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Mooi of lelijk 

Jaap van der Hout

Ik volg graag de discussies over onze geliefde stad via de 
sociale media. De standpunten zijn vaak ongepolijst en recht 
uit het hart. Men vindt iets mooi of lelijk en wil graag het 
eigen gelijk benadrukt zien worden. Het zijn geen plekken 
voor de nuance. Soms laat ik me verleiden om een wat meer 
genuanceerd geluid te laten horen. Ik geef dan commentaar 
op basis van het begrip 'kwaliteit'. Mooi of lelijk is een zeer 
persoonlijke beleving en leidt zelden tot een vruchtbare 
discussie. Een discussie voeren over het begrip kwaliteit is een 
totaal andere insteek. Bij mooi of lelijk kom je weg met 'dat 
vind ik mooi of lelijk'. Maar bij het beschrijven van kwaliteit 
moet er diep op de inhoud worden ingegaan, het geheel van 
eigenschappen over het object/onderwerp moet beschreven 
worden. Het geeft soms aardige reacties als je mensen op een 
andere manier naar hun omgeving laat kijken.

We hebben als vereniging net onze toekomstvisie vastgesteld. 
Het komt nu aan op het uitwerken daarvan. Het is van waarde 
om hierbij aansluiting te vinden bij de nieuwe Omgevingswet, 
eigentijds met oog voor de waarde van ons erfgoed. In de 
nieuwe wet wordt ruimtelijke kwaliteit een belangrijke pijler. 
Cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, 
stedenbouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van natuur en 
landschap worden nog steeds hoog geacht. In de toelichting 
op de nieuwe Omgevingswet worden deze aspecten dan ook 
benoemd als pijlers van goede omgevingskwaliteit. Het gaat 
daarbij zowel om de menselijke beleving als om de intrinsieke 
waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van 
gebieden en aan dier- en plantensoorten. Als vereniging doen 
we al veel aan de bewustwording van de historische kwaliteit 
van onze omgeving. We doen dit onder andere via onze 
stadswandelingen, onze uitvoerige website en onze bemoeienis 
met de stad en haar bestuur. We zijn verzamelaars van verhalen 
en beelden, het aardige daarvan is dat ze ook laten zien dat 
sommige gebouwen of objecten die bijna iedereen lelijk vindt 
toch een eigen kwaliteit toevoegen aan onze stad. Het gaat dan 
vaak om de geschiedenis of de verhalen die rond zo'n object 
spelen. Het zou dan ook zonde zijn om iets te slopen alleen op 
het begrip mooi of lelijk. Sommige kwaliteiten zijn niet altijd 
direct zichtbaar. Lucebert schreef al in één van zijn gedichten: 
'alles van waarde is weerloos'. 

Mensen met andere ogen laten kijken naar het erfgoed of de 
geschiedenis in en van onze stad is een kerntaak van onze 
vereniging. Daarmee leveren wij een bijdrage aan het leren 
zien en beleven van het begrip kwaliteit. Een goed geslaagd 
voorbeeld is ons educatieprogramma. Vorig jaar was ik een 
held of schurk en dit jaar verdien ik een standbeeld. Een 
speelse manier om kinderen zelf te laten nadenken over 
verschillende kwaliteiten. Op basis van werkstukken op 
school en kleine toneelstukjes op locatie konden kinderen een 
eigen afweging maken. Een basis om breder te leren nadenken 
om afwegingen te kunnen maken over goed of slecht of mooi 
of lelijk.

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
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Bij de Voorplaat

Het is maar weinigen gegeven om van en vanaf de toren van 
onze Oosterkerk foto's te mogen nemen. Marian van Iersel-Wit  
liet zich die gelegenheid niet ontgaan. Zo zien we de kroon van 
de toren maar zelden. In het laatste nummer van deze jaargang, 
de 40e – en niet zoals in de Toekomstvisie staat, de 35e – treft 
u een naar wij hopen mooie melange van artikelen aan. 2018 
was een jaar van herdenken: de wetsverzetting in 1618, het 
vertrek van Willem IJsbrandtsz. Bontekoe in december 1618 
uit de haven van Hoorn voor zijn avontuurlijke reis naar 
Indië, een eeuw Soli Deo Gloria en een halve eeuw Stoomtram 

