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Blijf dromen

Als kind kon ik uren dagdromen en fantaseren, dit tot ergernis 
van mijn ouders die me liever zagen leren. Dat het toch nog 
goed is gekomen, komt omdat ik van die eigenschap mijn 
beroep heb gemaakt. Tenslotte moet een stedenbouwkundige 
bezig zijn met de toekomst en dan is dromen een erg handige 
eigenschap. Zo zat ik laatst weer eens weg te dromen over 
de kansen die de ontwikkelingen in de autoindustrie ons 
biedt in de toekomst. Of ze nu op elektriciteit of waterstof 
gaan rijden doet er nog niet zo toe, maar het feit dat de auto 
straks zelfstandig gaat rijden zal het gebruik van de auto en 
het gebruik van het openbaar gebied drastisch veranderen. 
Het is soms beangstigend hoe snel deze ontwikkeling gaat 
en het gaat veel sneller dan we nu als toeschouwers kunnen 
bevroeden. Kijk alleen hoe onze smartphones het leven in 
tien jaar tijd hebben veranderd. Een verandering die nie-
mand echt zag aankomen.

Over twintig jaar zit je thuis op de bank en zeg je tegen je 
huiscomputer: ik heb over een half uurtje een auto voor twee 
personen nodig, ik wil naar ……  Na een half uurtje staat er 
een kleine zelfstandig rijdende auto voor de deur. 
Het zelfstandig bezit van de auto zal waarschijnlijk drastisch 
afnemen. Tenslotte staat die privé auto meer stil dan dat 
hij rijdt en het kost in verhouding onnodig veel geld. Het 
delen zal veel vaker voorkomen met als voordeel dat er een 
auto beschikbaar is naar de behoefte van het moment. Deze 
ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de inrichting en 
het gebruik van het openbaar gebied. Nu remmen de nieuwe 

auto's al automatisch voor voetgangers en voorliggers. Straks 
gedragen ze zich in binnensteden automatisch meer als 
voetgangers. Voor onze binnenstad kan dat betekenen dat de 
geparkeerde auto langzaam uit het stadsbeeld gaat verdwij-
nen. Al die deelauto's staan in een parkeergarage onder de 
Vale Hen of achter het station. De inrichting van de straten 
en pleinen kan veel meer gericht zijn op de voetganger en de 
fietser, shared space*. Bij de herinrichting van de openbare 
ruimte in de binnenstad zouden we nu al rekening moeten 
gaan houden met deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het 
Kerkplein kan veel meer als een autoluw verblijfsplein wor-
den ingericht waar de auto te gast is. Het is niet alleen veel 
prettiger voor de bewoners en bezoekers van de stad maar 
ook veel meer gericht op de toekomst die veel sneller komt 
dan we met elkaar kunnen verwachten.

Jaap van der Hout

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. 0229-280022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, maandag 

t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 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

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

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. 0229-282500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

www.westfriesarchief.nl 

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

www.museumhoorn.nl

V O O R W O O R D

*Shared space is een verkeersconcept dat de multifunctionaliteit en daarmee 

de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte 

centraal stelt. Belangrijk uitgangspunt is dat als verkeersruimtes zijn ingericht 

als verblijfsruimte, ze niet in de eerste plaats geïnterpreteerd zullen worden als 

verkeersruimte. Daartoe zijn richtinggevende kenmerken als verkeersborden, 

verkeerslichten en stoepranden zoveel mogelijk afwezig. Verkeersremmende 

obstakels als fietsklemmen, zitbanken en bloembakken zijn wel in ruime mate 

geplaatst. Zo ontstaat er een verblijfsruimte waarin ook het verkeer van voetgan-

gers, fietsen, scooters en auto's dient te worden afgewikkeld. Iedere verkeersdeel-

nemer wordt ter plekke aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel 

en inzicht omdat aanwijzingen en ge- en verboden ontbreken.
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Bij de vOOrplaat 

'Het verleden is een ander land, waarin ze dingen 
anders doen', citeert emeritus hoogleraar Piet Emmer 
een Brits auteur in zijn Johan de Wittlezing van oktober 
vorig jaar. Hij somt daarvan een aantal voorbeelden 
op en gaat dieper in op de 'nieuwe beeldenstorm' die 
momenteel door ons land raast in 'Het zwart-witdenken 
voorbij'. Een lezenswaardig essay dat begin dit jaar 
uitkwam. In dit eerste nummer van ons Kwartaalblad 

in het 101e jaar van onze vereniging, die haar bestaan toch te danken heeft aan het schoons uit het 
verleden en de roemruchte maar ook soms tragische geschiedenis van onze stad, blikken we terug 
op het geslaagde eeuwfeest en doet ons nieuwbakken erelid Frans van Iersel, in de voetsporen 
van de oprichter van de vereniging Johan Christiaan Kerkmeijer, een hartstochtelijke oproep om 
zuinig te zijn op onze monumenten. En hij stelt vervolgens voor, zo kennen we Frans, om enkele 
recente gebouwen aan de monumentenlijst toe te voegen. Het verleden krijgt ruim aandacht in dit 
nummer: De moederlijke weldadigheid uit de negentiende eeuw, de opkomst van het katholieke 
voetbal tijdens het interbellum in de vorige eeuw, logementhouders vader en zoon Van Opmeer 
van Het Onvolmaakte Schip dat tegenover de helaas gesloopte Westerpoort op de hoek van het 
Breed stond en Jan Pietersz. Coen. Om de in Hoorn geboren Coen en zijn standbeeld op de Roode 
Steen kunnen we niet heen, zeker niet als een tijdgenoot, de Zwitserse huursoldaat Elie Ripon in 
dienst van de VOC, ons meeneemt naar de tijd van Coen in de Oost. En ons een andere kant van 
Coen schetst dan de afschuw die zijn persoon tegenwoordig bij menigeen zo vaak oproept. Laat 
ik er meteen aan toevoegen, ook in de woorden van Emmer waarmee ik begon: 'verklaren is iets 
anders dan goedpraten.' O ja: de voorplaat. Dat is een uitsnede van een prachtige zwart-witfoto 
van Jan van der Randen, vol te zien elders in het blad. Van wat anders dan Hoorns icoon: de 
Hoofdtoren. 
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HOOrns GenOOtscHap 'de MOederlijke  WeldadiGHeid'

aan conjuncturele schommelingen in de (liberale) 
economie. Bovendien konden strenge winters veel 
ellende brengen. De maatschappelijke elite zag 
het vervallen in armoede als 'de wil van God' 
(ook als het weduwen of invaliden betrof) en 
niet als een symptoom van hoe de maatschappij 
was vormgegeven. Armen zagen hun armoede 
meestal als een natuurlijk gegeven en berustten 

In de negentiende eeuw was er sprake van absolute 
armoede bij een groot aantal Horinezen. De zorg 
voor die armen was vooral de taak van de kerken en 
particulieren. De meeste 'gezeten' burgers vonden 
dat armoede vaak aan de mensen zelf lag. Ze 
zouden hun geld niet goed besteed hebben of waren 
te lui om te werken. Daarom wilden ze eigenlijk 
alleen mensen ondersteunen die buiten hun schuld 
hulpbehoeftig waren geworden, zoals bijvoorbeeld 
weduwen of vrouwen die door hun echtgenoot 
waren verlaten en daardoor een te gering inkomen 
hadden. Maar ook gezinnen waar de man door 
ziekte niet kon werken, werden geholpen.

Armoede
De levensomstandigheden van arme Horinezen 
waren ronduit slecht. De gemiddelde leeftijd waarop 
men overleed was dan ook vóór 1850 slechts 35 
jaar! In de eerste helft van de negentiende eeuw 
overleefden drie van de vier kinderen het eerste jaar 
na hun geboorte. Het overlijden van de kostwinner 
kon een heel gezin van de ene op de andere 
dag aan de bedelstaf brengen. Mensen waren 
in de negentiende eeuw volledig overgeleverd 

Rijke dames zorgen voor arme kraamvrouwen 
en hun baby's

Kinderen, een zuigeling 

en een zieke man. 

Grote nood. Hulp van 

een rijke vrouw is dan 

welkom. Negentiende-

eeuws schilderij dat 

een goede indruk geeft 

waar het Genootschap 

mee bezig was. 

Gerardus Terlaak, 1853.

Collectie Rijksmuseum

Voorraadkast van het 

Genootschap. Te zien 

bij Vereniging 

Oud Hoorn

kees ZWaan
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HOOrns GenOOtscHap 'de MOederlijke  WeldadiGHeid'
gelaten in hun lot. Armbesturen voorzagen de 
'thuiszittende' armen van geld of verstrekkingen in 
natura. Vaak was er sprake van tijdelijke steun in 
de vorm van brood, kleding, brandstof en medische 
verzorging. Vooral in de winter was de nood hoog. 
Velen hadden dan geen werk meer, maar hadden 
wel extra voeding, warme kleding en brandstof 
nodig. Sommige verenigingen legden zich toe 
op het verstrekken van soep of het uitdelen van 
kleding. Ouden van dagen, invaliden, psychiatrisch 
patiënten, verstandelijk gehandicapten en wezen 
konden worden opgenomen in tehuizen. De opvang 
in dergelijke voorzieningen was vaak zó slecht dat 
de animo niet groot was. Als het maar even kon 
bleef men buiten de muren van het 'gesticht'. 

Liefdadige zorg
In de negentiende-eeuwse (economisch-liberale) 
maatschappij zonder toereikende sociale 
vangnetten waren moeders en hun baby's extra 
kwetsbaar. Een goede zorg rondom geboorten was 
van levensbelang, zowel voor moeder als baby. De 
sterfte van moeders en pasgeborenen was erg hoog. 
Blijkbaar realiseerde burgemeester De Blocquerij 
zich dat die zorg beter kon. Hij vroeg aan de rijkste 
dames in zijn gemeente om mee te werken aan de 
oprichting van een 'Genootschap' dat moeders en 
hun pasgeboren baby's zou gaan ondersteunen. Het 
ging om sociaal werk dat geen afbreuk deed aan 
de toenmalige strikte rolverdeling tussen mannen 
en vrouwen (in de hogere standen), maar wel voor 
een introductie van (hogere burger) vrouwen in de 
publieke sfeer zorgde. Liefdadigheid gekoppeld aan 
de zorg voor arme kraamvrouwen was bij uitstek 
een taak voor dames uit de hoogste kringen van 
Hoorn. In 1829 was de Moederlijke Weldadigheid 
een feit. Een aantal welgestelde dames gaf vorm aan 
specifieke armenzorg: de zorg voor arme moeders 
en hun baby's.  

Proefkonijnen   
Het beleid van de overheid stond bij de Moederlijke 
Weldadigheid in principe niet ter discussie. In 
1840 was er echter één kwestie waarbij er een 
– misschien wel felle – discussie plaatsvond: de 
gemeente wilde dat arme vrouwen zich lieten 
verlossen door leerlingen van de Clinische School 
(opleiding tot 'heelmeester'). Arme vrouwen als 
leerobject en proefkonijn: dat was de dames een 
brug te ver. Hierover hadden zij een duidelijk 
'democratisch gevormd' standpunt ingenomen. Zij 
wilden daar niet aan mee werken. Jos Leenders 
schrijft in zijn uitgebreide studie over Hoorn in 

de negentiende eeuw het volgende: 'De regentessen 
van de Moederlijke Weldadigheid keerden zich tegen 
dwang uitgeoefend op arme zwangere vrouwen. De 
lectoren van de Clinische School hadden aangedrongen 
op een extra toelage voor vrouwen die zich gratis lieten 
verlossen door leerlingen van de afdeling verloskunde. 
Bedeelden die zich – tegen het laagste tarief – door 
een echte vroedvrouw lieten helpen moesten echter 
'verminderde' bedeling krijgen. De dames bleken niet te 
vermurwen, ook omdat de jongelui nogal eens dronken 
ter bevalling verschenen.'

Onderstand en bedeling in Hoorn
Veel arme Horinezen schaamden zich voor hun 
situatie. De toenmalige mening was dat een deel van 
de armen, met name degenen die konden werken, 
alles aan zichzelf te wijten had. Als je gebruik moest 

maken van de bedeling door 'eigen schuld' moest 
je je schamen. Dat werd de armen door allerlei 
maatregelen duidelijk gemaakt. Armen moesten de 
gulle gevers dankbaar zijn. Filantropen staken hun 
gulheid niet onder stoelen of banken, maar werd 
soms breed uitgemeten. In de krant werd dan met 
naam en toenaam vermeld wie door wie geholpen 
werd: 'etalage filantropie'. Toch waren er ook armen 
die liever honger leden dan gebruik te maken van 
de bedeling: 'stille armoede'. De notuliste van de 
Moederlijke Weldadigheid constateerde dat ook: 
'(…) uit hoofde van verregaande schaamte hebben deze 
lieden zo lang gewacht om onderstand te vragen.'  
Evenals in heel Nederland vonden ook in Hoorn 
kwalitatieve vernieuwingen plaats, waarbij men 
streefde naar meer doelmatigheid en efficiëntie. 
Omstreeks 1850 werd met name het controleren 
van de armen anders aangepakt. Het patronaat 
deed zijn intrede. Huisbezoeken, waarbij 

Ontvangstbewijs 

luyermandsgoed. 

Er was nog veel 

analfabetisme
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Bij een aanvraagster van onderstand moesten 
de dames uitgebreid onderzoek doen. Zo werd 
nagegaan of de aanstaande moeder wettig getrouwd 
was, haar man minder dan vier gulden per week 
verdiende, hij al meer dan vier jaar in Hoorn woonde 
en de moeder de eventuele kinderen had laten 
vaccineren. De voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor onderstand waren bijzonder streng. 
Bedeelde armen moesten zich houden aan strenge 
regels die bij overtreding werden bestraft met het 
stoppen van de ondersteuning. In de negentiende 
eeuw moesten 'buurtmoeders' aanvankelijk de 
dames van de Moederlijke Weldadigheid begeleiden 
als zij een bezoek brachten aan een woning van een 
arme kraamvrouw. De buurtmoeders fungeerden 
dan als intermediairs. In de notulen worden zij 
'wijkmeesteressen' genoemd.

Zuinig
Terwijl hun echtgenoten naar een redevoering 
over een zedenkundig onderwerp luisterden in 
het gebouw van het Nut of in de Groote Sociëteit, 
vergaderden de dames in een kamer van het stad-
huis over het al dan niet toekennen van een pakket 
'luyermandsgoed'. De gezelligheid werd daarbij niet 
vergeten. De notulen van 7 juli 1896: 'In deze ver-
gadering viel niet veel bezonders voor. Vergadering 
kosten 0,70, het meisje 0,10, stadsnaaivrouw 0,30.' 
Het meisje zette koffie voor de dames en schonk het 
in. Ter gelegenheid van het vertrek van een lid wees 

'standaard' vragen werden gesteld en formulieren 
werden ingevuld, werden regel. De communicatie 
van de armenbezoekers verliep echter eenzijdig, 
top-down. Armen gaven sociaal wenselijke 
antwoorden. Wanneer zij wisten dat de controleurs 
op visite kwamen, legden sommigen zelfs de Bijbel 
opengeslagen op tafel ten teken dat zij godvruchtige 
mensen waren.

Strenge dames
Volgens Marianne Havermans-Dikstaal, die een 
boekje over het genootschap schreef, waren de 
vrouwen van de Moederlijke Weldadigheid niet 
hoog opgeleid. 'Hun onwetendheid was groot, educatie 
was eenzijdig, de opvoeding was slechts gericht op het 
beheren van het huishouden, bijbelkennis en goede 
manieren. Geleerde vrouwen zouden hun huishouden 
maar verwaarlozen.'  Deze kwalificatie zou ik wat 
willen nuanceren. De dames waren gehuwd met 
mannen uit hogere milieus met goede opleidingen 
en dito inkomens. Zij hadden genoeg tijd om zich 
te verdiepen in lectuur want dienstbodes deden 
het huishoudelijke werk. In de huishoudens van 
bemiddelde gezinnen waren altijd wel boeken 
en kranten aanwezig. De dames zullen over het 
algemeen redelijk op de hoogte zijn geweest 
van wat er zich in de wereld afspeelde en ook 
hebben vernomen welke initiatieven er werden 
ontwikkeld op het gebied van sociale zorg. De 
langzaam veranderende positie van de vrouw in de 
samenleving zal ze niet ontgaan zijn. 

Bladzijde uit een 

spaarbankboekje van 

het Genootschap

Ontvangstbewijs. 

Weduwe Schenk kon 

haar naam schrijven
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de voorzitster op al 'die gezellige uurtjes' die zij met 
elkaar hadden doorgebracht. Het feit dat één der 
leden werd opgevolgd door haar dochter wijst er 
op dat lid zijn van de vereniging geen straf was. Een 
vertrekkend lid kreeg een zilveren bijouteriedoos 
als afscheidscadeau. De dames zorgden goed voor 
elkaar en voor zichzelf. Tijdens de vergaderingen 
werden de pakketten ingepakt, maar ook allerlei 
andere activiteiten verricht zoals het tot de grootte 
van luiers scheuren van grote lappen stof. Het pak-
ket bestond uit een hemd voor de kraamvrouw, een 
laken, één rode en vier witte luiers, twee hemdjes, 
twee wollen borstrokjes, één japonnetje, twee hals-
doekjes en twee onder- en bovenmutsjes. Tevens 
hadden de kraamvrouwen recht op een ton turf 
voor de kachel. In 1840 besloot de vereniging geen 
geld meer te verstrekken, maar een 'spijsbriefje', 

waarmee bepaalde levensmiddelen bij een winkel 
konden worden opgehaald. Geld zou wel eens aan 
andere zaken kunnen worden uitgegeven, zoals 
drank. De dames letten goed op de uitgaven. In 
de notulen werd vermeld: 'Staat der kast/geldelijk 
beheer: uitgaven 191,68; inkomsten 490,64; overschot 
298,96, welk bedrag door onze ijverige medebestuur-
deresse reeds op de spaarbank is geplaatst en gevoegd 
is bij het reeds bestaande kapitaal van de Moederlijke 
Weldadigheid dat daardoor nu gestegen is tot 7069,92.' 
En in 1882 meldde de notuliste met gepaste trots 
dat er twee spaarbankboekjes à f2075,40 en à 

f400,- onaangeroerd waren gebleven. Zij hadden de 
hand op de knip gehouden. In 10 jaar tijd hadden 
zij hun kapitaal met 5000 gulden laten toenemen. 
Omdat de voorwaarden strikt werden nageleefd 
konden de dames zuinig zijn. De dames probeer-
den hun werk ook zo efficiënt mogelijk te doen. 
In 1880 werden daartoe strengere voorwaarden 
geformuleerd. Aanvraagsters van onderstand moes-
ten minstens 2 'levende' kinderen hebben, 4 jaar 
gehuwd zijn en hun echtgenoten moesten minstens 
6 jaar in Hoorn wonen. 
De jaarlijkse contributie bracht zo'n 200 gulden 
op. Ieder jaar doneerde de koningin een som gelds. 
Koningin Sophia gaf jaarlijks 100 gulden. Koningin 
Emma bleek wat zuiniger te zijn; zij doneerde 
jaarlijks 50 gulden. Van verschillende particulieren 
kwamen giften binnen, soms in de vorm van 
legaten. 

Zorgende macht
Jaarlijks werden er ongeveer 65 moeders geholpen. 
De uitgaven daarvoor beliepen zo'n 200 gulden.  Uit 
de voorwaarden die de Moederlijke Weldadigheid 
bij het verstrekken van hulp hanteerde, blijkt dat 
de vereniging grote waarde hechtte aan 'beschaafd 
gedrag'. Door alleen hulp te verstrekken als aan alle 
strenge voorwaarden was voldaan, had zij invloed 
op het gedrag van de armen: zij oefende macht uit, 
'zorgende macht'. Burgerlijk-christelijk waarden en 
normen waren daarbij leidend. Het blijkt dan ook 
dat de Moederlijke Weldadigheid overwegend een 
'maatschappijbevestigende' vereniging was.
De unanieme stellingname van de dames in 1840 
tegen het voorstel van B&W om arme moeders 
te gebruiken als leerobjecten voor leerlingen 
van de Clinische School bewijst dat hun visie 
op arme moeders wat veranderde. Ze toonden 
solidariteit en empathie (belangrijke waarden in de 
burgermaatschappij) ten opzichte van 'behoeftige 
kraamvrouwen en derzelver pas geborene kinderen'.

