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100 jaar Vereniging Oud Hoorn

Dit jaar is een bijzonder jaar voor onze vereniging. J.C. 
Kerkmeijer was een van de eersten die Hoorns erfgoed een 
eeuw geleden weer op de kaart zette. Hij sprak zijn bezorgd-
heid uit over de staat waarin het erfgoed verkeerde in een 
krantenartikel. Kerkmeijer raakte een gevoelige snaar en had 
de tijdgeest mee. De aandacht voor architectuur en de kwali-
teit van onze gebouwde omgeving groeide. Dat leidde tot de 
oprichting van onze vereniging. Een initiatief waarvoor we 
dankbaar mogen zijn. De Hoornse gemeenschap plukt daar 
nog de vruchten van met onze prachtige historische binnen-
stad. Ter ere van dit jubileum is onze expositieruimte omge-
doopt tot J.C. Kerkmeijerzaal. De deur naar de zaal heeft een 
door Christiaan Heydenrijk ontworpen gezandstraalde ramen 
gekregen met daarin de beeltenis van Kerkmeijer.

Natuurlijk zijn we trots op onze stad en ons erfgoed. We hou-
den van Hoorn en haar geschiedenis, hoewel we ook oog heb-
ben voor de zwarte kant. Dat Oud Hoorn de eeuw door een 
krachtige vereniging bleef, komt door de vrijwilligers die er 
een eeuw lang hun schouders onder hebben gezet. Ik ben dan 
ook trots op hen, bevlogen en hardwerkend, die zich nog altijd 
inzet voor onze stad, het erfgoed en onze vereniging. Zonder al 
die vrijwilligers hadden we dit eeuwfeest niet gehaald. 

Als lid van de Vereniging Oud Hoorn of geïnteresseerd lezer 
van ons kwartaalblad komt u onze vrijwilligers tegen. Wat 
doen ze allemaal? Laat ik beginnen met het boek dat de 
geschiedenis van Hoorn in de voorbije eeuw als thema heeft. 
Het wordt geschreven door vrijwilligers; met als inzet een 
prachtig eindresultaat. 
De website en de facebookpagina bloeien: meer artikelen en 
wetenswaardigheden over ons erfgoed en onze geschiedenis. 
Het aantal mensen dat onze website weet te vinden nam afge-
lopen jaar toe tot inmiddels 3.800 hits per dag! Ook het aantal 
vrienden en 'likes' op Facebook stijgt, dank zij de schrijvers, 
fotograven, onderzoekers en de technici die er voor zorgen dat 
alle informatie veilig met de wereld gedeeld kan worden. 
Onze gidsen zijn vaak het gezicht van de vereniging. Al verha-
lend leiden ze belangstellenden langs de mooiste en meest bij-
zondere plekken van de stad. 2016 werd in samenwerking met 
o.a. Herberg Hoorn, afgesloten met een bijzondere en druk 
bezochte stadswandeling. Een initiatief dat navolging verdient.
Zijn de gidsen het gezicht van de vereniging, dan is het kwar-
taalblad onze ambassadeur. Het kwartaalblad is onze belang-

rijkste schakel met de leden. Het wordt tot ver buiten Hoorn 
gelezen. Hier zijn stille krachten aan het werk. Schrijvers, 
redacteuren en niet te vergeten onze bezorgers.
En nog zijn we er niet. Denk aan onze gastvrouwen en gast-
heer in het Pakhuis, het documentatiecentrum, beeldbeheer, 
pandenbeheer, het bestuur, onze vertegenwoordiger in de 
Commissie Monumenten en Welstand. 

Met zo'n geweldige groep vrijwilligers redden we het ook de 
volgende honderd jaar.

O ja: ter gelegenheid van het eeuwfeest lieten we een 
heerlijk op zuidvruchten gebaseerd likeurtje bottelen: het 
MONUMENTJE. Het prachtige kruikje van 50cc is te koop 
bij Slijterij 't Fust in de Kerkstraat te Hoorn voor €12.50, een 
verzamelaars item. Op onze website vindt u recepten met dit 
heerlijke likeurtje van de firma Schermer.  

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
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Bij de vOOrplaat 

'Het is logisch en begrijpelijk dat de 
vereniging Oud-Hoorn zich bezighoudt 
met alles wat het historische Hoorn 
betreft. Het is echter een misvatting te 
denken dat leden van deze vereniging dus 
mensen zijn die in het verleden leven, 
dat zij romantisch ingestelde personen 
zijn die vluchten uit hun eigen tijd, dat 
het hier zou gaan om een verzameling 
vlinderstrikken, wandelstokken 

en corsetten, behept met nostalgische gevoelens en dwepend met de oude dingen die 
onverbiddelijk voorbijzijn: de bakker op de hoek en de stoepen van de Grote Noord. 
De strijd om het behoud van het oude Hoorn is een actuele zaak, een kwestie van nu en voor 
de toekomst, voor de oudheidkundige, voor de Horinees, voor de toerist, voor het nageslacht.'
Met deze woorden opende voorzitter Bas Baltus in maart 1979 het eerste nummer van het 
Kwartaalblad van onze vereniging. Het telde zestien pagina's, geheel in zwart-wit, en nog 
'ouderwets' getikt en in offset gedrukt. Bijna veertig jaar later ligt er elk kwartaal een glossy van 
48 tot 52 bladzijden. 148 zijn er met dit nummer verschenen! Het laat zien hoe de vereniging 
is gegroeid, in ledental, de verhalen die we in het blad vertellen, en in activiteiten.
Ook nu ligt er weer een prachtig blad met op de omslag een kleurrijke foto van de wedstrijd 
HVV-West Frisia in de eerste klasse NVB, december 1931. Geen Hoorn helaas. Wel West-
Friesland. Een zeer gevarieerde inhoud ook, dit nummer. Helaas zo vol dat we de rubrieken 
Lezers Schrijven en Stadsbeeld moesten laten vallen. Die houdt u tegoed.  
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Middelen tot bereiking van dit doel: verzamelen 
van gegevens en verspreiden van kennis over 
dit gebied, en het in goede staat behouden of 
doen behouden van alle onroerende en roerende 
goederen die kunnen dienen ter verduidelijking en 

illustratie van die kennis.
Johan Christiaan Kerkmeijer kwam in 1897 naar 
Hoorn als tekenleraar aan de HBS. Hij werd na 
zijn komst al spoedig lid van de commissie van 
toezicht op het Westfries Museum, een creatie van 
Victor de Stuers en burgemeester Van Dedem, en 
directeur van het Tekengenootschap Debutade. 
Beide organisaties stonden aan de wieg van Oud 
Hoorn. 
De oprichtingsvergadering vond plaats op 6 juni 
1917 in het stadhuis aan de Nieuwstraat. Tijdens 
de constituerende vergadering op 13 juli zijn de 
statuten vastgesteld. Tenslotte is op 21 december 
in De Witte Engel het definitieve bestuur gekozen: 
Kerkmeijer (1875-1956, tekenleraar) voorzitter, 
Jakob Faber (1868-1950, gemeentearchitect) 
vicevoorzitter, Leo Roozen (1882-1934, kapelaan) 
secretaris, Adriaan Brouwer (1856-1921, 
kaashandelaar) tweede secretaris, Maarten Storm 
(1864-1929, schilder) penningmeester, Gerard 
Lückens (1882-1942, stukadoor) archivaris en 

Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed            

leO HOOgeveen

In de komende nummers van het Kwartaalblad 
Oud Hoorn gaat oud-bestuurslid Leo Hoogeveen in 
op de geschiedenis van de eeuw van Oud Hoorn. 
Elk kwartaal belicht hij een periode van 25 jaar. 
 
Deel 1. 'Zij waakt en zij werkt'  1917-1942
In de zomer van 1962 belden de bestuursleden 
Zijp (78) en Nooteboom (80) aan bij de eigenaar 
van een pand aan het Grote Oost om met hem te 
spreken over een verdwenen zitbank op de stoep. 
Nooteboom vertelde later 'dat de mededeling aan 
de heer Ruiter dat zij van Oud Hoorn waren 
overbodig bleek, daar betrokkene zonder meer ten 
antwoord gaf: Ja, dat zie ik!'. 
Het bezoek heeft resultaat gehad, want de stoepbank 
is door de bewoners hersteld.
Burgemeester Van Veldhuizen vergeleek tien jaar 
geleden Oud Hoorn met een kranige, stijlvolle, een 
beetje deftige dame. Voor de Oude Dame stond 
maar één belang compromisloos voorop: onze oude 
monumentale stad En dan kon zij zich gedragen als 
de spreekwoordelijke lastige schoonmoeder. 
Zijn voorganger Janssens sprak van een haat-
liefdeverhouding (in alfabetische volgorde) met 
de vereniging. In het stadhuis en daarbuiten 
veroorzaakte de bemoeizucht van Oud Hoorn soms 
grote ergernis. 
De methoden verschilden in de loop van de jaren, 
het doel bleef hetzelfde: het behouden van de 
schoonheid en het in herinnering houden van 
het verleden der stad Hoorn en haar omgeving. 

Oud HOOrn 1917 – 2017

Grote Oost 35, het pand 

van de firma Ruiter

Bierkade 10



5

Klaas Zijp (1884-1968, houthandelaar), die werd 
belast met het inventariseren van panden in 
Hoorn. De gemiddelde leeftijd van de eerste zeven 
bestuursleden van Oud Hoorn was 44; er waren 
drie dertigers bij. 
Oud Hoorn was op het gebied van de 
monumentenzorg vooral praktisch bezig. 'Zij 
waakt en zij werkt' was het motto. De stad werd 
nauwkeurig in de gaten gehouden, eigenaren 
werden aangesproken op gebreken, restauraties 
gestimuleerd en begeleid. Dat laatste gebeurde 

door subsidies aan te vragen bij rijk, provincie en 
gemeente, en soms ook zelf te verlenen, en door 
te adviseren tijdens de restauratie. De wandelstok 
van Kerkmeijer kon daarbij wel eens dwingender 
zijn dan een eigenaar lief was.  Oud Hoorn inde 
ook de subsidies en betaalde de rekeningen van de 
restauraties. 
Oud Hoorn ontving vanaf 1922 een jaarlijkse 
subsidie van het Rijk van f 250. In de crisisjaren 
dertig is dit bedrag verlaagd tot f 215. De gemeente 
Hoorn verstrekte vanaf 1926 een jaarlijkse subsidie 
van 50% der ontvangen contributies tot een 
maximum van f 150 per jaar. Dat waren in die tijd 
forse bedragen, het jaarsalaris van een politieagent 
bijvoorbeeld.  Vaste bronnen van inkomsten waren 
daarnaast de ledencontributies en de huishuur 
van  twee panden. Oud Hoorn sloot het boekjaar 
steeds af met een voordelig saldo, vaak van een paar 
honderd gulden.
De vereniging verwierf in 1919 twee panden die 
met sloop werden bedreigd: Onder de Boompjes 8 

en Bierkade 10. Ze zijn nog altijd in bezit van Oud 
Hoorn. 
De gemeente stond in 1923 de na het vertrek 
van het garnizoen leeggekomen Mariatoren om 
niet in gebruik af aan Oud Hoorn. De toren is 
in 1930 gerestaureerd. Het bestuur hield er zijn 
vergaderingen en benutte de toren als opslagplaats 
voor eigendommen. Een conflict over een kachel 
voor de toren leidde in 1931 tot een tijdelijk 
vertrek van Kerkmeijer uit het bestuur. Kerkmeijer 
was geen gemakkelijk mens en kon slecht tegen 
oppositie. Hij zei zelf later over deze episode 
dat het in Oud Hoorn niet altijd rozengeur en 
maneschijn was. 'Over het algemeen is dit het geval, 
maar enkele malen was er wel eens wat spanning. 
Gelukkig is dit maar zeer zelden voorgekomen'.
Oud Hoorn telde eind 1917 131 leden. Lange tijd 
schommelde het ledenaantal tussen de 125 en 140. 
De problemen in het bestuur leidden in 1931 tot 
een plotselinge daling van het aantal leden tot 104. 
Die daling zette zich voort tot 86 leden in 1939.  
Voor de leden organiseerde het bestuur naast de 
jaarvergaderingen lezingen, rondleidingen door 

Oud HOOrn 1917 – 2017

Restauratie Mariatoren, 

jaren dertig

Onder de Boompjes, 

pand met pothuis

Oprichtingsvergadering 

Oud West-Friesland 

1924. Kerkmeijer 

wandelstok
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Nieuwland, het vastmaken van bovengrondse 
elektrische kabels aan historische gebouwen en 
zelfs aan het standbeeld van Coen en het vervangen 
van houten bruggen door ijzeren exemplaren. Door 
het  aanleggen van trottoirs verdwenen stoepen, 
stenen opstapjes voor de deuren.   
Kerkmeijer publiceerde in 1916 in het bulletin 
van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond een 
artikel, waarin hij de 'monumenten' in Hoorn 
beschreef. Deze hadden geen officiële status op dat 
moment.
Het bestuur van Oud Hoorn had een ambitieus 
plan om alle ongeveer 2400 gebouwen in de 
binnenstad van Hoorn te registreren. Klaas Zijp 
werd belast met de inventarisatie en daarvoor 
werd een vastbladig boek aangeschaft. Dit is nooit 
teruggevonden. 
In 1903 stelde het Rijk een commissie in voor de 
inventarisatie en beschrijving van bouwwerken die 
voor bescherming in aanmerking zouden kunnen 
komen. Jan Kalf (1873-1954), de latere directeur 
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, 
was secretaris. Die commissie publiceerde in 1921 
een voorlopige lijst der Nederlandse monumenten 
van geschiedenis en kunst voor de provincie 
Noord-Holland. Kerkmeijer merkte hierover op 
dat deze lijst niet heeft kunnen voorkomen dat een 
voorwerp of gebouw verdween. In 1928 stelde de 
gemeenteraad een monumentenverordening vast 
en kreeg Hoorn een eigen monumentencommissie 
die burgemeester en wethouders adviseerde over 
bouwplannen voor monumenten. In 1929 kwam 
een gemeentelijke monumentenlijst tot stand, die 
220 objecten bevatte. 
In de stad was Oud Hoorn een van de drie pijlers 
waarop de strijd van Kerkmeijer voor het behoud 
van oude gebouwen rustte. Daarnaast had hij een 
indrukwekkend netwerk opgebouwd van contacten 
op regionaal en landelijk niveau. Dat waren de 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond (1899), de 
Bond Heemschut (1911), de Vereniging Hendrick 
de Keyser (1918) en het Historisch Genootschap 
Oud West-Friesland met de Commissie Landelijk 
Schoon (1924).  Waar het mogelijk was zat hij in 
de besturen en schakelde hij deze verenigingen in 
voor zijn doel. 
Het zilveren jubileum van Oud Hoorn in 1942 kon 
door de tijdsomstandigheden geen bijzonder reliëf 
krijgen. Kerkmeijer hield tijdens de jaarvergadering 
op 9 juni in de Doelen een herdenkingsrede, waarin 
hij uitvoerig alle activiteiten van de afgelopen 25 
jaar opsomde. 'Ik hoop, dat ik niet al te vervelend 
geweest ben', merkte hij aan het slot op. 

bijzondere gebouwen en een enkele excursie buiten 
Hoorn. De jaarverslagen verschenen in druk. 
Er was Kerkmeijer veel aan gelegen de  dreigende 
sloop van oude bouwwerken en de bouw van 
lelijke, wansmakelijke gebouwen te voorkomen. 
Oud Hoorn kwam in actie als sloop van historische 
panden dreigde, maar  bemoeide zich niet met 
plannen voor restauratie en voor nieuwbouw, zoals 
het bioscooptheater van Wilson en het winkelpand 
van Vroom en Dreesman. Voor de beoordeling 
daarvan  waren twee andere organen in het 
leven geroepen die burgemeester en wethouders 
adviseerden: de bouwplancommissie (1918) en 
de monumentencommissie (1928). Van beide was 
Kerkmeijer initiator en voorzitter.
Kerkmeijer benadrukte in 1942 dat Oud Hoorn 
nooit tot behoud van een of ander monument heeft 
kunnen dwingen. Ze heeft nooit anders gedaan dan 
met raad en daad bijstand verlenen waar het betrof 
het behoud van een monument. Dat is heel wat 
anders dan de wijziging van de verordening op het 
bouwen, die in 1918 is tot stand gekomen. 
Door het in het leven roepen van een 
bouwplancommissie (tegenwoordig zouden we 
welstandscommissie zeggen), die burgemeester en 
wethouders van advies diende over het uiterlijk 
van een nieuw te maken gebouw, was het niet meer 
mogelijk om zonder meer maar iets neer te zetten.
Een dag na de oprichting van Oud Hoorn nam 
de gemeenteraad een nieuw artikel in de bouw- 
en woningverordening op. Artikel 10a luidde: 
'Het uiterlijk van een gebouw, met al wat daartoe 
behoort, hekken, muren en dergelijke, moet 
zoodanig zijn dat het noch op zich zelf, noch in 
verband met de omgeving uit een oogpunt van 
welstand aanstoot kan geven'.
De bouwactiviteiten in de stad namen in de eerste 
decennia fors toe na de totstandkoming van de 
Woningwet in 1901 en de oprichting van een aantal 
woningbouwverenigingen. In 1916 en 1933 stelde 
de gemeenteraad uitbreidingsplannen vast. 
Oud Hoorn liet haar stem horen bij dreigende 
aantastingen van het stadsbeeld. Zij kwam in 
het geweer tegen plannen voor het rooien van 
bomen langs de Koepoortsweg, de demping van 
de grachtjes langs het Munnickenveld en het 
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Hans rijswijk

Een traag lopende muzikant met omfloerste trom, 
een wijkagent met witte handschoenen, een heel 
stel jongens en meisjes met bloemen in de hand, 
de eerste burger met ambtsketen, een bestuurslid 
met ondersteunende wandelstok van het comité 
dat de traditie van Hoorns Stille Tocht in ere houdt. 
Samen vormen zij tegenwoordig de kop van de 
lange sliert mensen die elk jaar op 4 mei van de 
Westerdijk naar het Kerkplein kronkelt. Om daar te 
gedenken, twee minuten stil te zijn, bloemen neer 
te leggen en respect te betuigen aan de slachtof-
fers uit met name de Tweede Wereldoorlog. Maar 
ook uit al die andere oorlogen waarbij na 1945 
Nederlanders betrokken zijn geweest.

De geschiedenis van de Stille Tocht in Hoorn begint 
eigenlijk op 30 december 1944. Dan schieten 
leden van de Knokploeg Hoorn in een kapperszaak 
aan de Nieuwstraat een beruchte jager op Joden, 
onderduikers en illegalen dood. De Duitse bezet-
ter reageert op niet mis te verstane wijze. Op 4 
januari 1945 worden vijf onschuldige Nederlanders 
vanuit het huis van bewaring aan de Amsterdamse 
Weteringschans naar Hoorn gebracht en bij de 
Grote Kerk doodgeschoten. Het zijn Johan Versfelt, 
Gerardus Jonker, Jacob Wilhelm Jansen, Hendrikus 
Marinus Immig en Johan Theodoor J. Janssen. De 
route die de vijf in Hoorn afleggen gaat vanaf het 

begin van de Westerdijk, via de Nieuwsteeg naar 
het Achterom en vervolgens door de Gelderse 
Steeg naar het Grote Noord. Dan gaan de vijf man-
nen via de Kaasmarkt naar de Nieuwstraat en het 
Kerkplein, waar zij staande voor een muur van de 
Grote Kerk worden gefusilleerd. Het is deze route, 
die de deelnemers aan de Stille Tocht vanaf 1947 
elk jaar afleggen.

Monument Achterom
In 1945 en in 1946 worden de gevallenen al her-
dacht met tochten en herdenkingen. In het jaar 
waarin de vrede wordt getekend, worden in veel 
gemeenten de herdenkingen en bevrijdingsfeesten 
gecombineerd met de viering van de verjaardag van 
koningin Wilhelmina. Koninginnedag is tijdens 

haar bewind op 31 augustus. In 'de vrije Hoornse 
courant' (met als ondertitel 'Voorzetting van het 
V.N.-Bulletin voor West-Friesland' en verder in de 
kop 'Dagblad voor West-Friesland') wordt op 24 
augustus 1945 het vijf dagen durende programma 
aangekondigd. In de dagen daarna wordt in dezelf-
de krant, maar ook in het 'Nieuw Noordhollandsch 
Dagblad' (met als toevoeging 'Voortzetting van 
Westfriesch Dagblad') uitgebreid verslag gedaan. Zo 
trekt op woensdagavond 29 augustus twee uur lang 
een optocht door de stad. Drie muziekkorpsen, hos-
sende en juichende mensen, landauers met daarin 
Hoorns eerste burger H.C. Leemhorst en de voor-
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gen'. Het muziekkorps Apollo zorgt voor de treur-
muziek. Uit de krant: 'Tien uur sloeg de klok, 
toen onder dof tromgerommel van de omfloerste 
trom en met vaandels in rouw, Apollo in droeve 
gang aankwam, gevolgd door een eindelooze stoet 
van deputaties uit alle stadskringen….. Langzaam 
werden de bloemen aangedragen, heerlijk witte 
en oranje dahlia's, bloedroode gladiolen en zachte 
rozen…. Dan bogen de vaandels in eerbiedi-
gen groet en defileerde een ontroerende menigte 
langs'. Dat langs betekende langs de voorlopige 
gedenkplaat aan de Grote Kerk waarop de vijf 
namen van de hier gefusilleerde landgenoten. Via 
dat monument aan het Achterom gaat men naar 
de vliegersgraven op de Algemene Begraafplaats. 
Maar ook tijdens de Hoornse bevrijdingsfeesten 
die volgen, worden nog herdenkingen gehouden. 
Secretaris Piet Rijswijk van de Turnkring West-
Friesland meldt in de krant, dat tijdens de turnfees-
ten op zondag 2 september een kranslegging wordt 
gehouden bij de Grote Kerk, waaraan niet alleen 
het kringbestuur maar ook de voorzitters van de 
22 deelnemende Westfriese turnverenigingen aan 
deelnemen.

Eenvoudige cyclame 
Een volgende herdenking van de vijf is op 4 januari 
1946, precies een jaar nadat zij staande voor de 
muur van de Grote Kerk werden vermoord. Een 
deputatie van het comité tot oprichting van een 
gedenkteken is om 12.00 uur aanwezig. Daartoe 
horen onder andere deken Piet van der Meer, 
domina Dieuw van Vliet en voorzitter dominee 
W.F. Boers. De plechtigheid is kort en ontroerend. 
Burgemeester Leemhorst hangt een krans onder de 
voorlopige gedenkplaat; er hangt dan al een krans 
van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onder-
duikers (L.O.), terwijl ook een 'eenvoudige cyclame 
getuigde dat deze mannen niet vergeten worden'. 
Een paar uur later gaan verleden en toekomst 
samen op het moment dat voor het stadhuis (nu het 
Statenlogement) en de Grote Kerk groepjes mensen 
staan. Die bij het stadhuis wachten op een trouw-
stoet, bij de kerk wacht men op de Gezagstroepen 
die vanaf de Kaasmarkt aan komen marcheren. 
Voorop commandant A.P.N. Pielage. De drie pelo-
tons met wapens vormen een carré voor de kerk. 
Een luitenant, een sergeant en een soldaat hangen 
een krans aan de muur; de geweren worden gepre-
senteerd. En dan klinkt het bevel voor de afmars. 
De trouwplechtigheid is trouwens ook afgelopen, 
want – zo meldt de krant van 5 januari 1946 – voor 
het stadhuis is geen rijtuig meer te bespeuren.

zitter van de Oranje Vereeniging. Eindbestemming 
is het plein van de Sint Jozefschool aan het 
Achterom voor de onthulling van een monument. 
Uit de krantenkolommen van toen: 'De stoet was 
tot een menschenmenigte aangegroeid toen ze op 
het Achterom kwam om aanwezig te zijn bij de 
onthulling van het monument voor de gevallenen. 
Dit monument, geplaatst door de buurtvereeniging 
Achterom, werd vervaardigd door de fa. Vogelpoel. 
Na opstelling van een afdeeling B.S., onder com-

mando van sectiecommandant F. Ploeg, werd het 
Wilhelmus gespeeld, waarna de heer Vogelpoel Jr. 
het beeld onthulde'. Het beeld stelt een onbekende 
soldaat voor. Volgens de verslaggever van toen: fier 
en sober in houding en expressie. Een in klei omge-
zette verpersoonlijking van moed en volharding 
van onbekende helden. Met op de achtergrond een 
kruis. Er is nog een korte toespraak van voorzitter 
Kaptein van de buurtvereeniging Achterom. Hij 
zegt: “Waar eens het hakenkruis hing, daar triomp-
heert nu het Kruis van Christus”.
Een dag later, op donderdag 30 augustus is er 
volgens het programma om 10 uur een 'huldiging 
aan de gevallenen bij de Grote Kerk', worden de 
graven van de gevallen vliegers op het kerkhof aan 
het Keern bezocht en is er een defilé langs dat net 
onthulde monument bij de Sint Jozefschool aan 
het Achterom door het 'bestuur van de Oranje 
Vereeniging en de besturen der buurtvereenigin-
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Verzetsmensen ontbreken
Op maandag 25 februari 1946 komen de leden 
van de Oranjevereeniging bijeen in het Parkhotel 
aan het Achterom. Omdat voorzitter J.D. Poll nog 
steeds afwezig is (later blijkt dat deze directeur 
van de H.B.S. op 21 april 1945 is omgekomen tij-
dens een transport tussen de concentratiekampen 
Buchenwald en Dachau) en vice-voorzitter Weijling 
ziek is, ontvouwt bestuurslid A.J. Beek de plan-
nen voor de herdenking en het bevrijdingsfeest 
op zaterdag 4 mei. Volgens de toenmalige regering 
mogen herdenking en feest bij elkaar maar een 
halve dag duren: 'Het vaderlandsch herstel gedoogt 
niet de krachten daaraan een vollen dag te onttrek-
ken'. 
In de Vrije Hoornse Courant van 2 mei staat ech-
ter dat al op vrijdag 3 mei de herdenking voor de 
gevallenen zal plaatsvinden. Om half acht 's avonds 
zal de bloemlegging plaatsvinden. Het gaat dit keer 
helemaal mis. Op velerlei aandringen wordt het 
tijdstip van stilte en kranslegging nog aangepast 
aan de landelijke norm: acht uur dus. De door 
burgers voorgestelde route die ook door de vijf 
gefusilleerden is gelopen, sneuvelt in de voorbe-
reidingen. De te volgen route blijft: Doelenplein, 
Ged. Turfhaven, Gouw, Nieuwstraat en Kerkplein. 
Later via het Grote Noord weer terug naar het 
Doelenplein. Gezagstroepen en afgevaardigden van 
de Oranjevereeniging en de buurtverenigingen 
lopen mee. Maar op het Kerkplein zijn geen leden 
van het verzet te vinden. Die hebben namelijk geen 
uitnodiging ontvangen om hun inbreng in het pro-
gramma te leveren. Uit een redactioneel commen-
taar in de Vrije Hoornse Courant van 7 mei 1946: 
'Op de vraag waarom de verzetsbeweging geen 
uitnodiging had ontvangen antwoordde men, dat 
men een dergelijke beweging niet kende in Hoorn 
en van haar bestaan niet afwist'. Overleg tussen 
burgemeester Leemhorst (die volgens de journalist 
toch de adressen van de verzetsmensen kende), 
de verzetsmensen Verbeek, Luyckx en Kleipoel en 
bestuursleden van de Oranjevereeniging levert geen 
vergelijk op.
Op 3 mei 1946 is er dus wel een tocht met krans-
legging bij de Grote Kerk. Maar de verzetsmensen 
herdenken in stilte om klokslag acht uur de geval-
lenen in het L.O.-gebouw. Om negen uur gaan zij 
alsnog naar de Grote Kerk, waar de meeste mensen 
dan weg zijn. Ze leggen er in alle rust hun krans op 
de plek waar de vijf zijn doodgeschoten.
Op 4 mei, de nationale feestdag, herdenken leer-
lingen op de H.B.S. aan de Johan Messchaertstraat 
hun omgekomen directeur J.D.Poll en leggen leer-

lingen van de U.L.O. aan de Draafsingel bloemen 
bij het gedenkbord aan de Grote Kerk en op het 
graf van Engelse en Amerikaanse vliegers op de 
begraafplaats aan het Keern.