in Hoorn. Het kon bijna niet op. En nieuwe jubilea staan al weer te wachten. December 1919 
viert Concertstichting Johan Messchaert haar eeuwfeest. Bij de oprichting was de grondlegger 
van onze vereniging Johan Christiaan Kerkmeijer eveneens betrokken. Vooruitlopend op dat 
ongetwijfeld muzikale jaar treft u naast het artikel over Soli Deo Gloria in dit nummer een 
bijdrage over dat andere grote muzikale genie dat Hoorn heeft voortgebracht: Gerard Boedijn. 
125 jaar geleden geboren aan de Draafsingel, tegenover de Oosterpoort. En een bijzonder 
verhaal over eveneens een bijzonder musicus: Rieuwert Blok, inmiddels in de tachtig, maar nog 
altijd actief. Bovendien leest u een meer dan verdiend eerbetoon aan Arie van Zoonen en het 
boek dat onlangs werd gepresenteerd 'Zeshonderd jaar scholen en schoolmeesters in Hoorn'. 
Twaalf jaar hebben hij en zijn echtgenote Jannie aan dit levenswerk gearbeid. Helaas overleed 
Jannie kort na de presentatie van de beide eerste delen over de geschiedenis van het onderwijs 
in onze stad. 
Ondanks 40 jaargangen en zo'n ruim zevenduizend pagina's Kwartaalblad, zo toont ook dit 
nummer, blijft er voldoende te schrijven over de geschiedenis en al het schoons van onze 
prachtige stad.   
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SOLI dEO GLOrIA 100 JAAr JOnG!

elkaars doen en laten in het oog. Zo komen er 
soms brieven binnen bij het bestuur over het 
gedrag van medekoorleden. De heer De Jong vraagt 
hoe te handelen tegenover de heren Willemsen 
en Amesz die zich op de kermis niet hebben 
gedragen als christelijke jongeren. Lid Olofsen 
dient een klacht in tegen de dames Woestenburg 
en Blokker, zij korfballen op zondag, en dat is 
niet passend voor een christelijke vereniging. Ook 
komen er klachten binnen over B. Molenaar die 
in de nacht met soldaten stond te praten en G. 
van de Leek is op zondagen in een café bij het 
kaartspel gezien (des duivels prentenboek). Leek 
bedankt als lid, Molenaar belooft beterschap. In 
1919 vermelden de notulen dat de voorzitter 
zegt gehoord te hebben dat bij de laatste repetitie 
wanordelijkheden voorgevallen zijn. 'Er is met 
deuren gesmeten, zodat de kalk uit de muur sprong. 
Ja, er is zelfs met Bijbels gegooid. De heeren worden 
gewaarschuwd!!' Bovengenoemde incidenten zien 
we in latere notulen niet meer terug. Maar Soli 
blijft onverminderd streng christelijk. In 1931 
feliciteert het bestuur de zangvereniging Sappho 
met haar 80-jarig bestaan en het verkrijgen van het 
predicaat 'Koninklijk'. De uitnodiging om naar het 
feestconcert op zondag 31 mei te komen, wordt om 
principiële redenen afgeslagen. Wel is men bereid 
om naar het volksconcert te komen, want dat is 
op zaterdag. Natuurlijk is het repertoire voor het 
merendeel christelijk. Als een lid protesteert tegen 
het zingen van neutrale liederen, zegt het bestuur dat 
deze soms mooier zijn dan de christelijke. Jaarlijks 
wordt ook opgetreden in de Rijkswerkinrichting – 
de Krententuin op het Oostereiland – en steevast 
getuigen de notulen: 'we spreken de hoop uit dat 
onze arbeid onder de paria´s der maatschappij rijke 
vruchten mag dragen.' En: 'Moge God het doel 
van deze uitvoeringen zegenen en de liederen daar 
gezongen, hen wiens levenspad dikwijls zo donker 
is, niet loslaten, opdat zij tot zich zelven inkeeren 
en hun Kracht om de zonde die hen ten val bracht 
te overwinnen zoeken bij Hem die deze Kracht 
alleen kan schenken.' Ook wordt medewerking 
verleend aan de Evangelisatie Samenkomsten van 
de Vereniging der Tentzending. De Tentzending 
werd opgericht door de bekende Johannes de Heer, 
evangelist, organist en samensteller van een naar 
hem genoemde muziekbundel met christelijke 
liederen. Men trok door het land met een tent met 
wel tweeduizend zitplaatsen.
Toch moeten we ons hoeden voor een te eenzijdig 
beeld van Soli. Het was niet alleen rechtzinnigheid 
en zwaar op de hand zijn. Er was wel degelijk 

