. 
Reageren mag!
Volgende keer trekken we ons terug in het 
Venenlaankwartier, de plek waar het wat mij betreft 
allemaal begon.

Erratum
Het onderschrift in het vorige nummer over 
de Lichtmastenfabriek op blz.112 was onjuist/
onvolledig. Het moet luiden: Werknemers 
van de Lichtmastenfabriek, juni 1955. In het 
midden Louw de Groot, een werknemer met 
een langdurig dienstverband.

Toon Dol in de ijskar van André Doffer
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door André Doffer zelf. In zijn openingstoespraak 
haalde meneer Doffer de drie generaties aan, die 
in Hoorn het ijs ingevoerd en bekend gemaakt 
hebben en die ervoor zorgden dat het gewaardeerd 
werd door een grote klantenkring. 'Wij hebben 
de romantiek van de dansende ijsbussen gekend,' 
schreef Doffer. 'Het is voor mijn vrouw en mij een 
grote vreugde de voortgang van het bedrijf juist in 
jullie handen te kunnen overgeven en we hopen 
dat jullie het tot nog grotere bloei zullen brengen.' 
De zaterdag na de heropening konden kinderen 
met een bon uit de krant een gratis ijsje halen. 
De snackbar van Toon Dol en zijn vrouw Afra 
Dol-Schellevis was een succes. De zaak stond bij 
de mensen in de buurt beter bekend als 'Dolletje'. 
Men kwam er graag vanwege de kwaliteit van het 
ijs, maar ook voor de kroketten uit eigen keuken. 
De ijssalon werd verschillende keren verbouwd. 
Een kleine kamer werd omgevormd tot een 
koffiebarretje en toegevoegd aan de winkelruimte 
en de garage voor de ijskar werd omgebouwd tot 
bedrijfskeuken. Behalve ijs en snacks werd er ook 
snoep en tabak verkocht. Een formule die ervoor 
zorgde dat Snackbar Dol een echte buurtwinkel 
werd. En Toon Dol praatte met al zijn klanten: 'Het 
leukste van dit werk is contact met mensen. Ik heb 
veel vaste klanten. Iemand die zijn hond uitlaat, 
komt vaak gewoon even langs voor een praatje. 
Niet dat hij dan weggaat zonder iets te nuttigen, 
hoor! Maar een babbeltje met de mensen, dat vind 
ik interessant. (...) Ik verveel mij niet,' zei hij in een 
interview met de krant.
In 1989, na 18 jaar in de zaak te hebben gewerkt, 

gaf Toon het stokje over en ging in 
de Johannes Poststraat wonen. André Doffer 
is in augustus 1991 overleden.
Ik loop met Toon Dol vanuit wat eens de standplaats 
van de ijskar was de Koepoortsweg op. 'Weet je 
dat hier vroeger de winkel van Deen was?', vraagt 

hij. 'Hier heb ik nog gewerkt toen ik jong was.' 
Even verderop komen we langs de hekken van 
Lindendael. Wat vroeger een ziekenhuis was, is 
nu een groot verzorgingstehuis voor mensen met 
Alzheimer. Toon staat hier op de wachtlijst. Aan 
de overkant van de weg zijn het woonhuis en de 
houtwerkplaats van meneer Tap. Even verderop 
passeren we Snackbar de Koepoort. De nieuwe 
naam van de snackbar geeft weer enige betekenis 
aan de weg die ooit aan de Koepoort begon en in 
de weilanden eindigde. Verderop staan de statige 
huizen tot aan het de Provinciale Weg, waar de 
Koepoortsweg afgesloten is. Maar bij de kruising 
met de Johannes Poststraat slaan we rechtsaf. 
Voorlopig woont Toon Dol nog gewoon thuis.
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uitgehaald die de Duitse bezetter maar beter niet 
kon weten.  Na afloop van de Tweede Wereldoorlog 
sluimerde de club de eerste jaren min of meer. 
Door allerlei omstandigheden leek de club op een 
gegeven moment zelfs ten dode opgeschreven. 
Dat veranderde toen Klaas Broertjes het roer als 
voorzitter in handen nam. Met zijn komst kwam er 
weer leven in de brouwerij. Nu had hij als voordeel 
dat hij een select gezelschap aan medebestuursleden 