Affiche tentoonstelling 

Westfries Museum, 1987
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alWays FOrWard in de jaren 1920 – 1940
die in de competitie uitkwamen – gewoon mee in 
de rangen van de NVB.Vanaf 1915 wordt dat dus 
anders. Het bisdom Den Bosch kreeg in 1915 de 
eerste katholieke voetbalbond en daarna volgen in 
rap tempo Breda (1915), Utrecht (1916), Limburg 
(1917) en Haarlem (1921). Deze omarming van 
de voetbalsport door de katholieke geestelijkheid 
was echter geen keuze uit liefde voor de sport. 
Uiteraard was de sport geliefd onder een deel 
van de kerkleiding, maar het ontstaan van een 
katholieke voetbalbeweging was vooral ingegeven 
uit defensieve motieven. Het voetbal was te groot 
en te belangrijk geworden om het op zijn beloop te 
laten.Het was zaak om de achterban te organiseren 
binnen eigen gelederen. Immers, contacten met niet-

katholieken moesten zo veel mogelijk voorkomen 
worden. Bovendien was voetballen in vergelijking 
met veel andere vormen van vrijetijdsbesteding 
nog relatief onschuldig. Toch was niet iedereen 
daarvan direct doordrongen. In de eerste jaren 
waren veel hooggeplaatste katholieken met name 
tegen de uitwassen van het voetbal: prestatiedrang, 
sportverdwazing en verafgoding zouden de 
goede katholiek schade berokkenen. Vanaf 1920 
verstomden die geluiden langzaam en werd voetbal 
vooral vanuit de parochies juist gepropageerd 
want voetbal werd ontdekt als een uitstekend 
middel om de eigen achterban te binden. Het 
gevolg was dat vooral op het platteland de clubs 
uit de grond bleven schieten ook al omdat daar de 
terughoudendheid om aansluiting te zoeken bij de 
neutrale bond groter was.

Roomsch Katholieke Federatie
De Roomsch Katholieke Federatie bestond 
aanvankelijk uit vijf verschillende voetbalbonden.
Rooms-Katholieke Voetbalbond Breda (RKVB 
Breda), opgericht op 19 september 1915 als Rooms-
Katholieke Voetbalbond Noord-Brabant Westelijk 
deel. Deze bond besloeg de regio van westelijk 
Noord-Brabant en de provincie Zeeland. 

WilleM vinGerHOed

In Hoorn werd al gevoetbald vanaf 1889 (HSV 
Sport) en 1898 (Volharding/Hollandia). En daarbij 
stond de wens om aan deze sport te kunnen/mogen 
doen centraal. Wie lid wilde worden bij een van 
deze clubs was van harte welkom en wat voor 
geloof iemand aanhing was niet van toepassing. Tal 
van katholieken vonden dan ook onderdak bij een 
der verenigingen en behoorden tot de beste spelers.
En omdat er van een katholieke vereniging nog 
geen sprake was bleef veel bij het oude, zoals men 
inmiddels was gewend. Er was ook een aantal 
redenen dat het van voetbal op 'katholieke velden' 
begin 20e eeuw niet kwam.

De belangrijkste reden was de (niet) acceptatie 
door de geestelijkheid en dan was die in de steden 
(stadjes) nog anders dan op het platteland. In 
steden was men wel gewend dat katholieken 
voetbalden.

Voetbal d(v)oor katholieken
Een kijkje in voetballend katholiek Nederland 
na 1910. In 1915 werd in Den Bosch de RKVB 
(Roomsch Katholieke Voetbalbond) opgericht. Het 
was de eerste bond die geheel los stond van 
de neutrale NVB en de regionale bonden die 
daaronder vielen. De oprichting van een katholieke 
bond kwam echter niet uit de lucht vallen. De sterk 
groeiende belangstelling voor voetbal (mobilisatie 
eerste wereldoorlog) maakte dat de sport inmiddels 
belangrijk genoeg was om opgenomen te worden in 
de verzuilde samenleving.
Tot ongeveer 1910 was dit niet aan de orde. Voetbal 
werd voornamelijk beoefend door de bovenlaag van 
de samenleving en die was veel minder vatbaar voor 
de knellende band van de verzuiling. Bovendien 
was voetbal als sportbeweging simpelweg niet 
belangrijk genoeg. Vanaf de periode rond de 
eeuwwisseling ontstonden er wel mondjesmaat 
katholieke clubs, maar deze speelden – voor zover 

Deze pagina, foto links: 

Always Forward 1 1920. 

Allereerste wedstrijd 

op 26 december in 

Medemblik tegen VVM. 

Vanaf links: F. Botman, 

M. Lippits, J. Lippits, 

N. Commandeur, 

J. Koop, G. Lippits, 

J. Kaag, H. Kwaad, 

W. Groentjes, W. Rupert

Foto rechts: Always 

Forward 1, voorjaar 

1921, terrein 

Westersingel. Vanaf 

links: H. Kwaad, 

J. Lippits, 

G. de Barbanson, 

D. Bloem, J. Kaag, 

G. Lippits, 

N. Commandeur, 

W. Groentjes, M. Lippits, 

J. Neefjes, F. Botman.

Pagina 9, foto links: 

Forward 1, april 1921 

op terrein achter 

HBS voor treffen met 

Hollandia 2. Achter 

vanaf links: N. Bouman, 

M. Lippits, J. Kaag, 

H. Kwaad. Midden: 

J. Smal, P. Kaag, 

F. Botman. Voor: 

W. Groentjes, J. Botman, 

G. de Barbanson, 

N. Commandeur, 

G. Lippits

Foto rechts: Always 

Forward 1, november 

1924. Vanaf links: 

F. Kwaad, 

G. den Oudendammer, 

J. Koop, H. Kwaad, 

J. van Straten, 

J. Veenboer, M. Lippits, 

A. van der Gracht, 

R. van der Gracht, 

J. Kaag, F. Botman 
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alWays FOrWard in de jaren 1920 – 1940
Rooms-Katholieke Voetbalbond Den Bosch (RKVB 
Den Bosch); 10 december 1915. Deze bond besloeg 
het gebied oostelijk Noord-Brabant en de Betuwe, 
waaronder de steden Den Bosch, Eindhoven en 
Tilburg.
Rooms-Katholieke Utrechtsche Voetbalbond 
(RKUVB); 23 juni 1916. Deze bond had als gebied 
alles ten noorden van de rivier de Rijn en ten oosten 
van het IJsselmeer/Zuiderzee, inclusief de provincie 
Utrecht.
Rooms-Katholieke Limburgsche Voetbalbond 
(RKLVB); 24 juli 1917. Deze bond had als gebied 
alleen de Nederlandse provincie Limburg.
Diocesane Haarlemsche Voetbalbond (DHVB); 7 
september 1919. Deze bond besloeg het gebied van 

de provincies Noord en Zuid-Holland.
(Veel) later ontstond de Interdiocesane Voetbal-
Competitie-Bond (IVCB), opgericht op 24 april 
1932. Deze bond organiseerde de landelijke 
competitie voor katholieken in drie verschillende 
niveaus.
In de RKUVB was de dichtheid van rooms-
katholieke clubs het laagst, terwijl de RKLVB 
de grootste dichtheid had. Dit kwam doordat 
in Limburg veel rooms-katholieken woonden en 
gemakkelijk een rooms-katholieke club konden 
oprichten. Er waren in Limburg dan ook meer 
clubs aangesloten bij de RKLVB dan bij de neutrale 
Limburgsche Voetbalbond. In het gebied van de 
RKUVB woonden naar verhouding minder rooms-
katholieken; bovendien leefde voetbal in deze 
regio minder dan in de Randstad of in zuidelijk 
Nederland.

Voetbal in Hoorn
Pas vanaf het moment dat de DHVB in 1919 was 
opgericht, kreeg het voetbal in Hoorn (mede door 
de steun van het bestuur van deze bond) wat 
meer aanzien en structuur. Voortbouwend op de 
initiatieven van katholieke jongens (voetbalclub 
Concordia met een veld aan de Geldelozeweg) en de 

rooms katholieke gymnastiekvereniging DOS werd 
in het najaar van 1920 de RKSV Forward opgericht. 
Aan de wieg stond gymnastiekleraar Kooltjes. Om 
tot een stabiele voetbalclub te komen moest er eerst 
gepraat worden. Want er werd in Hoorn al meer 
gevoetbald. Naast Hollandia ook Sport (of Hoorn), 
het eerder genoemde DOS en andere 'wilde' 
jongensclubjes. De oprichters van Forward waren 
onder meer de jongemannen Herman Kwaad, Jan 
Kaag, Jan Koop, Frans Botman, Cor Bervoets, Gerard 
de Barbanson, Frits Kwaad, Meindert Lippits, 
Gerard Lippits, Willem Groentjes en Piet van 
Kleef. In totaal dertien leden. In het bovenzaaltje 
van de melksalon van de dames Bierlaag aan het 
Breed werden daarna eind november 1920 spijkers 

met koppen geslagen. Van het eerste bestuur van 
RKFC Forward maakten J. Kaag (voorzitter), J. Kuit 
(secretaris) en G. de Barbanson (penningmeester) 
deel uit. Tot vicevoorzitter werd benoemd de heer 
Commandeur en tot commissarissen H. Kwaad 
en W. Groentjes. De eerste wedstrijd werd half 
december 1920 gespeeld tegen VVM (Medemblik) 
op het terrein achter de RHBS. De ontmoeting 
werd met 1-0 gewonnen. Al snel deden de jonge 
bestuursleden een stapje terug voor de meer 
oudere, ervaren en wijze heren P. Snelders, S. P. 
Stuyfbergen, meester Polman en P. Schermer.  In 
de loop van de maand januari 1921 werd het door 
de berichtgeving in Onze Courant duidelijk dat 
West-Friesland de stap naar een bond (RKWFVB) 
had gemaakt. Van de kleine competitie maakten 
St. Michael (Hoorn), Forward, VVM (Medemblik), 
SEW (Hoogwoud), Stormvogels (Spanbroek) en 
Excelsior (Blokker) deel uit. Er werd trouwens meer 
en regelmatig gespeeld. Ook vriendschappelijke- en 
seriewedstrijden (zeg maar toernooien) verschenen 
op het programma. Eind januari speelde Forward 
tegen ASV. In de volgende opstelling: J. Kaag; M. 
Lippits, H. Kwaad; J. Koop, N. Commandeur,         
K. Kuip; W. Groentjes, J. Botman, G. de Barbanson, 
W. Rupert en G. Lippits. Niet weg te denken bij een 

Ranglijst competities 
1921-1940

Seizoen 1921-1922 
DHVB 1e klasse A
S.D.E. 1  29
De Meer 1  23
V.A.F.C. 1  22
Forward 1  14
Zwaluwen 1 11
Wilskracht 2   9
Willem Eggert 1     9
V.I.C. 1    8

Seizoen 1922-1923
DHVB 1e klasse A 
V.I.C. 1  16
Forward 1  10
R.K.A.V. 2  10
G.A.V. 1  10
Zwaluwen  1   9
The Victory 1   5

Seizoen 1923-1924
2e klasse K RKF
RKAV  21
De Meer  16
Beverwijk  14
VIC  13
RKWSV  10
Forward      6
Zaandam      6

Seizoen 1924-1925
2e klasse G RKF
PVCB  21
Zaandam  18
Beverwijk  17
Zwaluwen  15
VIC  13
RKWSV  11
Forward  10
ADO    7

Seizoen 1925-1926
2e klasse G RKF
V.V.Z.  20
Forward  17
Beverwijk  14
R.K.W.S.V.   11
Volendam  11
Zwaluwen      8
Wilskracht II    0

Seizoen 1926-1927
Overgangsklasse B RKF
Wilskracht 26
VVZ  24
HBC  23
De Meer  18
RKAV  15
LIMVIO  10
Forward      8
SDO    7  
EMM    7

Seizoen 1927-1928
2e klasse G RKF
TYBB  22
Zwaluwen  18
Volendam  15
VVA  15
VIC  14
Forward  12
DOSS  10
Wilskracht 2   6
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Kring West-Friesland
Bij het begin van het seizoen 1922-1923 kreeg het 
bestuur van Always Forward opdracht van de DHVB 
de leiding op zich te nemen van de kring West-
Friesland. De club van meester Polman diende de 
grote propagandist te worden voor de 'Roomsche 
zaak' en daarin werd succes geboekt. Zodanig zelfs, 
dat het bestuur binnen vrij korte tijd deze taak weer 
overdroeg aan de bond, die zetelde in Zaandam. 
De groei van de club (sportief, organisatie) kostte 
handen vol werk en dat konden de bestuursleden 
maar eenmaal opbrengen. Ook de (spelende) leden 
dienden de handen uit de mouwen te steken. Op 
het programma van zelfwerkzaamheid stonden: 
gereedmaken terrein, kalken van lijnen, ophangen 
van netten, het verzorgen van de wedstrijdballen 
en na afloop alles weer opruimen. Het eerste elftal 
mocht trouwens in dat seizoen de DHVB verlaten. 

Een tweede plaats in haar afdeling betekende 
promotie naar de RKF. Van regionaal naar meer 
provinciaal niveau. In 1923-1924 bestond het eerste 
elftal uit de spelers Kaag, Oudendammer, Kooij, 
Philippi, Lippits, Botman, Groentjes, Rustenburg, 
Van Straten, Van der Gracht en Hanff. Het duel 
Forward tegen VIC moest op 8 maart 1925 gestaakt 
worden. De reden was dat de (drie) wedstrijdballen 
niet meer te gebruiken waren. Een was verdwenen 
in de Zuiderzee (nog geen Afsluitdijk!), een was er 
leeggelopen en de laatste was in de strijd gescheurd. 
Einde oefening. 

Naar Overgangsklasse
De competitie van 1925-1926 was een succesvolle. 
Always Forward werd nummer twee in de 2e 

klasse G van de RKF en moest met de nummers 
twee uit de 2e klassen F (Utrechtenaren) en H 
(DONK) promotiewedstrijden spelen. Op 18 juli 
1926 moest het uitduel bij DONK in Gouda 
voor Always Forward de beslissing brengen over 
promotie naar een klasse hoger. Het jubileumboek 
van 1996 over deze wedstrijd: 'De spectaculaire 

katholieke vereniging was de geestelijk verzorger, 
die zoveel mogelijk aanwezig was en in de gaten 
hield of er wel via de juiste katholieke regels werd 
gehandeld. 

Competitie in de DHVB
In april 1921 meldde de club zich officieel aan als 
lid bij de Diocesane Haarlemsche Voetbalbond om 
competitie te kunnen spelen. De DHVB stelde als 
voorwaarde dat de club duidelijk moest maken 
wel degelijk een beetje te kunnen voetballen. 
Er werden daartoe wedstrijden gespeeld tegen 
RK AFC (Alkmaar) en SDE (Wormerveer). Het 
resultaat van die ontmoetingen was dat Forward 
werd ingedeeld in de eerste klasse van de DHVB. 
Al vrij snel diende ook het tweede elftal zich 
aan. Forward 2 kwam uit in de RKWFVB met 
teams uit Medemblik, Hoogwoud, Wognum 

en Nibbixwoud. Gevoetbald werd er vanaf de 
begintijd op verschillende terreinen. Zo was er het 
veld aan de Westersingel en werd er ook gebruik 
gemaakt van het veld achter de RHBS. Maar tot 
1934 werd er vooral gespeeld op het terrein aan 
de "Buitenluiendijk". 
Van het veld daar werd door Sport ('opgeheven') 
en Hollandia (een eigen onderkomen aan de 
Geldelozeweg sinds 1923) geen gebruik meer 
gemaakt. Vanaf 1934 vond Forward onderdak 
in het Wilhelminapark. Dat was in de crisisjaren 
aangelegd en hield naast het eigenlijke park ook 
een aantal sportvelden in. Naast het veld achter 
de RHBS de voetbalvelden van RKSV Forward 
en het weer opgestane Sport en daar tussenin 
de tennisvelden (met clubgebouw) van Juliana. 
In Always Forward-kringen werd de overstap 
met vreugde ontvangen: 'van prutjes naar echte 
velden'. 
Van 1942 tot en met het einde van de oorlog 
heette het Wilhelminapark overigens Gemeentelijk 
Sportpark. Dat werd na de oorlog weer gewoon 
zoals het hoorde. 

Deze pagina, foto 

links: Always Forward 

1, 1924-1925. Terrein 

Buitenluiendijk

Foto rechts: Always 

Forward 1, 1923-1924. 

Nieuw in de tweede 

klasse van de RKF. 

Pagina 11, foto links: 

Forward 1 in 1926. 

Vanaf links: Pirovano, 

J. Lichthart, J. Entius, 

H. Rupert, Th. Kooy, 

N. de Lange, J. Rupert, 

J. van Straten, W. Luif, 

J. Koning, A. van der 

Gracht, H. de Jong, 

R. van der Gracht, 

J. Schneiders

Foto rechts: 'Heel' 

Always Forward bij 

het tienjarig bestaan. 

Locatie: achter het 

Gezellenhuis. Met in 

het midden bestuur en 

geestelijk adviseur.

En op pagina 12, foto 

links: Forward 1 in 1920. 

Vanaf links: F. Botman, 

M. Lippits, J. Lippits, 

N. Commandeur, 

J. Koop, G. Lippits, 

J. Kaag, H. Kwaad, 

W. Groentjes, W. Rupert

Foto rechts: Always 

Forward 1 in 1938. 

Vanaf links: H. van den 

Berg, J. Freese, C. Eeken, 

B. Hart, M. van Dulmen, 

M. Hart, P. Loos. T. Freese, 

W. Nieuwboer, A. van 

der Gracht, P. Morsch, 

J. Neefjes
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beslissingswedstrijd in Gouda tegen DONK. Het was 
toen een snikhete dag. Welgeteld tien supporters (!) 
vergezelden doelman Jan Kaag en zijn medespelers 
Rinus van der Gracht, J. Westerveld, Meindert 
Lippits, Frits Kwaad, Herman Kwaad, Joop Neefjes, 
Jan Koop, Jaap Haring, H. Rupert en Nico de Lange 
naar Gouda. Als Always Forward gelijk zou spelen, 
dan was promotie een feit. Het werd de wedstrijd 
van Jan Kaag. Het spannende duel eindigde gelijk 
en dus was Always Forward gepromoveerd, maar 
het gejuich van Always Forward verstomde toen 
DONK onmiddellijk protest aantekende wegens 
het niet toekennen van een strafschop. Het recht 
moest destijds nog op het veld z'n loop hebben. 
Scheidsrechter en spelers moesten daarom opnieuw 
de wei in. Ze omcirkelden het 16-meter gebied. Jan 
Kaag plantte z'n voeten op de doellijn, spande zijn 
lichaam als 'n veer, oogde naar de schutter, spuwde 

nog even in zijn handen en toen gebeurde het: 'n 
aanloop, 'n schot, 'n snoekduik… geen doelpunt! 
Kaag had de schuiver gestopt en droeg het leder 
triomfantelijk naar de kleedkamer. 's Avonds haalde 
Harmonie Apollo het succesvolle elftal opgetogen 
in, waarna in het Gezellenhuis nog lang feest 
werd gevierd. Resultaten nacompetitie: 20 juni 
Utrechtenaren-Forward 0-4, 27 juni Forward-
DONK 3-1, 11 juli Forward Utrechtenaren 6-2, 18 
juli DONK-Forward 0-0.

Tweede en derde elftal
Vanaf het seizoen 1923-1924 kwam Always Forward 
2 uit in de competitie van de DHVB. De meeste 
jaren in de 2e klasse. Vanaf het voetbaljaar 1930-
1931 werd ook Always Forward 3 ingeschreven. 
Het jaarverslag van de bond over 1931-1932 
vermeldt ook een vierde elftal. Daarna overigens 
niet meer. Always Forward 2 komt tussen 1935-
1936 en 1939-1940 uit de in reserve 1e klasse A. 
de hoogste reserveklasse van de DHVB.
In Overgang B (tussen 1e en 2e klasse) bleef Always 
Forward ondanks een wedstrijd (tegen LIMVIO bij 

een 3-1 stand gestaakt) minder een punt voor op de 
ploegen die onderaan eindigden. Niets aan de hand 
dus. Desondanks deed Always Forward vrijwillig 
een stapje terug naar de 2e klasse en had het daarin, 
gezien de klasseringen, ook behoorlijk moeilijk. In 
november kwam Hollandia kanon Toon Freeze de 
zwartwitte kleuren verdedigen. Die kwestie trok 
behoorlijk wat aandacht. Freeze debuteerde op 4 
november 1928 tegen Volendam en er werd een 
9-2 overwinning behaald. Het elftal zag er deze dag 
als volgt uit: H. de Jong; A. van der Gracht, J. Tol; 
C. van den Bergt, H. Rupert, J. Entius; J. Ligthart, 
J. Loos, T. Freeze, H. van Son en N. de Lange. Op 
23 december keerde Toon Freeze voorlopig weer 
terug bij Hollandia. Het was blijkbaar mogelijk 
om zonder verregaande gevolgen lid te zijn van 
beide bonden (verenigingen). Het ging om aparte 
werelden.