dIck AppEL, JAn LOddE, rEInALd vAn dEr MEEr

Op 16 december 1918 is het zover. De besturen 
van de zangverenigingen Vriendschap en Alleluja 
besluiten samen te gaan tot de Christelijke 
Gemengde Zangvereniging 'Soli Deo Gloria'. In 
dit artikel willen we de wederwaardigheden van 
ons koor beschrijven. Gelukkig vond de secretaris 
onder in haar archiefkast nog oude notulenboeken 
over de jaren 1918 tot 1969. Helaas zijn die boeken 
niet compleet. Van 1936 tot 1949 zijn er zelfs geen 

notulen bijgehouden. Wel heeft de toenmalige 
voorzitter in 1948 een samenvatting over deze 
jaren geschreven. Ook de jaren 1947 en 1948 
ontbreken. Gelukkig is er nog het krantenarchief. 
Daarin is helaas niets te vinden over de voorgangers 
Vriendschap en Alleluja (in de notulen steevast: 
Allelua). 

Een Christelijke zangvereniging
Waar moeten we Soli plaatsen in het brede spectrum 
van protestants-christelijken? Nergens wordt 
vermeld dat men bij een bepaald kerkgenootschap 
hoort. Een aanwijzing is dat het repetitielokaal 
in het Evangelisatiegebouw aan het Nieuwland 
is. Daar kerkt de groep die later de Kapel aan 
de Eikstraat laat bouwen. Deze vereniging tot 
Evangelisatie behoort tot de orthodox-hervormden. 
De relatie met de hervormden van de Grote Kerk is 
minder. Verzoeken om deze kerk voor een concert 
te mogen gebruiken, worden vaak afgewezen. Als 
het ledental weer eens te wensen overlaat, wordt 
geopperd om predikanten van de rechtzinnige 
richting een oproep te laten doen. Leden houden 

Soli Deo Gloria in 

1928. In het midden zit 

directeur Evert Koning. 

Op dezelfde rij derde 

van links, voorzitter Aris 

Weijling.

Foto afkomstig uit het 

boekje 'Ken u ze nog...

de Hoornsen? van Joh. 

M. Ridderikhoff. Uitgever: 

Europese Bibliotheek – 

Zaltbommel 1974
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gezelligheid. Soms te gezellig. Meerdere keren 
roept het bestuur de koorleden op om de repetities 
toch te gebruiken voor de studie en niet om te 
kletsen met elkaar. Maar als de secretaris een keer 
opschrijft dat alle sopranen de repetitie storen, 
wordt dat 'alle' veranderd in 'enkele'. Ook op de 
jaarlijkse feestavond is het gezelligheid troef. Deze 
avonden, ook open voor introducé´s, zijn niet 
alleen om de kas te spekken, maar ook om de 
onderlinge band te versterken. Natuurlijk wordt 
er gezongen, maar ook wordt een toneelstuk 
opgevoerd. Stukken zoals 'De gebroeders Kalkoen', 
'Vadertje Langbeen', 'Joop Terheul' en 'De verjongde 
professor' oogsten bijzonder veel bijval. Het betreft 
hier geen eenvoudige kluchten, maar avondvullende 
blijspelen. En deze avonden, waarop ook een 
glaasje wijn wordt geschonken, eindigden om één 
uur ´s nachts.