om zich heen had weten te verzamelen. Zo was 
Jaap de Ridder secretaris en tevens ook de grote 
initiator, samen met zijn echtgenote Alie de Ridder-
Boes. Verder kon de uit Westerblokker afkomstige 
Klaas Broertjes rekenen op Gerard Houter sr. 
als penningmeester en verder Ide Poppes, Nic. 
Verlaat en Jozef Hofstede als bestuursleden. Al deze 
mensen brachten tevens hun 'rosies' mee zoals Jaap 
de Ridder de echtgenotes doorgaans noemde. En 
dat was broodnodig ook want de evenementen 
die de club organiseerde vroegen altijd heel veel 
man- en vrouwkracht. Nadat de club een nieuwe 
start had gemaakt werd al snel een sportcommissie 
van de grond gebracht bestaande uit de familie De 
Ridder van de Veermanskade en Nic. Verlaat uit De 
Weere. Door zelf elders in het land aan puzzelritten 
te gaan deelnemen kreeg deze sportcommissie een 
geweldige kennis van zaken. De ervaringen die 
werden opgedaan werden genoteerd in het z.g. 

frans zaCk 
                                    
Ooit had Hoorn een bloeiende motor- en autoclub 
met een fors aantal leden. Aan de evenementen 
werd altijd deelgenomen door een flink aantal 
inschrijvers. Toch moest deze eens zo bloeiende 
vereniging uiteindelijk het loodje leggen door de 
vele regels van de overheid. Hier een schets van 
de hoogte- en dieptepunten uit de historie van 

de Motor- en Autoclub Hoorn en Omstreken. 
Achteraf zou je je kunnen afvragen wat een aantal 
liefhebbers van auto's en motorfietsen bezielde 
om in 1942 een auto- en motorclub op te richten. 
Helaas kunnen we het niet meer aan de oprichters, 
de heren Knol, Bertens en Brandenburg vragen 
wat hen er toe bracht. Wie verzint het dan ook: 
1942, zo ongeveer het hoogtepunt van de Tweede 
Wereldoorlog. Benzine was er niet of slechts 
mondjesmaat voor bijvoorbeeld huisartsen, auto's 
en motoren werden of gevorderd door de Duitse 
bezetter of waren verborgen op zolders en in 
hooibergen. Over wat er in die moeilijke beginjaren 
door de club werd uitgespookt is weinig bekend. 
Het schijnt dat er o.a. kaartavonden en in de winter 
schaatstochten naar Edam werden georganiseerd. 
En natuurlijk werd er gepraat over auto's en 
motoren want daarvoor was het toch een motor- en 
autoclub. Ook zijn er berichten dat er zaken werden 
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'stuntenboek'. Bij het uitzetten van puzzelritten 
werd gretig gebruik gemaakt van de ervaringen 
die elders waren opgedaan en in het 'stuntenboek' 
waren terug te vinden. Het was op dat moment de 
bedoeling dat de sportcommissie de ritten zou gaan 
coördineren. In de praktijk kwam het er echter op 
neer dat de sportcommissie zelf de ritten moest 
gaan uitzetten, nalopen en op eventuele fouten 
controleren. 

In de loop der jaren had mevrouw De Ridder een 
dusdanige faam gekregen dat er dikwijls door 
andere instellingen dan de motorclub om een route 
voor een eenvoudige puzzelrit werd gevraagd.
Zo was er bijvoorbeeld een puzzelrit in het kader 
van de jubileumviering bij het 40-jarig bestaan van 
het missiehuis te Hoorn. Tal van ritten werden een 
vast gegeven op de agenda van de sportcommissie. 
Een van de bekendste ritten was de 'Koningsrit', 
traditioneel genoemd naar de eigenaar van het 
MAC-clublokaal. Even traditioneel was het dat 
deze rit werd uitgezet door het echtpaar Houter. 
In die dagen was hotel-restaurant Het Wapen van 
West-Friesland aan het Kleine Noord/Scharloo het 
clublokaal van de Motor en Autoclub. Dirk en Rita 
Koning zwaaiden hier de scepter en waren sponsor 
van de naar hen genoemde puzzelrit.
Vanaf deze plaats zijn heel wat puzzelritten van 
start gegaan en werd er na afloop vaak lang 