Grote opleving
Rond het jaar 1930 kende het voetbal op 'katholieke' 
velden een grote opleving. In de dorpen rond 
Hoorn bleken de grootste bezwaren om aan deze 
sport te gaan doen wel verleden tijd en dus kwam 
er een ware 'lawine' van voetbalverenigingen op 
katholieke leest geschoeid bij. Bedroeg het ledental 
van de DHVB in het seizoen 1921-1922 4.650 
verdeeld over 80 verenigingen; in het seizoen 1932-
1933 waren dat er 12.427 in 174 verenigingen. 
Always Forward vierde in de maand januari van het 
jaar 1931 het 10-jarig bestaan. Er verscheen, onder 
meer in Onze Courant, een groot artikel over de 
vereniging. In het voetbaljaar 1932-1933 kreeg de 
nieuwe organisatie IVCB gestalte. Always Forward 
werd ingedeeld in de 2e klasse N van de opvolger 
van de NKF. 

Naar het Wilhelminapark
Halverwege het jaar 1934, midden in de crisistijd, 
werd Always Forward verlost van een grote zorg: 
de toestand van het speelveld. De verhuizing naar 
het nieuwe Wilhelminapark werd een feit. Met de 

Seizoen 1928-1929
2e klasse G RKF
DEM  23
Volendam  17
VVA  17
VIC  15
ZPC   15
Zwaluwen  13
Forward     6
DOSS    6

Seizoen 1929-1930
2e klasse I – RKF
VIC  24
Volendam  20
DOSS  17
Santpoort  14
GVO  14
VVA  13
Zwaluwen      7
Forward       4

Seizoen 1930-1931
2e klasse N RKF
Santpoort 23
Volendam  18
Onze Gezellen 18
D.O.S.S.  14
Forward   15
V.V.A.  11
Zwaluwen   10
G.V.O.    5

Seizoen 1931-1932
2e klasse N RKF
Volendam 22 
VVA  22
Forward  21 
Vitesse  20
DOSS  18
RKAV  12
Onze Gezellen 11
GVO    9
Zwaluwen      8

Volendam-VVA 3-1

Seizoen 1932-1933
IVCB West 1, 2e klasse 
N
VVA  26
Vitesse  24
Geel Wit  22 
DOSS  20
Forward  20
Onze Gezellen 19
GVO  16
Zwaluwen A 11
RKAV  10
Wilskracht 2 10

Seizoen 1933-1934
IVCB West 1, 2e klasse B
V.V.A.  23
R.K.A.V.  18
Doss  12
N.E.A.  10
Alw.Forward 10
Zwaluwen      7
Wilskracht 2    4
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ingang aan de Emmalaan, vlakbij een wandelpark 
en de velden van Sport en de RHBS en de 
tennisaccommodatie van Juliana. Het eerste team 
kende eind oktober 1933 de volgende samenstelling: 
J. Entius, J. Freeze, A. van der Gracht, A. Freeze, G. 
Luyckx, C. Hart, A. Loos, J. Hart, R. van der Gracht 
en T. Stumpel. De crisis ging ook aan Always 
Forward niet voorbij, maar langzamerhand werd 
de situatie toch weer wat beter. Voor het eerste 
team kwamen de tegenstanders meer en meer uit 
de omgeving van Amsterdam. In het seizoen 1938-
1939 werd Forward in West-Friesland sportief 
overvleugeld door St. George uit Spierdijk. En in 
het laatste seizoen voor de Duitse bezetting sloot 
Always Forward de (nood-)competitie IVCB West 
IB 2e klasse af met de meeste punten na achttien 

wedstrijden. Het kampioensteam van 5 mei 1940 
kende de volgende samenstelling: Van der Gracht, 
Verkroost, J. Groot, C. Groot, Nieuwboer, Eeken 
(aanvoerder), Vloedbelt, Keizer, Hart, Morsch, 
Freeze en Fluitman. Goed voor een foto in Onze 
Courant van 7 mei. Drie dagen later vergrepen de 

Duitsers zich aan Nederland. Veel glorie leverde 
dat kampioenschap nog niet op, maar later toen 
alle voetbalbonden van Nederland door de bezetter 
bij elkaar werden gevoegd wel de nodige erkenning 
door de indeling van Always Forward in de derde 
klasse A samen met o.a. St. George en stadgenoot 
Hollandia. Eindelijk was het zo ver…

Seizoen 1934-1935
IVCB West 1, 2e klasse B
VVA  27
RKAV  23
DOSS  20
Vitesse  18
Constantius 12
Alw. Forward 12
Wilskracht 2 12
NEA  11
Zwaluwen A   9

Seizoen 1936-1937
ICVB West 1, 2e klasse B
Alw. Forward 27
NEA  27
RKAV  22
DOSS  20
Volendam 2 19
Zwaluwen A 18
VIC  15
Constantius 12
VVA 2  12
The Victory   8

NEA-Alw.Forward 2-1

Seizoen 1937-1938
IVCB West 1, 2e klasse B
DOSS  30
Alw. Forward 28
R.K.A.V.  23
Zwaluwen  20
VIC  19
The Victory 15
V.V.A. 2  14
Constantius 12
Volendam 2 10
Hertha    9

Seizoen 1938-1939
IVCB West 1, 2e klasse B
St. George 29
DOSS  28
Alw. Forward 20
Volendam 2 19
VIC  18
RKAV  14
The Victory 14
VVA 2  13
Zwaluwen A 13
Constantinus 12

Seizoen 1939-1940
IVCB West 1, 2e klasse B
Alw. Forward 31
Wilskracht 26
Sint George 22
D.O.S.S.  21
R.K.A.V.  20
Zwaluwen  18
Volendam 2 16
VIC  15
Constantius 11
V.V.A. 2  10
The Victory   2

WiM HOOGland

Het was winter en het vroor zo hard dat de adem 
die ik uit blies zich meteen in ijzel omzette aan 
de randen van mijn dekens. Ik staarde naar het 
plafond en zag tussen de spanten van het houten 
dakbeschot hier en daar de heldere vrieslucht. In 
de verte klonk het geluid van het omhakken van 
een boom en ik kroop nog dieper onder de dekens. 
Juist op het moment dat ik lag te mijmeren over hoe 
het zou zijn als de oorlog voorbij was, werd er ruw 
op het raam geklopt. Ik hoorde hoe mijn moeder 
beneden het gordijn openschoof en een Duits 
sprekende man haar vroeg: Wo ist dein Mann? 
In das Krankenhaus antwoordde mijn moeder in 
haar beste Duits, waarop de Duits sprekende man 
afdroop.
Vader was niet ziek, nee gelukkig niet, vader was 
timmerman en zijn meeste werk bestond uit het 
maken van lijkkisten. Een goede zet bleek later, het 
was nog de enige manier om aan hout te komen. 
En nu was vader in het krankenhaus om de maten 
van de overledenen op te nemen. Als hij dan thuis 
kwam speelde er altijd zo'n vage glimlach om zijn 
mond en zei hij tegen mijn moeder,'t is een lange 
en mijn moeder begreep dat hij veel hout nodig 
had. Nu was het bij vader altijd een lange, al waren 
ze maar een meter, het was altijd een lange. Toen 
ik de volgende dag naar school ging zag ik dat er 
een paar huizen verder een prachtige linde was 
omgehakt. Het ijzeren hekje waarmee de boom 
beschermd was tegen de uitwerpselen van honden 
en katten was reeds voorbewerkt en lag naast de 
stronk alsof het zeggen wilde ja joh, ik kan er ook 
niets aan doen.
Thuisgekomen vertelde ik mijn vader wat ik had 
gezien. Daar ook al mompelde hij, verderop ook 
al twee en hier voor de deur hebben ze geprobeerd 
het gaas door te knippen maar ik heb het weer 
stevig vastgemaakt hoor. Ik zeg vader, waarom heet 
het hier eigenlijk Drieboomlaan? Nou, dat komt zei 
vader, er stonden drie rijen met bomen en er waren 
twee rijstroken, een rijstrook was bestemd voor 
de koetsen en de andere was voor fietsers. Maar 
vader, zei ik waarom hebben ze dan die rijbomen 
weggehaald? En vader mompelde verder ja jongen, 
het was vroeger zo'n mooie laan dat hij geen 
Drieboomlaan heette, maar Drieboomsingel, maar 
toen kwamen de auto's en  moest er een rij bomen 
worden gerooid. Er klonk iets melancholisch in 
vaders stem. Ik zeg maar vindt u het dan niet erg 
dat die andere bomen nu ook gerooid worden? Ja 
jongen, zei hij, zou jij uit school vandaan in een 

de BOOM
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koud huis willen komen en dat je moeder geen 
hout had om het fornuis op te stoken? Nee, zei ik, 
dat niet. 's Avonds kroop ik weer diep onder de 
dekens om maar niet het gehak tegen de bomen 
te hoeven horen. Pa, schreeuwde ik, ze hebben 
vannacht geprobeerd het ijzeren hekje te slopen, 
ze hebben het al voor een meter opengeknipt. 
Oh, wacht maar jongen en hij ging naar buiten 
met een tang en wat ijzerdraad en zette alles weer 
stevig vast. Ziezo, zei hij, we zullen eens zien wie 
dat het langste volhoudt. Helaas het hout voor de 
kisten werd steeds schaarser en van de schamele 
levensmiddelen die ons ter beschikking stonden 
moest toch iets van warm eten worden gemaakt. En 
de kachel, ja, als het even kon moest die ook blijven 
branden. Goede raad was duur, maar een boom 
omhakken, nee dat kwam niet bij hem op. Toen ik 
hem zei, pa, zullen we dan…, maar verder kwam 
ik niet.Oh nee, daar is geen sprake van en voor het 
eerst zag ik iets van woede in zijn ogen. Gelukkig, 
er was weer een kist te maken en weer was het een 
lange. De lange kwam alleen in een iets te kleine 
kist, waardoor de kachel wat langer kon blijven 
branden. Toen ik op een dag uit school vandaan 
thuis kwam en vader fluitend door de werkplaats 
zag lopen vroeg ik hem: weer een kist? Nee jongen, 
ik ben vanmorgen bij de Ortskommandant geweest 
en we mogen alle boomstronken er uit rooien. Weet 
je wat dat is een Ortskommandant, vroeg hij. Nee, 
ik wist dat niet. Dat is een soort burgemeester in 
oorlogstijd. Ik ga vanmiddag meteen beginnen.
Zo kwamen we de winter door. Ik ging trouw naar 
school en vader zorgde er voor dat de kachel kon 

blijven branden. Het voorjaar kwam, maar de laan 
was de laan niet meer. Slechts een boom had de 
barre winter overleefd, de boom van mijn vader. 
Belerend zei hij tegen mij, zie je jongen als je wilt 
lukt alles. Ik knikte heel bedeesd en zei ja pa.
Eindelijk, eindelijk kwam de vrede en vader had 
een groot houten podium voor het huis gebouwd. 
De gevel was versierd met portretten van de 
koningin, lampions hingen in de boom, oranje 
slingers completeerden het geheel. 's Avonds zag 
ik vanuit mijn zolderkamertje hoe een uitzinnige 
menigte zich hier al dansend en zingend op 
voort bewoog, Nog nooit had ik de mensen zo 
blij gezien. Ik zag hoe feeëriek de lampions hun 
warme gloed uitstraalden op het loof van de boom. 
Oh, wat was ik trots op hem. Het leek of er geen 
einde aan kwam en naar bed gaan daar dachten 
de mensen niet meer aan. Dit zou eeuwig moeten 
duren dacht ik. Een sprookje was het, maar dan 
wel echt. Later pas veel later kwamen de mensen 
weer enigszins tot bezinning en hernam het leven 
weer zijn gewone gang. Op een dag kwam ik thuis, 
en zei vader, waarom kijkt u zo bedroefd? Ja, 
jongen, de gemeente is langs geweeest en nu willen 
ze allemaal nieuwe bomen planten en moet onze 
boom verdwijnen. Ik begreep dat dit een enorme 
klap voor hem moet zijn geweest en troostte hem 
met de opmerking dat kleine boompjes ook weer 
groot worden. Ja, ja stamelde hij, net als kleine 
kinderen. Nu, jaren later denk ik, ik zou me 
vastgeketend hebben aan de boom en ze zouden 
mij met boom en al moeten rooien, maar och ik was 
nog kind, hoe kon ik dat weten.

de BOOM

Een historische 

opname van 

omstreeks 1900 van de 

Drieboomdelaen. Voor 

de inwoners van Hoorn 

was het een favoriet 

wandelgebied, een 

'lustwarande'. 

Op de voorgrond 

rechts de laatste 18e 

eeuwse houten lusthof, 

die in het kader van de 

nieuwe ontwikkelingen 

gesloopt zou worden. 

Collectie: 

K. Korpershoek jr
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Verval na 1670
De Gouden eeuw, die helemaal geen eeuw duurde, 
begon aan het begin van de 17e eeuw en eindigde 
voor Hoorn ergens tussen 1650 en 1670. De 
handelsinkomsten van de VOC waren belangrijk, 
maar nog belangrijker was de handel met de 
landen rondom de Oostzee. De oorlogen met 
Engeland maakten voor Hoorn een einde aan 
de Gouden Eeuw. Hoorn werd van zeestad een 
landstad, deze transitie is eigenlijk nooit helemaal 
gelukt. In de daarop volgende twee eeuwen daalde 
de bevolkingsomvang in Hoorn van 14.000 naar 
7.400 inwoners en in West-Friesland van 88.000 
naar 45.000. Vanaf het einde van de Gouden Eeuw 

Frans van iersel

Vooraf
In het kader van 'Honderd jaar Vereniging Oud 
Hoorn' heeft het bestuur van de vereniging mij 
gevraagd om tijdens de eeuwfeestviering op 6 
juni 2017 in de Statenpoort een inleiding te 
houden. Ik heb toen gekozen voor het thema 
'Monumenten verbinden met de toekomst' omdat 
de monumentale binnenstad voor de toekomst van 
de stad van onschatbare waarde is. Deze inleiding is 
nogmaals gehouden tijdens de ledenvergadering in 
het najaar. En op verzoek heb ik de presentatie nu 
omgewerkt voor het kwartaalblad. 

Inleiding
'Honderd jaar vereniging Oud Hoorn' is nauwelijks 
samen te vatten in een inleiding of in een (lang) 
artikel in het kwartaalblad. Daarom beperk ik mij 
tot enkele cruciale onderwerpen. Eerst komt heel 
kort de Gouden Eeuw aan de orde en ik maak dan 
direct de overstap naar 1917 en de geschiedenis 
van de monumentenbescherming. Daarna komt 
een heftige periode in de geschiedenis van onze 
stad aan bod, te weten de jaren zestig en zeventig 
uit de vorige eeuw. Aan het einde worden het heden 
en de toekomst behandeld. 

MOnuMenten verBinden Met de tOekOMst

1975: foto gemaakt 

door Jan van der 

Randen



15

begon de aftakeling van de stad, langzaam maar 
zeker. Met als gevolg: stadswallen en stadspoorten 
werden gesloopt (behalve de Oosterpoort), veel 
woningen werden onbewoonbaar en tot krot 
verklaard. De binnenstad verpauperde. 

Hoorn in 1917
Ik maak nu een grote stap voorwaarts in de 
geschiedenis en kom bij 1917, het jaar dat de 
Vereniging Oud Hoorn werd opgericht. Wat voor 
tijd was dat en hoe zag de stad eruit? De Eerste 
Wereldoorlog was in volle gang. Nederland was 
officieel niet in oorlog maar had er wel last van. 
Er kwamen vluchtelingen uit buurlanden en de 
handel met het buitenland was beperkt. Het leger 
was gemobiliseerd, er waren in Nederland  200.000 
mannen onder de wapenen geroepen en Hoorn 
was weer een garnizoensplaats geworden. Vrijwel 
iedereen woonde binnen de wallen met uitzondering 
van de Draafsingel en de Koepoortsweg met de 
lanen. De binnenstad raakte steeds verder in verval, 
er stonden 2.500 woningen, waarvan 1.800 kleine 
tot zeer kleine, vele bouwtechnisch helemaal niet in 
orde. Er was veel armoede, een kwart van bevolking 
was financieel afhankelijk van de armenzorg. 

Kerkmeijer
In het licht van het bovenstaande is het dan 
ook opmerkelijk dat onder dat grauwe tijdsbeeld 
een tekenleraar, Johan Kerkmeijer een vereniging 
oprichtte die zich gaat bekommeren om de 

MOnuMenten verBinden Met de tOekOMst

 
             

De geveltekeningen 
Nadat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog veel activiteiten van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zoals restauraties en de 
voorbereiding van restauraties, hadden stilgelegd, werd gezocht naar 
vervangende werkzaamheden. Een daarvan was in 1944 het opmeten 
en tekenen van straatwanden in karakteristieke steden, waaronder 
Hoorn. Aan die schetsbladen werden plattegronden met de nokrichting 
van de huizen en aanvullende informatie toegevoegd, zoals functie en 
monumentale status. De leiding van het project werd opgedragen aan 
de Amsterdamse architect J.M. van Hardeveld. Op veel plaatsen bood de 
inventarisatie werk aan architecten, bouwkundigen en tekenaars, die op 
die manier wellicht werden gevrijwaard van verplichte arbeidsinzet in 
Duitsland. Oudere inwoners van Hoorn hebben de mannen, nog op hun 
krukjes gezeten, de gevels zien tekenen op ruitjespapier, dag in dag uit. 
Oud Hoorn en Stadsherstel hebben bij hun jubilea in 1982 – resp. 65 
en 10 jaar – in samenwerking met de gemeente dankbaar van hun werk 
gebruik van gemaakt in de magistrale inventarisatie Hoorn Huizen Straten 
Mensen. In de bovenbalk van dit artikel Monumenten verbinden met de 
toekomst vindt u een aantal straatbeelden op kleine schaal. 

Kaart J.C. Kerkmeijer 

uit 1924, met de 

belangrijkste 

cultuurhistorische 

panden



16

In 1965 worden aan de lijst 300 panden uit Hoorn 
toegevoegd. In 1970 werd het oostelijk deel van 
de stad door het Rijk aangewezen tot beschermd 
stadsgezicht, in 1998 volgde het westelijk stadsdeel. 
Uitermate belangrijk omdat daarmee het straatbeeld 
beter beschermd kan worden tegen ongewenste 
ingrepen. De Rijksdienst voor de monumentenzorg 
had hiermee de mogelijkheid om al te drieste 
plannen te blokkeren. Hoorn was in 1970 een van 
de eerste gemeenten met een dergelijke aanwijzing.

Hoorn in 1960
Een grote stap nu naar de moderne tijd de jaren 

zestig,  de beginjaren van de doldrieste stadssanering. 
In 1960 woonden er in Hoorn inmiddels 16.000 
inwoners. Voor Hoorn-Noord (de wijk rondom de 
Drieboomlaan) en het Venenlaankwartier werden 
de laatste plannen ontwikkeld om deze wijken 
vol te bouwen. De naoorlogse babyboom was aan 
Hoorn niet voorbij gegaan, maar de bevolking en 
de economie groeiden minder dan elders en ook in 
West-Friesland was de groei groter. De financiële 
situatie van Hoorn was beroerd, de stad had te 

schoonheid en de monumentale waarde van de 
stad: de Vereniging Oud Hoorn.
Een jaar later tekende Kerkmeijer een kaart (zie 
pag. 15) van de binnenstad met 51 panden die naar 
zijn mening cultuurhistorisch waardevol waren. Op 
de kaart zijn met rode stippen zijn monumenten 
gemarkeerd. Zes jaar later zijn er reeds twee 
monumenten gesneuveld, dat zijn de groene stippen. 
Eén groene stip heeft betrekking op de locatie waar 
nu Blokker/Intertoys staat, hoek Veemarkt-Breed. 
Op de kaart staan ook twee blauwe stippen. Deze 
staan voor Bierkade 10 (no 23) en Onder de 
Boompjes 8 (no 7). Beide woonhuismonumenten 
zijn in 1919 door de Vereniging aangekocht en 
na enige tijd gerestaureerd. Beide panden, nu 
rijksmonumenten, zijn nog steeds in ons bezit.  