Soli, een jong zangkoor
Helaas was er in de eerste jaren geen gedegen 
ledenadministratie, dat is pas iets van de laatste 
kwart eeuw. We beschikken slechts over de 
ledenlijsten van 1933 en 1934. In de jaarverslagen 
wordt wel melding gemaakt van het aantal leden. 
Soms zijn er teveel en wil men een ledenstop 
voor dames, maar vaker is er de vraag om meer 
mannenstemmen. De klacht over te weinig tenoren 
is al zo oud als de vereniging en klinkt tot op de dag 
van vandaag door. De eerste repetitie begint met 45 
zangers en een jaar later zijn er nog 20 bijgekomen. 
Maar 15 jaar later is men weer terug bij af. Het 
verloop is vrij groot. Trouwen blijkt vaak een 
reden om het lidmaatschap te beëindigen. In het 
jaarverslag van 1932 lezen we: 'Woord van hulde 
voor de heer van Rechteren. Hij verbrak de traditie 
dat bij huwelijk de zang moet verlaten worden, 
maar hij bracht zijn vrouw in Soli. Ledental thans 
37, 12 alten, 12 sopranen, 7 tenoren en 6 bassen. 
De directeur wordt bedankt voor zijn fijne leiding. 
'Het is niet altijd makkelijk om een vereeniging als 
Soli met een grote massa vroolijke jonge menschen 
ernstig te leiden.'
Inderdaad een jonge vereniging. De minimumleeftijd 
voor jongens bedraagt 16, voor meisjes 15 jaar. Maar 
wat blijkt? Dat jonge 'grut' kletst wel erg veel tijdens 
de repetities. Een eerste maatregel is om ze over 
de rijen te verspreiden, maar ook dat werkt niet. 
Ook voor meisjes wordt dan de toegangsleeftijd op 
16 jaar gesteld. Als een bestuurslid gaat trouwen, 
krijgt hij een cadeau ter waarde van tien gulden. 
Aan het koor wordt de waarschuwing toegevoegd 
dat een cadeau niet voor ieder is die gaat trouwen! 

Ook is er de vraag of Soli niet kan bijdragen in de 
kinderoppas als man en vrouw lid zijn. Het bestuur 
neemt dit in beraad, maar we lezen er niets meer 
over.
Reeds in 1919 spreekt men de wens uit te 
komen tot het oprichten van een kinderkoor, als 
onderafdeling. Leeftijd 10 tot 15 jaar, contributie 
10 cent. Bij meerdere kinderen uit één gezin 
15 cent. Op 8 januari 1921 is het zover, het 
kinderkoor start met 54 leden, maar dit aantal 
houdt geen stand. Een jaar later zijn er nog 

maar 34 leden. Er moet geld bij. Gemeentelijke 
subsidie voor het kinderkoor van 150 gulden wordt 
gevraagd. Krachtige pleidooien van raadsleden 
Stumpel (RK) en Basema (AR) mochten echter 
niet baten. Ook het ledental daalt steeds verder. 
Op een bepaald moment wordt het kinderkoor 
opgeheven, maar dat is niet genotuleerd. In 1935 is 
er weer sprake van een kinderkoor, maar dan vanaf 
12 jaar. Het is het enige middel om Soli te laten 
groeien. Het kinderkoor is intussen opgericht met 
17 leden. Vraag: moeten het speciaal kinderen zijn 
uit christelijke gezinnen? Bestuur zegt: we nemen 
ieder aan, mits er geen overwegende bezwaren zijn. 

De eerste 'directeur' Evert Koning
De eerste directeur is de heer Evert Koning, geen 
onbekende in muzikaal West-Friesland. Hij was 
katholiek, maar dat vormde kennelijk voor Soli 
geen bezwaar. Hij wil dat men op noten gaat zingen 
en daartoe wordt een aantal boekjes aangeschaft. 
Iedere repetitie start met noten oefenen, want alleen 
zo kunnen ook grotere werken worden aangepakt. 
Hij wil met plezier voor onderwijzer spelen. De 

Gezin Evert Koning met 

kinderen Lies, Ans, Jan 

en Leny. 