nagekaart. Vooral als, zoals bij de Koningsrit Jaap 
de Ridder ging uitleggen 'hoe wij gedacht hadden 
dat het moest'.  
In 1963 speelde in Hoorn en omgeving de Aktie 
'Parkschouwburg 70.000'. Dat was het benodigde 
bedrag om een nieuwe schouwburg van de 
grond te kunnen brengen. Ook de Motor- en 
Autoclub Hoorn en Omstreken heeft hieraan zijn 
steentje bijgedragen door het organiseren van een 
oriëntatierit. De rit werd gehouden op 28 april 
1963 en leverde het bedrag van 388 gulden op. 
Dit werd door het bestuur afgerond naar 400 
gulden en hiermee werd de 50.000.- gulden ruim 
gepasseerd en kwam de benodigde 70.000.- een 
stuk dichterbij.
Na de brand in het clublokaal 'Het Wapen van West-
Friesland' op 26 februari 1965 werd er uitgeweken 
naar hotel Blokker aan de Veemarkt. Voor 'normale' 
puzzelritten was hier ruimte genoeg, maar bij de 
Pillen- en Zwachtelrit diende het ruimteprobleem 
zich aan. Er moest worden uitgeweken naar de 
Parkschouwburg die toen nog aan het Achterom 
gevestigd was. Toen de oude schouwburg werd 
gesloopt is er zelfs nog een keer  gebruik gemaakt 
van de oude kistenfabriek aan het Kleine Oost waar 
toen de schouwburg gevestigd was.

Pillen- en Zwachtelrit
Juist in die tijd werd in Amsterdam de 'Witte 
bedjes-actie' georganiseerd naar een idee van de 
Parool-journalist Henri Knap. De actie was bedoeld 
om geld in te zamelen voor St. Nicolaas-cadeautjes 
voor zieke kinderen die anders door de Sint 
'vergeten' zouden worden. De actie begon elk jaar 
in oktober/november in de rubriek 'Dagboek' van 
de hand van Knap waarbij Fiep Westendorp de 
bijbehorende illustraties verzorgde. 
Veel bekende Amsterdammers zetten zich in voor 
de Witte Bedjes-acties. Topmannequins gingen        
's avonds collecteren in het uitgaansleven. Artiesten 
als Willy Alberti en André van Duin traden op in 
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dat een geslaagd evenement genoemd. Heel anders 
ging dat bij de Pillen- en Zwachtelrit die ongekende 
aantallen deelnemers op de been bracht. Bij de eerste 
editie waren dat er maar liefst 89. Nadat deze eerste 
edities de nodige bekendheid hadden gekregen kon 
er bij de derde keer al 146 deelnemende voertuigen 
genoteerd worden. De organisatie had inmiddels 
ook de smaak te pakken gekregen en wist  op 
handige manieren de nodige publiciteit te maken. 
Zo kon men bij dit derde evenement rekenen op de 
medewerking van de coureurs Tonio Hildebrand en 
Rob Slotemaker. Onder de leiding van dit tweetal 
moest een soort klassementsproef gereden worden 
in de veilinghal te Zwaag. Om de tijd te meten werd 
gebruik gemaakt van een in die tijd door de politie 
gebruikte Gatso-meter. Ook vond het bestuur 