Er is in dat jaar 1946 trouwens ook nog een her-
denking op dinsdag 14 mei, de dag waarop vijf jaar 
eerder de capitulatie van Nederland duidelijk werd. 
Deze herdenking is speciaal voor hen die in die 
vier oorlogsdagen van mei 1940 hun leven hebben 
gegeven, onder hen ook de uit Hoorn afkomstige 
soldaat Wim de Rek van het regiment Jagers, die 

op 10 mei 1940 al sneuvelde. De herdenking is 
op de Kaasmarkt, waar de gezagstroepen van de 
4e Compagnie district Hoorn het geweer presen-
teren. Op de Kaasmarkt ook veel oud-militairen 
die overal in Nederland de bewogen meidagen van 
1940 hebben meegemaakt. Velen hebben het oude 
uniform van toen aangetrokken. De aanwezigen 
zijn het na afloop al snel eens: het is een bewogen 
bijeenkomst.

Permanent monument
Ondertussen is een speciaal comité dus al bezig met 
het bij elkaar garen van geld voor een permanent 
monument aan de Grote Kerk. In de krant verzucht 
een redacteur op 6 september 1946: 'Waar blijft 
het monument voor onze gevallenen. Al anderhalf 
jaar hangt nu het schamele bord bij de Grote Kerk. 
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lenen. 'Hoe komt men er toe om zoo iets te ontwer-
pen en te aanvaarden. Spreekt uit dit monument 
het groote offer door de gevallenen gebracht? Of 
de wreedheid van den bezetter? Of spreekt het ons 
van liefde en toewijding voor Vorstin en land?... 
Niets van dit alles. Het zou een monument kun-
nen zijn om den textielnood van onze dagen voor 
het nageslacht uit te beelden…. Het had zoo mooi 
kunnen zijn!'

De kritiek op het ontwerp van beeldhouwer 
Starreveld verhindert niet dat het beeld op zater-
dag 26 april 1947 wordt onthuld. Dat gebeurt in 
aanwezigheid van familieleden van de vijf mannen 
die hier op 4 januari 1945 werden doodgeschoten. 
Maar ook leden van het verzet zijn er bij en voor de 
kerk staat een grote menigte. 'Microfoons maakten 
het mogelijk dat het in breeden rijen opgestelde 
publiek al het gebeuren kon verstaan”, zo leest men 
twee dagen later in de krant. Voorzitter dominee 
Boers van het comité dat het monument heeft gere-
aliseerd richt zich in zijn rede vooral tot de nabe-
staanden. 'Mogen zij zich getroost achten door de 
gedachte, dat hun offers niet vergeefs zijn gebracht'. 
Daarna onthult een zoon van de hier doodgescho-
ten Gerardus Jonker het monument door langzaam 
een vlag weg te trekken. Er zijn kransleggingen 
en tot slot draagt dominee Boers het monument 
over aan de zorgen van het gemeentebestuur. Dat 
zich later trouwens af en toe niet van die zorgtaak 
bewust lijkt te zijn.

Herdenkingsdiensten
De Stille Tocht van 1947 volgt de route die de vijf 
gefussilleerden in 1945 aflegden. Op zaterdag 4 
mei lopen honderden mensen vanaf de Westerdijk 
naar het Kerkplein, waar de harmonie Apollo voor 
gepaste muziek zorgt. Twee minuten stilte, het 
Wilhelmus en de bloemen. Het zijn de vaste en 
daarna nooit meer veranderende ingrediënten van 
de dodenherdenking in Hoorn. In 1947 en daarna 
nog een paar jaar lopen de deelnemers aan de Stille 
Tocht trouwens na de kranslegging nog naar de 
Kaasmarkt waar de stoet wordt ontbonden.
In 1949 wijst de organisatie van de Stille Tocht 
er een paar weken eerder nadrukkelijk op, dat de 
kijkers langs de route en op het Kerkplein geen 
deel hebben aan de herdenking van de gevallenen. 
Dat hebben alleen de deelnemers aan de tocht. Het 
heeft waarschijnlijk geen effect, want de journalist 
van het Dagblad voor West-Friesland constateert 
op die 4e mei 1949 dat 'op het Kerkplein zich een 
grote menigte had verzameld om mede eer aan de 

Het begint tekenen van ouderdom te vertonen en 
er onder hangen een paar oude stuk geregende 
kransen'. Voorzitter van het comité, dominee Boers, 
reageert op 13 september 1943 gekwetst in de 
krantenkolommen. Hij laat de betrokken redacteur 
optekenen: 'Dat de plannen nog niet tot zichtbare 
uitvoering kwamen is te wijten aan de buitenge-
woon drukke werkzaamheden van den beeldhou-
wer die met de uitvoering is belast'. Maar op 12 
december 1946 worden activiteiten bij de Grote 

Kerk waargenomen. In het Nieuw Noordhollandsch 
Dagblad staat: 'Een paar werklieden van de aanne-
mersfirma Blauw zijn momenteel een ruimte aan 
het hakken, waarin het door den beeldhouwer Piet 
Starreveld uit Amsterdam vervaardigde reliëf zal 
worden geplaatst'. 
Nog voordat het monument officieel op zaterdag 26 
april 1947 wordt onthuld is er al commotie. Ene 
H.E.S. levert in hetzelfde Nieuw Noordhollandsch 
Dagblad kritiek op enkele Hoornse monumenten 
en vooral op het nieuwe monument voor de geval-
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gevallenen te brengen'. In datzelfde verslag staat 
verder nog te lezen dat de herdenking 'in de ontroe-
rende ogenblikken verstoord werd door het geblaf 
en gegrom van een troep vechtende straathonden'.
In die jaren ontwikkelt zich ook de gewoonte 
om na afloop van de Stille Tocht op 4 mei bijeen 
te komen tijdens een herdenkingsdienst. Daar 
spreken meestal de plaatselijke dominees, soms 
een katholieke geestelijke en in die tijd ook vaak 
burgemeester mr. dr. B.R. Canneman. In 1950 is 
de dienst in de Grote Kerk en wordt het gedicht 
'Het lied der achttien doden' van Jan Campert voor-
gedragen. Een jaar later is de herdenkingsdienst 
in de Parkzaal aan het Achterom en treden de 
Christelijke Oratorium Vereniging Soli Deo Gloria 
en het Hoorns R.K. Gemengd Koor op. In 1952 is 
volgens de verslaggever van het Dagblad voor West-
Friesland 'de meest indrukwekkende Stille Tocht'. 
Waarom vertelt hij niet. De herdenkingsdienst is 
dan op de Kaasmarkt. Sprekers zijn burgemeester 
Canneman, rector J. Smulders, dominee Dijkstra en 
het P.v.d.A.-lid van de Tweede Kamer J.H. Scheps, 
die als verzetsstrijder in 1944 wordt gearresteerd 
maar de oorlog overleeft.

De Stille Tocht van 1953 wordt in de middag voor-
afgegaan door de onthulling van de plaquette met 
namen van de oorlogsslachtoffers in de Nieuwsteeg. 
De 14-jarige Nieta Trompetter, van wie de groot-
ouders in de oorlog zijn omgebracht (Stolpersteine 
voor de woning aan het Breed 10 herinneren aan 
de plek van waar die grootouders zijn weggevoerd) 
onthult de plaquette. Het comité dat de plaquette 
na de onthulling overdraagt aan de gemeente 
Hoorn, staat wederom onder voorzitterschap van 
dominee Boers. 's Avonds is de Stille Tocht; de deel-
nemers lopen nog altijd na de bloemlegging door 
naar de Kaasmarkt. In de krant wordt een dag later 
fijntjes opgemerkt dat de medewerking van het 
muziekkorps Apollo minder geslaagd was.

Albert van Dalsum
Aan de Stille Tocht nemen in die jaren telkens 
honderden mensen deel. De Kaasmarkt is nog 
steeds het einddoel, er komen schijnwerpers die de 
halfstok hangende vlag verlichten op het moment 
dat die op het einde van de bijeenkomst tot in 
de top wordt gehesen. Er zijn af en toe bekende 
Nederlanders die komen spreken, zoals in 1959 
I.A. Diepenhorst, professor aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en lid van de Eerste Kamer voor de 
ARP. De Brassband Amsterdam onder leiding van 
de in Hoorn bekende dirigent Meindert Boekel 

(ook dirigent van bijv. Soli Deo Gloria) speelt in 
1961 na afloop van de Stille Tocht in de Grote Kerk, 
domina Dieuw van Vliet houdt de herdenkingsrede 
een jaar later.
In de jaren zestig treedt ook twee keer na de Stille 
Tocht Het Zoldertheater op. Deze Hoornse toneel-
groep rond de KNO-arts Harry van Scherpenberg 
zet in 1966 'Furcht und Elend des Dritten Reiches' 
van Bertolt Brecht op de planken van de Grote Kerk. 
Met onder andere chirurg Felix Bax als SA-man en 
leraar Nederlands Jan Plekker als werkloze. In 1968 
is er een Stille Tocht van 'redelijke lengte en staan 
er veel wachtenden op het Kerkplein'. Een deel van 
hen spoedt zich na afloop naar de Noorderkerk, 
waar Het Zoldertheater nu onder regie van de 
77-jarige en toen al legendarische acteur  Albert van 
Dalsum 'Droom der gevangenen' van Christopher 
Fry speelt. Met KNO-arts Harry van Scherpenberg, 
de leraren Nederlands Jan Plekker en Frans Brieffies 
en de dan in Stompetoren wonende dominee Nico 
ter Linden die later als predikant van de Westerkerk 
in Amsterdam landelijke bekendheid krijgt. Albert 
van Dalsum draagt vooraf met zijn sonore stem het 
gedicht 'Celdroom' van H.M. van Randwijk voor.

Begin jaren zeventig taant de belangstelling voor 
de Stille Tocht, de herdenkingsbijeenkomsten in 
de Noorderkerk blijven goed bezet. In het lustrum-
jaar 1970 loopt een deputatie van de Koninklijke 
Marine mee met de Stille Tocht en is er op 5 mei 
een buitengewone – volgens de krant – nietszeg-
gende  raadsvergadering, waarvan de presentie-
gelden aan de landelijke Stichting 40-45 worden 
geschonken. Zo halverwege dat decennium dreigt 
de Stille Tocht helemaal te verdwijnen. In het 
Noordhollands Dagblad valt op 5 mei 1975 te 
lezen: 'Hoewel het gemeentebestuur bericht dat 
de Stille Tocht niet doorging, maakten zo'n 125 
mensen die tocht vanaf de Westerdijk'. En in het 
Dagblad voor West-Friesland: 'De Stille Tocht die 
geschrapt was, ging gewoon door'. In deze kolom-
men ook een verwijt richting de zorgplicht van de 
gemeente voor het monument aan de muur van de 
Grote Kerk. Het perkje onder het monument ligt in 
1975 bezaaid met afval. 'De gemeente had op z'n 
minst kunnen zorgen dat de plek schoon was'.

Leerlingen voorop
In die jaren komt het initiatief voor de organisatie 
van de Stille Tocht veelal uit het stadhuis. Het is 
ambtenaar Zeger Homan die de mensen van het 
comité telkens bijeen roept. Ruud Vortman – zoon 
van een Hoornse verzetsman Ab Vortman – raakt 
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worden opgesteld en daardoor het zicht op de 
kransleggingen belemmert. Het helpt niet, jaren-
lang staat de kiosk de herdenking 'in de weg'.
Een hoogtepunt voor het comité 40-45 is natuurlijk 
de Stille Tocht van 4 mei 1990. Dan worden de vier 
monumenten met de handen van verzetsvrouw 
Truus Menger (kompaan van o.a. Hannie Schaft en 
inmiddels lid van het Hoornse herdenkingscomité) 
onthuld. Dat gebeurt door mevrouw Waasdorp-
Jonker en de heer Jonker, twee nabestaanden 
van de gefusilleerde Gerardus Jonker. Sindsdien 
leggen kinderen tijdens de Stille Tocht elk jaar 
bloemen rondom de handen, die achtereenvolgens 
de begrippen 'afscheid' (kop Westerdijk), 'woede' 
(hoek Westerdijk/Nieuwsteeg), 'wanhoop' (hoek 
Achterom/Geldersesteeg) en 'laatste troost' (voor de 
Koepelkerk op het Grote Noord) uitbeelden.
Natuurlijk zijn er incidenten tijdens de Stille Tocht. 
In de jaren zestig klaagt een verslaggever dat 'het 
verkeer in de rest van de stad door raasde'. Kennelijk 
drong het geluid door tot op het Kerkplein. Ook in 
latere jaren ervaart men geluidsoverlast van in de 
omgeving van het Kerkplein brommende jeugd, 
vroeg in de avond al beschonken voorbijgangers 
en al hard pratende doorlopende stellen. Op 4 mei 
1992 is er een ernstig incident. Dan brengt een man 
tijdens de twee minuten stilte op het Kerkplein de 
Hitlergroet. Later wordt hij aangehouden in een 
nabij gelegen café. 
Op aandringen van een notaris – weet Ruud 
Vortman – krijgt begin jaren negentig ook met het 
oog op allerlei aansprakelijkheden de organisatie-
structuur van het comité een officiële basis. Op 13 
november 1991 wordt de stichtingsacte van het 
Comité 40-45 Hoorn officieel bij de notaris gepas-
seerd. Ruud is dan al voorzitter van het comité, 
want in 1985 neemt hij de voorzittershamer over 
van Wim Lips.

Sobere verzoening
Vijftig jaar na de oorlog wordt in 1995 de Stille Tocht 
door duizenden mensen, onder hen veel jongeren, 
meegelopen. Een jaar later is een sobere verzoening 
te zien. Op uitnodiging van de Gereformeerde Kerk 
loopt in 1996 dominee G. Quast uit het Duitse 
Magdenburg in de Stille Tocht mee. De gerefor-
meerden in Hoorn onderhouden dan al 15 jaar 
banden met de stad die oorspronkelijk in Oost-
Duitsland is gelegen. Dominee Quast staat op 5 
mei op de kansel van de Gereformeerde Kerk aan 
de J.D.Pollstraat. Hij preekt er in het Nederlands. 
Verwijzend naar zijn eigen afkomst stelt hij dat 
daders alleen om verzoening mogen vragen en 

dan bij het Hoornse comité 40-45 betrokken. 
“Vanaf 1976 is er weer een volwaardig comité, dat 
met een bescheiden budget de Stille Tocht regelt. 
Ik zie de kop van de stoet uit die jaren nog voor 
mij. Burgemeester Tjaberings voorop, de oude 
schilder Polman, Bets Molenaar en ome Koos 
Verbeek daar vlak achter”. De schare lopenden 
blijft echter in die jaren op 4 mei klein. Soms staat 
er nog wel wat publiek langs de kant. De muzikale 
begeleiding is in die jaren al in handen van het in 
1967 vanuit een fusie ontstane Hoorns Harmonie 
Orkest. Ruud Vortman: “Toch zijn we doorgegaan. 
Gewoon omdat we voelden dat dit nodig was”. En 
dat doorzetten loont. In de jaren tachtig groeit de 
belangstelling. Ook wordt de schooljeugd direct 
bij de Stille Tocht betrokken. De tocht wordt in de 
jaren tachtig geopend door kinderen, leerlingen van 
de Johannes Postschool voor mavo leggen in 1983 
de eerste krans, in 1984 zijn het leerlingen van de 
R.K. Scholengemeenschap Werenfridus die die taak 
uitvoeren. In 1985 schrijft een journalist in het 

NHD Dagblad voor West-Friesland: 'Het hele plein 
staat vol; met heel jong tot zeer oud'.
In 1985 wordt de oude traditie van een herdenking 
na afloop van de Stille Tocht weer in ere hersteld. 
Vanaf dat jaar kunnen de deelnemers aan de tocht 
na afloop doorlopen naar de Oosterkerk, waar later 
op de avond een concert, theatervoorstelling of iets 
dergelijks kan worden bijgewoond. De dominees 
van weleer zijn dan wel uit het beeld verdwenen. 

Monumenten Truus Menger
De Stille Tocht in 1988 is beladen met emoties. Er 
komt vlak naast de Grote Kerk en het monument 
een consumptiekiosk. Op zonnige dagen wordt 
van hieruit het terras voor de Grote Kerk bediend. 
Voormalige verzetsstrijders en het comité 40-45 
protesteren tegen de bouw, waardoor het Hoorns 
Harmonie Orkest op het plein naar voren moet 

Onthulling van één 

van de monumenten 

van verzetsvrouw Truus 

Menger
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slachtoffers alleen over verzoening kunnen spreken.  
Ook in 1995, maar dan op Bevrijdingsdag 5 mei, 
krijgt Hoorn er een herinneringsmonument bij. 
Aan de Westerdijk ter hoogte van de Geldersesteeg 
onthullen twee Amerikaanse oud-vliegers (van 
de 390the Bomb Group Veterans Association) het 
door Truus Menger gemaakte monument dat her-
innert aan de vliegtuigramp boven Hoorn op 7 juli 
1944. Dertien bemanningsleden komen om het 
leven. Door neervallende brokstukken op huizen 
aan de Drieboomlaan en Merensstraat sterft ook de 
31-jarige mevrouw Kramer-Deen. Het monument 
komt er op initiatief van Frank Leek en Jos de 
Groot. Truus Menger gebruikt voor het monument 
in het Hoornse Hop gevonden brokstukken van 
de verongelukte vliegtuigen. Comitéleden leggen 
sinds de onthulling elk jaar op 4 mei bloemen bij 
dit monument. De tochten uit die periode worden 
vaak voorafgegaan door een speciale kerkdienst in 
de Noorderkerk.

Bijltje er bij neergooien
Het comité 40-45 organiseert in de laatste twee 
decennia van de vorige eeuw op verzoek van het 
gemeentebestuur ook de bevrijdingsfeesten op 5 
mei. Ruud Vortman: “Wij werden gevraagd om 5 
mei weer wat leven in te blazen”. Er komt onder 
andere een bevrijdingsmarkt op het Kerkplein en 
er is een muzikaal programma. Er gebeurt weer wat 
op Bevrijdingsdag in Hoorn. Ook wordt om de vijf 
jaar op 5 mei een reünie voor oud-verzetsmensen 
georganiseerd in schouwburg Het Park. 
Het gaat allemaal goed totdat echter halverwege het 
eerste decennium van deze eeuw wethouder Jack 
van Es van financiën de geldstroom richting comité 
begint dicht te draaien. Ruud Vortman: “Hij vond 
dat bevrijdingsfeest niet meer zo nodig”. Ook de 

op de Stille Tocht aansluitende bijeenkomst in de 
Oosterkerk kan volgens hem wel geschrapt wor-
den. Het comité dreigt vervolgens om het bijltje er 
helemaal bij neer te gooien en ook de handen af te 
trekken van de Stille Tocht. Uiteindelijk stappen vijf 
leden van het comité op, onder hen ook voorzitter 
Ruud Vortman. Die heeft in 2002 – uiteraard op 
4 mei - voor al zijn inspanningen voor het comité 
de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn uit 
handen van wethouder Cilia van Weel gekregen. Na 
de onmin tussen het comité en de wethouder van 
financiën is uiteindelijk toch een al jarenlang stand 
houdende afspraak gemaakt. De gemeente stelt een 
bedrag ter beschikking voor de organisatie van de 
Stille Tocht en de foto-expositie met beelden uit 
de oorlogsjaren, die al een jaar of tien gedurende 
twee weken voor de tocht wordt gehouden. Niet 
voor de herdenkingsbijeenkomst in de Oosterkerk. 
Die en alle andere activiteiten van het comité (zoals 
verspreiding van posters, flyers etc.) moeten via 
sponsoring bekostigd worden.  
In 2008 wordt Eddy Boom voorzitter van het 
Comité 40-45 Hoorn. Hij zegt nu anno 2017: 
“Alleen de vogels zingen, de omfloerste trom 
kondigt de kop van de Stille Tocht aan. Vlaggen 
half stok, licht groen kleurende bomen langs de 
Westerdijk. Kinderen met bloemen. Vier mei in 
welk jaar dan ook is zinvol om te gedenken. Ook 
in de toekomst”. 

Beeld van de 

herdenking op het 

Kerkplein in 2014

De Duitse dominee 

Giselherr Quast loopt 

mee in de Stille Tocht en 

gaat een dag later voor 

in een kerkdienst in Het 

Octaaf

Na de kranslegging in 

1946. In stilte wordt de 

bloemenzee bekeken. 

De tekst op de krans 

link: 'Voor hen die voor 

Onze Vrijheid vielen'
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Westfries Museum. Het betreft de portretten van 
de negentiende-eeuwse bewoners van het pand: 
jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn en diens eerste 
vrouw Cornelia Snouck van Loosen, geschilderd 
door Jan Adam Kruseman. 

Een Hoornse jonkheer en een Enkhuizer 
jonkvrouw
Pieter Opperdoes Alewijn werd geboren in het 
jaar 1800, als eerste kind van Frederick Alewijn 
en Margaretha Christina Opperdoes. Het geslacht 
Alewijn was een oude, adellijke familie uit 
Amsterdam terwijl de familie Opperdoes tot de 
regentenkringen van Hoorn behoorde. Pieter 
groeide op in het pand Grote Oost 26 dat zijn 
ouders drie jaar na zijn geboorte kochten. Na zijn 
studie in Leiden keerde hij terug naar Hoorn waar 
hij als controleur bij de rijksbelastingen aan het 
werk ging. Daarnaast was hij actief in de lokale 
politiek. In 1828 huwde hij jonkvrouw Cornelia 
Eva Wilhelmina Snouck van Loosen, dochter uit 
een Enkhuizer regentenfamilie. 
In 1844 erfde Pieter Opperdoes Alewijn het bezit 
aan het Grote Oost van zijn ouders. Hij had 
ambitieuze plannen: zo wilde hij het woonhuis 
moderniseren door onder andere de voorgevel 
te vernieuwen, nieuwe stallen en een koetshuis 
te laten bouwen en een kantoor annex tuinhuis 
achterin zijn tuin te laten plaatsen. Pieter bezat in 
totaal 1860 m2 grond aan het Grote Oost. In 1847 
en 1848 werden achtereenvolgens het kantoor/
tuinhuis en de stallen met koetshuis gebouwd. Er 
kwam een nieuwe toegang tot het woonhuis door 
middel van een aparte vestibule en het interieur 
van het woonhuis werd grondig aangepakt. De 
vernieuwing van de gevel zou nog enige jaren 
op zich laten wachten: pas in 1865 kreeg Pieter 
toestemming voor een nieuwe voorgevel met een 
uitbouw, naar ontwerp van de jonge Hoornse 
architect Adrianus Bleijs. Het huwelijk van Pieter 
en zijn vrouw Cornelia duurde in totaal 24 jaar: 
Cornelia overleed kinderloos in 1852 op 51-jarige 
leeftijd. Pieter hertrouwde twee jaar later met een 
veel jongere Maastrichtse met wie hij evenmin 
kinderen zou krijgen. Pieter Opperdoes Alewijn 
overleed in 1875, bijna 75 jaar oud. 