Ere-predicaat
Het begrip Monument was destijds een cultureel 
ere-predicaat. Het ging om panden die 100 jaar 
oud waren en die naar de mening van de kenners 
beschikten over veel historische kwaliteiten. Van 
bescherming was eigenlijk geen sprake, in 1928 
kwam daarin enige verandering. Op aandringen 
van Oud Hoorn, van Kerkmeijer dus, kwam er een 
gemeentelijke verordening die een aantal Hoornse 
monumenten enigszins ging beschermen tegen al 
te snode plannen. Ook kwam er een gemeentelijke 
monumentencommissie. Met deze maatregelen 
was Hoorn in Nederland duidelijk een voorloper, 
de monumenten worden landelijk pas veel later 
beschermd. Allereerst in 1950 met een tijdelijke wet 
en tien jaar later, in 1961, met een definitieve wet. 

Johan Christiaan 

Kerkmeijer, 

medeoprichter en 

decennia voorzitter 

Vereniging Oud Hoorn
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maken met tekorten en met grote problemen 
in de wijken aan het water. De verkrotting van 
deze wijken nam steeds meer toe. De gemeente 
Hoorn was eigenaar van een paar honderd over 
het algemeen slechte woningen. Krotten werden 
gesloopt en er ontstonden open gaten en ook 
de woonomgeving werd niet onderhouden. Het 
was een treurige aanblik, oude wijken werden 
'achterbuurten'. In die spiraal werden ook de 
particuliere woningbezitters meegezogen.

1960 Saneringscommissie
Het gemeentebestuur was van mening dat er wat 
moest gebeuren om de problemen in de stad aan 
te pakken en installeerde een saneringscommissie. 
In die jaren groeide het autogebruik en was men 
naar Amerikaans voorbeeld van mening dat de auto 
ruim baan moest krijgen. Het Provinciaal Sociaal 
Wetenschappelijk Bureau werd aangezocht om de 
saneringsplannen te onderbouwen. Voor dat werk 
was in Hoorn geen ambtelijke capaciteit aanwezig. 

Drie prachtige maar 

ook treurige foto's. 

Boven De Kuil, links- 

en rechts hiernaast 

Italiaanse Zeedijk
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onderwerpen die weinig met de sanering te maken 
hadden, met prozaïsche titels die geurden naar de 
jaren vijftig: 'Uitkomsten van een oriëntering in de 
huisvrouwenwereld' en 'Verkenning van hetgeen 
leeft onder de rijpere jeugd'. Het was een plan 
gebaseerd op irreële verwachtingen. Er was niet 
aan gerekend, er was geen begroting en dus ook 
geen dekking. Men ging er gemakshalve van uit 
dat het Rijk de kosten zou betalen. Slechts één 
raadslid vroeg in een besloten raadsvergadering 
om een financiële onderbouwing. In 1966 werd 
het saneringsplan en het structuurplan door de 

Hoorn dacht in het groot. Burgemeester Canneman 
was van mening dat Hoorn zou moeten groeien 
naar 50.000 inwoners en nam in 1960 alvast een 
voorschot op de Overloop die in de jaren zeventig 
voor groei ging zorgen. Eerder is al gezegd dat de 
gemeente slecht bij kas was. Voor de oude stad is 
dat belangrijk geweest omdat er daardoor ook geen 
geld beschikbaar was om allerlei onomkeerbare 
plannen uit voeren. 

In 1964 wordt het saneringsplan gepresenteerd met 
19 deelrapporten. Veel deelrapporten gingen over 

Op de plankaart van 

het structuurplan KOM 

wordt de voorgenomen 

ontwikkeling van Hoorn 

geschetst

Rood heeft betrekking op de economie (winkels en nijverheid) en geel op wonen. Op het eerste gezicht 
lijkt deze kaart veel op de huidige kaart. De schijn bedriegt. U ziet twee grote veranderingen (er zijn er veel 
meer):
• Het Kerkplein is inclusief de Grote Kerk helemaal verdwenen. Gedacht werd aan een ontwikkeling à la  
 de Lijnbaan uit Rotterdam, aangevuld met een nieuw stadhuis.
• De tweede grote verandering heeft betrekking op een sterk afwijkende bebouwing voor het Achter op 
 't Zand.

Plankaart Structuurplan KOM
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gemeenteraad vastgesteld. Er was geen tegenspraak 
vanuit de bevolking, ook niet van de Vereniging 
Oud Hoorn. Oud Hoorn onderschreef aanvankelijk 
de zienswijze van het gemeentebestuur, later zou 
Oud Hoorn terug keren van die dwaling.
 
Een nauwkeurige bestudering van de plankaart 
toont wat er gesloopt zou worden. Alles wat op 
de kaart fel geel gekleurd is, zou gesloopt moeten 
worden; dat gold voor bijna alle panden aan het 
water. Die panden waren slecht of niet meer van 
deze tijd, zo was de opvatting. Ze moesten plaats 

maken voor nieuwe functies en de binnenstad 
moest beter toegankelijk worden voor auto's. 

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te 
verbeteren koos de saneringscommissie voor een 
rondweg die dwars door de historische bebouwing 
was geprojecteerd. Op de kaart zijn de sloopplannen 
aangevuld met de verkeersdoorbraken en de 
parkeerplaatsen. Ook in het centrum van de 
binnenstad wordt fors ingegrepen, vanaf de Ramen 
kan via een verbrede Kruisstraat en een verbrede 
Lange Kerkstraat het volledig gesaneerde Kerkplein 

Komplan met te 

slopen gebieden

De gespikkelde velden zijn bedoeld voor het parkeren. De tweebaans rondweg kende globaal het volgende tracé: Noorder 
Veemarkt – Vale Hen - Westerdijk – Vijzelstraat – Appelhaven – Gedempte Appelhaven voorbij de Oosterkerk linksaf door de 
Gasfabriekstraat – dwars over het Jeudje naar de Veliusbrug die ca 20 meter verplaatst wordt richting Oosterpoort om aan te 
sluiten op Liornestraat. In het tracé waren ook nog twee tunnels gepland onder de spoorlijn, een bij het Keern en een bij de 
Liornestraat. Om de ring te sluiten zou het Keern verbonden worden met de Willemsweg. In het eerste deel twee rijbanen die 
gedeeltelijk door het plantsoen voor het station gaan, het water van de Spoorsingel zou worden versmald. Het laatste stuk gaat 
via een verbrede Draafsingel (gescheiden rijbanen). 
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De slag om het havenkwartier
Het structuurplan zou in delen in verschillende 
bestemmingsplannen worden uitgewerkt. Het 
eerste plan had betrekking op het gebied Italiaanse 
Zeedijk e.o. Pas 4 jaar nadat het Structuurplan KOM 
is aangenomen neemt de gemeenteraad een besluit 
over een voorlopig ontwerp voor het plangebied 
Italiaanse Zeedijk e.o. Erg veel tempo werd er niet 
gemaakt en dat is achteraf gelukkig.
Linksonder een van de plankaarten van het bestem-
mingsplan Italiaanse Zeedijk. Ter oriëntatie: in het 

midden de Italiaanse Zeedijk, rechts de Hoofdtoren. 
Op de voorgrond Achter op 't Zand. De slechte 
panden zijn rood gekleurd, donkerrood was reeds 
gesloopt, de groene panden zijn matig en de 
gele zijn goed. Er werd uitsluitend gedacht aan 
vervangende nieuwbouw, 90% van de zogenaamde 
slechte panden zijn uiteindelijk niet gesloopt en 
veel later alsnog gerenoveerd. Voor Achter op 't 
Zand was een wild plan ontwikkeld. Er zouden 
daar volgens de toenmalige wethouder Wiese grote 
dure huizen gebouwd moeten worden voor de 
captains of industry. Het idee was om de dijk bij 
het Achter op 't Zand af te graven zodat de captains 
vanuit hun woning op hun jacht in de Grashaven 
konden kijken. Zoals u ziet gaat het om een kleine 
wijk van circa 460 panden, waarvan er reeds 81 
gesloopt waren.

Wijkkomité Havenkwartier
Pas na de presentatie van het voorlopige ontwerp 
uit 1970 komen de bewoners massaal in verzet. Het 
Wijkkomité Havenkwartier werd geboren en had 

bereikt worden. 
Voor de nieuwe weg-
tracés, de saneringen 
en de reconstructies 
zouden honderden 
woningen en soms 
ook historische pan-
den gesloopt moeten 
worden. Volgens bur-

gemeester Canneman 600 à 700 per jaar. Bij der-
gelijke aantallen is het sociale leed niet te overzien, 
de realiteit was met de burgemeester op de loop 
gegaan. Het herhuisvesten kost veel tijd en de bin-
nenstad telde toen minder dan 2000 zelfstandige 
woningen. Dus in drie jaar zouden alle woningen 
gesloopt zijn.
 

In de lokale kranten 

werd destijds veel 

aandacht besteed aan 

de acties
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Arie Vondrach als voorzitter. Stadsvernieuwing was 
in die jaren een nieuw begrip. Deze ontwikkeling 
was in veel binnensteden aan de gang en bijna 
overal dreigde de slopershamer. 

Vanuit de landelijke geledingen rondom de 
PvdA ontstond een groep deskundigen die 
bewonersgroepen in stadsvernieuwingsgebieden 
ging ondersteunen: het Landelijk Ombudsteam 
Stadsvernieuwing, afgekort het LOS. Onder 
aanvoering van André Thomsen en Jaap 
Heemskerk ging het LOS in het Havenkwartier 
aan de slag. Jaap Heemskerk was succesvol in de 
Spoorbuurt in Alkmaar, hij was de actiestrateeg. 
André Thomsen was ontwerper bij het 
architectenbureau van Tauber, later hoogleraar 
Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU 

Delft. Thomsen en Heemskerk waren in staat om 
de bewonerswensen om te zetten in een integraal 
stadsvernieuwingsbeleid gericht op Bouwen voor 
de Buurt. Het bewonersprotest kreeg opeens veel 

meer gewicht. Zij mobiliseerde landelijk de PvdA 
en de nieuwe tweede kamerleden Aad Kosto en Jan 
Schaefer begonnen zich met het Havenkwartier te 
bemoeien.

Het LOS maakte een alternatief bestemmingsplan 
met als uitgangspunt:
• Handhaven historisch stratenpatroon 
• Zoveel mogelijk renoveren van de bestaande  
 panden
• De open gaten bebouwen met betaalbare   
 huurwoningen.

Besluit gemeenteraad juni 1973
Ondanks de vele bezwaren ging de gemeenteraad 
in juni 1973 akkoord met de drieste plannen. Het 
was voor de bewoners geen leuke tijd. Zeven jaar 
onzekerheid en dan moest de werkelijke uitvoering 
nog beginnen. 
Onder druk van de acties was het KOM-plan op 

Dit waren de 

krantenkoppen na de 

raadsvergadering

In kleur bestaan de 

problemen ook
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gemeenteraad unaniem goedgekeurd. De plannen 
werden aansluitend conform uitgevoerd. De 
bewoners waren echter vaak ontevreden over het 
trage verloop en gelukkig minder over het resultaat.

De grote ommezwaai
De ontwikkelingen in Hoorn stonden niet op 

zichzelf. Ook landelijk waren vergelijkbare processen 
gaande. De oude stad werd als woongebied opnieuw 
uitgevonden en progressieve krachten namen het 
op voor mensen in de verdrukking. Bouwen voor 
de Buurt werd het uitgangspunt. Voor Hoorn was 
het belangrijk dat er nieuwe ambtenaren bij de 
gemeente in dienst traden met een gedegen visie op 
de stadsvernieuwing.

Structuurplannen KOM en Groot Hoorn
Voor de binnenstad zijn twee verschillende 

enkele punten afgezwakt:
• De rondweg was van de baan, maar het tracé 
Paardensteeg-Vijzelstraat bleef vrijwel ongewijzigd.
• Het plan om van het Achter op 't Zand een 
woonboulevard voor de captains of industry te 
maken was losgelaten mede omdat het waterschap 
de dijk niet wilde afgraven; het was immers nog 

steeds een waterkering.
• Meer panden mochten blijven staan, ook al 
waren ze naar de opvatting van de gemeente te 
klein.
In het voorjaar van 1974 stonden bij de 
gemeenteraadverkiezingen twee belangrijke 
politieke items centraal:
• Het Structuurplan Groot Hoorn. Oftewel hoeveel 
woningen gaat Hoorn in het kader van de Overloop 
bouwen voor Amsterdam?
• De stadsvernieuwing en vooral de plannen in het 
Havenkwartier.
De nieuwe gemeenteraad gooide het roer om en 
koos voor rehabilitatie. De besluiten uit 1973 gingen 
de prullenbak in en het Landelijk Ombudsteam 
Stadsvernieuwing van André Thomsen kreeg 
opdracht om het bewonersplan uit te werken met 
als uitgangspunten:
• Handhaven historisch stratenpatroon
• Renoveren waar mogelijk
• Sociale woningbouw in de open gaten
In 1976 wordt het nieuwe bestemmingsplan in de 
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structuurplannen cruciaal geweest: het structuurplan 
Kom en het Structuurplan Groot Hoorn. In het 
schema staan de belangrijkste kenmerken van 
het structuurplan KOM en het tien jaar later door 
de gemeenteraad vastgestelde structuurplan Groot 
Hoorn waarbij het binnenstadbeleid volledig is 
gedraaid. Zo snel kan het dus gaan.

Wederom een grote sprong in de tijd en wel naar 
2017. Veertig jaar na de Slag om het Havenkwartier 
staat de stad er goed voor. Dat ging niet vanzelf. 
Bewonersorganisaties waren daarbij belangrijk om 
het gemeentebestuur in het rechte spoor te houden. 
Ik noemde net al het Wijkkomitee Havenkwartier 
van Arie Vondrach, maar ook de Actiegroep 
Bedreigde Binnenstad van Cees Domper was zeer 
actief. Daarnaast hebben honderden particuliere 

eigenaren hun pand  gerenoveerd of gerestaureerd. 
Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet om 
de kerken in Hoorn te behouden en zetten zich 
daar nog steeds voor in. In Hoorn is geen enkel 
kerkgebouw gesloopt en dat is redelijk uniek in 
Nederland. 

Veertig jaar consistent beleid
Goede bestuurders krijgen goede ambtenaren, 
zonder de inmiddels gepensioneerde Arie 
Boezaard en Jan van der Heijden had Hoorn er 
anders uitgezien. Ook de bouwende instellingen 
hebben heel veel kwaliteit aan de binnenstad 
toegevoegd. Woningbouwvereniging Hoorn (later 
Intermaris) heeft in de binnenstad meer dan 600 
huurwoningen gebouwd. Stichting Stadsherstel en 
Hendrick de Keijser hebben restauratieprojecten tot 
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Bouwend Hoorn
Eerder heb ik al aangegeven dat het beschermde 
stadsgezicht zeer belangrijk is. In de binnenstad 
staan honderden panden met een beschermde 
status. In 1918 begon Kerkmeijer met 51 
monumenten, 100 jaar later zijn dat er heel veel 
meer. Tenslotte mag ook het varend erfgoed en 
het rollend materieel van de Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik niet onvermeld blijven. 
Nog wat opmerkelijke cijfers. In 45 jaar tijd is de 

stand gebracht die niemand voor mogelijk hield. 
Uiteraard mag daarbij de bijdrage van de Vereniging 
Oud Hoorn niet worden vergeten. Oud Hoorn was 
er altijd om mee te denken over de problemen 
en de oplossingen, soms heftig protesterend maar 
veelal opbouwend en coöperatief.
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bevolkingsomvang in de binnenstad gelijk gebleven, 
maar het aantal woningen is bijna verdubbeld. Op 
de kaart op blz. 24 is te zien waar die nieuwe 
woningen gebouwd zijn. Die ruim 1.700 nieuwe 
woningen zijn in drie grote plukken te verdelen. 
• Bijna 800 woningen zijn gebouwd op plekken 
waar niet eerder woningen stonden (of bijna geen). 
Dat is het geval bij Jeudje, Karperkuil en Visserseiland.
• Bijna 500 woningen zijn gebouwd op plekken 
waar eerder ook woningen stonden, zoals in de 
stadsvernieuwingsgaten aan de Italiaanse Zeedijk en 
de Gedempte Appelhaven.
• Ruim 400 woningen zijn in bestaande panden 
gerealiseerd: Grote Kerk, Ramen 1-3 en veel nieuwe 
woningen boven winkels. In werkelijkheid zijn 
er meer woningen gemaakt. Met name de nieuwe 
woningen boven winkels waren lastig in kaart te 
brengen.

Niet alleen monumenten en restauraties zijn voor 
Hoorn belangrijk, ook nieuwbouw. Oud Hoorn 
heeft een voorkeur voor moderne ontwerpen maar 
historiserend bouwen is ook een goede optie. Voor 

Het Jeudje: een nieuwe 
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stedenbouwkundige plan goed aansluit op de oude 
stad. Vanuit de Bagijnensteeg maar ook vanuit 
de Peperstraat. Het linker pand op de foto's op 
bladzijde 24 staat aan de Gedempte Turfhaven 
naast bakker Smit. Het pand rechts staat aan de 
Appelhaven.

Nieuwe monumenten
Verder heb ik nagedacht over de vraag of in de 
toekomst panden op de monumentenlijst moeten 
worden geplaatst die rondom de eeuwwisseling 
in de binnenstad zijn gebouwd. Ik verwacht dat 
in 2050 in ieder geval deze twee panden op de 
monumentenlijst geplaatst gaan worden: Velius 
Hoed en de Kemphaan. De artsenpraktijk Velius 
Hoed is een mooi strak ontwerp, passend in zijn 
omgeving. Niet iedereen in de binnenstad is het 
overigens met mij eens. Velen hadden liever een 
oubollig geveltje gezien.

beide geldt dat de ontwerpen van goede kwaliteit 
moeten zijn. Dat zijn immers de monumenten van 
de toekomst. Voorbeelden te over.
Hiernaast de aanbouw aan de Oosterkerk. Een 
mooi samenspel tussen oud en nieuw. Dit plan heeft 
indertijd in een ledenvergadering van Oud Hoorn 
en in de plaatselijke krant tot heftige discussies 
geleid. Sommigen waren van mening dat er niets 
gebouwd mocht worden terwijl anderen problemen 
hadden met de vorm en het materiaalgebruik. 
Hiernaast de verlengde Bagijnensteeg aan 
het Gerritsland. Het bijzondere is dat het 

Verlengde 

Bagijnensteeg

De Kemphaan 
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De Kemphaan is ontworpen door de Belgische 
architect Charles Vandenhove. Vandenhove is 
bekend geworden vanwege zijn ronde en ovale 
gebouwen. Toen ik het ontwerp voor het eerst zag 
vond ik het maar niks. Hoe kan je zo'n raar pand 
zo dicht bij de Oosterpoort plaatsen? Gelukkig had 
ik er niets over te zeggen. 
De Kemphaan vormt nu samen met de Oosterpoort 
een mooie entree voor het oosten van de binnenstad. 

Industriële monumenten
Een ander onderwerp: industriële monumenten.
Deze worden in Hoorn bij de waardering van de 
bouwhistorische geschiedenis over het hoofd gezien. 
Dat is jammer, want Hoorn is niet rijk bedeeld met 
kenmerkende industriële gebouwen. In ieder geval 
is het de hoogste tijd dat de gemeente op dit punt 

actief beleid gaat ontwikkelen. Oud Hoorn wil 
het gemeentebestuur vragen om bouwhistorisch 
onderzoek te laten uitvoeren voor twee bijzondere 
industriële monumenten: de busgarage bij het 
station en het gemaal Oosterpolder aan de 
Willemsweg.
De busgarage bij het station is een robuust gebouw 
met een mooie vorm. Kenmerkend is de zeer 
sobere detaillering. In 1954 vroeg de directeur 
Gemeentewerken advies aan de Provinciale 
Planologische Dienst over de locatie. Deze achtte 
nieuwbouw toelaatbaar 'mits aan de architectuur 
hoge eisen worden gesteld' Duidelijke taal.
Het gemaal Oosterpolder heeft een zeer herkenbaar 
ontwerp en is met veel vakmanschap gebouwd. 
Dit gemaal is voor de naoorlogse droge voeten 
van Hoorn zeer belangrijk. In 1953 gebouwd, 
naar een ontwerp van bureau Tauw, dat was toen 
het architectenbureau van de waterschappen. Dit 
monument is al een beetje gemankeerd omdat 
enkele jaren geleden de dienstwoning reeds 
gesloopt is t.b.v. een rotonde.