de City-bioscoop in 'De nacht van de witte bedjes'. 
Bovendien werd er een autopuzzelrit georganiseerd 
die bijzonder succesvol zou worden.
Met als voorbeeld deze 'Witte Bedjes'-puzzelrit 
kwam men in Hoorn op een gegeven moment op 
het idee om ook zoiets te gaan organiseren. Met 
de opbrengst van deze rit zouden dan pakketjes 
worden samengesteld die rond het Sinterklaasfeest 
bij zieken en ouderen konden worden afgeleverd. 
Het was maar goed dat men op dat moment nog niet 
kon overzien wat de gevolgen zouden zijn. In de 
succesjaren van dit jaarlijks terugkerend evenement 
kon men regelmatig rekenen op 300 deelnemers 
of meer. Dat betekende dus 300 deelnemende 
voertuigen met doorgaans twee of méér inzittenden 
wat een hevige drukte veroorzaakte. Onder de 
naam 'Pillen- en Zwachtelrit' organiseerde de club 
in 1960 voor het eerst een dergelijke rit. Zelf schreef 
de organisatie toen in de uitnodiging: 'De baten van 
deze rit komen ten goede aan het fonds, waaruit 
de Hoornse Gemeenschap het Sint Nicolaasfeest 
bekostigt voor zieken en hulpbehoevende 
bejaarden. Om aan deze categorie van gehandicapte 
medeburgers slechts een kleinigheid te geven is veel 
geld nodig. Door deel te nemen aan deze rit draagt 
u hiertoe bij'. 
Het bestuur van de MAC Hoorn en Omstreken had 
er geen moment rekening mee gehouden dat de 
Pillen- en Zwachtelrit zo'n succes zou gaan worden. 
Als er een puzzelrit werd uitgeschreven en het 
aantal deelnemers bedroeg rond de 40 stuks werd 
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een plaatselijke drukkerij bereid om affiches te 
drukken. Die werden door vrijwilligers in de gehele 
kop van Noord-Holland opgehangen.
Wie al een of meer keren had deelgenomen aan de 
Pillen- en Zwachtelrit wist wat er zo ongeveer te 
wachten stond. Zo konden de deelnemers de meest 
vreemde opdrachten krijgen. Zo moest er bij de 
derde editie een pakketje worden gemaakt met als 
inhoud een sinaasappel. Ook moest de bestuurder 
bij de volgende controlepost zijn uitgedost met een 

watten baard en snor, inclusief mijter. Het gevolg 
was dat de deelnemers bij volgende gelegenheden 
aan de start verschenen met tassen vol materiaal. 
Dit in de hoop dat daar de spullen bij zaten om 
aan de opdrachten te kunnen voldoen. Bewoners 
van de dorpen die langs de route lagen waren 
vaak ook heel behulpzaam. Want waar haal je, ver 
van huis, zo snel een bierviltje vandaan om daar 
sigarenbandjes op te plakken. 

Prijzenpakket
Vanaf de eerste editie van de Pillen- en Zwachtelrit 
was er een overweldigende hoeveelheid prijzen 
beschikbaar. De Hoornse middenstand en ook die 
uit omliggende gemeenten waren gul met het geven 
van prijzenmateriaal. Dat had natuurlijk ook alles 

te maken met de onnavolgbare prijzenbedelaars als 
de families Houter en De Ridder.
Al snel was het aantal prijzen zo groot dat iedere 
deelnemer met twee of drie prijzen naar huis zou 
kunnen gaan. Wat ook mee hielp om de rit de 
nodige bekendheid te geven was het feit dat al deze 
prijzen werden geëxposeerd in de binnenstad. Zo 
waren de prijzen ooit te zien in een etalage van wat 
toen nog Botman was of in de leeggekomen etalage 
van juwelier Bossert.