De portretten
Aan het vernieuwde interieur, waar al veel 
familieportretten van de familie Alewijn en 
Opperdoes hingen, wilde Pieter ook portretten 
van zichzelf en zijn vrouw toevoegen. In 1847 
gaf hij opdracht aan de bekende en zeer gewilde 

Pieter Opperdoes Alewijn en Cornelia Snouck 
van Loosen 

willeke jeeninga & laura jOnkHOff

Op 16 december 2016 vond de presentatie plaats 
van het boek 'Villa Alewijn'. In dit boek wordt 
de lange bouw- en bewonersgeschiedenis van 
het voorname Hoornse pand Grote Oost 26 
beschreven. De huidige bewoners, de heer Leo 
Melcherts en zijn vrouw Sophia Hoekstra, zorgden 
ervoor dat ter gelegenheid van de presentatie 
een tweetal portretschilderijen werd teruggehaald 
naar Hoorn om te worden tentoongesteld in het 

een ecHtpaar Herenigd 

Villa Alewijn, Grote 

Oost 26 in 2016
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een ecHtpaar Herenigd 
en waren actief in de handel, de politiek of in 
juridische beroepen. 
In 1851 werd Jan Adam Kruseman eervol ontslag 
verleend als directeur van de Koninklijke  Akademie 
van Beeldende Kunsten. Hij ging door met 
schilderen maar ondervond vanaf 1857 in korte tijd 
meerdere tegenslagen: er werd een ongeneeslijke 
oogaandoening geconstateerd waardoor hij aan 
één oog blind werd, zijn achterneef en leermeester 
Cornelis Kruseman overleed, gevolgd door zijn 
geliefde pleegzoon en diens vrouw. Zijn echtgenote 
leed aan zeer zware depressies en moest in februari 
1862 worden opgenomen in het gesticht Meer 
en Berg in Bloemendaal. Kruseman zou zelf kort 
daarna, op 17 maart 1862, komen te overlijden. 
Hoewel hij tot vlak voor zijn dood is blijven 
schilderen, was zijn populariteit in kunstkringen al 
flink afgenomen aangezien zijn stijl van schilderen 
inmiddels achterhaald was. Na zijn dood raakten 
zijn schilderijen in de vergetelheid. Inmiddels 
worden de portretten van Jan Adam Kruseman 
weer hooglijk gewaardeerd en zijn ze in musea 
te vinden. De meeste schilderijen bevinden zich 
echter nog steeds in particulier bezit. 

Portret Pieter Opperdoes Alewijn 
Pieter Opperdoes Alewijn werd op 47-jarige 
leeftijd door Kruseman geschilderd. Beide heren 
moeten elkaar al goed gekend hebben aangezien 
zij in dezelfde kunstkringen verkeerden. Pieter 
zal meerdere malen geposeerd hebben voor het 
portret, aangezien er ook eerst een voorstudie 
van het portret is gemaakt. Mogelijk reisde 

schilder Jan Adam Kruseman zijn eigen portret te 
laten vervaardigen. Op 28 mei 1848 werd het grote 
schilderij afgeleverd op het Grote Oost waarvoor 
Pieter 800 gulden aan de schilder betaalde. 
Een jaar later ontving Kruseman de opdracht 
tot het schilderen van een portret van Cornelia. 
Mogelijk had de schilder op dat moment meerdere 
opdrachten lopen aangezien het portret pas in 
december 1850 klaar was. Dit schilderij kostte 
maar liefst 1000 gulden.
Jan Adam Kruseman werd geboren op 12 februari 
1804 te Haarlem. In 1819 begon hij aan de 
tekenacademie in Amsterdam en woonde hij bij 
zijn oudere achterneef, eveneens kunstschilder, 
Cornelis Kruseman. Na enige jaren in het buitenland 
te hebben gewoond, keerde Jan Adam in 1826 
terug naar Amsterdam waar hij de welgestelde 
Alida de Vries huwde. Al snel wist hij zijn naam 
als kunstschilder te vestigen en werd hij actief in 
het openbare kunstleven. Zo werd hij in 1830 
benoemd tot directeur van de Koninklijke Akademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam, was hij 
lid van vele kunstenaarsverenigingen en was hij 
tevens een van de oprichters van de Amsterdamse 
Maatschappij Arti et Amicitia.
Hoewel Kruseman zichzelf voornamelijk als 
schilder van historie- en religiestukken zag, werd 
hij vooral bekend vanwege zijn portretten. Hij 
zou er gedurende zijn leven circa vierhonderd 
vervaardigen. De vraag naar zijn portretten nam 
nog meer toe nadat hij in 1840 opdracht kreeg een 
aantal officiële portretten van koning Willem II te 
maken na diens troonsbestijging. 
Kruseman was met name in de hogere kringen 
van de bevolking zeer geliefd. Kijkend naar 
de namen van de opdrachtgevers blijkt dat de 
geportretteerden, op enkele personen na, aan elkaar 
gelieerd waren: men kende elkaar uit sociëteiten, 
studentenkringen, beroepskringen en natuurlijk 
middels familierelaties. De meeste opdrachtgevers 
woonden in Amsterdam of andere grote steden 

Zelfportret van Jan 

Adam Kruseman, 1841

3D-reconstructie van 

het bezit van Pieter 

Opperdoes Alewijn in 

1866. Zijn woonhuis 

werd voorzien van een 

nieuwe gevel en een 

uitbouw aan de straat
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hij hiertoe naar het atelier van de 
schilder in Amsterdam. De schilder 
moet echter zelf ook naar Hoorn zijn 
afgereisd want op de achtergrond 
van het uiteindelijke schilderij is het 
neogotische gebouwtje afgebeeld dat 
Pieter kort ervoor in de tuin van 
zijn woonhuis aan het Grote Oost 
had laten bouwen. Dit is bijzonder 
omdat op vrijwel alle schilderijen van 
Kruseman slechts een anonieme en 
fictieve decorachtergrond te zien is. 
Ondanks het feit dat de schilder het 
portret zelf als een 'kniestuk' aanduidt, 
heeft hij Pieter bijna geheel, op de 
voeten na, weergegeven. Pieter draagt 
een zwarte rokjas met bijbehorend 
vest, een donkere broek en een wit 
hemd met hoge kraag en gestrikte 
das. Deze kleding werd in het midden 
van de negentiende eeuw door heren 
uit de hogere kringen gedragen. Op 
de linker revers prijkt het 'Metalen 
Kruis' dat door koning Willem I aan 
Pieter was uitgereikt vanwege zijn 
deelname aan de Tiendaagse Veldtocht 
in 1831. De haardracht, aan de beide 
zijden naar voren gekamd, was ook 
geheel naar de mode van die tijd, 
evenals de ringbaard waarbij kin en 
bovenlip gladgeschoren waren. Op Pieters schoot 
ligt een opvallend groot boek. Een boek of een 
document zijn attributen die op veel portretten van 
Kruseman terug te vinden zijn, maar dit formaat 
is ongewoon. In zijn hand heeft Pieter iets wat op 
een brillenkoker lijkt. Mogelijk wilde hij met deze 
attributen zijn belezenheid tonen. 

Portret Cornelia Eva Wilhelmina Snouck van 
Loosen 
Het portret van Cornelia is kleuriger dan dat van 
haar echtgenoot. Ze is gezeten op een antieke 
rode stoel met op de achtergrond rode gordijnen 
of draperieën en een fantasielandschap. Haar 
linkerarm rust op een tafel waarop een sierlijk 
inktstel staat en twee boekjes en briefpapier liggen. 
Cornelia is gekleed in een groene jurk met een breed 
geplooide V-hals en een taillelijn met middenvoor 
een diepe punt. De rok is met plooien aan het lijfje 
bevestigd en heeft aan de onderzijde een geplooide 
strook. Een dergelijke jurk werd een middagjapon 
genoemd. Hoewel niet volgens de allerlaatste mode, 
gold de jurk zeker nog als eigentijds. De strakke 

kanten mouwen en de bescheiden sluier volgden 
echter wel de laatste mode en waren de opvolgers 
van de brede mouwen en opvallende, witte mutsen 
afgezet met kleurige linten. Over haar schouder 
heeft Cornelia een doorzichtige, zwarte, kanten 
omslagdoek gedrapeerd.
De accessoires in haar hand, de zakdoek en de 
waaier, behoorden tot de standaarduitrusting van 
welgestelde dames in de negentiende eeuw, met 
name bij het uitgaan. De waaier van Cornelia is 
uitgevoerd in een achttiende-eeuwse neostijl die 
vanaf het midden van de negentiende eeuw in 
de mode kwam. Haar sierlijke zakdoek wordt 
gedefinieerd als een avondzakdoekje. 
Cornelia's haardracht was modern: het donkere 
haar is aan beide zijden van het oor opgestoken in 
een rol met een strakke scheiding in het midden. 
Hoewel de hoge en brede kapsels inmiddels uit 
de mode waren, is zowel het gladde kapsel als het 
kapsel met pijpenkrullen langs het gezicht nog te 
zien op schilderijen van Kruseman. 
Het uitbundig tonen van sieraden, zoals grote 
gespen, broches en halskettingen, was in het 
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Opperdoes Alewijn 

door Jan Adam 

Kruseman, 1848

Afbeelding rechts, 

Portret van Cornelia 
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door Jan Adam 
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midden van de negentiende uit de mode. Cornelia's 
sieraden zijn daarom subtiel: ze draagt slechts kleine 
oorbellen en aan haar linkerhand een dubbele 
paarlen armband en een dubbele gouden ring. 

De scheiding
Na het overlijden van Pieter 
Opperdoes Alewijn in 1875 werd 
zijn portret op eigen verzoek door 
zijn weduwe, zijn tweede vrouw 
Margaretha Swart, geschonken aan 
het Waterschap De Beemster. Waar 
het schilderij werd ondergebracht 
en de daaropvolgende jaren 
heeft verbleven, is niet bekend. 
Het portret moet op een gegeven 
moment in bezit zijn gekomen van 
de familie Abbing in Amsterdam. 
Tot 1955 was het in eigendom van 
kunstschilder/illustrator Frederik 
Hendrik (Fik) Abbing. Hij was 
de kleinzoon en naamgenoot van 
Frederik Hendrik Abbing, de 
tweede zoon van Cornelis Allard 
Abbing en Barbara Alewijn, zus 
van Pieter Opperdoes Alewijn. 
Hoe het portret in het bezit is 
gekomen van deze nazaat is niet 
bekend. Na het overlijden van 
Fik Abbing in 1955 is het portret 
geschonken aan het Rijk, te weten 
de 'Dienst voor 's Rijks Verspreide 
Kunstvoorwerpen'. De latere 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft het schilderij 

uitgeleend aan het Kabinet van de Koning in Den 
Haag, waar het nu in een van de kamers hangt.  
Het portret van Cornelia bleef na het overlijden van 
Pieter Opperdoes Alewijn in bezit van de familie 

Het 'Metalen Kruis' 

op de revers van het 

portret

Portret van Barbara 

M.H. Alewijn en 

Cornelis A. Abbing.
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Alewijn. Het werd geërfd door Pieters jongste broer 
Dirk. Toen deze in 1885 overleed, werd het schilderij 
samen met vele andere schilderijen uit de collectie 
geveild in Amsterdam. Volgens kunstrecensent D.C. 
Meijer viel het schilderij tijdens de kijkdagen flink 
uit de toon tussen alle zeventiende- en achttiende-
eeuwse schilderkunst. Dat het schilderij 'tot spot van 
iedereen had gestrekt' geeft al aan dat de portretten 
van Jan Adam Kruseman niet langer gewaardeerd 
werden. Groot was dan ook de verbazing bij het 
publiek toen de prijs voor dit schilderij opliep tot 
vierduizend gulden. De executeurs van de erfenis 
van Cornelia's jongste zus Margaretha hadden 
namelijk opdracht gekregen het portret hoe dan 
ook te kopen, om op deze manier te voorkomen 
dat het in vreemde handen zou geraken. Dat moet 

bekend zijn geweest, want de prijs werd door 
andere bieders opgedreven. Het schilderij kwam 
daarmee in eigendom van het inmiddels opgerichte 
Snouck van Loosen Fonds, dat het tot op de dag 
van vandaag nog steeds in bezit heeft. Het is in de 
voorkamer van het Snouck van Loosenhuis boven 
de schouw te bewonderen. In veel literatuur en op 

Bronnen:
Afdeling Kunstcollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Heteren, M. van en M. van den Nieuwenhof, Kruseman, kunstbroeders uit de romantiek 
(Zwolle 2014).
Jan Adam Kruseman 1804 – 1862, tentoonstellingscatalogus (Nijmegen 2002).
Jonkhoff, L., Villa Alewijn, Grote Oost 26 te Hoorn (Hoorn 2016).
Kam, Ir J.G., 'Jan Adam Kruseman Jzn. en zijn catalogus van portretten', Amstelodamum, 
jrg 52 (1960) 144-172.
www.fikabbing.nl

Het neogotische 

tuinhuis van Pieter 

Opperdoes Alewijn. Ten 

onrechte gaat men er 

vaak vanuit dat het 

gebouwtje als kapel 

gediend zou hebben. 

In de volksmond wordt 

het bouwwerk dan ook 

'de kapel' genoemd

internetsites wordt de geportretteerde overigens ten 
onrechte gezien als Margaretha Snouck van Loosen, 
de jongste zus van Cornelia.

Herenigd
Een maand lang waren de echtelieden, na meer 
dan 140 jaar gescheiden te zijn geweest, weer 
herenigd in Hoorn en stonden ze tijdens de 
presentatie van het boek 'Villa Alewijn' naast elkaar 
tentoongesteld in de mooie schutterszaal van het 
Westfries Museum, niet ver van hun geliefde 
woning aan het Grote Oost. 

Voorstudie tekening 

van Pieter Alewijn door 

Jan Adam Kruseman
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Hans MOOlenBel

In 1979 werkte de gemeente Hoorn aan een 
verbeteringsprogramma voor het Grote Noord.
De Rabobank Hoorn sloot in dat jaar een intensieve 
fusieperiode af en besloot de gemeente een cadeau 
te geven, dat aansloot op de renovatie van Hoorns 
belangrijkste winkelstraat. Er werd een speeltoestel 
in de vorm van een grote Pinokkio ontworpen 
door Jaap van der Hout. Toen de gemeentelijke 
stedenbouwkundige, nu onze voorzitter. De 
sculptuur deed dienst tot 1998. Het verkeerde 
toen in slechte staat en moest plaats maken voor 
een volgende vernieuwing van de winkelstraat. Het 
werd door de gemeente opgeslagen. Een jaar later 
kreeg Zwembad De Waterhoorn toestemming om 
het beeld door leerlingen van de Technische School 
op te laten knappen. In 2000 kreeg het een plaats 
in het buitengebied van het zwembad. Het heeft er 
gestaan tot het echt bijna uit elkaar viel.  

pinOkkiO Op Het grOte nOOrd
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Pionier van de Ziekenverpleging 'De Villa' in 
Hoorn

jaap grOeneveld

In een eerder artikel schreef Jaap Groeneveld over 
lerares en kunstschilderes Betsy Huitema-Kaiser. 
Zij was de dochter van Louis Kaiser die een 
verdienstelijke rol speelde in de geneeskunde in 
Hoorn. Hij was de oprichter en eerste directeur van 
de Ziekenverpleging 'De Villa' aan de Draafsingel.

Louis' jeugd
Karel Frederik Lodewijk Kaiser, kortweg Louis 
of Lou, was de jongste zoon van Johan Wilhelm 
Kaiser (Amsterdam 1813-1900 Leiden) en Johanna 
Buisman (Zwolle 1821-1907 Leiden). Dit gezin had 
acht kinderen, die allen in Amsterdam zijn geboren 
en opgroeiden.1

Louis' vader was de bekende graveur die de eerste 
Nederlandse postzegels van 1852 en de latere serie 
van 1864 ontwierp en bankbiljetten graveerde 
voor Johan Enschedé & Zn. Hij was een meester 
in de techniek van mezzotint, waarmee hij een 

op fotografie gelijkende afbeelding kon realiseren. 
Hij illustreerde onder andere de Camera Obscura 
en graveerde voor zijn broer, de sterrenkundige 
Frederik Kaiser te Leiden, de tekeningen van 
hemellichamen in De Sterrenhemel. Hij kopieerde 
diverse bekende en grote schilderijen als gravures 
voor de uitgever Buffa in Amsterdam, waaronder 
de Nachtwacht en De Schuttersmaaltijd. Op deze 
wijze konden bij afwezigheid nog van fotografische 
reproductietechnieken meer mensen kennis nemen 
van deze werken. In 1859 werd hij directeur van 
de Graveerschool van de Koninklijke Academie, 
in 1870 hoogleraar aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten en tot slot in 1874 directeur 
van het Rijksmuseum van Schilderijen in het 
Trippenhuis, alle in Amsterdam, waar hij zijn 
hele werkzame leven woonde. Tijdens die laatste 
functie woonde het gezin op een lage etage van 
het Trippenhuis, maar de twee jongste jongens, 
die nog thuis woonden, moesten elke avond met 
flakkerende kaarsen langs de sombere schilderijen 
en donkere eiken balken naar zolder om te slapen.
Louis' moeder, Anna Buisman, was belangrijk 
voor de maatschappelijke ontwikkeling van de 
kinderen. Haar ouders waren progressieve mensen 
die onderwijs belangrijk vonden, ook voor meisjes. 
Ook haar dochters kregen de kans om opleidingen 
te volgen. Johanna, de oudste genoot op de 
avondschool van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen, kortweg 'het Nut' genoemd, waarbij 
ze prijzen won voor haar studieresultaten. Het 
Trippenhuis vormde een boeiende achtergrond en 
culturele stimulans, waar ruimte was om vrienden 
en vriendinnen te ontvangen. 'Er werd toneel 
gespeeld, muziek gemaakt, vooral als de grote 
broers thuis waren. De jongens hadden goede 
zangstemmen. In de huiselijk kringen werd veel 
voorgelezen, geknutseld en gehandwerkt.' Aldus 
een familiegeschiedenis. Johan speelde zelf op een 
zilveren fluit en Johanna begeleidde hem op een 
citer en ze zongen samen duetten.
Louis had een zwakke gezondheid, waardoor hij 
regelmatig school moest verzuimen, maar hij hield 
het huiswerk bij. Na enkele jaren op een particuliere 
school slaagde hij voor het Staatsexamen, waarna hij 
op zeventienjarige leeftijd ingeschreven werd op de 
faculteit Geneeskunde in Amsterdam. Wegens zijn 
zwakke gezondheid leek een richting als apotheker 
het meest geschikt. Tijdens zijn specialisatie en 
rol als zaalarts in het Binnengasthuis, dat als 
Academisch Ziekenhuis fungeerde, leerde hij de 
knappe en doortastende verpleegster Maria Johanna 
Stooter kennen. 
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hartafwijking. Een jaar later werd opnieuw een 
dochtertje Louise (Wies) geboren. 
Louis bezocht de patiënten met een wagentje met 
twee paarden ervoor. Ze sloegen eens op hol en hij 
is met wagen en al een keer in een sloot beland, 
maar het liep allemaal goed af. Minder goed ging 
het met de gezondheid van Maria en Louis. Eerst 
werd Maria ernstig ziek in 1892 en daarna Louis 
zelf. Professor Pel raadde hem aan naar een andere 
praktijk te zoeken, minder belastend dan die met 
het ruige klimaat in Medemblik. 

De Hoornse tijd
Het gezin verhuisde in 1893 naar Hoorn, eerst 
naar een zonnig huisje aan de Kaasmarkt, waar 
Louis uitsluitend een consultatieve praktijk deed. 
Hij knapte weer op en keek uit naar een groter 
huis, zodat hij de praktijk weer in volle omvang 
kon doen. Het oog viel op Onder de Boompjes 
20 dat 'het Amsterdamse huis' werd genoemd 
en waar notaris Jansen toen nog woonde. Deze 
bood het te koop aan en het veranderde van 
eigenaar voor f9000,- in het voorjaar van 1894. 

Naar Medemblik
Maria, geboren op 24-2-1865 in Amsterdam, was 
de dochter van boekbinder en boekhandelaar Carel 
Stooter (1833-1927) en Alida Engelina van Malsen 
(1840-1879). Zij was de oudste uit een gezin van 
acht kinderen, waarvan de jongste vijf reeds jong 
stierven. Doordat haar moeder aan tuberculose leed 
werd Maria op elfjarige leeftijd van school gehaald 
om thuis te helpen. Ze maakte het overlijden van 
de jongste kinderen en haar moeder mee. Ze las 
niettemin veel en aan boeken was in haar vaders 
winkel geen gebrek. Op zeker moment is ze de 
situatie met haar strenge vader ontvlucht, nadat hij 
hertrouwde. 
Als hulp in de huishouding kwam ze in aanraking 
met de vrouw van raadslid dr. Berns, die zich 
intensief bezighield met ziekenhuisbouw. Met hun 
hulp kon ze in het Binnengasthuis aan de slag 
als leerling-verpleegster. Daar werd een nieuw 
verpleegsysteem ingevoerd en er kwamen moderne 
gebouwen. Omdat er geen verloofde stellen in 
het ziekenhuis mochten werken, nam Maria 
ontslag en ging ze wonen bij haar aanstaande 
schoonouders. Omdat assistent-artsen niet gehuwd 
mochten zijn gaf Louis zijn specialisatie eraan, 
een moeilijke keuze, en nam in Medemblik een 
huisartsenpraktijk over. Hij volgde een arts op 
die nog te paard zijn patiënten bezocht. Voordat 
Louis en Maria trouwden, bezocht zij Louis wel 
in Medemblik, maar de familiegeschiedenis vertelt 
dat Maria dan 'gechaperonneerd' werd door haar 
aanstaande zwager Hendrik Antoon Lorentz (1853-
1928), de fysicus en latere Nobelprijswinnaar, die 
getrouwd was met Louis' zus Aletta Kaiser. 

Op 14 maart 1889 trouwden Louis en Maria 
in Zoeterwoude, waarna ze de volgende dag de 
'logeabele', leegstaande doopsgezinde pastorie 
betrokken aan de Westerhaven in Medemblik. 
Volgens overlevering zou Maria hier haar gelukkigste 
tijd hebben gehad. Hun eerst kind overleed echter 
kort na de geboorte in 1890 door een aangeboren 
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Een consult kostte toen een gulden, ongeveer het 
dagloon van een ongeschoolde arbeider, om even 
de verhoudingen te plaatsen. Het zou er volgens 
oudere dames spoken nadat er iemand met een 
uitzonderlijk grote hond had gewoond. Jansen 
had zich er niet aan gestoord en er bleken uilen 
in de buurt te nestelen. Bij een andere niet met 
naam genoemde notaris die 'tot een ander kamp 
behoorde', bleek dat er een gulden ontbrak bij de 

overdracht. Louis werd weggestuurd om die laatste 
gulden te halen. Sindsdien koesterde hij wrok tegen 
deze notaris. 
Het ruime huis had zeer hoge kamers. Aan de 
straatzijde rechts was de wachtkamer, die altijd 
tjokvol zat voor en tijdens het spreekuur. Links was 
de spreekkamer die behang had met afbeeldingen 
van Hoorn en omgeving. Achter de spreekkamer 
was een grote aan de tuin grenzende huiskamer. 
Achter de wachtkamer, blijkbaar aan de overzijde 
van de gang, lag de keuken met vaste gemetselde 
fornuizen, een gewoon fornuis, een pomp en 
een 'filtreer'. Op de eerste verdieping lagen de 
slaapkamers en een grote voorkamer. Op de zolder 
was de dienstbodenkamer, daarboven bevond zich 
nog een vliering. 
In augustus 1894 werd Betsy geboren, over wie we 
eerder schreven. Een kinderjuffrouw zorgde voor 
de twee kinderen. In 1897 en 1899 volgden twee 
broertjes, resp. Johan Willem (Wim) en Hendrik 
Marie (Hein). De kinderen groeiden op in een 
atmosfeer die ruimte bood aan ontwikkeling. Louis 
speelde na het middageten met zijn kinderen. In 
de tuin werd een schuur afgebroken om plaats te 
maken voor speelmogelijkheden. Bij familiefeesten 
in wijdere kring werden toneelstukken opgevoerd. 

Van zo'n gebeurtenis is een fraaie foto bewaard 
gebleven ter gelegenheid van het 25-jarig 
huwelijksfeest van Hendrik Lorentz en Aletta, waar 
hun kinderen en neven en nichten optraden.

[Louis, en aannemelijk ook Maria, waren 
vooruitstrevende mensen. We zagen dat reeds 
bij Louis' moeder. Wies, hun dochter, noemt in 
een beschrijving de regelmatige bezoeken van 
Hendrik Lorentz en Aletta, waarbij over allerhande 
maatschappelijke problemen werd gediscussieerd 
en wat Louis bijzonder interesseerde. Louis' 
studievriend, de Haagse arts P.H. (Peter) 
Eijkman, bleef ook trouw komen en vertelde 
over de stichting van het Vredespaleis. Eijkman 
was de oprichter van en drijvende kracht achter 
de Stichting voor Internationalisme, die aan 
de basis stond van de vestiging van een aantal 
internationale gerechtshoven in Den Haag. Eijkman 
had zich eerder ingezet voor de oprichting van 
vakantiekolonies en openbare badinrichtingen. Zijn 
broer Christiaan kreeg als bacterioloog in 1929 de 
Nobelprijs voor de ontdekking van vitamine B. Het 
noemen van deze mensen is slechts bedoeld om 
aan te geven dat Louis in kringen verkeerde die 
men 'liberaal' kan noemen in de oude betekenis; 
nu zouden we 'sociaalliberaal' zeggen. In een 
religieuze context passen de etiketten 'vrijzinnig' 
en 'protestants-liberaal', die we ook tegenkomen in 
relatie tot het ziekenhuis 'De Villa'.  

De Villa
Al omstreeks 1895 huurde of kocht – daarover 
verschillen de meningen – Louis een villa aan 
de Draafsingel, die hij inrichtte als particulier 
ziekenhuisje. Kleine operaties deed Louis zelf, maar 
meer ingrijpende bewaarde hij voor de zondag. 
Dan kwam zijn zwager en Amsterdams chirurg Jan 
van Campen, die getrouwd was met Maria's zuster, 
om die te doen. Van de gelegenheid werd ook 
gebruik gemaakt om de familiebanden aan te halen. 