Velius Hoed

Busgarage bij het 

station
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is opgeleverd in 1977 en de tweede fase in 1981. 
Architect Tauber is in mei 2017 op 90-jarige leeftijd 
overleden. De plaatsing op de monumentlijst is 
een postume hommage aan deze grote Alkmaarse 
architect. 
Wijnand Galema van Mooi Noord-Holland heeft 
een gedegen studie gemaakt van het ontwerp van 
ons stadhuis. Zijn bevindingen kunnen als volgt 
worden samengevat:
• Het ontwerp is representatief voor de 
typologische ontwikkeling van raadhuizen in de 
jaren zeventig, waarin het streven naar transparantie 
en toegankelijkheid centraal stond.
• De bijzondere ruimtelijke opzet en de zorgvuldige 

Het stadhuis op monumentenlijst
In juni heb ik mijn presentatie afgesloten met 
het verzoek van het bestuur van Oud Hoorn 
aan het college van burgemeester en wethouders 
om het stadhuis aan de Nieuwe Steen op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het 
stadhuis is ontworpen door het architectenbureau 
van professor Piet Tauber uit Alkmaar. Het 
stadhuis is in twee fasen gebouwd. De eerste fase 

Gemaal Oosterpolder
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Over het verzoek om het stadhuis op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen is door 
het college nog geen besluit genomen. 

Dit artikel ben ik begonnen met een foto van 
de hoofdtoren en wil er daarom ook graag mee 
eindigen.

architectonische uitwerking heeft geleid tot een 
zeer sculpturaal en alzijdig gebouw.
• Het stadhuis is een van de weinige architectonische 
hoogtepunten uit de jaren zeventig in Hoorn, een 
belangrijke bouwperiode.
• Ondanks latere wijzigingen is de architectonische 
uitstraling goed bewaard gebleven.

Het nieuwe stadhuis 

ontwerp: 

prof. Piet Tauber
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een MacaBere rekensOM

eGBert Ottens

Wanneer wij over ruim anderhalve maand twee 
minuten stilte in acht nemen om de doden te 
gedenken die hun leven voor onze vrijheid gaven, 
zoals de vijf mannen wiens namen onder het grote 
reliëf op de fusilladeplaats voor de Grote Kerk 
in het centrum staan gebeiteld, is het ook een 
moment van bezinning op de opdracht die daar uit 
voortvloeit en het kortst samengevat kan worden 
met de titel van het boekje van verzetsstrijdster 
Truus Menger-Oversteegen: Toen niet, nu niet, 
nooit. 
De vijf doden waren de wraak van de Duitse 
bezetter voor de moord door leden van de Hoornse 
knokploeg op de Nederlandse SS-Rottenführer 
George Herlee, een landverrader pur sang, 
die tientallen onderduikers en leden van de 
ondergrondse aan de Duitsers had uitgeleverd. De 
opdracht om de man te liquideren kwam van de 
ondergrondse Centrale Inlichtingen Dienst van de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Herlee, zo had men 
ontdekt, had een groot deel van de illegaliteit in 
West-Friesland in kaart weten te brengen en alles 
genoteerd in een aantekenboekje dat hij altijd bij 
zich droeg, bang dat de informatie in verkeerde 
handen zou vallen. Het wachten was slechts tot hij 
daarmee klaar was en het oprollen van een groot 
deel van de West-Friese illegaliteit kon beginnen. 

Zover kwam het niet. Herlee werd op 30 december 
1944 in de kappersstoel van kapper De Groot 
aan de Nieuwstraat doodgeschoten. Het boekje 
meegenomen. 

Om angst onder de bevolking te zaaien hadden 
de Duitsers in de loop van 1944 een verdorven 
represaillemethodiek uitgewerkt, waarvoor 
zij, het valt nauwelijks te beseffen, een flink 
aantal ‘Todeskandidaten’ achter de hand hielden, 
gearresteerde verzetsmensen die nog niet waren 
berecht. Want eenmaal berecht moest het recht 
zijn beloop hebben. Zo was het systeem ook 
weer. Voor elke gedode Nederlandse verrader 
werden vijf van deze vogelvrije doodskandidaten 
doodgeschoten. Voor elke gedode Duitser was de 
tol op tien doodskandidaten bepaald. Vandaar dat 
enkele dagen na de moord op Herlee vijf mannen 
uit het Amsterdamse Huis van Bewaring aan de 
Weteringschans werden gehaald, die op 4 januari 
1945 voor de Grote Kerk werden gefusilleerd. 

Eén inwoner van Hoorn werd ook slachtoffer van 
deze macabere Duitse rekensom: Willem Pommerel. 
Pommerel, geboren in 1894 in Amsterdam en 
woonachtig aan de Geldelozeweg, was inspecteur 
bij het Provinciaal Electriciteits Bedrijf Noord-
Holland. Hij was een actief lid van de Ordedienst, 
een onderdeel van de BS, bij het afluisteren van de 
verbindingen van de Duitsers in West-Friesland. 
Als zodanig werkte hij ook voor Post Poddie, 
de telefooncentrale van de illegaliteit in West-
Friesland, gevestigd in een geheime berging achter 
de winkel en woning van Jo Iepenga aan het eind 
van het Kleine Oost. Eind oktober 2017 werd op 
initiatief van Comité 40-45 en Vereniging Oud 
Hoorn ter herinnering aan Post Poddie op dat adres 
een gevelsteen aangebracht. Bij de aanhouding 
van de Nederlandse geheim agent Biallosterski 
door leden van de landwacht in februari 1945 
werd een lijstje met telefoonnummers gevonden. 
Daarna was het een koud kunstje om Pommerel 
op te sporen. Op 6 april 1945 werd ook hij uit 
het Amsterdamse Huis van Bewaring opgehaald 
en samen met negen andere doodskandidaten in 
Limmen gefusilleerd als represaille voor de dood 
van een Duitse soldaat. Deze had de dag tevoren 
een aanslag van het verzet in de buurt van Limmen 
op hem en een kameraad niet overleefd. De zoon 
van Wim Pommerel, binnendienstambtenaar bij de 
PTT in Hoorn en ook actief bij Post Poddie, zette 
ondanks het verlies van zijn vader het werk voor 
Post Poddie voort.
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leZers scHrijven

Pokhout

Uitgerekend bij zo'n beetje de kleinste foto in 
het vorige Kwartaalblad ontdekte Bert Stuurman 
een fout in het artikel over de voor de Engelse 
kust gestrande en gezonken zouthaler De Faem. 
De scheepskatrol van zogenaamd pokhout kan 
namelijk niet van pokhout zijn omdat pokhout 
daarvoor in te kleine afmetingen groeit. Wel 
van pokhout zijn de drie schijven. Het blok 
zelf is waarschijnlijk van essenhout, een zeer 
harde, vaste en taaie houtsoort, die in veel Oost-
Indiëvaarders werd gebruikt. Pokhouten schijven 
zijn erg hard en vast, lichtte Stuurman toe. 'En 
– vooral in combinatie met (zee)
water – zelfsmerend, werden 
ze om die eigenschappen 
eeuwenlang daarvoor gebruikt. 
De schijven werden vervaardigd 
uit kopshout en meestal met 
een palmhouten as gemonteerd 
in het essenblok. Onder water 

voor eeuwig goed, ook het essenhout. Pokhouten 
schijven werden aan wal o.a. ook gebruikt voor 
katrollen in kozijnen t.b.v. de verticaal schuivende 
ramen, met een contragewicht. Ongetwijfeld zijn 
die in Hoorn nog te vinden. De botanische naam 
van pokhout is Guajacum officinale. 

Het getoonde blok met drie schijven was 
waarschijnlijk onderdeel van een takel met 2- en 
3-schijf, een noktakel. Eén blok met twee en 1 
blok met drie schijven, door die constructie van 
een takel is de benodigde trekkracht aan het 

halende part 1/5 van het te verplaatsen 
gewicht of belasting. Met als contra-
prestatie: om de belasting 1 el te 
verplaatsen, is 5 el touw (lijn, om in 
scheepvaarttermen te blijven) nodig. 
Ook mogelijk 2x3 schijven = een 
gijntuig, met een trekkracht van 1/6 
van het te verplaatsen gewicht.

De vereniging heeft in het afgelopen jubileumjaar 
twee schilderijen verkregen van de familie Ooyevaar-
Zwaan uit Zwaag. Het betreft een schilderij van J. 
de Vreij voorstellende wintergezicht op de Oude 
Doelenkade. Het is gedateerd voor 1930. Het doek 
is komende zomer ook te zien in de vervolgexpositie 
Hoornse Stadsgezichten. 
Het tweede is een paneeltje, formaat 40x30cm, 
een poortje in Harderwijk. Geschilderd door de 
oprichter van onze vereniging J.C. Kerkmeijer.  

OntvanGen scHilderijen
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ontbreekt, en ook na zijn terugkeer naar Zwitserland 
is nauwelijks iets van hem bekend. Ripon werd 
door gouverneur-generaal Jan Pietersz. Coen en 
ook door Pieter de Carpentier, die Coen van 1623 
tot 1627 verving, de jaren dat Coen in Nederland 
verbleef, hogelijk gewaardeerd. Het was Ripon die 
in november 1618 Coen de brieven overhandigde 
waarin de Heren XVII hem mededeelden dat zij 
hem tot gouverneur-generaal hadden benoemd in 
plaats van Laurens Reael, die in de ogen van de 
Heren XVII daarvoor niet geschikt was. Coen kon 
Ripon en zijn manschappen uitstekend gebruiken 
bij de bouw van versterkingen tegen de Engelsen 
en de Javanen die Batavia voortdurend bedreigden. 
Enkele jaren na de verovering van Djakatra, waarbij 
Ripon een belangrijke rol speelde, klom hij in 
1621 op tot schepen, wethouder, van Batavia. 
Op verzoek van Coen trad Ripon, inmiddels 
luitenant, in 1622 ook toe tot de kerkenraad. De 
Carpentier benoemde Ripon in 1625 opnieuw in 
'het consistorie' en de schepenbank. Later volgde, 
alvorens hij naar Zwitserland zou terugkeren, nog 
Ripons bevordering tot kapitein. 

De Banda-eilanden
Uitgebreid doet Ripon verslag van de belegering 
van Lontor, een van de Banda-eilanden in maart 
1621, en van de gevechtshandelingen waar hij 
bij betrokken was. Hij schrijft over het verraad 
van de hoofden van het eiland die voornemens 
waren om Coen en zijn officieren in de nacht te 
overmeesteren en om te brengen. Ripon: 'De zoon 
van de voornaamste hoofdman, die doorging voor 
een halve gare, hoorde van het complot van deze 
ellendelingen. Hij zocht de gouverneur-generaal 
op en vertelde hem lachend dat ons spoedig 
iets leuks te wachten stond.' Het wekt verbazing 
dat deze jongeman zomaar bij de gouverneur-
generaal kon binnenlopen, maar volgens Jur van 
Goor in zijn in 2015 verschenen gedetailleerde 
Coen-biografie, waren de relaties tussen de VOC-
autoriteiten en de hoofden van de Banda-eilanden 
aanvankelijk niet onvriendelijk. Coen kwam er 
in eerste instantie om zaken te doen. Nog voor 
tot de belegering van Lontor was overgegaan 
had Coen zijn soldaten bovendien per decreet 
verboden te plunderen, moorden, verkrachten of 
in brand steken van hun huizen. En nadat Coen 
het idee had dat de onderhandelingen positief 
waren verlopen, had hij al het plan opgevat om 
door te reizen naar Ambon, terwijl hij het toezicht 
op de nakoming van afspraken aan Sonck en Van 
Antzen overliet. Het was Coen vooral te doen 

eGBert Ottens

In een van zijn vorige stukjes schreef Christ 
Stoffelen dat hij Een Zwitsers leven in de tropen in 
de bibliotheek van Oud Hoorn had opgenomen. In 
dat boek schetst de Zwitserse huursoldaat, kapitein 

Elie Ripon, zijn lotgevallen in dienst van de VOC 
in de jaren 1618-1626. Die periode valt voor een 
deel samen met de regeerperiode van Jan Pietersz. 
Coen als gouverneur-generaal van de VOC. In 
1865 werd Ripons manuscript op een zolder in 
het Zwitserse Bulle gevonden en overgebracht 
naar de kantonnale bibliotheek in Fribourg. Daar 
lag het document een eeuw te verstoffen tot 
iemand de Franse letterkundige Yves Giroud 
op het 'enigszins verfomfaaide, handgeschreven 
exemplaar' attendeerde. 
Gebiologeerd door het heldere feitenrelaas verzorgde 
Giroud een geannoteerde hertaling die in 1990 
uitkwam. Twee Nederlandse historici, Leonard 
Blussé en Jaap de Moor, vertaalden het in 2016 
en voorzagen de tekst van nadere aanvullingen 
met betrekking tot de VOC. Zij waren al net zo 
enthousiast over de persoonlijke herinneringen van 
Ripon, die een waardevolle en unieke aanvulling 
op de bestaande Coen-literatuur vormen. Er zijn 
nauwelijks egodocumenten uit deze periode in 
Indië bekend. blijkt een scherp waarnemer en een 
begenadigd schrijver. 

Elie Ripon
Over de auteur Elie Ripon is slechts weinig bekend. 
Hij is geboren in Lausanne, een geboortejaar van hem 
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om een nieuw akkoord te sluiten, een 'eenduidig 
verbond.' Een wurgcontract misschien, zouden 
we vandaag de dag zeggen. Maar zo zag Coen dat 
niet. De Bantammers moesten de overeengekomen 
hoeveelheid nootmuskaat leveren en verder het 
gezag van de Staten-Generaal erkennen. Bij de eerste 
inname van Lontor waren mede als gevolg van de 
strategie nauwelijks slachtoffers gevallen. We lezen 
het zowel in de aantekeningen van Coen als bij 
Ripon. Pas nadat de Lontorezen telkens opnieuw 
treuzelden hun afspraken na te komen en Coen op 
de hoogte kwam van het mogelijke complot gaf hij 
opdracht de onwillige Lontorezen een lesje te leren, 
ze op te pakken en te verschepen naar elders en 
hun huizen en schepen te verbranden. 
Coen nam de jongen die hem het 'leuks' beloofde 
apart en ondervroeg hem terwijl hij hem een 
beloning in het vooruitzicht stelde. Daarna werden 
de hoofden gevangen genomen en ondervraagd. 
Een van hen bekende de samenzwering in de hoop 
dat hij vrijuit zou gaan. Vervolgens gaf nog een 
aantal anderen het complot toe. Coen voelde zich 
verraden door deze dubbelhartigheid, iets wat hij 
tijdens zijn eerste reis in 1609-1610 naar Indië als 
onderkoopman ook al had ervaren, toen admiraal 
Verhoeff met een groot aantal van zijn mannen 
door Bandanezen op lafhartige wijze was vermoord. 
Toen hij enkele jaren later in 1613 weer in de 
archipel terugkeerde, bleek zich iets soortgelijks 
in de VOC-vestiging Bantam te hebben afgespeeld. 
Een twintigtal Bandanese hoofden werd na het 
verraad terechtgesteld. 'De overige bevolking,' we 
volgen weer Ripons verslag, 'mannen, vrouwen en 
kinderen, werden naar Batavia overgebracht.' In 
Batavia vrijgelaten, complotteerden de Bandanezen 
opnieuw, nu samen met de Javanen. Zij zouden de 
stad op verschillende plaatsen in brand steken en de 
Hollanders doden. Gearresteerd nadat deze plannen 
waren uitgelekt, bekenden zij onmiddellijk, 'zonder 
te zijn gemarteld', voegt Ripon er aan toe. Dat 
klinkt aannemelijk, want in andere situaties geeft 
Ripon toe dat bekentenissen na marteling verkregen 
zijn. Toch lopen hier de versies van Ripon en Van 
Goor uiteen. Volgens Van Goor zou er wel degelijk 
gemarteld zijn. De verhoren werden uitgevoerd 
door een speciaal benoemde commissie van vier 
onder leiding van houwdegen Martinus Sonck. 
Ripon krijgt, nadat de schepenbank uitspraak heeft 
gedaan en het vonnis vervolgens door Coen werd 
bekrachtigd, opdracht om de executies te doen 
voltrekken. Vrouwen en kinderen werden ook nu 
gespaard en vervolgens over de verschillende VOC-
nederzettingen verspreid.  

Waardering voor Coen
Waardering spreekt Ripon 
uit voor Jan Pietersz. Coen. 
Coen hield zich aan de regels 
en naast de voor hem soms 
onvermijdelijke, hardvochtige 
optredens tegen verraders, 
corrupte dienaren van de 
VOC, verzakende militairen 
of leugenachtige zakenrelaties, 
waaronder de bewoners van 
de Banda-eilanden, liet hij zich 
ook regelmatig van zijn meer 
barmhartige kant kennen. Na 
de aanval van Coen op Djakatra 
liet Coen de vluchtenden 
ontkomen. In prauwen 
maakten ze dat ze weg kwamen 
en zelfs toen ze tussen de soldaten van Coen 
die de rivier overstaken doorvoeren, liet hij hen 

ongemoeid. 'Coen zorgde', aldus Jur van Goor, 
'ervoor dat drie vrouwen die met hun kinderen 
waren achtergebleven op hun gemak werden 
gesteld, voedsel kregen en naar hun familie konden 
vertrekken. Het was een duidelijke boodschap aan 
de gevluchten dat de strijd niet gericht was geweest 
tegen het volk.' Voor ons klinkt dat vandaag de 
dag, bekend met de veelal negatieve connotaties 
in de Coen-publicaties, vreemd. Maar Coen was 
allereerst zakenman, in dienst van de VOC, een 
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taak die hij naar eer en geweten uitvoerde. Hij 
luisterde naar de opdrachten die de Heren XVII 
hem gaven waarbij hij bij de uitvoering daarvan 
teruggreep op de wetten en voorschriften van zijn 
tijd, die naar onze maatstaven onbegrijpelijk ruw 
en hardvochtig lijken. Dat laatste mogen we niet 
vergeten. Want, zonder de ogen te sluiten voor 
de gevolgen van Coens optreden en ook niet ter 
verontschuldiging, de handelwijze van de Engelsen 
en de Spanjaarden in die tijd, deed niet voor de 
daden van de VOC onder Coen, zijn voorgangers 
en opvolgers onder, uitgezonderd wellicht Laurens 

Reael. En ook de bewoners van de vele eilanden in 
de Indonesische archipel waren in die tijd verre van 
lieverdjes voor elkaar. Zij stonden elkaar eveneens 
naar het leven; de ene groep bewoners van Banda 
was bereid om de andere groep te verraden in de 
hoop dat hun stad Lontor met de grond gelijk 
zou worden gemaakt. Een mensenleven telde in 
deze bloedige eeuwen niet. Reael, van 1613 vice-
gouverneur van de Molukken, Ambon en de 
Banda-eilanden, was nadat gouverneur-generaal 
Reynst naar Nederland was afgereisd door de Raad 
van Indië tot diens opvolger benoemd, omdat de 
Heren XVII daar nog niet in hadden voorzien. 
Maar dezen hadden niet veel op met de minzame 
en geleerde Reael. Ze vonden hem te zwak in de 
omgang met de Engelsen, de lokale inwoners en de 
Chinezen en hadden meer fiducie in Coen. 