En ook de hoofdprijs loog er nooit om. Was dat bij 
de eerste editie nog een koelkast al snel werd dat 
een complete filmset, een bromfiets en zelfs een 
polyester toerboot met buitenboordmotor. Daar er 
zo'n grote  hoeveelheid prijzen beschikbaar kwam 
werd besloten aansluitend aan de P & Z-rit een 
kienavond te organiseren. Aanvankelijk was het de 
legendarische Bert Smits die de plankjesverkoop 
ter hand nam. Bij de daarop volgende edities werd 
Gerard Houter jr. de kienmaster. Dit alles vond 
plaats in het clubgebouw: Het Wapen van West-
Friesland op de hoek van het Kleine Noord en 
Scharloo. Tijdens deze kienavonden barstte het 
gebouw bijna uit zijn voegen door het vele publiek. 
Gezien het succes van de Pillen- en Zwachtelrit 
werd in 1966 besloten het roer om te gooien. De 
opbrengst van het gebeuren zou in het vervolg 
worden overgemaakt aan de 'Aktie Pakket' van de 
Hoornse Gemeenschap.
In dat jaar kwamen zeker 1.200 personen in 
aanmerking voor een St. Nicolaaspakket. Hiertoe 
behoorden bejaarden in de bejaardentehuizen, alle 
bejaarden van 80 jaar en ouder en alle langdurig 
zieken die thuis verpleegd werden. Verder alle 
Hoornse zieken die elders werden verpleegd, b.v. 
in sanatoria of herstellingsoorden. Het grootste 
aantal vormde echter alle zieken en verpleegden 
in de toenmalige Hoornse ziekenhuizen en in de 
ziekenafdeling van Huize Avondlicht.
Als extra attractie voor de deelnemers werd vanaf 
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laatste keer zijn. Om het vergunningenprobleem 
op te lossen werd nog overwogen om de ritten 
in het vervolg in een gemeente te organiseren 
die over een groot eigen oppervlakte beschikte 
zoals b.v. Hoogwoud/Opmeer. Er zou dan maar 
één vergunning aangevraagd hoeven te worden. 
Bij nader inzien bleek ook dit niet zo'n geslaagde 
oplossing.
Om de winterse dagen door te komen werden 
er nog wel wandel-puzzeltochtjes georganiseerd. 
Deze wandeltochtjes waren vrij succesvol maar 
het ontbreken van uitzetters maakte ook hier een 
einde aan. En het ontbrak niet alleen uitzetters: 
ook controleurs moesten met een lampje gezocht 
worden. Dat waren de mensen die een hele middag 
langs de weg gingen zitten om de deelnemers van 
de nodige stempels te voorzien.
In de daarop volgende jaren bestond de Motor- en 
Autoclub Hoorn en Omstreken alleen nog in naam. 
Aan het begin van de jaren '70 kwamen de restanten 
van het bestuur bijeen en werd besloten de boel 
maar op te heffen. De laatste bijeenkomst werd 
gehouden in café Verlaat in De Weere. Het afscheid 
van de eens zo bloeiende vereniging ging gepaard 
met het verdelen van het karige bezit. Dat bestond 
o.a. uit een grote doos met opwindwekkertjes die 
werden meegegeven aan de tijdcontroleurs bij een 
rit. Een dergelijk klokje op mijn bureau doet mij 
weer terugdenken aan die tijden bij de MAC Hoorn 
en Omstreken. Daarbij speelde saamhorigheid, 
onderlinge vriendschap en gezelligheid altijd een 
belangrijke rol.

(Met dank aan Gerard Houter jr., Hoorn)

1963 een speciaal Pillen- en Zwachtelritspeldje 
uitgebracht. Aanvankelijk zonder jaartal maar 
in 1964 met een jaartal-aanduiding. In  I969 
verscheen het laatste speldje. 