Onder de Boompjes. 
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aandelen à f 500,-. Het eerste bestuur bestond uit 
P. van Doornik (voorzitter), G. Wonder (secretaris), 
D. Jonkman (penningmeester) en de bestuursleden 
mej. A. Brons Boldingh en G. Lippits. Louis werd 
geneesheer-directeur van het nieuwe ziekenhuis 
dat in 1907 naast 'De Villa' werd gerealiseerd. Er 
waren 10 eenpersoonskamers voor eerste klas 
patiënten, en twee zalen voor de tweede en derde 
klasse patiënten. Voorsts nog een isoleerkamer, 
een operatiekamer en een klein laboratorium. In 
het eerste jaar werden 84 patiënten verpleegd, wat 
resulteerde in een netto winst van f 1895 en 3% 
dividend.3 In 1930-'31 werd uitgebreid met een 
lage aanbouw.
Dat laatste zou Louis niet bewerkstelligen, want 
hij wilde zijn specialisatie gynaecologie alsnog 
afronden. Hij zocht een wetenschappelijke 
uitdaging die niet bevredigd kon worden in Hoorn. 
Omstreeks 1910 ging hij voor bijna een jaar 
naar Parijs om zich bij de beste professoren te 
bekwamen. Dit hield ook het einde in van zijn 
betrekking in het ziekenhuis. Het gezin ging wonen 
in Amsterdam aan de Keizersgracht 491. 

Het onfortuinlijke einde van Louis Kaiser
Zwager Jan van Campen had bij Louis verwachtingen 
gewekt voor een carrière in Amsterdam, die echter 
niet uitkwamen. Hij had dus ander werk nodig. 

Hoorn had wel al het Stadsziekenhuis aan het 
Kerkplein, dat in 1867 aanvankelijk was opgericht 
in het voormalige Zeekantoor. In de 19e eeuw kan 
men nauwelijks spreken van geneeskundige hulp, 
want het waren meer bewaarplaatsen van zieken, 
waar 'ziekenoppassers' de huishoudelijke taken 
verrichtten. Een plaatselijke geneesheer zal wel langs 
gekomen zijn. Het Stadsziekenhuis was voor de 
allerarmsten. Sinds 1867 verzorgden de katholieke 
Zusters van de Liefde een klein aantal patiënten aan 
de Ramen. Katholieke notabelen zetten zich in om 
in wijde omgeving geld in te zamelen om te komen 
tot een echt katholiek ziekenhuis. Met de opbrengst 
werd in 1913 de villa van J.C. van de Blocquery aan 
de Koepoortsweg gekocht en ingericht, waarna het 
de oude naam Sint-Jansgasthuis kreeg. De duidelijk 
aanwezige standenmaatschappij, de verzuiling en 
de vermoedelijk ontoereikende gezondheidszorg in 
het Stadsziekenhuis moet de aanleiding zijn geweest 
om met 'De Villa', die een 'protestants-liberale' 
signatuur had, te voldoen aan een behoefte.2 
De aanvragen voor opname groeiden, waardoor 
uitbreiding was vereist. Om aan de middelen te 
komen werd de 'Vereeniging tot Ziekenverpleging 
voor Hoorn en omstreken' opgericht bij Koninklijk 
Besluit van 26 maart 1906, no. 56. Deze nam het 
bestaande ziekenhuis over en leende hiervoor en 
voor de nieuwbouw geld door het uitzetten van 
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Dat vond hij bij het Physiologisch Laboratorium 
van de Universiteit van Amsterdam. Met grote 
energie stortte hij zich op het nieuwe onderwerp en 
stimuleerde ook zijn dochter Wies daarin, met haar 
onderzoekende geest. 
Louis maakte zich verdienstelijk met een aantal 
bijzondere onderzoeken op het grensgebied van de 
zuiver experimentele fysiologische wetenschap en de 
klinische praktijk. Daaronder waren een onderzoek 
naar de bepaling van de druk in de buikholte en 
het verband met ziekelijke aandoeningen. Verder 
een nauwkeurig onderzoek naar de hartslag die 
geregistreerd en gemeten wordt in de buikholte. 
Op dit vlak heeft hij een aantal wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam staan.5 In 1912 werd 
hij lid van het Genootschap tot Bevordering van 
Natuur-, Genees- en Heelkunde.
In 1914 onderging hij een operatie wegens een 
embolie. Helaas werd daarbij zijn evenwichtsorgaan 
beschadigd. Op 24 november 1915 overleed hij, 
slechts 51 jaar oud, nadat hij daardoor noodlottig 
ten val was gekomen. In Memoria herinneren hem 
als 'een uiterst bescheiden, doch zeer verdienstelijk 
medeburger en wetenschappelijk man'.6 
Wegens de oorlogsomstandigheden was de waarde 
van zijn spaarpot met aandelen als pensioenbelegging 

verdampt. Het gezin zat zonder inkomsten. Het 
pand aan de Keizersgracht moest worden verlaten. 
De familie werd ingeschakeld om te helpen. 
Louis' oudste broer Willem werd voogd over de 
kinderen, terwijl Hendrik Lorentz toeziend voogd 
werd. Hendrik Lorentz zou van doorslaggevende 
betekenis zijn voor de toekomst van met name 
Wies en Wim. Hij testte de mogelijkheden van de 
kinderen. Louise zou uiteindelijk in de voetsporen 
van haar vader treden aan de Universiteit van 
Amsterdam, Betsy werd biologie-lerares in Hoorn 
terwijl ze later als kunstenares woonde in Blaricum, 
Wim ging naar de H.B.S. en daarna naar de 
Handelsschool en kreeg een kantoorbetrekking bij 
de KNSM. Hein werd aanvankelijk journalist bij de 
Asser Courant, maar trok naar Praag in 1921, waar 

hij eerst correspondent was van de Telegraaf. 
Maria heeft op een aantal adressen in Amsterdam 
gewoond, een tijdje bij een zuster en vanaf 1921, 
toen de financiële situatie stabiliseerde, in Laren 
(N.H.). Hier ontstond een nieuw familiemiddelpunt. 
In de hongerwinter van 1944/45 had Maria een 
kamer in 'De Villa' in Hoorn, vlak bij Betsy, die in 
Hoorn woonde met haar man Sybe Huitema. Ook 
Louise woonde er tijdelijk met haar pleegkinderen 
en als dank voor het werk van Louis, al zoveel jaren 
geleden, konden ze zoveel eten als ze wilden. 

 

Noten
1  Johanna Carolina (Anna; 1845), Johan Wilhelm (Willem; 1847), 
Anna Wilhelmina Gerarda (Mina; 1849), Dirk Alexander (1852); Elisabeth Louise (Betsy; 
1854), Aletta Catharina (1858), Rudolf Albertus (Ru; 1860) en tot slot als jongste onze 
Louis (geboren 5-3-1864).
2 westfriesgasthuis.nl, 'Historie'; westfriesgenootschap.nl, 'Ach Lieve Tijd', 'Twintig 
eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun armen en zieken' (22-11-2016).
3  De Telegraaf, 27-06-1907; Het Nieuws van den Dag, de kleine courant, 23-05-1908.
4  Brochure Vereeniging voor Ziekenverpleging, Draafsingel – Hoorn 5 O.a.: K.F.L. Kaiser, 
Frauenartz in Amsterdam, Atmungsmechanismus und Blutzirkulation, Physiologische Beiträge 
zur Asthenischen Konstitutionskrankheit, Stuttgart 1912; id., Ein Neues Verfahren zur 
Registrierung der menschlichen Herztätigkeit, Bonn 1915.
6  O.a.: Algemeen Handelsblad, 25-06-1915; Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 
1915, p. 466.
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willeM vingerHOed

In Hoorn werd al veel langer gevoetbald. In 1889 
zag HVV Sport het levenslicht. De club stond 
daarna (1898) aan de wieg van Volharding, dat 
vanaf 1909 als Hollandia door het leven ging. Ook 
in Enkhuizen (1903) en Medemblik (1907) werd 
al in het begin van de twintigste eeuw gevoetbald. 
Het duurde in Hoorn tot na de Eerste Wereldoorlog 
dat ook het katholieke deel van de bevolking een 
eigen voetbalclub kreeg (Always Forward in 1921). 
Voor West-Friesland waren deze verenigingen het 
voorbeeld. Dat kwam mede door de aansprekende 
resultaten van Hollandia en West-Frisia in de 
competitie van de NVB.
Dit artikel is het eerste van een serie over voetbal in 
de jaren dertig in Hoorn. 

Voetbalverenigingen
In 1930 had Always Forward haar draai 
gevonden in de IVCB (landelijke bond katholieke 
voetbalverenigingen). Naast het spelen van 
wedstrijden in die competitie was Always Forward 
de grote promotor van het voetbal in de regio. HVV 
Sport nam vanaf 1934 weer deel aan de competitie, 
nadat eerder tussen 1920 en 1934 een niet actieve 
periode gold. De club was 'even' in ruste tot betere 
tijden. Zwaluwen zette in 1930 haar eerste stappen 
op het voetbalveld. Vanwege de overtuiging niet 
op zondag. En vanwege het ontbreken van een 
eigen accommodatie op vreemde grond. De club 
kende gelukkig goede contacten met voetballend 
West-Friesland. Hollandia moest in dat seizoen 
na drie beslissingswedstrijden en vier promotie-/
degradatiewedstrijden de tweede klasse verlaten 
en werd derde klasser. Dit overigens niet dan na 
streekgenoot West-Frisia nog geklopt te hebben 
met 2-1. Bijzonder, want de club uit Enkhuizen 
promoveerde uit de klasse met Hollandia naar de 
eerste klasse; het hoogst haalbare in die tijd. West-
Frisia kwam twee seizoenen uit op het hoogste 
niveau en trof tegenstanders als Ajax, Blauw Wit, 
Sparta, Hermes DVS (Schiedam), HVV (Den Haag), 
HBS (Den Haag), RCH (Heemstede), Stormvogels 
(IJmuiden), 't Gooi (Hilversum), KFC (Koog aan 
de Zaan). Zeer aansprekend en de club trok veel 
belangstelling. In het eerste seizoen werd West-
Frisia vierde en in het tweede jaar volgde de 
degradatie. 

Berichtgeving
In deze jaren verscheen zelfs de krant De Speciale 
Sportrevue voor Voetbalvereenigingen in West-

Friesland. Met heel veel aandacht voor West-
Frisia en Hollandia. Hollandia werd in voetbaljaar 
1932-1933 kampioen in de derde klasse, maar 
van promotie kwam het niet en de club bleef in 
de vergetelheid. Ook voor de clubs in opkomst 
was er plaats in de kolommen. De kranten die 
vanuit Hoorn hun weg vonden waren de (Nieuwe) 
Hoornsche Courant (protestant/neutraal) en Onze 
Courant (rooms-katholiek), een prima plek voor 
hun voetbalmededelingen en -resultaten.

Uitlaatklep in crisistijd
In het restant van de dertiger (crisis)jaren kreeg 
iedereen zijn plaats. Op de katholieke velden 
vonden vanaf 1930 ook de (toen nog) dorpsclubs 
Westfriezen (Zwaag) en De Blokkers hun plek. 
Wel diende in beide gevallen een veld geregeld 
te worden, maar toen dat eenmaal zo was, kon er 
gespeeld worden. Voetbal was in ieder geval een 
uitlaatklep voor mensen die met weinig genoegen 
moesten nemen. Er waren voetbalbonden voor 
iedere levensbeschouwelijke richting. En daaraan 
kwam een eind toen de bezetter in 1940 al die 
bonden onderbracht in een groot en overzichtelijk 
geheel: de NVB, later KNVB.

Zwaluwen '30: de eerste tien jaren
Het jaar 1930 kende in West-Friesland een ware 
lawine aan nieuw opgerichte voetbalverenigingen. 
De sport raakte meer en meer geaccepteerd en bleek 
uiteindelijk niet meer te stoppen. De Olympische 
Spelen van 1928 in Amsterdam hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Niet alleen bij de rooms-
katholieke bevolking (in Hoorn overigens al in 
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voetbalclubs speelden noodgedwongen 
mee in een regionale neutrale voetbalbond of 
een kantoorvoetbalbond. Alleen in Groningen, 
Amsterdam en Rotterdam bestonden er in 1925 
aparte christelijke voetbalbonden.
In 1925 begon 'Lichaamsoefening, het sportblad 
voor christelijke sport', een actie om een landelijke 
voetbalbond op te richten, resulterend in de instelling 
van een speciaal comité. Dit comité besloot tijdens 
een vergadering te Utrecht op 6 maart 1926 tot 
de oprichting van een Nederlandsche Christelijke 
Voetbalbond. De Bond zou een federatief karakter 
moeten krijgen en had als doel het voetbal op 
werkdagen te bevorderen. Het was de bedoeling 
dat er minstens acht districten zouden komen: 
Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Den Haag, 
Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Het 
initiatief bloedde dood, maar alom bleef de wens 
bestaan het christelijke voetbal apart te organiseren. 
Op 26 januari 1929 werd de Nederlandsche 
Zaterdagmiddag Voetbal-Bond (NZVB) opgericht 
op een bijeenkomst in het C.J.M.V.-gebouw in 
Utrecht. Deze naam geeft aan dat de bond ook 
open zou staan voor niet-christelijke voetbalclubs. 
Na een nieuwe enquête onder de belangstellende 
verenigingen werd besloten de bond toch op 
christelijke grondslag te vestigen. In het najaar 

1921), maar ook bij de jeugd van christelijke 
huize. Leerlingen van de christelijke ulo stonden 
aan het eind van de jaren twintig aan de basis van 
SDO. Het 'wilde' voetbal op een terreintje aan de 
Noorderveemarkt, maar al te vaak onderbroken 
door balrovende politieagenten, kreeg in 1930 een 
meer officieel vervolg door de oprichting op 15 
februari van CVV De Zwaluwen.
Onder protestanten stond voetbal niet hoog 
aangeschreven want velen onderschreven de 
stelling: wie sport, gaat niet naar de kerk en wie naar 
de kerk gaat, sport niet. Men had ernstige bezwaren 
tegen het voetballen op zondag en ook tegen de 
aandacht voor wedstrijden en individuele prestaties 
van voetballers in de pers, die als overdreven en 
als persoonsverheerlijking werd afgewezen. Toch 
ontstonden er christelijke voetbalclubs.

Landelijk Christelijke Voetbalbond
In juni 1919 werd de Nederlandsch Christelijke 
Voetbalbond in Amsterdam opgericht. Deze 
organisatie telde ondanks haar benaming 
hoofdzakelijk clubs uit Amsterdam, Hilversum 
en Zaandam. Zij organiseerde enige jaren een 
competitie, totdat er te weinig clubs over waren. 
Dit leidde ertoe dat de bond op 10 juli 1922 
formeel werd opgeheven. Sommige christelijke 

Samenstelling bestuur Zwaluwen:
1930-1931
S. Hiemstra, voorzitter
J. Kuin, secretaris
H. IJtsma, penningmeester
W. Haanstra

Dit werd al snel
H. IJtsma, voorzitter
J.J. IJtsma, secretaris
W. Haanstra, penningmeester
W. van dijk
C. P. Meilof

1931-1932
H. IJtsma, voorzitter
N.M.O. Mix, secretaris
W. Haanstra, penningmeester
W. van Dijk
C. P. Meilof

Hollandia kampioen 

seizoen 1932-1933. 

Staand vlnr: L. van der 

Zel, D. Dekker, A. Verëll, 

C. Veenboer, J. Haring, F. 

Wakker, A. Keijzer.

Zittend vlnr: C. van der 

Rol, J. Neefjes, C. Röde, 

P. Tonneman en G. 
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van 1929 werd de naam dan ook veranderd in 
Christelijke Nederlandsche Voetbalbond (CNVB). 
Er werd in 1929-1930 met een competitie begonnen 
in de districten Utrecht en Zwolle. 
De C.N.V.B. bereikte in de jaren 1934-1936 de 
grootste omvang en telde toen vijftien afdelingen:
Afdeeling I: Utrecht; II: Zwolle; III Twente-
West; IV Noord-Holland (later West-Friesland); 
V Amsterdam; VI Drenthe; VII Friesland; VIII 
Twente-Oost, IX Noord-Brabant; X Apeldoorn; XI 
Veluwe West; XII Gelderland Zuid; XIII Zeeland; 
XIV Arnhem en XV Gelderland Oost en district 
Rotterdam. 
Vanaf 1938 werd de nummering losgelaten en 
bestonden enkel nog de actieve Afdelingen Utrecht; 
Zwolle; Amsterdam; Friesland; Twente; Apeldoorn; 
Zuid-Gelderland; Groningen en Rotterdam.

Tal van christelijke clubs hebben zich nooit bij 
de CNVB aangesloten. Zij beleven liever in de 
zaterdagmiddagcompetities van hun plaatselijke 
neutrale bond spelen.  Op 31 juli 1940 ging de 
CNVB op in de (K)NVB. 
                                                                   
In Noord-Holland waren in de jaren twintig 
schoorvoetend de eerste clubs op christelijke 
grondslag opgericht, maar deze legden alweer 
snel het loodje. DINDUA (Enkhuizen) uit 1928, 
gevolgd door Zwaluwen (Hoorn) uit 1930, ZCFC 
(Zaandam) uit 1931 en Blauw Wit W (Wormerveer) 
van 1934 (niet te verwarren met Blauw Wit uit 
Medemblik uit 1932) bleken de echte volhouders.

Het eerste bestuur van Zwaluwen, dat in die 
tijd ook werd aangeduid als CVV, HVV of HCSV 
De Zwaluwen, bestond uit de heren H. IJtsma 
(voorzitter), J.J. IJtsma (secretaris), W. Haanstra 
(penningmeester) en W. van Dijk en C.P. Meilof 
als leden.  Omdat Zwaluwen in eerste instantie 
niet de beschikking had over een eigen veld moest 
er met name gespeeld worden tegen clubs die 
wel een eigen voetbalveld hadden. 'Thuis' onder 
meer op het veld achter de HBS (Zwarte Pad). In 
de eerste helft van 1930 oefende de nieuwe club 
onder meer tegen (de) HBS, Stormvogels (Hem), 
RK (!) ULO, Hollandia combinatie, DWS (Hoorn), 
Schoorl, Bergen, Uitgeest, de Hoornse Handels- 
en Kantoorbedienden, de Gezellen en DINDUA. 
Redelijk snel beschikte Zwaluwen al over twee 
elftallen. Van het tweede elftal maakten P. Haanstra; 
E. Moen, D. Batema; S. Veen, A. de Graaf, G. 
Scholten; B. Bakker, H. Hekkert, P. de Jong, S. 
Wiggelaar en W. Van Dijk (reserves Hekkert en 

Roodzand) deel uit. De tegenstanders kwamen uit 
alle toen denkbare geledingen van het voetbal en 
de samenleving. Zwaluwen speelde uit principe op 
zaterdag en niet op zondag. Verder werd er in de 
club prijs gesteld op gezelligheid. Zo werd jaarlijks 
een feestavond gehouden en werden trips gemaakt 
naar tegenstanders 'wat verder weg' zoals Stavoren 
en Harderwijk. De dagen van de CNVB werden 
vast bezocht. Zowel de landelijke dagen als de 
provinciale.

Hoornse competitie
In de tweede helft van 1930 werd een soort 
competitie gemaakt waarin elftallen van Hoornse 
verenigingen uitkwamen. Eind juli 1930 werden 
de volgende indelingen bekend gemaakt: Afdeling 
A. Forward C., Handels- en Kantoorbedienden, 
R. A., Gezellen, Zwaluwen 1 en Kaasknechten. 
Afdeling B: Hollandia adspiranten, Zwaluwen 2, 
Forward junioren, DWS, Zwaluwen aspiranten. 
Competitievoetbal in CNVB-verband was er nog 
niet in West-Friesland.
Ook werd er met enige regelmaat gespeeld om 
de eer en een beschikbaar gestelde prijs tegen 
bijvoorbeeld DINDUA of de Hoornse Rode Duivels. 
Zwaluwen '30 kon in de Hoornse krachtmeting 
verschijnen in de volgende opstelling: J. Vet; J. 
Ott, C. Meilof; Tonneman, Nijdam, De Vries; P. 
Ott, De Vrij, Blasweiler, Van Dijk en Posthuma. 
Tegenstander de Hoornse Rode Duivels kende de 
volgende spelers: C. Röde; K. Wiggers, J. Tol; J. 
van der Vuurst, L. Lommers, R. van der Gracht, W. 
Volten, B. van Hinte. L. van der Zel, N. Schotten 
en S. Kroonenburg. De spannende 'strijd' leverde 
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en diende op 18 juni 1932 een beslissingswedstrijd 
in Hoogkarspel uit te maken wie van de twee 
de sterkste was op dat moment. DIDUA won 
overtuigend met 6-1. Enige tijd daarna werd 
deelgenomen aan de Bondsdag van de CNVB in 
Amersfoort. Daar werd gespeeld tegen clubs met 
een gelijke achtergrond. Zwaluwen won daar van 
DOTO (1-0) uit Utrecht en verloor van DINDUA 
(0-1). Zwaluwen trad daar een jaar later aan tegen 
Eendracht (Rotterdam) en Sparta uit Meppel.

Eigen veld Geldelozeweg
Na drie jaar behelpen (onder meer op het veld 
achter de HBS) 'kreeg' Zwaluwen begin 1933 een 
eigen (betere) accommodatie. Maar voor het zover 
was moest veel werk worden verzet en de nodige 
gelden worden ingezameld. Zo werd er onder meer 
een verkoopactie gehouden in de Noorderkerk. 
En na verloop van tijd kwam er (onder de 'rook' 
van de Watertoren Keern/Geldelozeweg) dat eigen 
grasveld. Eerst dienden de greppels, die het terrein 
'sierden', zo goed mogelijk te worden weggewerkt. 
De handen moesten dus (met plezier) uit de 
mouwen. Vlakbij was een boerenschuur waar men 
zich kon verkleden. Het nieuwe terrein werd 
officieel in gebruik genomen met een wedstrijd 
tegen het Medemblikker Sparta. De thuisclub 
(met recht..) won met 4-2. Competitiewedstrijden 
vormden begin jaren dertig een klein deel (een 
derde) van het totaal aantal wedstrijden van 
Zwaluwen. Het was gebruikelijk om een najaars- 
en voorjaarscompetitie te spelen. 

Meer clubs op zaterdag
In de najaarscompetitie van 1933 trad Zwaluwen 
in afdeling IV 1e klasse CNVB aan tegen 
DINDUA, Sparta Medemblik en Jong Holland. 
Deze wedstrijden leverden een overwinning en vijf 
nederlagen op. Zwaluwen: Haanstra; Prost, Boll; 
IJtsma, Hekkert, Weijling; C. Posthuma, Groot, 
Van Dijk, R. Posthuma, Meilof. Reserves: P. Hekkert 
en Jongh Visscher. Aan de voorjaarscompetitie 
van 1934 namen naast DINDUA en Zwaluwen 
ook ADO (Breezand), Jong Holland (Alkmaar) 
en VVZ (Sint Pancras) deel. DINDUA sloot alle 
acht wedstrijden winnend af. Zwaluwen won drie 
maal. De najaarscompetitie van 1934 kende als 
deelnemers Jong Holland (nummer een), DINDUA, 
ADO (Breezand), CJMV (Enkhuizen) en Zwaluwen.

Districtsdag Alkmaar
In de najaarscompetitie van 1935 was DINDUA 
Zwaluwen net de baas. Tijdens de CNVB 

tweemaal een 0-0 op. Half oktober (zaterdag 18 
oktober 1939) trad Zwaluwen aan tegen DINDUA. 
De aftrap op het terrein van de Rijks HBS was om 
16.00 uur. Zwaluwen speelde met: Koen; Nijdam, 
Van Dijk; Ott, Heijman, Mix; Veen, Hendriks, 
Tonneman, Mouthaan en Meilof. Na een 1-0 stand 
met de rust werd het 1-1.
In het seizoen 1931-1932 kreeg voorgaand geschetst 

beeld een vervolg. Nu werd onder meer gespeeld 
tegen de voorloper van het inmiddels verdwenen 
Blauw Wit (Sparta) Medemblik, De Blokkers en 
Holland (Alkmaar). Hoogtepunt was een trip (met 
de boot) naar Stavoren waar Quick met 5-3 werd 
verslagen en het er zeer gezellig toeging.
In de zomer van 1932 werd mede door het voetbal 
van Zwaluwen de basis gelegd voor de zo bekende 
volière op de Vest. Er werd gespeeld tegen een 
elftal dat was samengesteld uit bewoners van het 
Nieuwland. Het met veel tamtam aangekondigde 
duel trok veel publiek (gesproken werd van 2.000 
man) in dat verder stille jaargetijde zodat een 
aanzienlijk bedrag voor het goede doel beschikbaar 
kwam. Iedereen in Hoorn kon daarna genieten van 
de fraaie aanwinst op de Vest.

Proefcompetitie CNVB
Eerder dat jaar startte de eerste competitie van de 
CNVB. Het was een proefcompetitie waaraan werd 
deelgenomen door Zwaluwen, DINDUA 1 en 2 en 
Blauw Wit (Sparta) Medemblik. Na zes wedstrijden 
eindigden DINDUA en Zwaluwen gelijk aan kop 
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districtsdag in Alkmaar waren de roodzwarten wel 
sterker (1-2). De na zeges op DINDUA 2, Vlug en 
Vaardig en Excelsior (Den Helder) gewonnen beker 
werd getoond in de etalage van de boekwinkel van 
Karssen aan de Gedempte Turfhaven. 
Uitslag Voorjaarscompetitie 1935: 1. DINDUA 
8-13; 2. ADO Breezand 8-10; 3. Zwaluwen 8-7; 
4. Jong Holland 8-6 en 5. VVZ 8-4.   Uitslag 
Najaarscompetitie: 1. DINDUA 6-10; 2. Zwaluwen 
6-9; 3. Jong Holland 6-2; 4. DINDUA 2 6-3.