Kritiek op Sonck
Stevige kritiek uit Ripon op een van de naaste 
persoonlijke adjudanten van Coen, Maarten (of 
Martinus) Sonck. Deze werd vermoedelijk in 
Amsterdam, rond 1590 geboren. Hij studeerde 
filosofie en rechten aan de universiteit van Leiden 
en trad in 1618 als advocaat-fiscaal in dienst van 
de VOC in Batavia, waar hij in 1619 aankwam. 
Sonck voerde als legerleider Coens troepen aan bij 
de aanvallen op de Banda-eilanden, welke acties 
later een onuitwisbare smet op het blazoen van 
Coen zouden vormen. Na de, althans voor de VOC, 
geslaagde onderwerping van de eilandengroep, 
benoemde Coen Sonck tot gouverneur van 
de eilandengroep. In 1623 werd Sonck echter 
naar Batavia teruggeroepen wegens verspilling 
en overmatig gebruik van munitie onder meer 
bij het onnodig afvuren van eresaluutsschoten. 
De Carpentier dwong hem de gemaakte kosten 
daarvoor uit eigen portemonnee te betalen. In 1624 
stuurde De Carpentier Sonck als gouverneur naar 
de eilandengroep Pescadores, waar hij gouverneur 
Reijersen afloste. Misschien wilde De Carpentier 
wel van de botte houwdegen af. Onder Sonck ging 
Pescadores voor de VOC echter verloren, waarna 
hij zich als eerste gouverneur namens de VOC op 
Formosa vestigde. Daar verdronk hij jammerlijk 
in augustus 1625 na het omslaan van zijn sloep, 
hoewel een andere bron melding van zijn overlijden 
eind 1625 maakt.  
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Bullebak Sonck
'Ripon schrok', schrijven Blussé en De Moor in hun 
toelichting, 'er niet voor terug zijn meerderen de 
maat te nemen. Zo toont hij aan hoe de roekeloze 
kapitein Ruffijn tijdens de aanval op Macao fatale 
fouten maakte, die deze officier met de dood moest 
bekopen en honderden soldaten met hem. Ripon 
had, net als zijn manschappen, een uitgesproken 
afkeer van Martinus Sonck, eerst gouverneur van 
Banda en later van Formosa. Deze bullebak, zo 
rapporteerde hij aan gouverneur-generaal Pieter de 
Carpentier, wist niet met zijn manschappen om te 
gaan en strafte veel te streng. Sterker nog, Ripon 
weigerde nog langer onder hem te dienen. 'Op 1 
december' (1624) noteert Ripon, 'scheepte ik mij 
in om naar Batavia te gaan, aangezien ik de slechte 
behandeling die gouverneur Sonck aan de soldaten 
en matrozen gaf niet langer kon aanzien, want hij 
stond te snel klaar met onterechte straffen. Hij 
verhoogde op de 2de van die maand het rantsoen 
van de aanvoerders en de soldaten opdat wij dat 
in Batavia zouden vertellen, maar het was niets 
anders dan huichelarij.' En ook Soncks luitenant 
Daniel Wolf, trad buitengewoon wreed op tegen 
zijn ondergeschikten en maakte zich tevens 'intens 
gehaat' bij de inwoners.   
Waardering en ontzag legde, zoals gezegd, Ripon 
aan de dag voor Jan Pietersz. Coen. Zo vertelt hij dat 
bij het vertrek van Coen naar vaderland de soldaten 
van kasteel Batavia tot tranen geroerd waren. Zelf 

schrijft Ripon na zijn terugkeer in Batavia over zijn 
ontmoeting met Pieter de Carpentier, die blij was 
hem en zijn troepen in gezondheid weer te zien. 
'Hij' – De Carpentier – 'vroeg mij of gouverneur 

Martinus Sonck de mensen op Taiwan goed 
behandelde. Toen ik hem naar waarheid inlichtte 
over diens gedrag, antwoordde hij dat Sonck 
overal waar hij kwam zijn ondergeschikten slecht 
behandelde. Hij had zich al eerder zo gedragen op 
Banda en de Molukken. Hij zei dat het niet lang 
meer zou mogen doorgaan.' De Carpentier werd 
op zijn wenken bediend. Niet veel later verdronk 
Sonck in de haven van Anping, op het toenmalige 
Formosa, tegenwoordig Taiwan.
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Naschrift
Ik heb geprobeerd uit te zoeken of er een 
relatie is tussen de hiergenoemde Maarten 
of Martinus Sonck en de latere Hoornse 
burgemeester Meyndert Sonck (1626-1675), 
over wie Arnoud Schaake in zijn artikel Oproer 
in Hoorn in Kwartaalblad 2017-4 schrijft en 
die ook een niet al te beste reputatie bezat. 
Maar dat heb ik niet kunnen vaststellen. 
Ook lukte het mij niet om een link te leggen 
tussen de families Sonck en Reael, hoewel de 
namen in beide families voor komen. Jacob 
Reael bijvoorbeeld trouwde op 11 december 
1593 in Hoorn met Christine Sonck en in 
de familie van Jacob komt de naam Laurens 
meermalen voor. Echter in deze families kon 
ik geen verwantschap vinden met die van 
Coens voorganger in Indië Laurens Reael.  
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Frankrijk ingelijfde Nederland. Hij brengt meer 
bestuurlijke veranderingen aan, denk maar eens 
aan de invoering van de burgerlijke stand. Voor wat 
betreft het Kadaster: het duurt twintig jaar voordat 
heel Nederland op de kaart staat. Er is geen hoekje 
meer onbeschreven. Naast het inmeten van het 
land wordt ook meteen maar de te heffen belasting 
vastgesteld. In 1832 is de hele klus geklaard en 
is het Kadaster (zoals wij het eigenlijk nog steeds 
kennen) een feit. Vanaf dat moment is ieders 
grondbezit ook een openbaar bezit. 

Gebuur Simon de Jong
En uit dat openbare bestand blijkt dus dat in 1832 

ene Hendrik Opmeer meer dan 17 hectare land 
bezit rond het Westeind in Zwaag, de huidige 
Dorpsstraat. Op één van de percelen staat ook het 
woonhuis: Dorpsstraat 5. Het grootste deel van 
de landerijen ligt noordelijk van de woning; zo'n 
drie hectare zuidelijk van Dorpsstraat 33. Precies 

rOBert vOlkers

Eén van de eigenaren en uitbaters van Het 
Onvolmaakte Schip op de hoek van het Breed 
en de Westerdijk is Cornelis Hendriksz Opmeer.  
Hij slaat in 1859 zijn slag tijdens een publieke 
veiling van het onroerend goed in het – zoals in 
de annonce in de Oprechte Haarlemsche Cou-
rant van 2 februari 1859 valt te lezen – vanouds 
bekende logement en uitspanning. Het wijd en 
zijd bekend staande etablissement zal 26 jaar 
door de familie Opmeer worden gedreven. Na 
vader staat ook zoon Dirk Cornelis er achter de 
toog.

Ruim een halve eeuw eerder behoren de 'Opmeers' 
tot de rijkere boeren van het dorp Zwaag. De rijkdom 
valt af te lezen uit het dan nog jonge Kadaster. Die 
registratie van alle grondeigenaren wordt in 1811 
al verordonneerd door keizer Napoleon Bonaparte, 
die op dat moment de scepter zwaait over het bij 

van dOrpstapper tOt lOGeMentHOuder
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tegenover het begin van het Westeind (zo'n beetje 
op de plek waar nu nog steeds een horecabedrijf is 
gevestigd) woont 'gebuur Simon de Jong', tapper 
van beroep in zijn eigen café aan het Keern.
Agrariër Hendrik Opmeer boert goed in die jaren. 
Vijftien jaar na die eerste registratie in het Kadaster 
breidt hij zijn bezit uit met de aankoop van zo'n 8 
hectare weiland. Hij koopt in 1847 dat land van 
de Hoornse winkelier Jan Baam en betaalt f 5.100,. 
Dat land ligt trouwens net als het café van Simon 
de Jong aan de andere kant van het Keern. Twee 
maanden later koopt Hendrik Opmeer aan die kant 
van het Keern nog een huis met erf en twee hectare 
weiland. Dit keer gaat het om het café en het land 
van buurman Simon de Jong. Hendrik koopt dat 
café niet zonder 'ergie'. De aanschaf blijkt gedaan te 
zijn voor zijn oudste zoon Cornelis, die is getrouwd 
met Aafje Voerman. In 1847 verhuist het stel met 
drie kinderen naar de 'overkant'. Cornelis gaat dus 
met zijn gezin naar het huis/café waar hij als kind 
al over de vloer kwam. Overigens helpt Hendrik 
Opmeer ook zijn jongste dochter Dieuwertje aardig 
op weg. Voor haar en haar man koopt hij een 
boerderij aan de Westerweg in Ilpendam.  

Onvolmaakte Schip
In 1858 overlijdt Hendrik Opmeer en laat zijn 
bezittingen na aan zijn vrouw, twee zonen en een 
schoonzoon. De verdeling van zijn erfenis vindt 
in en na 1860 plaats. Cornelis wacht niet op die 
verdeling. De caféhouder komt op een of andere 
manier de Oprechte Haarlemsche Courant van       
2 februari 1859 onder ogen. Een advertentie valt 
hem op. Makelaar W.J. van der Wolf Courrech 
gaat in publieke veiling het 'van ouds bekende 
Logement en Uitspanning Het Onvolmaakte 
Schip' van eigenaar Pieter Fabricius verkopen. De 
aanleiding voor Fabricius om afscheid te nemen 
van zijn horecabedrijf is niet vrolijk. Fabricius 
verliest namelijk een paar maanden eerder niet 
alleen zijn vrouw, maar ook zijn dan net geboren 
dochter. En tot overmaat van ramp was zijn pachter 
van Het Onvolmaakte Schip na dertig jaar met de 
noorderzon vetrokken. Niet met zijn schulden, want 
die had hij achtergelaten. De koop omvat volgens 
de advertentie het pand 'voorzien van verscheidene 
Kamers, Keuken, Kelder, Regenbakken enz., 
met annex Wagenhuis, 3 Stallen en een logeabel 
Bovenhuis'. 

Vooraanstaand
Het logement is trouwens niet zo maar één van de 
vele die Hoorn rijk is. Het is een vooraanstaand 

logement en het ligt vlak bij de plek, waar elke 
dag verschillende trekschuiten hun passagiers 
halen of brengen. Sommige passagiers slapen 
de nacht voorafgaande aan hun trekschuitreis 
richting Purmerend (en verder) en Alkmaar in 
het Onvolmaakte Schip of drinken en eten er 
wat na hun aankomst. Kortom een ideale plek 
voor zo'n pleisterplaats. En dat al decennialang, 
want al in 1778 verschijnt een advertentie waarin 
een openbare aanbesteding van kadewerken in 
Amsterdam wordt gehouden in Het Onvolmaakte 
Schip. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
zijn er ook vele 'Publieke Verkoopingen', waarvoor 
deurwaarders en notarissen er zitting nemen.

Nieuwe inboedel
Het is niet helemaal duidelijk wanneer Cornelis 
Opmeer zijn droom om de dorpskroeg in te ruilen 
voor een stadslogement waarmaakt. De publieke 
veiling is op 17 februari 1859. Maar in het 
Kadaster wordt als aankoopdatum 26 maart van 
dat jaar genoemd. Cornelis betaalt f7.650,- voor 
Het Onvolmaakte Schip. Hij heeft een hypotheek 
nodig van f3.000,-. Niet zo gek trouwens, want de 
erfenis van zijn vader Hendrik is nog niet verdeeld. 
De inboedel van zijn aanwinst wordt door de 
vorige eigenaar Fabricus verkocht. Cornelis kan 
het niet met hem eens worden over een eventuele 
overnameprijs. Dat hij de hele zaak nieuw inricht 
blijkt uit de eerste advertentie die hij in de krant 
laat zetten: 'en hetzelve voorzien hebbende van 
een Nieuw Ameublement, Beddegoed enz.' en 
in diezelfde annonce 'om het verblijf ten zijnent 
aangenaam en geriefelijk te maken'.

Zoon Dirk wordt 'baas'
Het gaat Cornelis en zijn vouw Aafje zakelijk 
voor de wind. Privé is 1860 een rampjaar, want 
een zesjarige dochter, een éénjarig zoontje en 
een nog geen jaar oud zoontje overlijden. Twee 
wat oudere zonen (17 en 15 jaar) en een dochter 
van 13 zullen wel meteen in de stalhouderij en 
het logement aan het werk zijn gezet. Zakelijk 
wordt het bedrijf in 1870 en 1876 uitgebreid met 
respectievelijk een huis en een stal. En Cornelis is 
een inventieve ondernemer. Zo start hij in 1870 
een eigen zomerdienst met een diligence van Hoorn 
naar Alkmaar v.v. Alhoewel dus nog altijd actief, is 
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vader, die voor hem immers de dorpstapperij aan 
het Keern kocht. Wie de oude foto's van het hotel 
bekijkt ziet boven de hoofdingang een gevelsteen. 
Het is het houtreliëf dat Lambert Melisz. voorstelt 
die zijn moeder op een berrie naar het veilige 
Hoorn brengt, op de vlucht voor de Spanjaarden. 
Het reliëf is afkomstig van de in 1871 gesloopte 
Westerpoort, dat daar buiten aan het hek was 
aangebracht. Cornelis heeft het boven de deur 
laten aanbrengen. Bij de sloop van het hotel is het 
houtreliëf in de collectie van het Westfries Museum 
terecht gekomen.

Stoomtrein
Dirk en Maartje zien tijdens hun 'bewind' de wereld 
om zich heen snel veranderen. Het paar krijgt tien 
kinderen; vier blijven er in leven en die vier groeien 
op met ook hun grootouders Cornelis en Aafje. 
De wereld verandert snel in dat laatste kwart van 
de negentiende eeuw. Met name de komst van de 
stoomtrein heeft gevolgen. In de jaren 1882-1884 
wordt het station in Hoorn gebouwd. Hoorn wordt 

hij rond 1870 al geen 'baas' meer van het bedrijf. 
Zoon Dirk neemt het stokje van zijn vader over. 
Samen met zijn vrouw Maartje de Goede uit Zijpe 
gaat hij in loondienst van vader het bedrijf runnen. 
Vader Cornelis blijft wel eigenaar en treedt met 
deze overeenkomst in de sporen van zijn eigen 
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een halteplek tussen Zaandam en Enkhuizen, 
de trekschuit wordt veel minder belangrijk, het 
logement trekt minder volk.
Ook Dirk Opmeer is natuurlijk in het Kadaster 
terug te vinden. Uit de gegevens blijkt dat hij 
vader Cornelis in 1882 als eigenaar van de zaak 

uitkoopt. Dirk betaalt er f13.000,- voor en hoeft 
voor dat bedrag geen hypotheek te nemen. Hij 
is dus nu eigenaar en baas van Het Onvolmaakte 
Schip. Maar de tijdgeest zit hem op de hielen. 
Dirk doet geen nieuwe investeringen, verkoopt 
ook geen bezit. Hij kijkt waarschijnlijk met enige 
angst naar de toekomst. En wacht die voor wat 
betreft Het Onvolmaakte Schip in 1885 niet verder 
af. Op 40-jarige leeftijd besluit Dirk de hele 
boel te verkopen. Gewoon weer via een publieke 
veiling. Die wordt gehouden in het Nederlandsche 
Koffiehuis aan de Roode Steen. Vermeld wordt dat 
de te verkopen zaak 'op 5 minuten afstand ligt van 
het Station van den Spoorweg naar Amsterdam, van 
de aanlegplaats der Booten en van de wekelijksche 
Markten'. Na ruim 30 jaar verdwijnt de naam 
Opmeer uit Het Onvolmaakte Schip.      

Oude ansichtkaart van 

Hotel Het Onvolmaakte 

Schip

Westerpoort, in 1872 

gesloopt. Door de 

poort is nog net Hotel 

Het Onvolmaakte Schip 

te zien



40

Holland - Hudson 400, getiteld … en ze noemen 
het Nieuw Nederland. Het boek is geschreven en 
geïllustreerd door tekenaar-kunstschilder Willem 
Burgert uit Alkmaar. De tekst van deze historische 
jeugdroman is zowel in het Nederlands als in het 
Engels. Het getal 400 verwijst naar de periode 1609 
- 2009, 'The 400 years Dutch presence in Amerika'. 
Na kort over de historische reis van Henry Hudson 
in 1609 naar de Nieuwe Wereld verhaald te hebben, 
begint de beschrijving van de fictieve reis van een 
aantal Hollandse kinderen. Vanuit Schermerhorn 
reizen de kinderen langs een aantal Noord-Hollandse 
plaatsen naar de rede van Texel. Het 17e-eeuwse 
Alkmaar – woonplaats van de schrijver – wordt het 
meest uitvoerig beschreven, maar o.a. Amsterdam, 
Hoorn en Enkhuizen komen ook aan bod. De 
aangedane plaatsen en gebieden worden mede door 
de duidelijke illustraties aanschouwelijk gemaakt. 
Vanaf Texel maken de kinderen op het schip De 
Tyger de grote oversteek naar Nieuw Nederland 
alwaar ze kennis maken met de Nieuwe Wereld.
De heer Jack de Rooij uit Hoorn schonk ons 

een exemplaar van het interessante boekwerkje 
Levensbeeld van de n.v. drukkerij „West-Friesland” 
te Hoorn uit 1958. Op de originele bijbehorende 
envelop kunnen we lezen dat het boekje verscheen ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum der n.v. drukkerij 
„West-Friesland”. Na de geschiedschrijving volgt het 
'fotoalbum' van de jubilerende drukkerij. Daarin 
zien we directie en personeel op hun verschillende 
werkplekken. Ook krijgen we daar de verschillende 
machines te zien, waarmee werknemers o.a. het 
'Dagblad voor West-friesland' en zelfs boeken 
produceren, gereed voor expeditie. 
Van de heer Hielco van der Zee, secretaris van 
Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn, ontvingen 
we een exemplaar van het met veel mooie foto's 
geïllustreerde informatieve boekje Evangelisch-
Lutherse Kerk Hoorn.

cHrist stOFFelen

In deze aflevering komen de aanwinsten uit de 
periode half oktober 2017 tot en met half januari 2018 
aan de orde. Gezien de beperkte beschikbare ruimte 
moet ik deze keer helaas erg summier zijn in mijn 
bespreking. Om te beginnen vermeld ik een aantal 
van de vele in deze periode ontvangen schenkingen. 
Namens Oud Hoorn wil ik alle gulle gevers hartelijk 
bedanken. Donderdag 19 november brachten de 
heer en mevrouw Ten Katen uit Den Haag twee 
goedgevulde dozen naar ons verenigingsgebouw. Het 
betrof een grote schenking uit de nalatenschap van 
mevrouw A.G. ten Katen-Beets, die op 14 februari 
2017 op 95-jarige leeftijd in Den Haag overleed. Haar 
vader was Jan Beets. Deze had een elektrotechnisch 
bureau in Hoorn en was daarnaast vanaf ca. 1930 
tot in 1969 toneelmeester van schouwburg Het Park. 
In Hoorn was mevrouw Ten Katen-Beets bij haar 
leeftijdsgenoten bekend als Tonny Beets. Hoewel 
zij al ruim vijftig jaar weg was uit Hoorn is ze altijd 
in Hoorn geïnteresseerd gebleven en lid van onze 
vereniging. De schenking bestaat uit veel boeken en 
bladen, die op Hoorn, West-Friesland of zelfs heel 
Noord-Holland betrekking hebben. Ik noem daarvan 
alleen Geschiedenis van den polder Het Grootslag uit 
1946 van de hand van de heren P. Noordeloos en 
Joh. Morsink. Dit boek is fraai geïllustreerd met 
kaarten, foto's en tekeningen, waarvan u er hierbij 
een ziet afgebeeld. Deze potlood- en kooltekening 
werd gemaakt door Johan Christiaan Kerkmeijer 
van het 'Bangerter rad', de overhaal die van 1625 tot 
1912 langs de Noorderdracht in de vaarroute tussen 
Hoorn en Enkhuizen lag. Kerkmeijer betitelde 
deze tekening zelf linksonder als 'Bangerderrad 
Oostzijde'. We kijken vanaf het Wijzenddijkje, over 
de Noorderdracht heen, naar de Bangert. 
Op diezelfde donderdag bezocht mevrouw Doorn 
uit Meppel het Oost-Indisch Pakhuis. Ook van haar 
ontvingen wij een schenking. Naast verscheidene 
boekjes behoorden tot deze schenking ook twee 
ingelijste kunstwerken van de hand van de bekende 
tekenaar-kunstschilder Wouter IJdo (Vlaardingen 
1887-Bergen 1965). Het ene is een tekening van een 
kermistafereel in Volendam, het andere is een schilderij 
van een straatje te Lier in België. IJdo woonde geruime 
tijd in Hoorn. U kunt iets meer over hem lezen op 
blz. 698 van de nieuwste jubileumuitgave van onze 
vereniging. Daarnaast ziet u dan op blz. 699 een 
afbeelding van zijn schilderij van de Bierkade met 
brug naar de Korenmarkt te Hoorn.
De heer John Buis uit Hoorn schonk onze vereniging 
een leuke, fraai geïllustreerde uitgave van Stichting 
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Historien, Seedert de Ooverdraght der Heerschappye 
van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen 
Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het 
Vervolgh Tot het einde der Landvooghdye des Graaven 
van Leicester. In 1642 publiceerde Hooft de eerste 
twintig boeken van zijn Historien. Hierin beschrijft 
hij de geschiedenis van de Nederlandse Opstand 
in de periode 1555-1584, eindigend met de moord 
op Willem van Oranje. Twaalf jaar later verscheen 
de tweede druk, uitgebreid met nog eens zeven 
boeken uit Hoofts nalatenschap, lopend tot in 1587. 
In totaal bevat de Historien dus 27 boeken, wat wij 
nu hoofdstukken zouden noemen. Onze aankoop is 
de derde druk uit 1677. Hooft volgt in zijn kroniek 
de ontwikkelingen op de voet. Hij vertelt in een 
boeiende en meeslepende stijl over de politieke en 
militaire activiteiten van de hoofdrolspelers zoals 
Willem van Oranje en de hertog van Alva, maar 
ook over de ervaringen van eenvoudige mensen, 
hun opofferingsgezindheid, heldhaftig verzet of hun 
moedeloosheid. Hooft heeft het einde van de oorlog 
niet mogen meemaken. Hij overleed in 1647, een jaar 
voor de vrede van Munster. Tot zijn dood bleef hij 
schrijven aan de Historien. De bijgaande afbeelding 
is het portret van Hooft, dat in het boekwerk een 
deel is van de illustratie aan het begin van de 
beschrijving van Hoofts leven door letterkundige en 
historieschrijver ds. Geeraardt Brandt (1626-1685). 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen en 
schenkingen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 
0229-235227.