Het einde
Al in 1967 had het echtpaar De Ridder aangegeven 
te willen stoppen met de organisatie van de rit. 
En ook het echtpaar Houter gaf te kennen dat de 
organisatie van de Pillen- en Zwachtelrit wel héél 
veel van hen vergde. Echter in 1968 lieten de beide 
echtparen zich toch weer over halen om een rit 
op poten te zetten. Deze editie bracht bijna 400 
deelnemende voertuigen naar Hoorn. 
Mede door het groot aantal inschrijvingen moest 
de route van de rit steeds groter worden. Een 
stoet van bijna 400 voertuigen vergt nogal wat 
ruimte en verkeersopstoppingen waren dan ook 
niet te vermijden. Voor de organisatie speelde 
dan ook het probleem van de vergunningen 
mee. Ons land telde in die jaren  nog tal van 
zelfstandige gemeenten. Iedere gemeente waar de 
tocht doorheen ging moest toestemming geven. 
Om nu een voorbeeld te noemen: de tocht gaat van 
Nibbixwoud via Westwoud naar Hoogkarspel. Nu 
geeft de gemeente Westwoud geen toestemming 
met als gevolg dat de uitzetters met een levensgroot 
probleem achter blijven. Voor de organiserende 
echtparen De Ridder/Houter was het allemaal te 
veel. Zij stopten definitief met de organisatie van 
dit evenement. Desondanks werd er in 1969 nog 
een Pillen- en Zwachtelrit georganiseerd. De grote 
aanjagers ontbraken echter en ondanks dat er 385 
deelnemers genoteerd konden worden zou dit de 
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Zaandam met als eindbestemming de voormalige 
Chocoladefabriek van Verkade. De bus brengt ons 
weer naar Hoorn. Onderweg is er koffie met gebak, 
een uitgebreide lunch en het wordt afgesloten met 
een hapje. Dit allemaal voor de jubileumprijs van 
e25,– p.p. Er kunnen maximaal 110 deelnemers 
mee. Onze wandelingen staan in het teken van 
ons jubileum. Hierbij bijzondere aandacht voor 
het Hoorn van het begin van de twintigste eeuw. 
De laatste wandeling, met speciale attentie voor de 
deelnemers. Door onze gidsengroep wordt hard 
gewerkt aan een boeiend en speciaal programma.
Het kwartaalblad zal in 2017 per uitgave aandacht 
besteden aan een kwarteeuw van de geschiedenis 
van onze Vereniging Oud Hoorn in relatie tot de 
stad, te beginnen in 1917. Het worden in de vier 
kwartaalbladen 4-8 pagina's stadsgeschiedenis.
Mogelijk verschijnt nog een boekje in een oplage 
van 500, dat ook digitaal verkrijgbaar zal zijn: Hoe 
Hoorn veranderde; een boekje met foto's van toen 
en nu, vergelijkbaar met de achterpagina's van 
ons kwartaalblad. 50 tot 100 leukste, mooie en 
veranderde plekken in de stad. 
We willen zichtbaar maken in de stad dat we 
honderd jaar bestaan, o.a. door op een aantal 
markante plaatsen in de stad een bord te plaatsen 
met een historische foto en een korte toelichting. Dit 
wordt aangevuld met foto's en expositiemateriaal in 
de etalages van winkels en leegstaande panden en 
Pakhuis, Stadhuis, Westfries Gasthuis bijvoorbeeld 
over de gezondheidszorg in de twintigste eeuw met 
een link naar het jubileumboek.
Maandelijks een artikel in het Dagblad voor West 
Friesland en een column op Radio Hoorn. Tevens 
samenwerking met de lokale en regionale TV zenders 
gedurende alle festiviteiten. De jubileumfeestavond 
vindt plaats op 17 november in de Parkschouwburg. 
Het wordt een afwisselend en muzikaal programma 
voor onze leden en genodigden. Een programma dat 
in vier blokken de geschiedenis van de stad in de 
twintigste eeuw belicht. Geert Mak zal een deel van 
de avond voor zijn rekening nemen. Natuurlijk is er 
tijd voor speeches maar het wordt vooral een feest. 
Het boek Hoorn in de twintigste eeuw wordt deze 
avond gepresenteerd. Het boek over de twintigste 
eeuw is één van de grootste projecten die door de 
vereniging voor het jubeljaar wordt getrokken. Dit 
boek wordt geheel door vrijwilligers geschreven 
en behandelt de periode van 1900 tot heden. Een 
belangrijke periode in de ontwikkeling van onze stad 
die nog niet eerder integraal beschreven is.
Hieraan gekoppeld is een tentoonstelling over Hoorn 
in de twintigste eeuw in het Museum van de 