Met Hoornsche Boot naar Urk
In de competitie 1936-1937 ontmoette Zwaluwen 
voor het eerst ook USV. De reis naar Urk werd 
gemaakt met de Hoornsche Boot en volgens 
overlevering verwerkte niet iedereen die meeging 
de golfslag van het (nieuwe) IJsselmeer even goed. 
Andere tegenstanders op Urk waren DINDUA 
1 en 2 en Jong Holland. Zwaluwen 1 kende de 
volgende samenstelling: S. Fonteijn; J. van dijk, 
C. P. Meilof; W. Haanstra, S. Fonteijn, N. Majoor; 
A. Kooger, C. Kleppe, A. Groen, W. van Dijk, R. 
Posthuma. DINDUA speelde in dat voetbaljaar 
ook in de CNVB competitie Amsterdam. De club 
uit Enkhuizen werd weliswaar kampioen, maar 
sneuvelde in de strijd om de landstitel tegen Oranje 
Nassau uit Sneek. De 0-0 thuis bleek niet genoeg.

Echte competitie
Vanaf het seizoen 1937-1938 kreeg de CNVB-
competitie echt gestalte. DINDUA, Zwaluwen, 
SOS, DVV, Blauw wit, Famos, AMVJ en Ouderkerk 
speelden veertien wedstrijden in de Amsterdamse 
afdeling. Uitslag: 1. DINDUA 13-23; 2. Zwaluwen 
13-20; 3. SOS 14-20; 4. DVV 13-16; 5. Blauw 
Wit 14-13; 6. Famos 13-10; 7. AMVJ 14-4; 8. 
Ouderkerk 14-2. Zwaluwen speelde tegen Famos 
thuis in de volgende opstelling: S. Fontijn; D. 
Fonteijn, J. van Dijk; F. G. Tros, W. te Lintel 
Hekkert, W. Haanstra; A. H. J. Kooger, P. van 
Dijk, A. Groen, C. Kleppe, C.P. Meilof. Reserve: P. 
Weijling.  DINDUA werd dus kampioen en moest 
om het kampioenschap spelen tegen Olympia uit 
Rotterdam. Thuis werd het 2-4 (en gestaakt). Uit 
moest diep gebogen worden na de 7-1 nederlaag.

Noodcompetitie
In 1939 vierden de CNVB en Sparta Medemblik het 
tienjarig bestaan. Zwaluwen en DINDUA speelden 
in de competitie 1938-1939 een bescheiden rol. 
In de groep met DVV, SOS, DINDUA, Famos, 
DDS, Ouderkerk, Zwaluwen en Blauw Wit werd 
Zwaluwen voorlaatste. De berichtgeving in de 

kranten van Enkhuizen en Hoorn werd heel 
summier.
De noodcompetitie 1939-1940 (in verband met 
de mobilisatie van dat moment), wat de laatste in 
CNVB-verband was geworden, kreeg geen gestalte. 
Er werd op zich laat in het jaar gestart en na 
enkele wedstrijden gooiden slecht weer en een 
lange winter roet in het eten. In maart kon er wel 
weer worden gespeeld, maar begin mei 1940 was 
Nederland in oorlog.
De bezetter maakte een eind aan het gescheiden 
optrekken van de Nederlandse voetbalbonden. 
De logica daarvan ontging de bezetter. Nadat alle 
voetbalbonden in augustus 1940 fuseerden vond 
er in Zaandam een bespreking plaats tussen alle 
clubs uit Noord-Holland Noord en de Zaanstreek, 
die voordien op zaterdag speelden om te peilen 
of er voldoende belangstelling was voor een 
zaterdagmiddagcompetitie binnen de NVB afdeling 
Noord-Holland.

Voetbal op zaterdag
Dit bleek zo te zijn en de NVB accepteerde 
het voorstel voor een Noord-Hollandse 
zaterdagcompetitie waaraan DINDUA, ZCFC, 
Blauw Wit W, Jong Holland, Zwaluwen (Hoorn), 
Hille's SV (Zaandam) en DES 1937 (Zaandam) aan 
mee deden met één of meer elftallen. 
In de 'nieuwe' NVB afdeling Noord-Holland begon 
het seizoen 1940-1941 eind september. 
De eindstand werd: 1. DINDUA 12-21. 2. ZCFC 
12-18. 3. Blauw Wit W 12-14. 4. Jong Holland 
12-12. 5. Zwaluwen 12-10. 6. Hille's SV 12-10. 7. 
DES 1937 12-0. De eindstand van de competitie 
1941-1942 is onbekend. In het seizoen 1942-1943 
luidde deze: 1. Jong Holland 8-15. 2. DINDUA 8-9. 
3. Blauw Wit W. 8-7. 4. HCSV Zwaluwen 8-6. 5. 
ZCFC 8-3. En in 1943-1944: Jong Holland 1 14-20. 
DINDUA 1 13-20. (Vanwege bondsbesluit geen 
kampioen!). HCSV Zwaluwen 14-18. Jong Holland 
2 14-13. Blauw wit W. 13-11. ZCFC 2 14-10. ZCFC 
1 14-6. DINDUA 2 14-6. Jong Holland 1, ZCFC 
1 en ZCFC 2 punten in mindering wegens niet 
opkomen. 
De afdeling Noord-Holland vermeldt geen voetbal 
in het seizoen 1944-1945. Daartoe leenden de 
omstandigheden (oorlogshandelingen) zich bepaald 
niet. Het feit dat niet gevoetbald werd, bood de 
leden van Zwaluwen een goede gelegenheid om 
in het geheim de revue Herrijzend Nederland 
voor te bereiden. Vlak na de bevrijding werd deze 
voorstelling maar liefst tien keer opgevoerd in een 
uitverkochte Parkzaal.
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de volière aan de Pakhuisstraat 
Het initiatief tot het oprichten van een volière 
in Hoorn wordt genomen door Klaas Bergsma 
in 1929. Hij is leraar aan een lagere school en 
afkomstig uit de Langedijk. Bergsma betrekt 
zijn vriend, amanuensis aan de Rijks Tuinbouw 
Winterschool, F. Jansen, bij zijn plan. Samen 
bedenken zij dat het plan gefinancierd kan worden 
door schoolkinderen te laten collecteren. Leerlingen 
van de Ambachtsschool zouden het vogelhuis 
bouwen, zodat alleen de materiaalkosten bijeen 
gebracht moeten worden. Daarvoor denken ze 
1.500 tot 1.600 gulden nodig te hebben. Een 
voorlopig plan wordt bij de gemeente ingediend. 
Die gaat akkoord, omdat het plan door veel mensen 

gedragen wordt: kinderen, ouders, familie, vrienden 
en onderwijzend personeel. Een ontwerptekening 
door onbekende maker komt voor handen. 
De collecte met de 'volièrebusjes' brengt slechts 
428,29 gulden op. In de Ambachtsschool aan het 
Keern is inmiddels de leraar smeden en lassen, 
Brouwer, met zijn leerlingen aan de constructie 
begonnen. In mei 1930 publiceert de krant er een 
afbeelding van. Ook wordt vermeld dat er definitief 
voor het 'Vestplantsoentje' is gekozen als plaats 
waar de volière moet komen. 

Hoornse verenigingen
Er wordt de gemeente toestemming gevraagd en 
ook verkregen om een straatcollecte te houden. Dat 
levert 537,11 gulden op; weer teleurstellend voor 
het comité. Eind juni 1930 wordt ondanks alles 
tot een definitieve stichting besloten. Men verzoekt 
B&W om te zijner tijd de volière als geschenk te 
aanvaarden. Drie maanden later komt het advies 
van de bouwcommissie binnen. Ondanks dat 

enkele particulieren wat geld doneren is er nog 
niet genoeg geld binnen. Men besluit de Hoornse 
verenigingen per brief om een bijdrage te vragen. 

Op 12 februari 1931 wordt het volière-voorstel aan 
de gemeenteraad voorgelegd. Gemeentesecretaris 
Room kondigt aan dat de gemeente wat vogels 
zou aanschaffen. De verkoop van zwanen 
(?!) zou dan de kosten moeten dekken. De 
verzorgingswerkzaamheden in de volière zou niet 
door de tuinbaas (plantsoenendienst) verricht 
moeten worden, maar door iemand die al een 
bijkomstige betrekking in gemeentedienst vervulde. 
In maart gaat het besluit naar Gedeputeerde Staten. 
Deze gaat snel akkoord. In mei staat de teller op 
1.371,40 gulden. Dat is nog ongeveer 200 gulden 
tekort. Ook zijn er giften in natura: voornamelijk 
sierduiven. De afdeling Hoorn van de vereniging 
van schilderspatroons biedt aan het geheel gratis te 
schilderen. 

Nieuwlandia tegen Zwaluwen
Dirk Tober van brandstoffenhandel 'Gluck Auf' 
aan het Nieuwland bedenkt een plan om de laatste 
gelden bijeen te brengen. Er wordt een vergadering 
belegd in café Roemer met de buurtbewoners 
en middenstanders van het Nieuwland, het 
volièrecomité, Christelijke Muziekvereniging 
Crescendo en de Christelijke Voetbalvereniging 
Zwaluwen. Het voorstel is een voetbalelftal samen 
te stellen en Nieuwlandia te noemen. Het doel: 
een wedstrijd spelen tussen dit gelegenheidsteam 
en De Zwaluwen. De baten zijn uiteraard voor 
de volière. De Hoornsche Courant publiceert een 
prachtig artikel. Entreekaartjes kosten 20 cent en 
de voorverkoop gaat van start. De wedstrijd vindt 
plaats op 21 juni 1931 op het terrein van de R.H.B.S. 
aan het Zwarte Padje. De voorverkoop ziet er al 
veelbelovend uit. Op de dag zelf zijn waren bijna 
2000 toeschouwers aanwezig. Crescendo maakt 
vooraf een rondgang door de stad, gevolgd door 
beide elftallen. Van gewoon voetbal, weet iedereen, 
zal geen sprake zijn. Het elftal Nieuwlandia heeft 
een bijna carnavaleske uitmonstering aan. Met veel 
theatraal gebaar en hard zwoegen wordt het eerste 
doelpunt gemaakt door Nieuwlandia. Zwaluwen 
maakt na verwoede strijd de gelijkmaker. Na afloop 
verlaten de elftallen triomfantelijk het strijdperk 
achter Crescendo aan, maar nu in auto's. 

Marmottenhuis
De kas van de volière kan gespekt worden met 
300 gulden! Van het overgebleven geld wordt een 

Volière Achter de Vest - 

Pakhuisstraat
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de volière aan de Pakhuisstraat 
marmottenhuis gebouwd. De bouwcommissie vindt 
dit geen verfraaiing. Maar als het onvermijdelijk 
is, stelt de bouwcommissie voor om de gesloten 
achterkant van het 'hok' met beplanting aan het oog 
te onttrekken. Het antwoord, gedateerd 3 juli 1931, is 
ondertekend door J.C. Kerkmeijer, voorzitter van de 
bouwcommissie en medeoprichter van Oud Hoorn 
en de Ambachtsschool. Het marmottenhuis wordt 
toch gebouwd ondanks klachten van bewoners van 
de Draafsingel. Ook worden enige struikjes aan de 
Vest geplant. De windwijzer die de volière bekroont 
wordt gesmeed door Brouwer in de smederij aan het 
Nieuwland van zijn voormalige leerling Jac Groot. 
De Hoornsche Courant kan op 12 juli 1931 melden 
dat Hoorn een attractie rijker is.

Even terug naar Van der linden Van Sprankhuizen

frans Zack

In het kwartaalblad nummer 
3 van 2016 stond een artikel 
over de historie van het 
Hoornse automobielbedrijf 
Van der Linden Van 
Sprankhuizen. Daar werd 
een foto bij geplaatst, 
gemaakt bij het 25-jarig 
bestaan van het bedrijf in 
maart 1961. Op deze foto 
staan 32 personen afgebeeld 
die op dat moment directie 
en personeel vormden. Naar 
aanleiding van deze foto 
kregen wij de vraag, o.a. van 
mevrouw C. Balk-Sijp, of wij ook de namen wisten 
van de afgebeelde personen. Daarvoor zijn wij te 
rade gegaan bij Frans Visser die bijna vijftig jaar bij 
het bedrijf gewerkt heeft en zelf ook op de foto te 
zien is. 
Voor de duidelijkheid hebben wij de afgebeelde 
personen een nummer gegeven.
Ome Daan? (1), Martin Geel (2), Jan Koning (3), 
Hielke Dijkstra (4), Klaas Roele (5), Piet Bos (6), 
Piet Olders (7), Willem Vlaar (8), Arie de Wildt 

(9), Steven Buis (10), Kees Aay (11), Mijnheer Duin 
(12), Piet Stam (13), Joop Maliepaard (14), Tom 
van Dulmen (15), Arie v.d. Linden v. Sprankhuizen 
(16), Peter v.d. Linden v. Sprankhuizen (17), Ome 
Jan v.d. Linden v. Sprankhuizen (18), Nico Stam 
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cHrist stOffelen

In deze aflevering komen de aanwinsten uit de 
periode november 2016 tot half januari 2017 
aan de orde. Om te beginnen bespreek ik enkele 
van de gedane aankopen. Als eerste noem ik 
het in 1985 verschenen, omvangrijke werk The 
Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-
1791. Cornelis C. Goslinga (Schiedam, 1910 
– Californië, 2000) behandelt in dit boek de 

activiteiten van de in 1675 opgerichte Nieuwe 
West-Indische Compagnie in de Cariben en de 
drie Guyana's. Onder dit laatste drietal verstaan 
wij tegenwoordig de landen Guyana, Suriname 
en het Frans overzees departement Frans-Guyana. 
Uitgebreid en grondig komen alle stadia van de 
Tweede Geoctroyeerde West-Indische Compagnie 
ter sprake, vanaf de oprichting via groei, bloei en 
geleidelijke aftakeling tot de opheffing eind 1791 
en de zakelijke afwikkeling in 1792. 
Onder redactie van Ad Leerintveld en Jan Bedaux 
verscheen begin november vorig jaar het boek 
Historische Stadsbibliotheken in Nederland. Deze fraaie 
uitgave is een bundeling van studies over openbare 
stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf 
circa 1560 tot 1800. In zestien hoofdstukken wordt 
een aantal stadsbibliotheken uitvoerig behandeld. 
Daarna wordt er nog kort aandacht besteed 
aan een aantal andere historische bibliotheken, 
waaronder de stedelijke boekerij van Hoorn. Maar 

al eerder in het boek komt deze ter sprake bij de 
geschiedschrijving van enkele andere bibliotheken. 
De stedelijke bibliotheek van Hoorn kwam voort 
uit de kerkelijke librije en was gevestigd in de in 
1369 gestichte Grote Kerk van Hoorn. Het ging 
hier om een zogenaamde kettingbibliotheek, 
waarin de boeken aan een kast of leesplank 
waren vastgeketend om te voorkomen dat ze 
uit de bibliotheek zouden worden meegenomen. 
Bijgaande afbeelding toont hoe dat er uitgezien 
kan hebben. Toen de Grote Kerk van Hoorn op 3 
augustus 1838 door brand werd verwoest, ging ook 
de daarin gevestigde bibliotheek geheel verloren. 
Doordat alle boeken vastgeketend waren kon geen 
enkel boek gered worden. Andere bibliotheken, 
die de boeken toen nog met kettingen vast hadden 
staan of liggen, hebben na de fatale brand in Hoorn 
die kettingen verwijderd. Daarna was het wel 
nodig het toezicht op de boeken en bezoekers in de 
bibliotheek te verscherpen. Iedere geïnteresseerde 
die zo'n bibliotheek, bijvoorbeeld de Librije van 
Enkhuizen of die van Zutphen, bezocht heeft, kan 
zich een pijnlijk goede voorstelling maken van hoe 
'n grote schat er bij de kerkbrand in 1838 te Hoorn 
verloren is gegaan!
De volgende aankoop betreft De kinderkolonie. 
'Tot een werkzaam leven opgeleid': De wezenopvang 
in Veenhuizen (1824-1859). Deze uitgave uit 2016 
is het derde boek van Wil Schackmann, dat in 
onze boekenverzameling is opgenomen. U kunt 
Schackmann kennen van zijn lezing voor onze 
vereniging op 1 maart 2010, zijn artikel in ons 
blad en mijn besprekingen van zijn eerdere 
boeken, die in 2010 en 2013 verschenen. In De 
kinderkolonie beschrijft Schackmann de lotgevallen 
van de wezen, vondelingen en verlaten kinderen die 
'opgezonden' waren naar de kolonie in Veenhuizen, 
maar ook van de opzieners en de bestuurders 
aldaar. Ook behandelt hij de besluitvormingen, 
activiteiten en bijkomende problemen op landelijk 
en plaatselijk niveau, die met het ongetwijfeld 
goedbedoelde initiatief van een 'landbouwend 
weeshuis' samenhingen. Zo kunnen we lezen hoe 
in 1825 te Hoorn het vertrek van de eerste kinderen 
aanvankelijk werd verhinderd vanwege wat de 
weeshuisregenten 'overdreven medelijden van 
eenigen uit de burgerij' noemden. De gemoederen 
zouden in Hoorn zo hoog zijn opgelopen, dat 
militair ingrijpen noodzakelijk was om de rust te 
herstellen. Hoe een en ander verder verliep is te 
lezen in het boek, maar ook rechtstreeks te horen 
uit de mond van Wil Schackmann. Hij zal namelijk 
naar aanleiding van De kinderkolonie op 21 maart 
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2017 zijn tweede lezing voor onze vereniging 
verzorgen. 
Nog tot en met 9 april is in het Westfries Museum 
(WFM) een bijzondere tentoonstelling te zien: 
'Vêrlander - weeskinderen van de VOC'. In het 
daarbij behorende boek, Vêrlander; forgotten children 
of the VOC, lezen we hoe in Afrika, Australië en 
Indonesië de bemanning van de VOC-schepen zijn 
sporen naliet in de genen van de bevolking aldaar. 
De prachtige portretfoto's, die Geert Snoeijer 
maakte en die nu in het WFM hangen, vertellen al 
hele verhalen bij dit onderwerp. Fotograaf Snoeijer 
werkte twee jaar aan het project Vêrlander, veelal 
in samenwerking met antropoloog Nonja Peters, 
historicus Bart de Graaff en taalwetenschapper 
Aone van Engelenhoven. Zij zorgden voor de 
verdiepende verhalen bij de foto's, waarvan we 
veel terugvinden in het Vêrlander-boek. Met de 
tentoonstelling en de bijbehorende audiotour slaagt 
het WFM er m.i. prima in om de volkenkundige 
betekenis van de periode van de VOC en de tot in 
het heden doorwerkende gevolgen daarvan, voor 
een breed publiek inzichtelijk te maken.
Negen auteurs, van wie M. Carasso-Kok en J. 
Levy-van Halm ook het redactiewerk voor hun 
rekening namen, schreven het prachtige boek 
Schutters in Holland; kracht en zenuwen van de stad. 
Dit lijvige werk verscheen in 1988 bij de expositie 
'Schutters in Holland' in het Frans Halsmuseum 
te Haarlem. Het behandelt uitgebreid het ontstaan 
en de geschiedenis van de schutterij, waaronder 
het functioneren van deze organisatie bij het 
handhaven van de openbare orde en het verdedigen 
van de stad. Ook het rijke verenigingsleven, waarin 
schuttersfeesten en tradities een belangrijke rol 
speelden, wordt behandeld. Tevens wordt in 
Schutters in Holland uitgebreid aandacht besteed 
aan de tastbare overblijfselen van de schutterijen, 
zoals gebouwen, geschilderde schuttersstukken, 
documenten, wapens en objecten van allerlei 
materiaal, veel van zilver. Van deze zaken is een 
groot aantal illustraties in het boek afgebeeld, 
waarvan een flink deel in kleur. Bijgaande illustratie 
toont een zilveren schutterspenning met daarop een 
fraai aanzicht op de stad Hoorn en een uitbeelding 
van Sint Joris met de draak. Sint Joris was de 
beschermheilige van het gilde der Oude Schutters.
Ook deze keer zijn er enkele schenkingen te 
vermelden, waarvoor ik namens Oud Hoorn de 
gulle gevers hartelijke wil bedanken. De heer 
P. de Wit uit het Duitse Nordhorn schonk onze 
vereniging een aantal mappen met interessante 
inhoud. De twee oudste mappen bevatten brieven, 

informatie en offertes uit 1935 en 1936 betreffende 
de aankoop van een nieuwe drukpers voor Drukkerij 
H. Stumpel te Hoorn. Drukkerij Stumpel deed 
hiervoor zaken met N. V. Machinehandel Mahez te 
Amsterdam, maar het meeste informatiemateriaal 
is afkomstig van het bedrijf Koebau in Duitsland. 
Koebau staat voor Schnellpressenfabrik Koenig 
& Bauer A.-G. te Würzburg. De overige mappen 
uit de schenking betreffen aankopen van nieuwe 
drukkerijmachines in de jaren 1959 t/m 1962. 
De drukkerij van Stumpel heette toen inmiddels 
Drukkerij Noord-Holland. Ook deze mappen 
bevatten veel interessant materiaal, weer van 
Koebau, met veel meer foto's dan in de oudere 
mappen. 
Uit handen van Dianne Beerepoot, bestuurslid 
van muziekvereniging Sint Caecilia Zwaag, 
ontvingen wij het boekwerkje St. Caecilia Zwaag 
100 jaar, historie en herinneringen 1914-2014. Deze 
jubileumuitgave is een prettig vormgegeven lees- en 
kijkboekje. Naast de pure geschiedschrijving bevat 
het overzichtelijk gepresenteerd feitenmateriaal en 
leuke verhalen. Het geheel is gelardeerd met een 
groot aantal duidelijke foto's en opmerkelijke, 
veelal grappige uitspraken. 
Van de Hoornse zaalvoetbalvereniging Hovocubo 
ontvingen we de fraai uitgevoerde jubileumuitgave 
Hovocubaan 1966-2016. Door middel van teksten, 
foto's en andere illustraties wordt een duidelijk 
beeld gegeven van de vereniging en haar leden. 
Bij het boek hoort zelfs een bijzonder goed en 
leuk interactief gedeelte. Op verscheidene plaatsen 
in de tekst verwijst het Hovocubo logo 

 
naar de 

website van de vereniging waarop meer informatie 
bij de tekst of bijpassend (vooral bewegend) 
beeldmateriaal te vinden is. 
Mevrouw Corry Knip schonk ons het boek 
De kleurrijke wereld van de VOC, het Nationaal 
Jubileumboek VOC 1602 / 2002. Deze makkelijk 
leesbare uitgave is door de vele prachtige illustraties 
ook een prettig boek om door te bladeren en van 
te genieten. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227.
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gaaf geconserveerd oorlogsschip op de bodem van 
de Finse Golf. De bouwgeschiedenis van dit schip 
is verbonden met die van de Zantvoort. Er is ook 
een interessante relatie tussen de tekening van 
Teylers Museum en een schilderij van het Westfries 
Museum in Hoorn, een relatie die aan het einde van 
dit artikel nader wordt toegelicht. 

De voorstelling
De tekening is een zeer gedetailleerde weergave 
van de Zantvoort. Het oorlogsschip vormt het 
middelpunt van de compositie waarbij de 
toeschouwer vol zicht heeft op de achterzijde 
van het schip. De spiegel, zoals de achterzijde in 
scheepstaal wordt aangeduid, is rijk gedecoreerd 
met beeldhouwwerk. Tussen twee rijen vensters 
staat de naam van het schip. De spelling op de 
tekening is Zantvoort maar in schriftelijke bronnen 
is de spellingsvariant Santvoort gebruikelijker. Op 
de spiegel kunnen twee wapenschilden worden 
onderscheiden. Het wapenschild boven de naam 
toont twee gekruiste ankers, een wapen dat door 
alle admiraliteiten in Nederland werd gebruikt. 

peter swart

In de collectie van Teylers Museum te Haarlem 
bevindt zich een tekening van het oorlogsschip 
Zantvoort, die volgens de museumcatalogus door 
de Hoornse marineschilder Jan Claesz Rietschoof 
(1652-1719) is vervaardigd.1 Tot voor kort 
leidde dit fraaie scheepsportret een onopvallend 
bestaan. Voor zover bekend is het werk nooit 
eerder in een publicatie afgebeeld. Mogelijk speelt 
de onbekendheid van het oorlogsschip Zantvoort 
daarbij een rol. Hoewel het schip in een haven ligt, 
ontbreekt een duidelijk herkenningspunt waardoor 
het tafereel zich lastig laat lokaliseren. Onlangs 
heeft de tekening van Rietschoof een nieuwe titel 
in de museumcatalogus gekregen: 'Oorlogsschip 
Zantvoort in afbouwfase in de Grashaven te Hoorn'. De 
tekening is namelijk niet alleen een scheepsportret 
maar ook een Hoorns havengezicht uit de vroege 
achttiende eeuw.
De belangstelling voor de tekening komt voort uit 
opzienbarend archeologisch nieuws dat in 2016 
wereldkundig werd gemaakt: de vondst van een 
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Het onderste gekroonde wapenschild is van West-
Friesland. De stuurboordzijde van het oorlogsschip 
heeft een groot aantal openstaande geschutspoorten 
verdeeld over meerdere dekken. Via een ladder 
en een poort op het onderste geschutsdek 
hebben sjouwers en timmerlieden toegang tot het 
oorlogsschip. De hoge mate van detaillering is ook 
fraai te zien in de weergave van de masten en het 
touwwerk. Rietschoof heeft zijn best gedaan om de 
complexe tuigage zo natuurgetrouw mogelijk weer 
te geven. 
Rondom de Zantvoort is een aantal kleinere 
vaartuigen afgebeeld. Bij het werkvlot naast het 
oorlogsschip liggen roeiboten afgemeerd en op de 
voorgrond vaart een roeiboot in de richting van de 
toeschouwer, een element dat voor verlevendiging 
van de voorstelling zorgt. Links op de voorgrond ligt 
een kleine vrachtvaarder, mogelijk een kaagschip. 
Dit type schip was lange tijd het werkpaard van 
de Zuiderzee. De West-Friese admiraliteit was 
afhankelijk van kleine vrachtvaarders om haar 
oorlogsschepen bij Texel te bevoorraden en bij 
terugkeer te 'lichten'. Rechts, voor de Zantvoort, ligt 
een tweede vrachtvaarder. 
Het grote schip in aanbouw, pal naast de Zantvoort, 
vormt een belangrijke aanwijzing voor het 
lokaliseren van de voorstelling. We kijken namelijk 
naar de admiraliteitswerf in Hoorn, gevestigd op 
het zuideinde van het Oostereiland. De werf was 
een omhekt terrein, gericht op de Grashaven. 
Geheel links heeft Rietschoof een zijgevel getekend, 
hoogstwaarschijnlijk van een loods of werkplaats 
die bij de werf hoorde.