De heer Bart Lankester uit Westerland op Wieringen 
schonk ons een exemplaar van zijn boek Kom 
vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de 
Haan. In het vorige kwartaalblad kon u reeds zijn 
artikel De eeuw van Trien de Haan lezen. Van de heer 
Jan Plukkel uit Hoorn kregen we een stapel ordners, 
gevuld met allerlei voor Oud Hoorn interessant 
materiaal. Twee ordners bevatten samen zeer 
belangwekkende, veelal handgeschreven informatie 
omtrent de tweede Wereldoorlog gedurende de 
periode 1942-1944. Het gaat om verslaglegging 
van gebeurtenissen en ontwikkelingen, veelal op 
landelijk niveau of nog ruimer, maar voor een 
deel ook op plaatselijk niveau. Daarbij komt de 
oorlogsgeschiedenis van Hoorn veelvuldig aan bod. 
De teksten worden m.b.v. allerlei verduidelijkende 
afbeeldingen ondersteund. 
Uit handen van mevrouw Annette Snaas uit Hoorn 
ontvingen we een aantal boeken, afkomstig van de 
heer Kees Stapel, een vriend van haar tante. Ook 
van de volgende mensen ontvingen we verschillende 
kleine tot grote schenkingen, die voornamelijk 
interessante boeken betreffende Hoorn en/of West-
Friesland bevatten. Ik noem de heren Tim Zaal, 
Willem Vingerhoed, Jacques Wester, Jan Duinmayer 
en Jan Roos, allen uit Hoorn. De schenking van de 
heer Willem Messchaert uit Kolhorn bevatte zelfs 
een mooi exemplaar van het bekende boekwerk 
Hoorn: huizen, straten, mensen. 
Als laatste schenking vermeld ik nog de zeer grote 
hoeveelheid boeken waarmee Arie van Zoonen 
en zijn echtgenote Jannie van Zoonen-Zielman 
uit Hoorn ons verblijdden. Hiervan vermeld ik 
alleen het grote Kaartboek Uitwaterende Sluizen in 
Kennemerland en West-Friesland 1745. Het betreft hier 
een heruitgave, en wel de tweede druk uit 1980. 

Vervolgens bespreek ik nog twee van de in deze 
periode gedane aankopen. Pater Piet Korse, geboren 
te Zwaag,  schreef met medewerking van o.a. Piet 
Bakker en Ben Beemster het boek Oorlog in Zwaag. 
Het verhaal van 186 Zwagers in de periode 1940-1945. 
In deze in december vorig jaar verschenen uitgave 
van Stichting Historisch Zwaag wordt aan de hand 
van een aantal persoonlijke verhalen de impact 
van de Tweede Wereldoorlog op Zwaag en haar 
bewoners beschreven. Het zal u niet verbazen dat 
ook Hoorn in dit boek enkele malen aan de orde 
komt. Vele zwart-wit illustraties verluchtigen dit 
indrukwekkende, soms aangrijpende  boekwerk. 
Een belangrijke aanwinst voor onze boeken-
verzameling is een werk van de hand van Pieter 
Cornelisz. Hooft (1581-1647): Nederlandsche 
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stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOut

Achter op 't Zand 31
De zolderverdieping wordt verhoogd en 

het dak wordt daarbij geïsoleerd. Het 

pand wordt iets hoger de verhoudingen 

van de gevel blijven behouden.

Draafsingel 54-55
Betreft een forse verbouwing van twee 

panden die reeds in 1968 zijn samenge-

voegd. De voorgevel wordt gerestaureerd, 

in de kap wordt een dakkapel aangepast 

en een nieuwe toegevoegd. Daarnaast 

wordt een deel van het pand opnieuw 

ingedeeld en krijgen de panden een 

nieuwe achter-aanbouw.

Drieboomlaan 125
Op de plek waar voorheen de 

Fietsenmaker was gevestigd wordt een 

grote nieuwe woning gebouwd in een 

bouwstijl die lijkt op de empirestijl.

Dubbele Buurt 34-36
Voor dit rijksmonument is een plan inge-

diend om de voorgevel en m.n. de kozij-

nen en ramen te vernieuwen op een wijze 

die aansluit bij de monumentale status 

van het pand.

Gedempte Turfhaven 33
Dit beeldbepalende pand wordt gerecon-

strueerd naar de oorspronkelijke situatie.

Gerritsland 28
Dit pakhuis (een voormalige smederij) 

wordt verbouwd tot een woongebouw. De 

voorgevel wordt vervangen met oog voor 

de bestaande kwaliteiten van dit voorma-

lige bedrijfspand.

Gravenstraat 23
Het geboortehuis van Georg Baker wordt 

voorzien van een nieuwe voordeur en 

in het dak worden enkele dakkappelen 

geplaatst.

Hoek Achterom-Gelderse steeg
Het parochiecentrum maakt onderdeel 

uit van het rijksmonument Cyriacuskerk 

(Grote Noord 15). Het centrum krijgt een 

aangepaste indeling, bestaande paneel-

deuren en kozijnen worden hergebruikt.

Grote Noord 48
Van deze winkel, een rijksmonument is 

de voorpui vervangen. De pui is uitge-

voerd in hout met een hardstenen plint, 

houten deuren en houten kozijnen. Een 

reclame element is als strook boven de 

pui uitgevoerd.

Grote Oost 4-6
In de monumentencommissie is een voor-

stel besproken waarbij de eigenaar van 

Grote Oost 6 een hek/afscheiding mag 

plaatsen op de stoep voor het pand om 

op die wijze te verhinderen dat er fietsen 

worden geplaatst. Deze stoep behoort tot 

het openbaar gebied. De meerderheid van 

de commissie kon zich vinden in deze 

oplossing. De vertegenwoordiger van 

Oud Hoorn was van mening dat op meer 

plaatsen in de stad en op meer plaatsen 

aan het Grote Oost bewoners last heb-

ben van bezoekers van de binnenstad en 

met name van het uitgaanspubliek. Een 

hek lost de problemen rond al de wild 

geparkeerde fietsen niet op, het verplaatst 

de overlast alleen maar anderhalve meter. 

Drie jaar geleden heeft de Vereniging Oud 

Hoorn in een kleine nota over de Rode 

Steen al verzocht om een goede oplos-

sing te vinden voor de fiets overlast op en 

rond dit plein.

Grote Oost 21
Deze woning wordt voorzien van een 

grote dakkapel in het zijdakvlak en een 

kleinere in het achterdakvlak.

Grote Oost 41/Trommelstraat
Aan de Trommelstraat, in de tuin van 

Grote Oost 41, staat nu een tuinmuur. 

Deze wordt vervangen door eigentijds 

vorm gegeven garage met daarop een 

woonstudio. In de tuin staat een monu-

mentale boom. Een boomspecialist heeft 

onderzocht of de nieuwbouw kan worden 

uitgevoerd zonder dat de boom daarvan 

schade ondervindt. Behoud van de boom 

staat gelukkig voorop.

Grote Oost 53
De ramen in de achtergevel van dit rijks-

monument (voormalig kantongerecht) 

worden gerestaureerd. Tegelijk wordt in 

de aanbouw een appartement gereali-

seerd.

Grote Oost 73
Dit rijksmonument (een woonhuis) wordt 

gerestaureerd en daarbij geïsoleerd.

Keerwand langs het Hoofd 
In de keerwand naast de hoofdtoren is 

een herdenkingssteen voor de ontdekking 

van Kaap Hoorn nu 402 jaar geleden 

geplaatst.
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Kerkplein 1A
De gevel van voorheen het Keteltje wordt 

vervangen. Het pand wordt samenge-

voegd met het pandje op de hoek van 

de Pieterseliesteeg. De gevel heeft het 

karakter van een tuinmuur gekregen en is 

gemetseld in een donkerrode/bruinrode 

gemêleerde steen.

Kerkstraat 6
De begane grond en de entresol van dit 

rijksmonument wordt verbouwd. De 

bestaande niet monumentale uitbouw 

wordt vervangen en krijgt een nieuwe 

gevel met een moderne vormgeving.

Kerkstraat 10 (Huis Verloren)
De uitbater van Huis Verloren heeft het 

plan om in de tuin aan het gebouw een 

grote glazen gebouw te bouwen. De 

omvang van het beoogde bouwwerk 

doet volgens de monumentencommissie 

afbreuk aan de hoge kwaliteit van deze 

locatie en de historische relatie tussen het 

gebouw en het Kerkplein.

Kleine Noord 23, 25 en 
Smelterssteeg 1
Van dit rijksmonument wordt de entree 

aangepast, een opbouw gerealiseerd op 

het platte dak van het deel dat in de 

negentiger jaren is gebouwd. Daarnaast is 

er een doorgang gerealiseerd tussen beide 

panden. Deze doorbraak tussen beide 

panden is bescheiden en ligt voldoende 

naar achteren om de monumentale status 

te handhaven.

Kleine Noord 31
Dit rijksmonument is verbouwd, er zijn 4 

appartementen in gerealiseerd. Het pand 

bestaat uit een voorhuis, een tussendeel 

en een achterhuis. Op de begane grond 

van het voorhuis bevindt zich een winkel, 

hier worden geen woningen gemaakt. De 

entree zit in het tussendeel, met een trap 

naar de appartementen op de verdieping 

van het voorhuis. Op de eerste verdieping 

en in de kap zitten twee appartementen. 

In het voordakvlak is een dakkapel en in 

het zijdakvlak twee zinken dakkapellen 

met Franse balkons gerealiseerd.

Koepoortsplein 3
De kap van het pand wordt geïsoleerd en 

voorzien van een dakkapel. Vastgesteld is 

dat het werk niet conform de verleende 

vergunning is uitgevoerd. De monu-

mentencommissie is van mening dat de 

maatvoering en vormgeving dient worden 

aangepast aan het ontwerp uit de vergun-

ning.

Koepoortsweg 95
Dit gemeentelijk monument woning 

wordt uitgebreid gerestaureerd. De fun-

dering wordt hersteld, de gang wordt 

gedeeltelijk bij de woonkamer getrokken, 

de vensters worden hersteld, de eerste 

en tweede verdieping krijgen een nieuwe 

indeling, de kap wordt voorzien van een 

lichtstraat en de houten aanbouw wordt 

vervangen door een grotere gemetselde 

uitvoering.

Nieuwland 14-18
Het betreft hier drie beeldbepalende pan-

den in zeer slechte staat. Deze panden 

worden gerenoveerd de appartementen 

zijn woningen voor wonen onder bege-

leiding. De gevel van nummer 18 is 

gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl en 

deze wordt herbouwd, het portiek komt 

te vervallen. De gevel van nummer wordt 

in zijn huidige indeling herbouwd. De 

gevel krijgt van nummer 14 krijgt een 

vernieuwde woonpui naar een nieuw ont-

werp. De toegang tot het wooncomplex is 

aan de achterzijde gesitueerd.

Noorderstraat 20
Betreft het isoleren van het dak aan de 

buitenzijde. Het voordakvlak wordt tus-

sen de sporen geïsoleerd.

Oude Doelenkade 15
In dit beeldbepalende pand wordt de 

bedrijfsfunctie op de eerste twee bouw-

lagen vervangen door een woning. De 

ramen en deuren worden iets gewijzigd in 

de stijl van het pand.

Pompsteeg 5
In de beide zijdakvlakken wordt een dak-

kapel geplaatst. Het plan voldoet niet aan 

het bestemmingsplan maar de gemeente 

werkt mee omdat de afwijking gering is.

Ramen 35a 
De winkel in dit rijksmonument is ver-

vangen door een woning. De wijzigingen 

aan het monument betreffen vooral de 

zijgevel. Daarnaast zijn er bergingen in de 

tuin gerealiseerd.

Roode Steen 5 en 6
De uitbater van Rode Steen 5 en 6 heeft 

het plan om de gevels van deze monu-

menten in december te voorzien van een 

uitbundige verlichtte kerstuitdossing. Een 

dergelijke gevelaankleding is in strijd met 

de welstandsnota en doet afbreuk aan de 

monumentale status van beide panden. 

De monumentencommissie is van mening 

dat het niet verstandig om nu ad hoc een 

ontheffing te verlenen omdat daarmee de 

weg wordt vrijgemaakt voor vergelijkbare 

initiatieven.

Roode Steen 8 (Waag)
Er is een plan ingediend om op de bega-

ne grond de toilettengroep aanzienlijk te 

verbeteren, dit gaat ter plaatse helaas een 

beetje ten koste van de oude indeling. 

Alle ingrepen zijn reversibel en beschadi-

gen het monument niet.

Roode Steen 14
Dit rijksmonument wordt verbouwd tot 

hotel met een bedrijfsbestemming op de 

begane grond. De wijzigingen aan het 

pand vinden vooral aan de zijgevel en in 

het dak plaats en hebben geen invloed op 

de monumentale waarde van het pand 

aan de Roode Steen.

Veemarkt 45
Het portiek van het pand wordt opge-

heven waardoor de ingang naar voren 

gebracht kan worden.
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In plaats van de mogelijke verhuisplannen van 
2016 is een groep gestart die een visie op de 
toekomst van de vereniging gaat ontwikkelen. Dan 
zal blijken of de huidige locatie nog passend is of 
dat beter naar iets anders kan worden omgekeken. 
In september is plotseling wethouder Judith de 
Jong van het toneel verdwenen en zijn de jaarlijkse 
contacten met de wethouder opgeschort naar het 
volgende jaar, als er nieuwe verkiezingen zijn 
geweest.
Tijdens de ledenvergadering van oktober werd 
de Monumentenprijs 2017 uitgereikt aan Sjon en 
Hanneke Kooij voor de restauratie van Italiaanse 
Zeedijk 58 met een authentieke spiltrap. Vanwege 
het jubileumjaar werd er nog een prijs uitgereikt en 
wel voor Kleine Oost toen 22 nu 36. De gevelsteen 
met de foto van de centrale van de afluisterpost 
Post Poddie uit de Tweede Wereldoorlog is door 
mevrouw Leny Iepenga-Bravenboer onthuld.
Ook is er een nieuw erelid aan de galerij toegevoegd: 
Frans van Iersel voor zijn vele verdiensten voor de 
vereniging.  
De belangstelling voor Open Joodse Huizen, een 
project van de gelijknamige stichting en Comité 
40-45 te Hoorn is ook in 2017 groot gebleken. Er 
is op acht verschillende plekken het verhaal van 
de Joodse families en de helpers van onderduikers 
verteld. Daarmee worden deze personen in onze 
herinnering gehouden. 
De Publicatiestichting Bas Baltus bracht in het 

kader van het jubileum een heel bijzonder boek 
uit: de geschiedenis van de stad en zijn bewoners 
in de twintigste eeuw. Aan dit boek hebben met 
veel plezier ongeveer 20 mensen gedurende drie 
jaar intensief gewerkt als schrijver, redactieraad, 
beeldredacteur, eindredacteur, organisator en 
financieel verantwoordelijke. Mede dankzij 
subsidies en fondsen is de prijs van het boek in 
twee delen laag gebleven en hebben veel mensen al 

rita lOdde-tOlenaar, secretaris
 
1. Algemeen
Het jubileumjaar 100 jaar Oud Hoorn zijn we 
letterlijk met de deur in huis gevallen. Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst is het portret van oprichter 
Kerkmeijer in glas van JChristiaan Heydenrijk in de 
deur naar de Kerkmeijerzaal door Femke Uiterwijk 
en Albert de Graaf onthuld.

In zijn nieuwjaarsrede sprak voorzitter Jaap van der 
Hout over de plannen voor dit jubileumjaar, over 
de successen van 2016 en over het grote belang van 
vrijwilligers voor de vereniging. Er is met het eigen 
Mo(nu)mentje geproost op het nieuwe jaar.  
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van alom 
bekende vrijwilligers Jaap Wiggers, Piet Schrickx en 
Henk Overbeek. Aan hen denken we terug met 
waardering en respect voor wie zij waren. 

jaarverslaG 2017 van vereniGinG  Oud HOOrn
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West-Friese vrouwen 

bieden in de jaren 
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Terlouw een petitie aan 
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voor het behoud van 
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de gemeente Zwaag
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gebladerd en gelezen over hetgeen dat is geweest; 
veelal een feest der herkenning.
Het streven naar tenminste 2017 leden in 2017 is 
op tijd gehaald. De aanmeldingen van de tweeling 
van wethouder De Jong heeft zeker stimulerend 
gewerkt. Joost Huijberts en Lisa Vogelpoel komt de 
eer toe als 2017e lid te zijn ingeschreven. Zij zijn 
op passende wijze verwelkomd. Het aantal leden 
bedraagt per 1-1-2018 1985.
De inzet van meer dan honderd vrijwilligers zorgt 
ervoor dat de vereniging op tal van terreinen actief 
is; de vrijwilligers hebben als dank het boek Hoorn 
in de twintigste eeuw ontvangen. 