jaap van der HOut

Het is niemand ontgaan, volgend jaar bestaan we 
als vereniging 100 jaar. We hebben een uitgebreid 
programma met allerlei activiteiten gedurende het 
gehele jaar. Dit stukje licht een stukje van de sluier 
op en geeft een blik in het programma van volgend 
jaar. Het is zoveel mogelijk in tijdvolgorde gezet.
De start van de activiteiten is de nieuwjaarsreceptie 
voor onze vrijwilligers. We hopen dan een plaquette 
van Kerkmeijer te kunnen onthullen in ons gebouw. 
Daarnaast proosten we met een eigen drankje, een 
MOnuMENTJE, dat ook in de verkoop komt.
Nu zeker is dat de verhuizing naar de Roode 
Steen niet doorgaat, wordt het plaatsen van een 
hardstenen gevelsteen aan de buitenzijde van 
Onder de Boompjes 22 weer opgepakt. Op de 
gevelsteen komt de tekst: Een vastberaden blik 
op schoonheid. Johan Christiaan Kerkmeijer. Met 
verder een portret van Kerkmeijer met hoed en een 
QR-code zodat belangstellenden meer over hem 
en de vereniging op het wereldwijde web kunnen 
vinden. Een film over Hoorn in de twintigste eeuw 
door leerlingen van het ROC, vak multimedia en/
of pr en marketing: Hoe een stad in een eeuw 
verandert. Ook vanuit de gedachte hoe je de 
aandacht voor de historische schoonheid van de 
stad kunt stimuleren. De film wordt door de 
leerlingen op de jaarvergadering van de vereniging 
getoond. 
Op 17 juni vindt er in de Oosterkerk een symposium 
plaats voor historische verenigingen uit 'Holland 
en West-Friesland'. Het thema is successen. Een 
aantal verenigingen geeft een korte presentatie over 
hun grootste succes van de afgelopen jaren. Wat 
kunnen we van elkaar leren? In het programma 
wordt voldoende ruimte gelaten voor onderlinge 
contacten. Het verzoek aan de verenigingen is om 
een lid van hun gemeentebestuur mee te nemen. 
Korte presentaties van 10 minuten, gevolgd door 
een plenaire discussie. Na de lunch kan uit een 
aantal excursies worden gekozen, gevolgd door een 
nazit voor het verstevigen van de banden. 
Op 24 juni vindt de dagexcursie voor onze leden 
plaats. Het is een leuk programma waarvoor niet 
veel gereisd hoeft te worden. We vertrekken met de 
bus richting Alkmaar waar we op de boot stappen. 
Via het Alkmaardermeer, de Stierop, komen we op 
de Zaan het doel van de excursie. Gidsen van onze 
Zaanse zusterorganisatie vertellen u van alles over 
dit oudste industriegebied van Europa. In Zaandijk 
bewonderen we onder leiding van de gidsen delen 
van Oud Zaandijk. Daarna varen we door naar 
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Twintigste Eeuw. In dezelfde periode proberen we 
historische films over Hoorn te draaien in Cinema 
Oostereiland of als onderdeel van de expositie in het 
Museum van de Twintigste Eeuw. Gedurende het jaar 
is er veel aandacht voor educatie met verschillende 
programma's voor verschillende leeftijdsgroepen:
•	 Opdracht	 aan	 hoogste	 klassen	 voortgezet	
onderwijs, met daaraan verbonden een prijs voor 
het beste idee. Voor de beste klas een kaartje 
voor een optreden van een bekend artiest in de 
Schouwburg of een film in Cinema Oostereiland. 
Presentatie op de ledenvergadering.
•	 Een	stadswandeling	voor	alle	zevende	en	achtste	
groepen van het basisonderwijs onder leiding 
van onze gidsen. Een in samenwerking met 
het onderwijs opgesteld programma. Na afloop 
limonade en iets erbij op de Roode Steen.
•	 Teken	of	schilder	hoe	het	100	jaar	geleden	was.	
Bijv. Weeshuistuin. Begeleiding: leden kunstenaars-
vereniging.

•	 Een	reizende	tentoonstelling	langs	de	basisscholen	
in samenwerking met Hans Stuijfbergen van het 
Museum van de Twintigste Eeuw. De leskisten 
hebben een relatie met de stadswandelingen voor 
de basisscholen.
In combinatie met het cultuurweekeinde worden 
een paar straten autovrij gemaakt. Kinderen kunnen 
spelletjes van vroeger op straat spelen en fotografen 
kunnen hun hart ophalen.
Een apart programma wordt Hoornse Vrouwen in 
de twintigste eeuw. Dit wordt op dit moment verder 
uitgewerkt.

Een inburgeringstoets voor Hoornaars om Horinees 
te kunnen worden. Wie spreekt er nog Hoorns, een 
onderzoek naar ons eigen lokale dialect.

U ziet het wordt een druk jaar, 2017, een jaar vol 
activiteiten. Een jaar dat Hoorn kennis maakt met 
een jonge en actieve honderdjarige.
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De Hoornse Straatjes
De Hoornse Straatjes krijgen 

naambordjes op gevels in de 

straten die aangesloten zijn bij de 

winkeliersvereniging. Er is gekozen 

voor 'Westfries-groen' (de kleur 

voor bewegwijzering, verlichting 

en meubilair in de binnenstad) en 

belettering in gebroken wit. De borden 

komen boven of onder de plaatselijke 

straatnaamborden te hangen. 