Datum en signatuur
Hoewel op de tekening een datum ontbreekt, laat 
het zich dankzij de voorstelling zeer goed dateren. 
Van de Zantvoort is bekend dat de romp uiterlijk 
15 november 1708 moest worden opgeleverd. 
Bovendien weten we dat in Hoorn kort na 1 
oktober 1708 de bouw van een nieuw oorlogsschip 
startte. De oplevering van de romp van dit tweede 
schip, dat de naam Huis te Neck kreeg, diende voor 
1 september 1709 plaats te vinden.2 Het is geen 
gewaagde veronderstelling dat het in aanbouw 
zijnde schip op de tekening de Huis te Neck 
voorstelt. Want na de oplevering van dit tweede 
schip duurde het tot 1721 voordat in Hoorn weer 
een nieuw oorlogsschip op stapel werd gezet. 3 De 
conclusie op basis van deze gegevens luidt dat de 
tekening in 1709 tot stand moet zijn gekomen.
Behalve een datum ontbreekt op de tekening ook 
een signatuur of naam van de kunstenaar. De 

toewijzing aan Jan Claesz Rietschoof gaat zeker terug 
tot 1904, het jaar waarin een gedrukte catalogus 
van de tekeningencollectie van Teylers Museum 
verscheen.4 Maar in de negentiende eeuw was men 
een andere mening toegedaan. De vroegst bekende 
vermelding van de tekening in een veilingcatalogus 
uit 1833 omschrijft het als een 'zeer fraai' werk 
van H[endrik] Rietschoof, de zoon van Jan Claesz.5 
En ook op twee latere kunstveilingen in 1847 en 
1866 werd het scheepsportret van de Zantvoort 
verkocht als een werk van Hendrik Rietschoof.6 
Het vervaardigingsjaar van de tekening sluit vader 
noch zoon uit. Hendrik Rietschoof, die in 1678 in 
Hoorn het levenslicht zag, trad al op jonge leeftijd 
in de voetsporen van zijn vader. Van zijn hand is 
een gesigneerd scheepsportret uit 1693 bewaard 
gebleven dat hij op 15-jarige leeftijd moet hebben 
getekend.7 Het toewijzen van een schilderij of 
tekening aan een kunstenaar is complexe materie. 
Uitgebreid kunsthistorisch en technisch onderzoek 
kan mogelijk uitsluitsel geven. Eén ding staat 
vrijwel vast: het portret van de Zantvoort is gemaakt 
door een Rietschoof!

Nieuwe schepen
De Zantvoort is één van vijf nieuwe oorlogsschepen 
die in 1708 door de Admiraliteit van West-
Friesland en het Noorderkwartier op stapel werden 
gezet. Naar goed gebruik werd de bouw van 
de schepen verdeeld over de drie West-Friese 
havensteden: twee in Hoorn, twee in Enkhuizen 
en één in Medemblik. Het werk werd via een 
aanbestedingsprocedure aan particuliere aannemers 
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Zantvoort kwam op 29 juli 1708 tot stand toen hij 
als weduwnaar in het huwelijk trad met Wijnanda 
Maria Santvoort.9 Zij was een kleindochter van 
de bekende Amsterdamse portretschilder Dirck 
Santvoort. Ten tijde van de huwelijksinzegening 
was de bouw van het nieuwe oorlogsschip in volle 
gang: de tewaterlating, het moment waarop een 
schip zijn naam krijgt, moest nog plaatsvinden.
De tewaterlating van de Zantvoort verliep allerminst 
vlekkeloos. Volgens de admiraliteit bleef het 

schip 'bij het afloopen van de werff op het midden 
van sijn kiel aen de grondt […] sitten'. Bij deze 
ongelukkige start raakte de Zantvoort aan de 
onderzijde beschadigd met een structurele lekkage 
tot gevolg. Alle inspanningen ten spijt lukte het 
de admiraliteit niet om het probleem te verhelpen 
en was pompen de enige remedie om het nieuwe 
oorlogsschip drijvende te houden.10 Aanwijzingen 
dat de Zantvoort ooit dienst heeft gedaan, zijn 
niet gevonden. In 1717 meldden zich bij het 
admiraliteitsbestuur 'seeckere' kooplieden die een 
schip voor hun handelsactiviteiten wilden kopen. 
De Zantvoort was toen één van de schepen die 
voor deze transactie in aanmerking kwamen. Drie 
jaar later vond het ongelukkige schip een nieuwe 
eigenaar: de koning van Spanje. De Spanjaarden 
hadden weinig profijt van hun aankoop want uit 
diverse scheepslijsten valt op te maken dat de San 
Foit [=Zantvoort] in 1722 op de sloop eindigde.11

Gerbrand de Vicq en Wijnanda Maria Santvoort 
hebben het vertrek van de Zantvoort uit de haven 
van Hoorn niet meegemaakt. Wijnanda Maria 
overleed al in 1709, ruim een jaar na het huwelijk. 
Gerbrand kreeg in 1712 een laatste rustplaats in de 
Grote Kerk in Hoorn.

Scheepswrak in de Finse Golf 
Het portret van de Zantvoort heeft een directe relatie 
met het recent ontdekte wrak van een oorlogsschip 
in Finse wateren. Dit scheepswrak is in 2016 
geïdentificeerd als de Huis te Warmelo, het enige 
oorlogsschip dat in 1708 in Medemblik op stapel 

gegund. De admiraliteit bepaalde de voorwaarden 
en het bouwbestek op basis waarvan aannemers 
hun aanneemprijs berekenden. In principe kreeg 
de laagste inschrijver het werk toegewezen.
De vijf nieuwe schepen werden in twee series 
aanbesteed. Op 12 maart 1708 vond de gunning 
plaats van de eerste serie, bestaande uit een schip 
van 150 en een schip van 140 Amsterdamse voet 
lang. De bouw van de Zantvoort, het schip van 
150 voet [circa 42,5 meter], werd gegund aan 
houthandelaar Adriaan Scheene uit Hoorn. Hij was 
bereid het werk aan te nemen voor 52.900 gulden. 
Voor dit bedrag leverde Scheene overigens alleen 
de scheepsromp. De aanvullende kosten voor de 
tuigage van het schip, zoals masten en touwwerk, 
werden afzonderlijk op meer dan 42.000 gulden 
door de admiraliteit begroot.8 Op 1 oktober kreeg 
Adriaan Scheene ook opdracht voor de bouw van 
de Huis te Neck.
Hoogstwaarschijnlijk zijn beide schepen op het 
Oostereiland gebouwd. De tekening van Rietschoof 
vormt daarvoor een belangrijke aanwijzing. De 
admiraliteit had zich in 1692 op het Oostereiland 
gevestigd, nadat haar oude magazijn op het 
Baadland in hetzelfde jaar door brand was verwoest. 
Als houthandelaar kon Adriaan Scheene zelf een 
groot deel van het benodigde bouwmateriaal 
leveren. Voor het timmerwerk zal hij een 
meesterscheepstimmerman hebben gecontracteerd.

De Zantvoort
De naam Zantvoort roept niet meteen een associatie 
met Hoorn of West-Friesland op. Voor een 
mogelijke verklaring van de naam moet altijd 
eerst worden gekeken naar de bestuurders van de 
West-Friese admiraliteit die als opdrachtgevers bij 
de bouw waren betrokken. Het spoor leidt in dit 
geval naar Gerbrand de Vicq die in de jaren 1707-
1709 de stad Hoorn in het admiraliteitsbestuur 
vertegenwoordigde. De Vicq was afkomstig uit 
Amsterdam en vestigde zich na zijn huwelijk met 
Agatha van Neck in 1698 in Hoorn. Vanaf 1702 
was hij lid van de vroedschap waarna hij driemaal 
tot burgemeester werd verkozen. Ook was hij 
bewindhebber van de VOC-kamer Hoorn. De 
verbinding tussen Gerbrand de Vicq met de naam 
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werd gezet. De twee schepen zijn dus in hetzelfde 
jaar en voor dezelfde opdrachtgever gebouwd. Om 
van een zusterschip te spreken, gaat net een stap te 
ver, want met een lengte van 125 Amsterdamse voet 
was de Huis te Warmelo zeven meter korter dan de 
Zantvoort. Het Medemblikker schip was een fregat, 
een relatief snel en wendbaar schip dat zich goed 
voor konvooitaken leende. De Zantvoort laat zich 
classificeren als een linieschip, een schip dat met 
zwaar geschut de vijand op afstand kon beschieten.
In 1715 maakte het fregat Huis te Warmelo deel uit 
van een Engels-Nederlands eskader dat een grote 
groep koopvaarders in het Oostzeegebied moest 
beveiligen. Het was zijn eerste en tevens laatste 
missie. Op 25 augustus 1715 raakte het fregat 
midden in de Finse Golf een blinde klip waarna het 
korte tijd later zonk. 
In het licht van het archeologisch onderzoek naar 
de Huis te Warmelo is de tekening van Teylers 
Museum een waardevolle bron. Het is de enige 
bekende tekening die zo gedetailleerd een West-
Fries oorlogsschip uit het begin van de achttiende 
eeuw weergeeft. Daardoor kan het als referentie 
dienen voor het wrak of specifieke onderdelen 
ervan.

Schilderij
Naast de tekening van de Zantvoort kennen we 
een olieverfschilderij met een afbeelding van de 
Huis te Neck, het tweede oorlogsschip dat in 1708 
in Hoorn werd gebouwd. Het schilderij is getiteld 
'Gezicht op het Oostereiland' en werd in 2003 door 
het Westfries Museum verworven.12 In tegenstelling 
tot de tekening van de Zantvoort is het schilderij 
primair een havengezicht en pas in de tweede 
plaats een scheepsportret. Zowel de tekening als 
het schilderij worden toegeschreven aan Jan Claesz 
Rietschoof en hebben een vergelijkbare compositie: 
een groot oorlogsschip, geportretteerd van de 
achterzijde en omgeven door kleinere vaartuigen. 
Beide werken vertellen hetzelfde verhaal. Het 
schilderij van het Westfries Museum is na 1712 
ontstaan en kan worden gezien als een 'vervolg' op 
de tekening van Teylers Museum. Op de tekening 
is het oorlogsschip Huis te Neck immers nog in 
aanbouw. En waar het schilderij het magazijn van 
de admiraliteit toont, laat de tekening de zuidelijker 
gelegen admiraliteitswerf zien. Samen geven de 
werken een fraai totaalbeeld van de activiteiten van 
de West-Friese admiraliteit op het Oostereiland in 
Hoorn omstreeks 1710.
Met de Zantvoort en de Huis te Warmelo had de 
West-Friese admiraliteit weinig geluk. In zekere zin 

geldt dat ook voor het Westfries Museum met het 
schilderij 'Gezicht op het Oostereiland', want bij de 
beruchte kunstroof in 2005 was het een van de 24 
schilderijen die werden ontvreemd. 

Noten
1 Met dank aan kunsthistoricus John Brozius die mij op de verblijfplaats van het 
scheepsportret van de Zantvoort wees.
2 Nationaal Archief, Admiraliteitsarchieven 3256.
3 Voor een overzicht: P. Swart, 'Aen de minst aennemende besteedt'. De bouw van 
admiraliteitsschepen door Enkhuizer aannemers 1700-1760, Steevast, 2005, p.12.
4 H.J. Scholten, Musee Teyler à Haarlem. Catalogue raisonné des dessins des écoles française 
et hollandaise, Haarlem, 1904.
5 Catalogus van het beroemde kabinet van gekleurde en ongekleurde tekeningen […] 
nagelaten bij wijlen den hoog welgeboren heer jonkheer Johan Goll van Franckenstein, 
Amsterdam, z.j.(1833), p.79.
6 Scholten.
7 Het betreft een tekening uit de collectie van het Museum der bildenden Künste te Leipzig. 
https://rkd.nl/
8 Nationaal Archief, Admiraliteitsarchieven 3256.
9  Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese 
Kamers van de VOC, Haarlem, 2002, p.145.
10 Nationaal Archief, Archief Staten-Generaal 5651. Zie ook Resolutien van de heeren Staaten 
vanHolland en Westvriesland […] genoomen in den jaare 1720, z.p.(Den Haag), z.j., p.381.
11 Zie onder andere http://3decks.pbworks.com/
12 Naar aanleiding van de aankoop van het schilderij gaf Stichting Vrienden van het Westfries 
Museum een brochure uit: John R. Brozius, 'Voorstellende het Schuijten-eiland'. Een Hoorns 
havengezicht van Jan Claesz Rietschoof, Hoorn, 2004.
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in Loevestein. En ook dan is het de stadhouder, die 
met de dreiging van geweld inbreuk maakt op de 
bestaande staatsrechtelijke verhoudingen. Nanning 
Keyser beschrijft zijn belevenissen levendig in zijn 
'Waerachtich verhael van 't geent mij is bejegent, 
anno 1650'.1  Hoewel Keyser niet als een held naar 
voren komt, geeft hij een eerlijk beeld van zijn 
ervaringen gedurende dat spannende jaar 1650.                                                                                                                                    
Na een korte kennismaking met de hoofdpersoon, 
volgt er een korte schets van de achtergronden 
van het conflict tussen de regenten en stadhouder 
Willem ll, waarna we het verhaal volgen van onze 
stadgenoot.        

Nanning Keyser
In de herfst van 1611 wordt op 5 november in 
het statige regentenhuis 'In de Keyser' op Grote 
Oost 2 een jongen geboren met de naam Nanning 
Keyser. Het verhaal gaat dat de voorouders van 
de familie in de 16de eeuw vereerders waren van 
keizer Karel V, vandaar de naam 'In de Keyser'.  Het 
huidige pand is gebouwd rond het midden van 
de 17e eeuw. In de gevel is een steen aangebracht, 
waarschijnlijk afkomstig uit het vroegere pand, met 
drie keizerskronen als eerbetoon aan de keizer. De 
vader van Nanning, Cornelis Cornelisz., behoort 
als lakenkoper tot de rijkste poorters van Hoorn 
en als zodanig bekleedt hij belangrijke functies 
in de stad.  Hij wordt onder meer aangewezen als 
boonganger. De boongangers zijn negen gegoede 
burgers, die op Goede Vrijdag door middel van 
loting worden gekozen en die tot taak hebben 
op hun beurt het bestuur van de stad te kiezen.                  
Cornelis Cornelisz. Keyser wordt meermalen tot 
burgemeester gekozen en vertegenwoordigt Hoorn 
in de Gecommitteerde Raden van West-Friesland 
en het Noorderkwartier. Zijn zoon Nanning vestigt 
zich na zijn studie rechten in Hoorn en vervult 
verschillende belangrijke bestuurlijke functies zoals 
schepen en vroedschap.  Midden jaren veertig 
van de 17e eeuw, de exacte datum is niet bekend, 
benoemt het stadsbestuur Nanning Keyser tot 
pensionaris en in die functie bezoekt hij namens 
Hoorn de vergaderingen van de Staten van Holland 
in Den Haag. Keyser neemt deel aan de langdurige 
onderhandelingen tussen de Staten en de 
stadhouder over de vermindering van de uitgaven 
voor het leger. Hoorn vormt samen met andere 
Hollandse steden een coalitie, die voorstander is 
van een aanzienlijke reductie van leger en vloot 
nu de vrede met Spanje is getekend. Dit is zeer 
tegen de zin van de jonge stadhouder Willem ll, 
die als kapitein-generaal van het leger zijn invloed 

 

De lotgevallen van de Hoornse pensionaris 
Nanning Keyser (1611-1655)

arnOud scHaake

De Goude Eeuw is zoals bekend een periode van 
enorme bloei van handel, bedrijvigheid, cultuur en 
wetenschappen in de Nederlanden gedurende de 
17e eeuw. Het zijn vooral de Hollandse steden, waar 
het geld verdiend wordt, die de centra vormen van 
explosieve groei en ontwikkeling op vele gebieden. 
Niet alleen neemt de handel en bedrijvigheid een 
enorme vlucht, ook in politiek en staatkundig 
opzicht doet zich een vernieuwing voor die uniek 
is in Europa. In tegenstelling tot andere Europese 
landen, waar de adel de machtsbasis vormt, is 
het in de Nederlanden en dan vooral in het 
rijke Holland de stedelijke burgerij die de dienst 
uitmaakt in de vorm van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Die positie is bepaald niet 
onbetwist. Gedurende de 17e eeuw vinden met enige 
regelmaat heftige botsingen plaats tussen de twee 

belangrijkste partijen: de veelal verlichte burgerij 
tegenover de stadhouder met als belangrijkste 
geschilpunt: wie heeft de macht in de Republiek?                                                                                                                                       
Het stadsbestuur van Hoorn bestaat uit rijke burgers, 
die de Staten-Generaal als hoogste macht van de 
Republiek zien. Hoorn wordt in 1618 betrokken bij 
de wetverzetting van stadhouder Maurits, waarbij 
verlichte stadsbestuurders het veld moeten ruimen 
en de in onze stad geboren regent Rombout 
Hogerbeets gevangen gezet wordt in Loevestein. In 
1650 lijkt het wel of de geschiedenis zich herhaalt. 
Dan wordt de Hoornse pensionaris Nanning Keyser 
samen met vijf andere Hollandse regenten vastgezet 

een HOOrnse regent gevangen in slOt  lOevestein

Cornelis en Johan 
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daardoor ziet afnemen.  Het conflict loopt zo hoog 
op, dat de stadhouder met veel machtsvertoon de 
steden in 1650 tot een andere houding dwingt. 
Nanning Keyser wordt met nog vijf andere regenten 
gearresteerd en vastgezet in kasteel Loevestein. 

Stadhouder Willem ll en de Republiek
Frederik Hendrik, die in 1625 tot stadhouder 
wordt benoemd, probeert de tegenstellingen die 
tijdens het twaalfjarig bestand in de Republiek zijn 
ontstaan op een diplomatieke wijze te overbruggen. 
Hij neemt een meer verdraagzame houding aan 
ten opzichte van de katholieken en remonstranten 
en slaagt erin de partijen aan hem te binden. In 
de oorlog is hij een succesvol legeraanvoerder 
die stad na stad verovert op de Spaanse vijand, 
waardoor hij de bijnaam  'stedendwinger' krijgt. 
Met het groeiende aanzien van de Republiek in 
Europa neemt ook zijn macht toe. De stadhouder 
laat fraaie paleizen bouwen, zoals het Huis ten 
Bosch en hij slaagt erin om zijn zoon Willem ll op 
jonge leeftijd uit te huwelijken aan de dochter van 
de Engelse koning Karel l, Mary Stuart. De steden 
vrezen dat dit huwelijk een stap is naar een erfelijk 
stadhouderschap met als uiteindelijk gevolg de 
overgang van een republiek naar een monarchie.                                                                                                                           
Na de dood van Frederik Hendrik in 1647 spelen 
de oude tegenstellingen weer op.  Zowel de 
Republiek als Spanje zijn oorlogsmoe. De oorlog 
kost aan beide zijden veel slachtoffers en de 

steden zijn steeds minder bereid om bij te dragen 
aan de hoge kosten van de oorlog. De meeste 
Europese landen erkennen de soevereiniteit van 
de Republiek en de noodzaak om de Zuidelijke 
Nederlanden op Spanje te veroveren ontbreekt. 
Zij vormen immers een buffer tegen het machtige 
Frankrijk, zo redeneert men in de Staten. Op 31 
januari 1648 tekenen Spanje en de Nederlanden 
de voorlopige vredesakkoorden. De heerszuchtige 
en impulsieve Willem ll ervaart de vrede als een 
bedreiging voor de groeiende macht en het aanzien 
van het Oranjehuis. Zijn uitspraak: 'Ik wou dat 
ik al die schurken, die de vrede gesloten hebben, 
de nek kon breken' is tekenend. Willem ll die er 
een weinig calvinistische levenswijze op na houdt, 
weet zich hierin gesteund door de gereformeerde 
kerk. Orthodoxe predikanten in het land trekken 
in hun preken en pamfletten fel van leer tegen de 
vrede en eisen een eliminering van de macht van 
de arminiaanse regenten van Holland. In de zomer 
van dat jaar vindt de eerste troepenreductie plaats 
en in de Staten-Generaal begint de discussie over 
de wenselijke omvang van leger en vloot. Als deze 
maar moeizaam tot een besluit komen, nemen de 
Staten van Holland het initiatief door op eigen gezag 
te besluiten hun aandeel in de financiering van de 
troepen te verminderen. Als legeraanvoerder van de 
Republiek voelt de stadhouder zich in zijn macht 
aangetast en  maant de Staten-Generaal tot het 
nemen van maatregelen tegen de Hollandse steden. 

een HOOrnse regent gevangen in slOt  lOevestein



40

inmiddels plannen om met geweld de steden 
naar zijn hand te zetten. Volgens de in Hoorn 
geboren historicus G.W. Kernkamp (1864-1943) 
is het niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats 
de afdankingskwestie, die hem aanzet tot het op 
de knieën krijgen van de Hollandse steden. Zijn 
plan is om met geweld de macht van de steden te 
breken en te bereiken dat hij zich als heerser over 
de Nederlanden kan vestigen, desnoods met de 
hulp van Franse troepen. Willem ll voert regelmatig 
in het geheim overleg met vertegenwoordigers van 
de Franse kardinaal Mazarin over zijn ambities.                                                        
Op 29 juli 1650 is het zover. In het diepste 
geheim rukken de troepen onder aanvoering 
van de Friese stadhouder Willem Frederik in 
opdracht van prins Willem ll op naar Amsterdam 
om de stad in te nemen. Een postbode uit Hamburg 
ontdekt de legerbeweging en waarschuwt op tijd 
burgemeester Bicker van Amsterdam die de nodige 
tegenmaatregelen kan nemen. Door het slechte 
weer verdwaalt het leger en komt op klaarlichte dag 
aan bij de gesloten poorten van Amsterdam. Een 
omsingeling van de stad is het gevolg. Vervolgens 
laat Willem ll zes regenten arresteren, waaronder 
de vader van Johan de Witt, Cornelis de Witt, 
pensionaris van Dordrecht en de pensionaris van 
Hoorn, Nanning Keyser.  