2. Jubileumactiviteiten
In december 1916 stuurde Johan Kerkmeijer een 
ingezonden brief aan de krant waarin hij zijn 
zorgen over de verwaarlozing van monumenten en 
de aantasting van het stadsbeeld uitte en anderen 
opriep om daaraan een halt toe te roepen. Dit 
leidde tot de oprichtingsvergadering van 6 juni, 
die in 2017 is herdacht in een bijeenkomst in de 
Statenpoort, met een toespraak van de burgemeester 
in aanwezigheid van nazaten van de aanwezigen 
van toen en een lezing van Frans van Iersel over 
'Monumenten verbinden met de toekomst'. Na 
afloop is in de muur van het Pakhuis door de 
100-jarige heer Roselaar en de burgemeester de 
plaquette van Kerkmeijer onthuld. 
Op zaterdag 17 juni is in de Oosterkerk een 

groot aantal vertegenwoordigers van historische 
verenigingen bijeen om gezamenlijk te praten over 
'Wat kunnen we van elkaar leren?' Vijf verenigingen 
mochten na de bemoedigende en wijze woorden van 
de wethouder, de gedeputeerde en de hoogleraar 
hun beste activiteit presenteren, opdat anderen 
daar iets van zouden meenemen. In de middag 
heeft men (hernieuwd) kennisgemaakt met Hoorn 
en het water. Het  vervolg op dit symposium is in 

voorbereiding samen met Alkmaar, Haarlem en de 
provincie.
Een week later gaat met bus en boot een groot aantal 
leden naar de Zaanstreek. De bootreis zelf was al 
een ervaring; voor velen was het de eerste keer om 
dit deel van Noord-Holland vanaf het water te zien. 
De bezichtigingen en de rondleidingen in Zaandijk 
en Zaandam waren aantrekkelijk en leerzaam; op 
een andere manier wonen in een kerk en de nieuwe 
bestemming van een oude fabriek.
'Held of Schurk'. Voor deze vraag stond een 
groot aantal leerlingen van basisscholen tijdens 
de wandeling door de stad en de ontmoeting 
met historische figuren. Met veel enthousiasme 
hebben zij naar de verhalen geluisterd en hun eigen 
afweging gemaakt. Zeker voor herhaling vatbaar.
In de etalages van winkels in de binnenstad lieten 
foto's van vroeger zien hoe het standsbeeld is 
veranderd.
In het Pakhuis zijn tentoonstellingen gehouden 
van stadsgezichten die bij mensen thuis hangen en 
nu door iedereen te bewonderen waren. Ook drie 
fototentoonstellingen hebben een prachtig beeld 
van de stad laten zien. Marianne Buisman heeft in 
verschillende verzorgingshuizen de bewoners een 
leuke middag bezorgd met een presentatie over 
Hoorn van vroeger en van nu.
Op 19 november hebben veel mensen kunnen 
genieten van de voorstelling 'Ik hou van Hoorn', het 
verhaal van Vrouwe Hoorn en haar twee minnaars, 
Kerkmeijer en Jong Hoorn. De recente geschiedenis 
van de stad is tot leven gekomen door verhalen, 
muziek, dans en vele beelden. Het optreden van de 
drie vaders van Hoorn, de burgemeesters van toen 
en nu, is zeker een hoogtepunt te noemen.  
Daarna is het boek Hoorn in de twintigste 
eeuw gepresenteerd, rijk geïllustreerd, dat veel 
herinneringen oproept maar ook onbekend 
gebleven verhalen vertelt. 
De burgemeester heeft twee cadeaus aan de jarige 
vereniging overhandigd. De Koninklijke erepenning 
van Zijne Majesteit en de Eenhoornprijs van de stad 
Hoorn heeft de vereniging in dank aanvaard.
De zeven 100-jarigen in de stad hebben het boek 
met een Monumentje ontvangen.
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te verlenen aan begraafplaatsen en graven is 
goeddeels ingewilligd. Ook over de bescherming 
van Mariaschool en de Eikstraat is een positief 
bericht binnengekomen.
De gemeente heeft laten weten dat de Muraltdijk 
geen aparte bescherming behoeft omdat dit door 
het beschermd stadsgezicht al geregeld zou zijn.
Ook in 2017 is gesproken over de ontwikkelingen 
van de kust en de Markermeerdijken en zijn 
vertegenwoordigers van de vereniging aanwezig 
geweest bij de bijeenkomsten.  
De vraag naar de herbestemming van de 
Noorderkerk is in die zin opgelost dat een 
groep particulieren deze heeft gekocht en er een 
centrum voor bijeenkomsten met name gericht op 
bedrijfsactiviteiten wil ontwikkelen met behoud 
van het historische en het waardevolle.
Over de inrichting van het Kerkplein is veel 

gesproken maar zijn behalve de proef met 
boombakken en de tijdelijke vermindering van het 
aantal parkeerplaatsen nog weinig concrete stappen 
gezet. Nu de plannen voor een hotel in de Grote 
Kerk vorm gaan krijgen, ligt het voor de hand een 
en ander in samenhang te ontwikkelen.
De monumenten in de stad hebben schildjes 
gekregen voor de herkenbaarheid en de 
informatieborden zijn vervangen of aangepast. 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is de relatie met 
de gemeente goed te noemen; men weet elkaar 
te vinden. Het contact met raadsleden zal direct 
na de verkiezingen weer worden opgepakt. Een 
uitnodiging voor een bezoek aan het Pakhuis is in 
voorbereiding. 

5. Eigendommen
Vooral Breed 12 en Schoolsteeg 7 hebben veel 
aandacht gevraagd. De benedenetage van Breed 12 
is nu het onderkomen van het Teekengenootschap 
Debutade. Boven is het appartement bijna gereed, 

In het Kwartaalblad is de geschiedenis van de 
vereniging in vier delen verschenen.
Eind november is ook het boekje Toen en Thans 
verschenen. Foto's van vroeger en de huidige 
situatie met een korte toelichting laten zien hoe 
de stad is veranderd. De eerste oplage is zo snel 
uitverkocht dat inmiddels een nieuwe druk in 
voorbereiding is. Van verschillende activiteiten is 
door Videoclub Hoorn een film gemaakt, die aan 
de leden vertoond zal worden.

Een woord van dank aan allen die zich in het 
jubileumjaar extra hebben ingezet is hier op zijn 
plaats.

3. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. In oktober is Eddy Boom afgetreden. Hij 
heeft zich vooral ingezet voor educatieve projecten 
en door zijn andere bestuursfuncties is onder meer 
het contact met de Oosterkerk en Comité 40-45 
uitstekend verlopen. Het bestuur was eerder al 
met een extra bestuurslid uitgebreid zodat in de 
vacature van Eddy nu niet voorzien behoefde te 
worden.

4. Contact met de gemeente 
Vanwege de jubileumactiviteiten zijn er 
verschillende feestelijke momenten geweest waarbij 
de burgemeester of een van de andere collegeleden 
aanwezig waren. 
Het verzoek van VOH om de monumentenstatus 
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dat verhuurd zal worden. Bij Schoolsteeg 7 hebben 
grote reparaties plaatsgevonden en wordt naar een 
nieuwe huurder gezocht. 

6. 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 
plaatsvervanger. 
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt 
sinds 1 januari 2016 Co van Langen de vereniging.
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Ben Leek en 
Rita Lodde. 
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 2017 uit Arend Stapel en Gerard van Stijn.

7. Kwartaalblad
Zoals altijd is het Kwartaalblad hét visitekaartje van 
de vereniging en zeker bij de ledenwerving van 
groot belang. Het luxeprobleem van de redactie, 
onverminderd hoog aanbod aan kopij, vraagt 
wel puzzelen en extra overleg maar iedere keer 
verschijnt er weer een gevarieerd en aantrekkelijk 
blad.

8. Educatie
Leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben 
tijdens de ledenvergadering van april laten zien 
hoe de stad is veranderd en hebben hun ideeën 
gepresenteerd over hoe de stad aantrekkelijker kan 
worden gemaakt. Wandelen langs de neus van J.P. 
Coen, varen met een onderzeeër door de grachten 
van de stad is niet zo realistisch, maar wie weet 

of kielhalen en klimmen in het want zomaar op 
het programma zou kunnen komen. Wethouder 
Ben Tap heeft de prijs uitgereikt en de jongeren 
meegenomen op het water. De speciale activiteit 
voor basisschoolleerlingen met het thema Held 
of Schurk is een groot succes geworden en zal in 
2018 in een iets andere vorm op het programma 
gezet worden.

9. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen.
Evenals vorig jaar geldt dat de vaste basis van de 
vereniging, de inzet van de vele vrijwilligers, groot 
en onmisbaar is. Er blijven zich mensen aanmelden 
en het aantal activiteiten breidt zich uit. 
Beheer Pakhuis.
Al jaren is het beheer in de vertrouwde handen van 
een vaste groep vrijwilligers die de winkel en het 

beheer van het Pakhuis regelt en ervoor zorgt dat 
mensen graag langs komen en een praatje komen 
maken. In de expositieruimte worden geregeld 
groepen scholieren ontvangen. 
Ledenadministratie.
De ledenadministratie loopt prima en van de 
mogelijkheid tot automatische incasso wordt 
steeds meer gebruik gemaakt. Het feit dat tijdig 
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als de rechten van derden op het beeldmateriaal 
goed geregeld zijn.  
Website en facebook
Ook via de website laat de vereniging zich van haar 
beste kant zien. De inhoud is steeds up-to-date en 
het aantal pagina's dat bezocht wordt, bedraagt 
inmiddels meer dan 999.000. Gemiddeld bezochten 
meer dan 5700  mensen per dag de website. 

betalingsherinneringen worden gestuurd, leidt 
ertoe dat er maar heel weinig wanbetalers zijn.
Documentatiecentrum
De verzameling boeken groeit gestaag, vooral door 
schenkingen maar ook door strategische aankopen. 

Dankzij de documentalist Christ Stoffelen kan 
de collectie regelmatig worden aangevuld met 
zeldzame boeken al dan niet voor een zacht prijsje. 
Via de website kan men in de collectie zoeken en 
dat vergroot de toegankelijkheid. Op de website 
zijn ook digitale versies van uitverkochte boeken 
over Hoorn te vinden.
Stadswandelingen
Dit jaar is er veel gewandeld. Totaal zijn er acht 
wandelingen georganiseerd en hebben ruim 
elfhonderd mensen meegedaan. Traditioneel is gestart 
met de Kinderwandeling. De Tuinenwandeling, 
Havenwandeling en andere bekende wandelingen 
zijn in het programma opgenomen. Vanwege het 
jubileum is  in september een bijzondere wandeling 
gehouden langs hoogtepunten uit de geschiedenis 
van de stad. De organisatie van de wandelingen 
is verder gestroomlijnd. De opleiding van gidsen 
vraagt veel aandacht en de belangstelling om gids 
te mogen worden neemt toe.
Beeldbeheer
Het verwerken van het aanwezige beeldmateriaal 
en de binnengekomen foto's vraagt heel wat 
mankracht. Eindelijk is er een beslissing genomen 
over het organiseren van de beeldbank. Het 
gaat de mogelijkheden om het beeldmateriaal 
toekomstbestendig te bewaren en goed toegankelijk 
te maken. Er is aansluiting gezocht bij het 
zogenoemde Zijper-systeem. De ontsluiting via 
internet zal binnen niet al te lange tijd een feit zijn, 
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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. Het basismateriaal zal zoveel gescand 
worden en daarmee beter toegankelijk worden 
gemaakt. 
Westfriese Kaart
Het Westfries Archief is met een nieuw project 

gestart. Aan de digitale kaart van het gebied van een 
aantal peiljaren in de vorige eeuw worden met korte 
teksten en foto's plaatsen gemarkeerd rond een 
bepaald thema. Er is gestart met WO II en daarna 
volgen onderwijs en industrialisatie. Namens de 
vereniging is een contactpersoon aangewezen.

11. Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief die aan de leden gezonden 
wordt, blijkt een mooie en snelle manier om leden 
te informeren en oproepen te doen. Vrijwilligers 
worden, wanneer daartoe aanleiding bestaat, via 
een aparte digitale brief geïnformeerd over voor hen 
van belangrijke zaken.  

12. En dat was 2017
Een jaar met bijzondere activiteiten, veel leuke 
momenten, het gevoel van een reünie en met 
nieuwe energie om verder te gaan, want 'Een eeuw 
lang actief voor Hoorns Erfgoed' vraagt om een 
vervolg.
En in de tussentijd is het gewone werk doorgegaan, 
lezingen, wandelingen, scannen, kwartaalblad, 
digitaliseren, documenteren en wat dies meer zij.

Er is nog steeds sprake van een stijgende lijn 
in de bezoekersaantallen. Favoriete onderwerpen 
blijven de bibliotheek, nieuws, advertenties en 
kwartaalblad.
Ook de populariteit van de Facebookpagina is 
verder toegenomen. Eind 2017 heeft de pagina 
1302 volgers. Vergeleken met andere historische 
verenigingen is de Facebookpagina van Oud Hoorn 
populairder, maar het is wel van belang actief te 
blijven, want dat bepaalt het succes. 
Lezingen 
In dit jaar zijn vijf lezingen verzorgd. Belang-
stellenden hebben kunnen luisteren naar een 
gevarieerd programma, onder meer het verhaal over 
de Reformatie, de Bedelaarskolonie of een West-
Fries oorlogsschip in Finse wateren. De lezingen 
vonden plaats in het Foreestenhuis.
Open monumentendag
Het thema van 2017 'Boeren, burgers en buitenlui' 
heeft veel belangstelling getrokken. Met het startsein 
op 9 september zijn ook de monumentenschildjes 
gepresenteerd. In de Hervormde Kerk van Zwaag 
hebben belangstellenden (weer) eens echt kunnen 
trouwen. Een groot aantal panden heeft  de deuren 
opengedaan om mensen de gelegenheid te bieden 
monumenten van binnen te kunnen bekijken. 
Ook het pand dat later de monumentenprijs heeft 
gewonnen is op die dag te bezichtigen geweest. 
Hoorn Huizen Straten Mensen
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 
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3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het 
bestuur.
De verbouwing van Breed 12 tot appartement heeft 
vertraging opgelopen. Er is al een zeer enthousiaste 
huurder en vlak voor de overhandiging van de 
sleutel organiseert het bestuur een open dag voor 
de leden.
Schoolsteeg 7 is tijdelijk in gebruik bij de 
schrijversgroep van de jubileumvoorstelling. Het 
staat te huur via makelaars Boekweit-Olie. 

4. Bestuurswijziging. Het afscheid van Eddy Boom 
als bestuurslid. Omdat er een extra bestuurslid 
benoemd vanwege het jubileumjaar behoeft er nu 
geen aanvulling plaats te vinden. Jelly Drijfhout 
neemt zijn taken bij educatie over.  
De voorzitter dankt Eddy voor zijn bijdragen aan 
het bestuur en de activiteiten van Oud Hoorn. 
Hij blijft een bevlogen persoon met een breed 
netwerk, die we nog overal in Hoorn zullen 
tegenkomen. Eddy laat een groep vrijwilligers 
achter die samen hard bezig is met het educatieve 
programma voor jongeren. Een hoogtepunt dit jaar 
was het project 'Held of Schurk' dat net is afgerond. 
Enthousiaste kinderen en scholen; 540 kinderen 
van 13 scholen hebben meegedaan. Eddy krijgt een 
daverend applaus en als cadeau een foto van Benno 
Ellerbroek van het Grote Oost Voor zijn vrouw 
Netty zijn er bloemen.
Eddy licht het project 'Held of Schurk' nog nader 
toe en hij dankt zijn medebestuursleden en alle 
anderen met wie hij zo prettig heeft samengewerkt. 
 
5. Monumentenprijs 2017. Vanwege jubileumjaar 
is er deze keer iets extra. De prijs 2017 gaat naar 
Italiaanse Zeedijk 58. Dit monumentale huis is 
prachtig gerestaureerd en gemoderniseerd. Er is 
veel aandacht besteed aan de restauratie van de 

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

Aanwezig 80 leden

1. De voorzitter heet een ieder van harte 
welkom. Hij memoreert een aantal zeer geslaagde 
evenementen in het kader van het jubileum, de 
oprichtingsvergadering met de onthulling van 
de plaquette, het symposium, de ledenexcursie 
naar de Zaanstreek, de jubileumwandeling en 
het educatief programma. Allen kijken uit naar 
de jubileumvoorstelling op 19 november en de 
presentatie van het boek 'Hoorn in de twintigste 
eeuw'. 
Er is afbericht gekomen van een tiental leden.

2. Het verslag van de jaarvergadering staat in 
Kwartaalblad 2017 nummer 3. Er zijn  geen vragen 
of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. Het 
wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.
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authentieke spiltrap. De heer Sjon Kooij laat in 
een presentatie zien hoe een en ander was en nu 
geworden is.  
De voorzitter dankt hem voor de presentatie, die 
op de website zal worden gezet. Bij het dankwoord 
wordt ook zijn vrouw Hanneke niet vergeten, 
die samen met andere familieleden met liefde 
voor de stad en het pand aan Hoorn een prachtig 
monument hebben gegeven. De prijs is een bordje 
voor de gevel, een cadeaulidmaatschap voor 2018 
en bloemen voor Hanneke.
De speciale prijs van dit jaar is de gevelsteen die 
op de gevel van Kleine Oost toen 22 nu 36 zal 
komen. Daar was in de oorlog de voor het verzet 
belangrijke afluistersterpost Post Poddie gevestigd.
Eddy Boom van Comité 40-45 vertelt over de 
geschiedenis van deze plek. Meer informatie is te 
vinden in Kwartaalblad 2012-2.
Na de vergadering zal de gevelsteen met foto van 
Marie Iepenga-Brouwer aan het werk in de centrale 
van de post onthuld worden door mevrouw 
Iepenga, schoondochter van Jo Iepenga en Marie. 
De eigenaar van het pand René van der Gulik krijgt 
een cadeaulidmaatschap.

6. Rondvraag. Er wordt gevraagd wat er met de 
filmopnamen van verschillende jubileumactiviteiten 
wordt gedaan. Komt er een dvd? Wanneer de film 
is afgerond, komt het bestuur met een aanbod. In 
1618 is in december Willem Bontekoe uitgevaren 
met de Nieuw Hoorn. Wat gaan we hieraan doen? 
Het bestuur beraadt zich hierover: te denken valt 
aan een wandeling en een educatief programma. 
Voor een vervolg op 'Held of Schurk' kan er ook een 
beroep op leden worden gedaan, die graag willen 
en kunnen vertellen.

7. Pauze

8. Lezing van Frans van Iersel. Tijdens de 
herdenking van de oprichtingsvergadering heeft 
Frans een lezing gehouden over de ontwikkeling 
van de stad en de aandacht voor monumenten. 
Omdat toen maar een beperkt aantal mensen zijn 
verhaal heeft kunnen horen, presenteert hij nu 

voor de leden zijn visie op de ontwikkelingen in 
de afgelopen eeuw. Zijn presentatie die onder meer 
mooie kaarten van diverse aspecten van groei en 
verandering laat zien, wordt in het kwartaalblad 
opgenomen en op de website gezet. De voorzitter 
bedankt Frans voor zijn boeiende verhaal. Naast 
een gebruikelijk presentje voor degenen die een 
lezing houden, is er deze keer iets meer. Frans is een 
zeer betrokken Horinees met een grote kennis van 
de binnenstad. Hij vertegenwoordigt Oud Hoorn 
in de Commissie voor Monumenten en Welstand, 
schrijft mee aan nota's en beleidsstukken. Frans 
heeft zich altijd ingezet voor de vereniging op 
allerlei terreinen en als bestuurslid. Zijn grote inzet 
in de vele jaren dat hij actief is voor de vereniging 
wil het bestuur belonen met een erelidmaatschap. 
Daarvoor is de instemming van de leden nodig.
Met een groot applaus stemt de vergadering in met 
zijn benoeming als erelid. 
De voorzitter speldt hem het ereteken op, 
overhandigt een cadeau voor de lezing en aan zijn 
vrouw Aly bloemen.

9. De voorzitter dankt een ieder voor haar of zijn 
aanwezigheid en de Oosterkerk voor de gastvrijheid. 
Daarna wordt aan het Kleine Oost de gevelsteen 
onthuld door mevrouw Leny Iepenga-Bravenboer. 
De stad is weer een zichtbare herinnering rijker.

verslaG ledenverGaderinG 14 OktOBer 2017 
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Op 4 januari 1945 veranderde de 
plaats voor de muur bij de toren van 
de Grote Kerk in één klap in hei-
lige grond. Hier werden die ochtend 
vijf onschuldige burgers vermoord 
door de Duitse bezetter. Mensen 
die zich hadden ingezet om te hel-
pen ons land te verlossen van de 
Duitse overheersing. Johan Versfelt, 
Gerardus Jonker, Jacob Wilhelm 
Jansen, Hendrikus Marinus Immig 

en Johan Theodoor Jozeph Janssen 
gaven hun leven voor onze vrijheid. 
Hun laatste gang door de straten 
van Hoorn wordt jaarlijks herdacht 
met een Stille Tocht op de avond van               
4 mei. Nu de gemeente Hoorn bezig 
is met de reconstructie van het plein 
is te hopen dat ook de plek rond het 
monument wordt aangepakt. Op dit 
moment is het publiek nog in staat 
om fietsen te parkeren tegen het 

perkje. Er zou een soort constructie 
moeten komen waarbij dit onmo-
gelijk wordt gemaakt. Want: laten 
wij nooit vergeten welk drama zich 
op deze plaats heeft afgespeeld. De 
deelnemers aan de jaarlijkse Stille 
Tocht verzamelen zich vanaf 19.00 
uur op het voorterrein van schouw-
burg Het Park. De organisatie is al 
vele jaren in handen van het Hoorns 
Comité 40-45.
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