Italiaanse Zeedijk 58
Dit is een restauratieplan van een 

rijksmonument. In het pand zijn 

enkele originele details aanwezig, 

waarvan de originele houten spiltrap 

in het bijzonder vermeld wordt. De 

restauratie van de trap wordt uitbesteed 

aan trappenrestaurateur J. Helsloot 

uit Utrecht. Op de tweede verdieping 

aan de achterzijde bevindt zich nog 

een origineel kruisvenster. Dankzij de 

commissie blijft dit ook behouden.

't Hoofd 2 en Schuijteskade 2
Het Led-scherm ten behoeve van 

Cinema Oostereiland en het Museum 

van de Twintigste Eeuw wordt 

vervangen door losse letters op een 

frame van zwart staal, zodat met een 

minimaal aantal bevestigingspunten 

in de gevel kan worden volstaan. De 

letters worden voorzien van indirect 

led-licht. De reclameposters voor 

Cinema Oostereiland staan gepland op 

de gevels van de snackbar op de kade 

(hoek Achter op het Zand/Hoofd). 

Ondanks het positieve advies, blijft 

de Commissie Monumenten en 

Welstand erbij dat reclame-uitingen 

geen verfraaiing van het straatbeeld 

zijn en benadrukt zij dat dit een 

uitzonderingssituatie betreft die geen 

precedentwerking mag hebben.

Baatland
Een 150 jaar oude monumentale iep 

heeft twee scheuren in de wortels 

opgelopen tijdens een storm in 

2015. De scheuren zijn tot in de 

stam doorgetrokken. De boom is 

onherstelbaar beschadigd en vormt 

een gevaar voor zijn omgeving. Dit 

is bevestigd door onderzoeksbureau 

New York Boomadvies, dat de situatie 

beoordeeld heeft. Het voorstel is om 

een nieuwe iep met een stamomtrek 

van 30 cm te planten, die resistent is 

tegen iepziekte. 

stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
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We hebben u op deze plaats al 
eens de veranderingen laten 
zien die het Grote Noord in de 
loop der tijd heeft ondergaan. 
Dit keer willen wij u meenemen 
naar de Nieuwstraat zoals die 
er halverwege de jaren '50 van 
de vorige eeuw heeft uitgezien. 
In die tijd zat een bedrijf of win-
kelier vele jaren op een bepaalde 
plek en er veranderde vrijwel 
nooit iets aan de uitstraling van 
het pand. Dat werd voor wat de 
Nieuwstraat betreft anders toen 
Metaalwarenfabriek Scholten 
uit de straat verdween. Op de 
plaats van deze fabriek werd in 

B. Groot waar op 30 december 
1944 de landverrader G. Herlee 
door het verzet zou worden 
geëlimineerd. Hierna zien we 
Metaalwarenfabriek Scholten met 
daarnaast het kantoor van het 
bedrijf. Verdere winkels waren: 
de meubelzaak van Dontje en 
de elektriciteitszaak van Kraak 
waar 'Tante Gré' Andringa de 
scepter zwaaide. Dan was daar 
op nummer 15 de toonzaal van 
de firma Scholten en Pijper en de 
winkels van boekhandel D. Bak-
ker. Op het einde van de straat de 
kapsalon van J. Groot en tot slot 
het Statenlogement.

1986 winkelcentrum 'De blauwe 
steen' van de grond gebracht. 
Een project dat het niet zolang 
zou volhouden en in juni 2003 
alweer gesloten zou worden. 
Op onze foto zien we de situatie 
zoals die jarenlang geweest is met 
uiterst links aan het Kerkplein de 
slagerij van Hero van Wijn-
gaarden die daar de plaats van 
poelier Bosma had overgenomen. 
Verder de drogisterij van de 
familie Andringa met de naam 
'De gekroonde eikel'. Dan begint 
de Nieuwstraat met op nummer 
1 de elektriciteitszaak van R. 
Zaal. Vervolgens de kapsalon van 