Arrestatie en gevangenschap
Op de zaterdagmorgen 30 juli 1650 wandelt 
pensionaris Nanning Keyser nietsvermoedend van 
het logement der Hoornse heren in Den Haag naar 
het stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof. Om 
acht uur heeft de Prins hem ontboden samen met 
de pensionaris van Medemblik Nicolaas Stellingwerf. 
Keyser vermoedt dat de Prins hen wil spreken over 
de afdankingskwestie en hij is vastbesloten om van 
de gelegenheid gebruik te maken de Prins te 
vragen, hoe het staat met de behandeling van zijn 
sollicitatie naar het ambt van advocaat-fiscaal bij de 
Admiraliteit van het Noorderkwartier. Zijn zwager, 
burgemeester Pieter Crap, heeft op zijn sterfbed aan 
Keyser gevraagd hem in deze functie op te volgen, 
waardoor hij in Hoorn kan blijven om beter voor 
het familiebezit te zorgen. Keyser heeft de Prins, 
met wie hij een goede verstandhouding heeft, 
hierover geïnformeerd en vol verwachting ziet hij 
uit naar de ontmoeting. Beide heren worden door 
de kamerbewaarder naar de slaapkamer van de 
Prins geleid, maar daar aangekomen vinden ze niet 
de Prins, maar  Cuyk van Meteren, luitenant bij de 
prinselijke garde, die hen namens de Staten-
Generaal arresteert. Beiden worden onder protest 

De Staten-Generaal besluiten met meerderheid 
van stemmen tot een bezending (deputatie) om de 
betrokken steden op andere gedachten te brengen.  
Op 5 juni 1650 vertrekt Willem ll als afgevaardigde 
van de Staten-Generaal aan het hoofd van een leger 
van 400 man op zijn tocht langs de Hollandse 
steden. Het wordt een mislukking. Enkele steden, 
zoals Hoorn ontvangen de prins en zijn gezelschap 
welwillend, maar ervaren de bezending als 
onwettig en intimiderend. Amsterdam weigert tot 
woede van de Prins hem als afgevaardigde van de 
Staten-Generaal te ontvangen. Willem ll beraamt 
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apart in een ruimte van het prinselijk kwartier 
opgesloten, ieder bewaakt door drie gardesoldaten. 
Buiten hoort Keyser een vreemd trommelgeroffel 
van twee Franse compagnieën, die opgetrommeld 
worden uit Delft. Keyser denkt onmiddellijk terug 
aan 1618, aan het lot van Johan van Oldenbarnevelt 
en de angst overmant hem. Met het lezen van 
psalmen brengt hij de dag door. 's Avonds brengen 
de soldaten hem naar een andere ruimte, waar 
kaartspelende soldaten hem uit zijn slaap houden. 
De volgende ochtend vraagt hij een Statenbijbel en 
na het lezen van 80 tot 90 psalmen komt hij wat tot 

rust. Die avond slaat hem de angst opnieuw om het 
hart als hem wordt aangezegd niet naar bed te gaan, 
aangezien hij bezoek krijgt. Keyser denkt direct aan 
de predikant die de ter doodveroordeelde komt 
bijstaan in zijn laatste uren. Tegen elven worden de 
gegijzelde regenten een voor een bij elkaar in een 
kamer gebracht, waarna ze in twee koetsen onder 
begeleiding van honderd ruiters vertrekken naar 
een onbekende bestemming. De ramen zijn 
geblindeerd, steden worden gemeden, over 
gevoelige onderwerpen mag tijdens de reis niet 
gesproken worden. Keyser maakt zich zorgen, dat 
hij en zijn medegevangenen buiten het Hollandse 

gerechtsgebied worden gebracht. De Witt en 
Stellingwerf, die in de zelfde koets zitten, spreken 
Keyser moed in. In de nacht van dinsdag 2 augustus 
1650 komen de koetsen aan bij de sombere 
staatsgevangenis kasteel Loevestein. Keyser wordt 
opgesloten in een kamer die hem geenszins bevalt. 
'De myne was slordich en al de glasen uyt; een 
vrou, die haer eygen kint had vermoort, hadder 
over 3 maenden op gelegen; ende versocht ick, 
creegh oock, sanderen daeghs een andere…'2                                                              
Kort na aankomst stellen de heren een brief op aan 
de Staten van Holland, waarin zij verzoeken de 
Prins te bewegen hen vrij te laten. Elk contact met 
de buitenwereld is echter verboden. De brief zal de 
Staten van Holland nooit bereiken. De 
gevangenschap is in het begin streng, maar 
gaandeweg krijgen de gevangenen wat meer 
bewegingsvrijheid en  mogen ze familie ontvangen. 
Johan en Cornelis de Witt brengen regelmatig een 
bezoek aan hun vader en Keyser ontvangt zijn zoon 
Outger op voorwaarde dat de jongen bij hem 
opgesloten blijft. 'Mijn lieve soon ende ick hebben 
onse tijt met lesen in den bybel toegebracht, alsoo 
ick tot geen andere boecken en coste lust crygen; 
mijn huysvrou ondertusschen wrocht in den Hage, 
door de gedeputeerde van onse stat ende door den 
heer van der Hoolck, mijn trouwe vrunt, by Sijn 
Hoogheit om myne verlossinge.'3 Keysers vrouw 
Jaepje Ougers verzoekt de Prins haar man vrij te 
laten aangezien Keyser de Prins goed gezind is 
geweest. De Prins antwoordt daarop, terwijl hij 
zichzelf met de hand op zijn borst slaat: 'dat sal ick 
oock toonen dat ick ben.'4  De Prins die een aantal 
leden van de Staten-Generaal angst wil aanjagen, 
slaagt daar bij Keyser uitstekend in.                                                                                                                       
De onderhandelingen tussen afgevaardigde van de 
Prins en de vertegenwoordigers van het stadsbestuur 
van het door het leger omsingelde Amsterdam, 
komen op 3 augustus 1650 tot  overeenstemming 
over de afdanking van de troepen en de positie van 
burgemeester Bicker, een fervent republikein, die 
het veld moet ruimen. De zes gevangenen in 
Loevestein krijgen hun vrijheid terug, maar zij 
mogen niet meer in hun oude functie als pensionaris 
terugkeren. Twee Hoornse regenten komen Nanning 
Keyser halen en na een vrolijk afscheidsmaal met de 
dienstdoende officieren, waarbij de soldaten op 
twee tonnen bier worden getrakteerd, reist het 
gezelschap via Den Haag naar Hoorn. Stadhouder 
Willem ll ontvangt Keyser in de nachttabberd, die 
nog van Willem van Oranje is geweest en informeert 
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ick: 'Doorluchtige Vorst, ick heb in den Hage soo 
wel geweest, dat ick se al moede ben'.  Daarop 
seyde Sijn Hoogheit: 'gy moet noch altemet al eens 
in den Hage comen, ende als gy daer comt, wil ick 
u gaerne altemet sien'. Ick antwoorde 'als ick er 
com, sal ick mijn de eere geven om Uwer Hoogheits 

handen te cussen..' ende ben soo van Sijn Hoogheit 
voor de laetste mael gescheyden, alsoo hy, gaende 
den 8en October na Gelderlant op den lantdach, 
sieck terugge quam ende van de kinderpockjes stu
rff.'8                                                                                                                               Na 
de plotselinge dood van Willem ll krijgt Nanning 
Keyser zijn oude functie van pensionaris terug en in 
1652 volgt zijn benoeming tot burgemeester van 
Hoorn. Nanning Keyer, inmiddels bevriend met 
Johan de Witt, wordt in datzelfde jaar als gezant 
namens de Republiek naar Zweden en Denemarken 
gezonden om het bondgenootschap met deze 
landen veilig te stellen. Mede dankzij de diplomatie 
van Keyser sluit de Republiek tijdens de Eerste 
Engelse oorlog (1652-1654) een verdrag met 
Denemarken, waarbij de afspraak is dat geen 
Engelse schepen meer door de Sont mogen varen.  
Koningin Christina van Zweden acht de invloed 

bij Keyser hoe het eten was geweest op Loevestein. 
In plaats van te protesteren tegen zijn onterechte 
gevangenschap, strijkt hij tevreden over zijn maag. 
'Ick seyde, dat ick my thuis soo niet liet tracteren 
met dry schotelen spijs, dry schotelen desert 
t'elcken maeltijt, ende dat van alles vol was geweest, 

doch dat de spijs der droeffenisse my soo niet en 
hadde gevoet…….5 De Prins belooft Keyser dat hij 
een benoeming tot fiscaal bij de admiraliteit van het 
Noorderkwartier tegemoet kan zien en Keyser 
verlaat Den Haag in volle tevredenheid. In Hoorn 
aangekomen vervoegt hij zich bij burgemeester 
Hooghtwoud, die hem koel ontvangt. Ook bemerkt 
Keyser dat zijn zitplaats in de kerk, die hem als 
pensionaris toekomt, door een ander is bezet. 
Keyser gaat in omliggende steden en dorpen naar 
de kerk, hetgeen een predikant doet uitroepen: 
'Onsen kaiser is nu een lantlooper geworden'.6                                                                                                             
In september krijgt Keyser de functie van advocaat 
fiscaal en mag hij in de admiraliteitsbank in de kerk 
plaatsnemen. Op 7 oktober gaat Keyser terug naar 
Den Haag om de Prins te bedanken. Het gesprek 
verloopt als volgt: 'Mijn heer Kaiser7, gy comt noch 
altemet wel eens in den Hage?'  Ende antwoorde 
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de belangen van de Oranjes en de andere gewesten.                                                                                                                            
De aanhangers van Oranje voelen zich na de 
staatsgreep van de stadhouder oppermachtig. De 
overwinningsroes is echter van korte duur. Op 6 
november 1650 sterft Willem na een jachtpartij aan 
de pokken. De machtsverhoudingen wijzigen zich 
weer. De prinsgezinden treuren en de aanhangers 
van de republiek kunnen hun hart ophalen. In de 
collectezak van een Amsterdamse kerk vindt de 
koster een briefje:

De Prins is dood                                                                                                                                             
Mijn gaaf vergroot                                                                                                                                         
Geen blijder maar                                                                                                                                             
In tachtig jaar9

De historicus G.W. Kernkamp concludeert dat 
de dood van Willem ll de Nederlanden heeft 
behoed voor veel binnenlandse conflicten en een 
hernieuwde oorlog met Spanje. 'Zijn dood is 
een zegen voor Nederland geweest', poneert de 
historicus P.L. Muller, die van mening is dat het 
prins Willem ll slechts te doen is geweest om 
de belangen van zijn eigen huis veilig te stellen 
en dat zijn handelen erop gericht is een hogere 
rang onder de Europese vorsten te verwerven.10                                                                  
De Republiek gaat na 1650 zonder stadhouder verder 
met aan het roer de bekwame raadspensionaris 
Johan de Witt.  Loevestein wordt het symbool 
van de Staatse partij, de Loevesteinse fractie die 
streeft naar een republiek, waar tolerantie en 
godsdienstvrijheid heersen en geen plaats meer is 
voor het huis van Oranje.

van Nanning Keyser aan het Deense hof zo groot, 
dat zij uitroept: 'In Denemarken regeert geen 
koning meer, de Keizer doet alles'.  Keyser 
onderhoudt gedurende zijn reis naar Denemarken 
een briefwisseling met zijn vriend Johan de Witt, 
die als pensionaris van Dordrecht in de Staten de 

zieke Adriaan Pauw vervangt. Als deze sterft, 
benoemen de Staten De Witt tot opvolger. In de 
periode dat De Witt zich hierover beraadt, moedigt 
Keyser hem aan om de benoeming aan te nemen, 
waarna hij er fijntjes aan toevoegt, dat het hem, 
eenmaal raadspensionaris, onverschillig moet zijn 
of hij heel of in stukken in zijn doodkist komt… 
Deze laatste voorstelling wordt twintig jaar later 
werkelijkheid. Nanning Keyser overlijdt op 43 
jarige leeftijd op 24 maart 1655 in Hoorn.

Naschrift
Historici hebben zich afgevraagd, waarom de 
stadhouder Nanning Keyser heeft gearresteerd en 
waarom deze zonder proces gevangen is gezet in 
Loevestein. Hij is de stadhouder, zoals uit de tekst 
blijkt, goed gezind. Hoorn behoort tot steden 
die aanvankelijk voorop lopen bij de kwestie 
rond de reductie van de troepen, maar toch heeft 
het bestuur van de stad zich nooit onwelwillend 
opgesteld als het om het sluiten van compromissen 
gaat. Daarentegen is de arrestatie van Nicolaas 
Stellingwerf, de pensionaris van Medemblik, veel 
begrijpelijker. Stellingwerf is een vurig republikein 
die in de Staten-Generaal fel van leer trekt tegen de 
machtspolitiek van de stadhouder. Waarschijnlijk 
is dat de stadhouder het advies heeft gekregen van 
de Friese stadhouder Willem Frederik om Keyser te 
arresteren, aangezien deze in 1647 bij een bezoek 
aan Friesland oppert, dat Holland er goed aan doet 
om na de vrede met Spanje het verbond met de 
andere gewesten te verbreken. Deze opmerking 
wordt hem door de Friezen niet in dank afgenomen. 
Een afscheiding van Holland druist immers in tegen 

Noten
1  Uit Bijdragen en mededelingen van het Historische Genootschap, deel 18, 1897: Memorie  
  van Nanning Keyser betreffende de gebeurtenissen van het jaar 1650, medegedeeld door  
  dr. G.W. Kernkamp
2  Memorie van Nanning Keyser, blz.  354 
3  Ibidem, blz. 358
4  Ibidem, blz. 359
5  Ibidem, blz. 363
6  Ibidem, blz. 364
7  De naam Keyser wordt op alle mogelijke wijzen geschreven: Keyser, Kaiser, Kayser. Op  
  het grafschrift staat Nanning Kayser. 
8  Ibidem, blz. 364
9  Panhuysen, L., De ware vrijheid, Amsterdam 2005, blz. 107
10  Kernkamp, G.W., Prins Willem ll, Utrecht 1977, blz. 149.
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gesteld door de Hoornse middenstand. Mijn vader 
was één van degenen die bij de winkeliers langsging 
om te 'bedelen' voor prijzen en ik kan zeggen dat 
hij eigenlijk nooit hoefde te bedelen.
Jaap en Alie de Ridder hadden besloten een geintje 
te uit te halen tijdens één van zijn 'bedeltochten'.  
Bij Magazijn Hermary op het Grote Noord stonden 
altijd bamboe hengels naast de voordeur en Jaap de 

Ridder had gezien dat daar een exemplaar bij was 
van zeker 7 meter lengte uit één stuk.
Jaap ging naar Hermarij en vertelde dat Gerard 
Houter binnenkort langs zou komen voor een 
prijsje voor de kienavond en dat het een goede 
grap zou zijn de lange hengel als prijs beschikbaar 
te stellen. Hermary wilde wel meedoen.
Toen mijn vader dan ook kwam vragen om een 
prijsje kreeg hij de enorme hengel aangeboden 
en met deze enorme bamboe-hengel ging hij 
over het Grote Noord waar hij van veel Hoornse 
inwoners (in die tijd kende iedereen elkaar nog) 
verschillende schampere opmerkingen kreeg. 
Hij voelde zich beetgenomen maar kon de grap 
wel waarderen omdat hij zelf ook graag geintjes 
uithaalde. Het grootste probleem kwam echter toen 
de prijs opgeslagen moest worden, want het ding 
was te groot. Hij bracht de hengel naar het bedrijf 
van Jaap de Ridder waar het wel naar binnen kon 
en zei tegen Jaap : 'jij hebt hier vast een oplossing 
voor.' Jaap heeft de hengel 3-delig gemaakt en zo 
was er toch een leuke prijs op de kienavond. 

frans Zack

Even terug naar MAC Hoorn en Omstreken

In het kwartaalblad nummer 4 van het afgelopen 
jaar heeft u het wel en wee kunnen lezen van de 
ooit zo florerende Motor- en Autoclub Hoorn en 
omstreken. Naar aanleiding van dit artikel kregen 

wij enkele leuke reacties. Eén daarvan kwam 
van Gerard Houter jr., zoon van het vermaarde 
bestuurslid van de Hoornse club: Gerard Houter sr. 
Nadat Bert Smits een aantal malen was opgetreden 
als kienmaster vervulde vervolgens Gerard Houter 
jr. met veel verve deze functie bij de Pillen- en 
Zwachtelrit. Uit die periode weet hij zich nog een 
aardig voorval te herinneren waarbij zijn vader 
de hoofdrol speelde. Mijn ouders waren lid van 
de MAC Hoorn en fervente motorrijders. Jaarlijks 
werd de Pillen en Zwachtel puzzeltocht verreden. Ik 
herinner me o.a. Harry Kleppe (de banketbakker), 
Alie en Jaap de Ridder, Aaf Beemster, Klaas Broertjes, 
John en Janny Joosten, Jan Middelbeek, Nic Verlaat 
(kastelein in De Weere) etc. Het was een hechte 
club en de Pillen en Zwachtelrit was bedoeld om 
uit de opbrengst de zieken en mensen in nood 
een pakket te geven in de decembermaand. Na 
afloop van de puzzelrit werd een grote kienavond 
georganiseerd om het budget te verhogen. Deze 
kienavonden waren een begrip. 
De prijzen voor het kienen werden beschikbaar 

pillen- en ZwacHtelrit;  een aanvulling

Een verbouwereerde 

Gerard Houter neemt een 

meterslange ééndelige 

bamboe hengel in 

ontvangst bij de firma 

Hermary aan het Grote 

Noord. Links de heer en 

mevrouw Hermary en 

rechts de verbaasde 

mevrouw Alie de Ridder-

Boes. Zowel Alie de 

Ridder als ook Gerard 

Houter zeulen met tassen 

vol prijzen voor de Pillen- 

en Zwachtelrit. De aan de 

overkant wonende Henny 

Wormsbecher-Meijer 

van de toenmalige Foto 

Meijer was ingeseind dat 

dit voorval te gebeuren 

stond en maakte 

vervolgens deze foto.
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pillen- en ZwacHtelrit;  een aanvulling

Naast dit schitterende verhaal van Gerard Houter jr. 

kregen wij ook een reactie van mevr. Petra Rhodens-De 

Ridder. Zij bleek te beschikken over een aantal leuke 

foto's uit de periode van de Pillen- en Zwachtelrit. Eén 

van deze  foto's toont de verraste bewoners van het St. 

Pietershof die door de Actie Pakket worden bedacht 

met een pakketje. V.l.n.r.: twee bewoonsters van het St. 

Pietershof, vervolgens de heer Domper, Jochem Hoorn, 

Ide Poppes, een onbekende dame en als laatste Jaap de 

Ridder.

Verder een beeld van de verkeerschaos die vaak ont-

stond bij de start van de Pillen- en Zwachtelrit. Toen het 

Achterom de drukte niet kon verwerken werd uitgeweken 

naar de Westerdijk. Maar ook daar liep het verkeer hope-

loos vast toen op een gegeven moment ruim vierhonderd 

voertuigen aan de start verschenen. Tot slot nog even iets 

over een foto-onderschrift op pagina 192 van het vorige 

kwartaalblad. Daar stond dat Ide Poppes aanwijzingen 

gaf aan een Renault-bestuurder links. Dat moest natuurlijk 

rechts zijn, maar dat had u ongetwijfeld zelf ook gezien.

verslag ledenvergadering 15 OktOBer 2016

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

Locatie Oosterkerk te Hoorn. Aanwezig: 60 personen. 
Voor de presentaties die tijdens de vergadering te 
zien waren wordt verwezen naar de website: www.
oudhoorn.nl/actualiteit 

1. Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter heet een ieder, leden en ereleden 
welkom, in het bijzonder Maaike Deckers van 
Bibliotheek Hoorn en een aantal speciale gasten, die 
later geïntroduceerd worden. Afbericht is ontvangen 
van 10 leden. Helaas is er ook een triest bericht: onze 
vrijwilliger Lex Bijhouwer is plotseling overleden.

2. Verslag voorjaarsledenvergadering
Het verslag van de voorjaarsledenvergadering van 
20 april 2016 is te vinden in het derde Kwartaalblad 
van dit jaar. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Dank aan de secretaris Rita Lodde voor dit verslag.

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
De voorbereidingen voor het feestjaar 100 worden 
steeds concreter. Voor het einde van dit jaar moet 

het programma zijn afgerond. Dat houdt niet in dat 
er geen kleine wijzigingen mogelijk zijn. We zijn 
zo goed als rond met een comité van aanbeveling 
en de sponsering begint steeds meer invulling te 
krijgen. In de persoon van Jacques Dekker hebben 
we iemand gevonden die voor ons het zoeken naar 
sponsoren in goede banen leidt. 
We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief. 
Daarin kunnen actualiteiten en mededelingen vanuit 
het bestuur op een snelle wijze aan de leden worden 
doorgegeven. 

4. Breed 12
Zoals u al op de vorige ledenvergadering is verteld, 
zijn we druk bezig met Breed 12. Teekengenootschap 
Debutade is verhuisd naar de begane grond en 
is zeer tevreden met deze plek. De voorzitter 
laat aan de hand van een aantal beelden zien 
hoe de verbouwing van de bovenverdieping wordt 
aangepakt. De procedure loopt, de Commissie 
monumenten en welstand is akkoord met het 
plan. Een parkeervergunning voor de bewoner is 
aangevraagd en toegezegd en we zijn bezig met 
de selectie van een aannemer. Wim Oussoren en 
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Arnold Groot zijn druk bezig met een opstellen 
van een programma van eisen. Voorop staat een 
duurzame aanpak. De kap is beschoten met asbest 
en daarover is een rapport opgesteld. Alles wordt in 
één keer goed aangepakt.

Op de begane grond is een keukentje geplaatst, ons 
cadeau voor het 150-jarig bestaan van Debutade.
De twee bovenverdiepingen worden verbouwd tot 
woning: een grote woonkamer met keuken en 
badkamer op de eerste etage. De trap naar boven 
komt uit op een loopbrug. De vide die tussen 
beide verdiepingen zit, zorgt ervoor dat er ook in 
het midden van dit lange pand daglicht het huis 
binnenstroomt. 
Op verzoek van het Bureau Erfgoed blijft de balk 
in de vide zitten. Omdat de balk de trap in de weg 
zat is er gekozen voor een bijzondere trap; Erfgoed 
is erg enthousiast over deze trap in combinatie 
met de glazen vloer omdat hierdoor eigentijds en 
monumentaal elkaar mooi aanvullen.
Aan de achterzijde komt een groot bordes en er zijn 
twee slaapkamers gepland. 
Nelleke Huisman vraagt naar het contact met 
Blokker BV over deze plannen. Zij zijn geïnformeerd 
en akkoord. 
De verbouwing wordt gefinancierd door de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn en vormt geen belasting 
voor de Vereniging.
De vergadering stemt in met de plannen.

5.  Mogelijk nieuwe huisvesting voor de 
vereniging
We zitten in één van de mooiste historische panden 
die een vereniging als de onze zich zou kunnen 
wensen. Maar toch wringt er iets, het gaat om de 
bruikbaarheid van de ruimte en de zichtbaarheid als 
vereniging op deze locatie. De ruimten zijn verdeeld 
over twee pakhuizen, deels inefficiënt ingedeeld. 
Een deel van de door ons en de Publicatiestichting 
Bas Baltus in gebruik zijnde zolder kan alleen 
gebruikt worden als de buren van het theater thuis 
zijn. De bovenste kantoorruimten mogen op last van 
de brandweer niet gebruikt worden vanwege het 
ontbreken van vluchtwegen. Er zijn werkplekken 
in de expositieruimte/ vergaderruimte wat het 
functioneren ervan niet ten goede komt. Het project 
Hoorn, Huizen, Straten, Mensen waar we mee 
gestart zijn vraagt extra archiefruimte en het liefst 
een plek op de begane grond voor de bezoekers van 
dit project, ruimte die we nu niet hebben.
Kortom toen we hoorden dat Roode Steen 14 
te koop stond, hebben we de mogelijkheid om 
een aantal van onze huisvestingsproblemen op 
te kunnen lossen aangegrepen. Dromen okay, 
maar doe geen onverhoedse stappen. Er is een 
'dreamteam' opgericht die deze studie trekt. Een 
belangrijk onderdeel van onze discussies gaat niet 
over het aantal vierkante meters en ruimtes die we 
nodig hebben maar vooral wat betekent dit voor de 

vereniging en wat betekent dit voor de cultuur van 
de vereniging. 
Over de locatie: zichtbaarder kun je als vereniging 
niet zitten. We kunnen op deze locatie op dezelfde 
voet doorgaan als we nu doen, open op de dinsdag, 
donderdag en de zaterdag. Het nieuwe pand biedt 
echter ook andere kansen, juist deze kansen hebben 
betrekking op de cultuur van de vereniging.

De voorzitter doet een oproep om mee te praten 
over de toekomst van de vereniging en de 
veranderingen die ons te wachten staan. De locatie 
Roode Steen 14 biedt vele kansen zoals een eigen 
ruimte voor lezingen, een mooi vertrekpunt voor 
onze wandelingen een goede expositieruimte en 
veel zichtbaarder dan nu. Een plek in de stad om 
veel meer bewoners van de stad aan ons en onze 
doelstellingen te kunnen binden. Maar de grote 
vraag is hoe geef je dat vorm, doorgaan als nu 
of nieuwe wegen zoeken. Een zoektocht die het 
bestuur graag met zijn leden en vrijwilligers aangaat.

De vraag is wat willen we als vereniging. Lokaal 
gastheerschap kunnen we niet als vereniging alleen 
trekken. Dan moeten we op zoek naar andere 
partners. Samenwerking zoeken met andere culturele 
instellingen binnen de gemeente zoals het Westfries 
Museum, Stichting Stadherstel, Varend Erfgoed, de 
Stoomtram etc. om het lokaal gastheerschap vorm 
te kunnen geven en tenminste 5 dagen in de week 
geopend kunnen zijn.  
Voor een haalbaarheidsonderzoek naar de 
mogelijkheden van Roode Steen 14 voor VOH 
hebben we subsidie van de provincie gekregen. 
TPAHG architecten doet voor ons een studie naar 
de verbouwing en kosten en licht deze hierna toe. 
Boekweit Olie doet voor ons de onderhandelingen 
met de eigenaar, tenslotte bepaalt dit aankoopbedrag 
of het haalbaar wordt. Een belangrijk deel van de 
kosten willen we dekken door het realiseren van een 
aantal appartementen in het gebouw. 

De financiën moeten op een rij gezet worden. 
Hiervoor nodigt het bestuur leden uit om deel te 
nemen in een financiële groep die als onderdeel 
van het dreamteam helpt de financiële haalbaarheid 
in kaart te brengen. Voor de financiering zijn 
we bezig samen met het architectenbureau de 
subsidiemogelijkheden op een rij te zetten, 
gesprekken te voeren met het Restauratiefonds voor 
een langlopende hypotheek tegen een lage rente. De 
Rabobank en de gemeente kijken mee. We hebben 
overleg met de gemeente over borgstelling en de 
verkoop van Onder de Boompjes 22. Boekweit Olie 
onderzoekt de marktwaarde van ons huidige pand.

De leden worden opgeroepen zich aan te melden 
bij het bestuur voor de groep over de financiële 
zaken en over de toekomstmogelijkheden van de 
vereniging. 



47

Inmiddels is de groep over de toekomst geformeerd.
Besluiten kunnen niet in deze vergadering worden 
genomen. Daarvoor is een extra ledenvergadering 
voor dinsdag 22 november a.s. om 20 uur in Huis 
Verloren uitgeschreven. Nu is nog onzeker of deze 
kan doorgaan. 

Arné Peeters van TPAHG laat aan de hand van 
beelden zien welke mogelijkheden  Roode Steen 14 
te bieden heeft.

Chris Luursema vraagt aandacht voor het gebruik 
van monumenten. Is er nog wel ruimte voor lezingen 
nodig? 
Frans van Iersel: Het is een prachtig plan, maar de 
vraag waar staan we over tien jaar moeten we eerst 
proberen te beantwoorden. Daarna kunnen we over 
behoefte en ruimte praten. Sluiten de plannen wel 
aan bij de behoefte van jongeren?
Daan van der Tuin vraagt zich af of VOH een 
projectontwikkelaar wil zijn. Daarnaast boekenkasten 
zijn uit de tijd!?
Nelleke Huisman: waarom is Stadsherstel niet 
ingeschakeld? Er is wel met de Stichting Stadsherstel 
gesproken, ook i.v.m. het pand Onder de Boompjes 
22.

Het feit dat het pand op de markt is, betekent 
dat er een zekere tijdsdruk is. Dat mag echter de 
zorgvuldigheid van het onderzoek zowel naar de 
ruimtelijke als financiële mogelijkheden niet in de 
weg staan. 

6.  De koninklijke onderscheiding
Het onderwerp predicaat koninklijk voor Vereniging 
Oud Hoorn is eerder aan de orde geweest. Toen is 
het afgewezen omdat er niet met zekerheid kon 
worden gesteld of het geld zou kosten of niet. Dat is 
niet het geval. Het predicaat  koninklijk is vervangen 
voor verenigingen zoals de onze te onderscheiden 
met de Koninklijke Erepenning. Voor de viering 
van ons 100-jarig bestaan hebben we onder andere 
een comité van aanbeveling in het leven geroepen. 
De heer Remkes, commissaris van de koning, heeft 
toegezegd hiervan deel te willen uitmaken. Het 
geeft dit comité de status die het nodig heeft bij 
het verwerven van subsidies en fondsen voor ons 
jubeljaar. Dat betekent dat de commissaris ook op 
ons feest aanwezig is en een rol te spelen krijgt. 
Het is mooi als hij ons wat kan aanbieden. Eén 
van de mooiste cadeautjes in dit verband is de 
onderscheiding met de Koninklijke Erepenning. 
De voorzitter stelt voor in te stemmen met het doen 
van een aanvraag voor de koninklijke erepenning. 
De vergadering gaat akkoord.

7. Monumentenprijs 2016
Veel Horinezen zullen met verbazing en met 
genoegen gezien hebben dat een prachtige 
gedetailleerde bakstenen gevel tevoorschijn kwam 

na het verwijderen van een dikke laag witte latex. 
Het gaat hier over het pand van de firma Botman aan 
de Gedempte Turfhaven 13. Dit zijn veranderingen 
die zo in de rubriek Toen & Nu van het Kwartaalblad 
passen. De verbouwing is nog niet helemaal gereed 
maar deze metamorfose is zodanig zichtbaar dat we 
graag de monumentenprijs aan dit pand toekennen. 
Met veel plezier overhandigt de voorzitter de 
monumentenprijs 2016 aan Conny en Frank 
Botman. Broer Rolf Botman en neef Botman hebben 
als architect resp. aannemer hun bijdrage aan deze 
restauratie geleverd. Zij hebben zelf een prachtige 
presentatie over hun pand gemaakt en laten zien 
welke veranderingen er hebben plaatsgevonden en 
wat voor hindernissen er moesten worden genomen.
De voorzitter dankt hen voor de presentatie en 
overhandigt het belangrijkste onderdeel van de prijs, 
het bordje voor aan de gevel. Daarnaast ontvangen 
zij een boekje over de oorspronkelijke architect van 
hun pand, Reijendam. 

8. Rondvraag
Pierre Janssens doet voor de vergroting van het 
ledenaantal de suggestie om de leden op te roepen 
hun gezinsleden ook lid te maken; dat tarief ligt 
lager dan een gewoon lidmaatschap.
Voor de feestdagen: er zijn nog mooie zeefdrukken 
te verkrijgen. Wordt vermeld in de nieuwsbrief.
In het komende gesprek met de wethouder zal 
ook de herbestemming van gebouwen aan de orde 
komen.

9. Pauze
10.  Lezing door Maaike Deckers en Eugene 
Bakker.
Het onderwerp erfgoed en educatie komt niet 
alleen bij onze vereniging aan de orde. Verbreding 
en samenwerking wordt gezocht met anderen: 
de bibliotheek is één van onze partners. Maaike 
Deckers, directeur van de Hoornse bibliotheek en 
Eugene Bakker van het Westfries Museum vertellen 
over hun eigen aanpak en visie op educatie op basis 
van hun nieuwe strategische koers.
De voorzitter dankt Maaike en Eugene voor deze 
inspirerende lezing. Het onderwerp educatie krijgt 
een vervolg tijdens de ledenvergadering in april 
2017. 

11.  Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de 
Oosterkerk en nodigt iedereen uit het pand van de 
firma Botman aan de Gedempte Turfhaven te gaan 
bekijken.

PS De geplande extra vergadering en inloopochtend 
over de huisvestingsplannen die enige weken na de 
ledenvergaderingen zouden worden gehouden zijn 
niet doorgegaan omdat het pand inmiddels aan een 
andere belangstellende was verkocht.
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jaarverslag 2016 van de  vereniging Oud HOOrn

financiële consequenties hadden kunnen buigen, 
bleek het verkocht aan een ander. Het biedt mooi 
de tijd om na te denken over de toekomst van de 
vereniging en de financiële mogelijkheden op een 
rijtje te zetten. 

Tijdens de ledenvergadering van oktober werd de 
Monumentenprijs 2016 uitgereikt aan Conny en 
Frank Botman voor de restauratie van Gedempte 
Turfhaven 13. Verrassend was de bakstenengevel 
met bijzondere ornamenten die tijdenlang 
verborgen was onder een laag witte verf. 
De belangstelling voor Open Joodse Huizen, een 
project van de gelijknamige stichting en Comité 
40-45 te Hoorn was verrassend groot. Er bestaan 
plannen om in 2017 dit opnieuw te organiseren en 
daarmee de verhalen en de locaties in herinnering 
te houden. 

De Publicatiestichting Bas Baltus bracht weer 
bijzondere boeken uit. In samenwerking met 
het Westfries Museum is een prachtig boek over 
de schilder Rotius gemaakt met bijdragen van 
diverse gerenommeerde kunsthistorici. Tijdens de 
tentoonstelling in het museum lieten bekende 
Nederlanders hun licht schijnen over de mooie 
portretten en schutterstukken.
In samenwerking met Stichting Kerkmeijer-de Regt 
is het oorlogsdagboek van Christine de Regt 'Hoorn 
in de verdrukking' opnieuw uitgegeven, schitterend 
geïllustreerd met foto's van Jan Osinga. 
Over het pand van Grote Oost 26, Villa Alewijn 
verscheen dankzij de medewerking van de huidige 
bewoners in december een fraai boek geschreven 
door Laura Jonkhoff. Een bijzonderheid was dankzij 
de inzet van het museum de tijdelijke hereniging 
van de twee portretten van de echtelieden die in de 
19de eeuw het pand bewoonden.
Tijdens de ledenvergadering van april hebben twee 
Poolse archeologen verteld over de vondsten op 
Zouteiland, La Torgua in het Caribisch gebied. 
Hoewel de prachtige plaatjes van witte stranden en 
blauwe zee anders doen vermoeden, werkten zij 
daar onder zware omstandigheden, maar niet zonder 
succes. Zij hebben meer over de betrokkenheid 
van Hollanders en met name Horinezen bij de 
zouthandel ontdekt.
Hoorn heeft er een bezienswaardigheid bij: de 
in 2015 ontdekte overkluisde waterloop uit de 
16e eeuw is voor bezichtiging door het publiek 
opengesteld, wel na afspraak. 
Het streven tenminste 2017 leden in 2017 is 
nog niet gehaald. Er melden zich steeds nieuwe 

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

1. Algemeen
Het jaar 2016 stond in het teken van de 
voorbereidingen van de activiteiten in het 
jubileumjaar. Er gebeurde veel achter de schermen; 
het resultaat zal in 2017 zichtbaar worden.
In zijn nieuwjaarstoespraak sprak Jaap van der 
Hout, de nieuwe voorzitter, over de plannen die 
verwacht worden zoals die rond de Westerdijk, 
de kustontwikkeling en de erfgoedvisie. 
Vanzelfsprekend heeft hij alle vrijwilligers hartelijk 
dank gezegd voor hun inzet. 
We hebben een nieuwe burgemeester gekregen, geen 
onbekende, Hij had als vervangend wethouder al in 
2015 met de stad en zijn bewoners kennisgemaakt 
en dat is wederzijds goed bevallen. Nog voor zijn 
installatie heeft een aantal bestuursleden zijn vrouw 
en hem in de stad rondgeleid. Later op die dag zijn 
in het Pakhuis ook raadsleden ontvangen. Deze 
zijn onder leiding van enkele van onze gidsen langs 
bijzondere plekken naar het museum begeleid, 
waar Ad Geerdink hen op zijn eigen wijze heeft 
ontvangen.
De banden met het gemeentebestuur werden nog 
eens aangehaald door de vergadering van het 
college in het Pakhuis en een gezamenlijke lunch. 
Met wethouder De Jong vond samen met de 
historische verenigingen uit Zwaag en Blokker het 
jaarlijks overleg plaats. De raad heeft financiële 
steun toegezegd voor het uitbrengen van het boek 
over Hoorn in de twintigste eeuw.
Tot ontsteltenis van iedereen is Gerard Beemsterboer 
eind mei plotseling overleden. Hij wilde na de 
ziekenhuisopname weer vol moed en enthousiasme 
aan de slag gaan en overal bij zijn. Hoe zeer wij 
hem missen heeft niet alleen betrekking op de 
vele activiteiten die hij ondernam en coördineerde 
maar vooral ook op zijn persoonlijkheid en zijn 
positieve instelling. Helaas hebben we dit jaar ook 
afscheid moeten nemen van Lex Bijhouwer, een 
trouwe vrijwilliger, die rustig zijn gang ging, een 
steunpilaar voor de vereniging.
Aan beiden denken we terug met waardering en 
respect voor wie zij waren. 

Een deel van 2016 heeft in het teken gestaan van 
mogelijke verhuisplannen. Het pand Roode Steen 
14 kwam te koop. Was dit een droomlocatie en de 
oplossing voor alle huisvestingsperikelen? 
Het haalbaarheidsonderzoek verricht door TPAHG 
liet zien welke mogelijkheden het pand te bieden 
heeft, maar voordat we ons goed en wel over de 
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mensen aan, maar helaas moeten we ook vaak van 
oude leden afscheid nemen. Momenteel staat het 
ledenaantal op ruim 1900. Er is nog wat te doen en 
de actie gaat door, niet meer via de wachtkamers 
maar bij evenementen en via de leden zelf.
De inzet van meer dan honderd vrijwilligers zorgde 
ervoor dat de vereniging op tal van terreinen actief 
is; de vrijwilligers hebben als dank het boek over 
Villa Alewijn ontvangen. 

2. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. In april is Jan Floris afgetreden. Hij was 
niet meer herkiesbaar, maar blijft als notulist nauw 
betrokken bij het bestuur. Hij is geprezen voor zijn 
inzet voor moderne media binnen de vereniging en 
met name zijn streven naar een zeer actuele website 
(hij was sneller dan het nieuws) blijft iedereen bij.
Jelly Drijfhout en Carel Brouwers zijn toegetreden 
en hebben hun taken als contactpersoon voor gidsen 
en educatie en de nieuwsbrief resp. contactpersoon 
voor ICT-zaken voortvarend opgepakt. In de loop 
van het jaar is er voor de praktische gang van zaken 
op ICT-gebied met name voor de transitie van de 
beeldbank iemand ter ondersteuning bijgekomen.

3. Contact met de gemeente 
Zoals gebruikelijk heeft het jaarlijks overleg 
met wethouder Judith de Jong plaatsgevonden 
waar informatie is uitgewisseld en afspraken zijn 
gemaakt.
De discussies over het erfgoed hebben geleid zijn 
tot het opstellen van een visie die begin 2017 naar 
buiten gebracht zal worden. Dan zal ook over het 
verzoek van VOH over de monumentenstatus van 
begraafplaatsen en graven en over de Mariaschool 

in de Eikstraat nader bericht komen.
Over de ontwikkelingen van de kust en de 
Markermeerdijken zijn bijeenkomsten gehouden 
waaraan vertegenwoordigers van de vereniging 
hebben deelgenomen.
De vraag naar de herbestemming van de 
Noorderkerk is zeer actueel geworden. Het bestuur 
heeft daarvoor opnieuw aandacht gevraagd bij de 
gemeente.
De relatie met de gemeente is zowel ambtelijk 
als bestuurlijk goed te noemen en bij diverse 
gelegenheden zijn vertegenwoordigers van 
het college aanwezig geweest. Het contact met 
raadsleden is door de bijeenkomst verbeterd en 
van beide kanten is de wens geuit dit regelmatig te 
herhalen. 

4. Eigendommen
Van de panden die de Stichting Monumenten Oud 
Hoorn naast Onder de Boompjes 21/22 in bezit 
heeft, zijn Bierkade 10 en Onder de Boompjes 8 
het gehele jaar verhuurd. Regulier onderhoud heeft 
plaatsgevonden. Na het vertrek van de huurders 
van Breed 12 beneden is het Teekengenootschap 
Debutade naar beneden verhuisd en zijn plannen 
ontwikkeld om de bovenetages te verbouwen tot 
woning. Het is de verwachting dat deze in 2017 
gerealiseerd kunnen worden.
Schoolsteeg 7 bleek met structurele problemen 
(met name vocht) te kampen en daarom is besloten 
tot een grondige aanpak van dak en muren. Het 
betekent dat het pand enige tijd niet verhuurd kan 
worden.

5. Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie voor Monumenten en Welstand is 
Frans van Iersel  de vertegenwoordiger namens de 
Vereniging. Wim Oussoren en Jaap Bronkhorst zijn 
plaats¬vervanger. 
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt 
sinds 1 januari 2016 Co van Langen de vereniging.
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegen¬woordigd door Ben Leek en 
Rita Lodde. 
Henk Overbeek heeft de relatie met het Nationaal 
Contact Monumenten onder¬houden. 
Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 
neemt Marjan Faber namens de vereniging deel. 
Haar plaatsvervanger is Hieke Stapel. 
De financiële commissie van de Vereniging bestaat 
voor 2016 uit Piet de Munnik en Arend Stapel.

Bezoek college en 

gemeentesecretaris aan 

Oud Hoorn
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Beheer Pakhuis.
Het beheer van het Pakhuis is zoals steeds in de 
vertrouwde handen van een vaste groep vrijwilligers 
die de winkel en het beheer van het Pakhuis regelt 
en ervoor zorgt dat mensen graag langs komen en 
een praatje komen maken. In de expositie¬ruimte 
worden geregeld groepen scholieren ontvan¬gen. 
Ledenadministratie.
De ledenadministratie is verder gedigitaliseerd en 
dat werpt zijn vruchten af. Van de mogelijkheid tot 
automatische incasso wordt steeds meer gebruik 
gemaakt. 
Documentatiecentrum
De verzameling boeken is weer uitgebreid 
door aankopen en schenkingen. Dankzij de 
documentalist Christ Stoffelen kan de collectie 
regelmatig worden aangevuld met zeldzame boeken 
al dan niet voor een zacht prijsje. Het is mogelijk 
via de website in de collectie te zoeken en dat 
vergroot de toegankelijkheid. Op de website zijn 
ook digitale versies van uitverkochte boeken over 
Hoorn te vinden.
Stadswandelingen
Ondanks het plotseling wegvallen van Gerard 
Beemsterboer die de coördinatie van de 
wandelingen voor zijn rekening nam, zijn deze 
in 2016 gewoon doorgegaan. Veel mensen 
stonden klaar om alles te regelen. Er zijn, naast de 
traditionele kinderwandeling, in de zomermaanden 
zeven wandelingen georganiseerd, die weer 
veel deelnemers hebben getrokken. De drie 
kerstwandelingen in december in het kader van de 
Herberg van Hoorn met medewerking van acteurs 
van Op Roet trokken heel veel belangstellenden 
(ruim 370); de sfeer was speciaal en de glühwein 
ook.
Beeldbeheer
Nieuwe vrijwilligers versterken de vaste ploeg bij 
het verwerken van het aanwezige beeldmateriaal 
en de binnengekomen foto's. De afspraken met 
het Westfries Archief over de mogelijkheden 
om in samenwerking het beeldmateriaal 
toekomstbestendig te bewaren en goed toegankelijk 
te maken, zijn nog niet rond. Helaas duurt het 
langer dan verwacht; dat geldt ook voor de opdracht 
aan de firma die dat gaat regelen. Begin 2017 zullen 
er stappen moeten worden gezet om te zorgen dat 
de deelcollectie van VOH goed vindbaar en goed 
onderhoudbaar ontsloten kan worden via internet. 
Website en facebook
De vormgeving van de website is onder de loep 
genomen en verbeterd om weergave op Smartphones 
en tablets mogelijk te maken. De inhoud is steeds 

6. Historisch informatiepunt  
Het samenwerkingsverband  van de bibliotheek, 
het Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en 
het Westfries Museum is met de komst van de 
nieuwe directeur van de bibliotheek onderwerp 
van bespreking geweest. Het heeft echter nog niet 
geleid tot concrete afspraken over samenwerking 
op het gebied van informatie en educatie. 

7. Monumentenprijs 2016
De monumentenprijs is tijdens de 
najaarsledenvergadering in de Oosterkerk 
toegekend aan de familie Botman voor de restauratie 
van het pand gedempte Turfhaven 13. Achter de 
witgekalkte gevel bleken bijzondere stenen en 
patronen schuil te gaan uit de tijd van de bouw. 
Het pand is ontworpen door architect Reijendam 
en dateert uit 1906.

8. Maquette 
Aan de presentatie van de maquette in de kelder 
van het Westfries Museum mogen nog enige 
verbeteringen worden aangebracht. 

9. Kwartaalblad
Hét visitekaartje van de vereniging heeft zich in 
2016 weer van zijn beste kant laten zien. Vanwege 
de ledenwerfactie is het behalve bij de leden ook in 
de wachtkamers onder de aandacht gekomen van 
velen gekomen.  De redactie 'worstelt' onverminderd 
met het hoge aanbod aan kopij, maar weet iedere 
keer een gevarieerd en aantrekkelijk blad te maken.

10. Educatie
De bestaande activiteiten zijn voortgezet. Met het 
oog op het jubileumjaar worden speciale activiteiten 
voor de jeugd voorbereid. In de ledenvergadering 
van oktober is het belang van educatie en erfgoed 
onder de aandacht gebracht. In april 2017 zal 
in de ledenvergadering de concrete uitwerking 
van de plannen gepresenteerd worden. Voor de 
basisschoolleerlingen staat het thema Hoornse 
Helden en Schurken in september 2017 op het 
programma.

11. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen.
De vaste basis van de vereniging, de inzet van de 
vele vrijwilligers, is groot en onmisbaar. Er blijven 
zich mensen aanmelden en het aantal activiteiten 
breidt zich uit. In het voorbije jaar is er met nog 
meer inzet gewerkt aan de realisering van de 
plannen. 
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up-to-date en het aantal pagina's dat is bezocht 
bedraagt inmiddels meer dan 629.000. Gemiddeld 
bezochten meer dan 1700  mensen per dag de 
website. Vanaf augustus is er een stijgende lijn in 
de bezoekersaantallen naar 3000 per dag. Favoriete 
onderwerpen zijn bibliotheek, nieuws, advertenties 
en kwartaalblad. De website is aangemeld voor de 
Geschiedenisonline prijs.
Ook op Facebook is de groep volgers toegenomen 
tot ruim 1000, vergeleken met andere historische 
verenigingen een goede middenmoot. 
Lezingen 
In dit jaar zijn zes interessante lezingen voor 
een deel samen met andere organisaties verzorgd. 
Klooster Bethlehem, het gangenstelsel, maar ook 
de Romeinen en Egypte kwamen voorbij. De 
recente lezingen hebben plaatsgevonden in het 
Foreestenhuis. Dankzij Milja van Rijswijk die de 
taak van Gerard Beemsterboer heeft overgenomen, 
is er een mooi programma geboden.
Open monumentendag
Het thema van 2016 was 'Iconen en symbolen' 
Beelden en tekens met een bijzondere betekenis. 
Na de opening met een lezing op vrijdagavond  
hadden op 10 september 50 panden hun deuren 
opengedaan om mensen de gelegenheid te bieden 
monumenten ook van binnen te kunnen bekijken.
Hoorn Huizen straten mensen
Een nieuw project, dat zijn naam ontleent aan 
het grote boek over panden in de binnenstad dat 
dateert uit 1982. Oud Hoorn biedt mensen de 
gelegenheid onderzoek te doen naar wie er vroeger 
in een bepaald (hun) huis heeft gewoond, wat 
voor beroep die mensen hadden, sinds wanneer 
het pand er staat, wat er daarvoor was en welke 
verbouwingen hebben plaatsgevonden. De leden 
van de werkgroep maken de mensen wegwijs in het 
materiaal dat bij Oud Hoorn ligt en helpen bij de 
eerste stappen naar het Westfries Archief. Inmiddels 
heeft al een aardig aantal mensen met de werkgroep 
contact opgenomen en leuke vondsten gedaan. 
En op de koop toe: het levert nieuwe leden op. 
Beschrijvingen van panden en bewoners worden 
gepubliceerd op de website.

12. Tentoonstelling 
Begin 2016 was de tentoonstelling gewijd aan 
Tenthoff, de Hoornse rode dominee. Eind april 
waren er foto's te zien van de gaarkeukens in Hoorn; 
enkele bezoekers konden goede aanvullingen op de 
bijschriften geven. 'Hoorn op zijn mooist', foto's 
van Benno Ellerbroek toonden in speciaal licht 
bekende maar o zo mooie plekjes van de stad. In 

november werd er plaatsgemaakt voor historische 
plattegronden. De tentoonstellingscommissie is er 
weer in geslaagd heel diverse kanten van Hoorn te 
laten zien.

13. Ledenexcursie 
Ook hiervoor hebben anderen en met name Henk 
Halsema de taak van Gerard Beemsterboer moeten 
overnemen. Deze keer vertrok de bus richting 
Paleis het Loo. In de prachtige tuinen met een 
heerlijk zonnetje verzorgen gidsen de uitleg over 
de geschiedenis van paleis en tuinen. Na de lunch 
was het tijd voor het paleis aan de binnenzijde en 
voor de speciale fototentoonstelling. Dat het op de 
terugweg regende, deed niets af aan het gevoel van 
een plezierige en leerzame dag. 

14. Nieuwsbrief
Sinds december 2015 wordt regelmatig de digitale 
nieuwsbrief aan de leden gezonden. Het is een 
mooie en snelle manier om leden te informeren 
en oproepen te doen. Uit de reacties blijkt dat 
de nieuwsbrief goed functioneert. Specifiek voor 
vrijwilligers wordt wanneer daartoe aanleiding 
bestaat een aparte digitale brief gestuurd over zaken 
die voor hun van belang zijn. 

In 2016 is het Hoorns Biografisch Woordenboek 
van Hoorn op de website regelmatig aangevuld met 
mooie beschrijvingen van bekende Horinezen, is de 
hoogte van de woongebouwen aan de Maelsonstraat 
toch hoger, wordt er hard gewerkt aan het boek 
Hoorn in de twintigste eeuw, zoeken we nog naar 
een goede bestemming voor de Noorderkerk, blijft 
het Westfries Museum aan de weg timmeren, zijn 
nieuwe leden nog steeds welkom, zijn de gestolen 
schilderijen met veel enthousiasme verwelkomd, 
zijn we op zoek naar muren en gedichten en gaat 
het dagelijks werk van de vrijwilligers gewoon 
door.
In de loop van 2017 zal blijken of Hoorn de 
nominatie voor beste erfgoedgemeente kan 
omzetten in de prijs.

Op 12 december 1916 is door een brief van 
Johan Kerkmeijer in de courant van toen in feite 
het startsein voor de oprichting van Oud Hoorn 
gegeven. Daaraan heeft het dagblad van vandaag in 
december 2016 uitgebreid aandacht besteed en het 
startschot voor het jubileumjaar gelost.
Oud Hoorn: Een eeuw lang actief voor Hoorns 
Erfgoed!
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In mei van het afgelopen jaar 
overhandigde Jan Osinga het 
negatieven-archief van zijn 
vader aan het Westfries Archief. 
Deze negatieven betroffen vooral 
opnames die J. Osinga sr. maakte 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Veel van deze foto's zijn terug te 
vinden in het boekje 'Hoorn bezet 
en bevrijd'. Bij deze negatieven 
ging het echter niet alleen om 
foto's die te maken hadden met 
de Tweede Wereldoorlog. Er 
zaten ook opnames tussen die 
gemaakt werden bij doop- en 
huwelijksplechtigheden en zelfs 

ook begrafenissen. Zo ook de foto 
die wij dit keer laten zien waarbij 
het gaat om de teraardebestelling 
van de heer Hendrik Volger. De 
aan de Veenenlaan wonende heer 
Volger overleed op 8 maart 1941 
en werd op 11 maart begraven op 
het kerkhof aan het Keern. Op de 
foto zien we een imposante begra-
fenisauto juist de poort aan het 
Keern passeren. Hier vlak achter 
lagen ook militairen begraven: 
links Duitsers en rechts geallieerde 
vliegers die neergeschoten waren. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
de Duitse militairen herbegraven 

op de Duitse militaire begraaf-
plaats in het Limburgse Ysselstein. 
De geallieerde vliegers werden 
herbegraven in eigen land of op 
militaire begraafplaatsen zoals 
b.v. Margraten in Limburg. Vier 
Britse vliegers bleven voor altijd 
achter op dit kerkhof en worden 
jaarlijks op 4 mei herdacht door 
het Hoorns Comité '40-' 45. Na 
de reconstructie van het Keern 
aan het begin van de jaren '60 
van de vorige eeuw werd de 
ingang van het kerkhof, inclusief 
de gebouwtjes, verplaatst naar het 
Dampten.

HOe HOOrn veranderde
frans Zack

2 000990 053794

Lidmaatschap:
Minimaal e22,50 per jaar, 

incl. Kwartaalblad.

Gezinslid: e12,– per jaar.

Lid voor het leven:

Indien ouder dan 45 jaar: 

eenmalig e630,–

Indien ouder dan 55 jaar: 

eenmalig e450,–

Ledenadministratie: 

leden@oudhoorn.nl 

Contributie:

NL92 INGB 0000 7229 54

Het lidmaatschap geldt voor een 

heel kalenderjaar.

Lidmaatschap uiterlijk één maand 

voor einde kalenderjaar schriftelijk 

opzeggen. 

Losse nummers: 

leden: e4,50

niet-leden: e6,-

NL86 INGB 0002 1448 88

Redactie:
Jos Biegstraaten, Jacq Entius, 

Ede Veenstra-Hoogbruin,

Ben Leek, Hans Moolenbel, 

Egbert Ottens, Thijs Portielje, 

Hans Rijswijk,

Christiaan Schrickx, 

Femke Uiterwijk, Frans Zack. 

Leo Hoogeveen: archivaris

Redactieadres: 
E.S. Ottens,

Renoirhof 155, 1628 XC Hoorn

e–mail: redactie@oudhoorn.nl

Copyright:
Gehele of gedeeltelijke overname 

van teksten en/of illustraties

uit dit blad is alleen toegestaan na 

toestemming van de redactie.

Productie:
Van Vliet Printing B.V.

Verlengde Lageweg 1

1628 PM Hoorn