Foto: familie Koning
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gedurende twee perioden. Na de oorlog wordt 
hij benoemd in het kiescollege dat een tijdelijke 
gemeenteraad aanstelt. Ook is hij één van degenen 
die een klok voor het leeggeroofde carillon betaalt. 
De klok heeft als opschrift: 'Soli Deo Gloria'. Als 
Evert Koning het dirigeerstokje in 1946 overdraagt, 
beëindigt ook Weijling zijn voorzitterschap. Zoals 
eerder gezegd ontbreken de notulen tussen februari 
1935 en november 1945. Dan wordt er gedurende 
een jaar weer genotuleerd. Daarna zijn er pas 
weer notulen vanaf juni 1949. Aan Weijling wordt 
gevraagd een stuk te schrijven over de periode 
1935-1945. Hij schrijft: 'Het betekende dat er jaren 
zijn geweest dat Soli een Sec[retaresse] had die het 
niet waard heeft gevonden de aantekeningen te 
doen geschieden en ik nadat deze was heengegaan 
niet in staat was alles wat in die jaren geschied te 
kunnen weergeven.' Hij noemt nog een uitvoering 
van de Jahreszeiten in 1940 en beklaagt zich over 
de concurrentie door andere christelijke koren. 
'Ik schreef over moeilijkheden, ja die waren er op 
velerlei gebied, financiële, te weinig leden, en o nog 
zooveel andere. Maar toch alle voortkomende uit 
dezelfde bron, het gebrek aan samenwerking van 
allen die Christus belijden en het daardoor ontstaan 
van alle mogelijke koren en koortjes die na korten 
of langeren tijd weer verdwenen.' Toch bleef men 
wekelijks op dinsdagavond repeteren, totdat dit 
door de avondklok onmogelijk werd.

Transformatie onder Meindert Boekel
In de periode 1946-1969 voltrok zich een 
transformatie. Soli evolueerde van een 
zangvereniging naar een echt oratoriumkoor. 
Dit is grotendeels op het conto te schrijven van 
Meindert Boekel die Evert Koning als dirigent 
aflost. Natuurlijk is het zo dat er voor de oorlog 
een aantal keren een groot werk werd uitgevoerd, 
zoals Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Het koor 
trad destijds vooral op met een wisselende mix 
van liederen en korte werken van een duidelijk 
protestants-christelijk karakter. Daarbij was, zoals 
eerder vermeld, de deelname aan de concoursen 
van de Christelijke Bond van Zangverenigingen 
heel prominent.
Meindert Boekel sloeg al snel een andere weg in. 
Jaarlijks werden er één of twee concerten met 
grote werken – vooral oratoria – op stapel gezet. 
Sinds 1951 was daarbij ook een belangrijke plaats 
voor de Johannes Passion ingeruimd. Het lukte 
lang niet altijd om deze passie als vast item te 
programmeren. Vanuit zijn rol bij de NCRV en 
de NRU schakelde Boekel ook regelmatig Soli in 

directeur kiest in overleg met het bestuur de stukken 
en verdeelt de stemmen. Het salaris bedraagt 200 
gulden. Helaas na één jaar deelt Koning mee dat 
hij zal stoppen, omdat hij zich weer aan zijn studie 
moet wijden. Hij heeft Boedijn al gepolst, maar 
die wil 50 gulden meer hebben. 'Boedijn wil wel, 
maar wat wij van deze heer gehoord hebben is nu 
niet om hem als directeur aan te stellen', zo staat 
te lezen. Dan komt broer Leo Koning in beeld. 
'Wellicht zijn huidige koor overbieden? Maar dat 
is toch niet netjes voor een Christelijke vereniging!' 
Leo neemt het stokje van zijn broer over, maar een 
jaar later zegt hij het toch te druk te hebben. Broer 
Evert is bereid terug te keren. Het salaris is te laag 
maar verdubbeling gaat te ver. 'Bij geen instelling 
is het salaris hoger dan 2 gulden per uur, waarom 
zouden wij dan verder gaan? Voorstel salaris naar 
225 gulden en contributie verhogen met 2,5 cent 
per week'. 
Het repertoire bestaat in het begin uit (meestal) 
christelijke liederen, maar al snel komt ook het 
grotere werk aan bod: Die Jahreszeiten, Die 
Schöpfung, Die sieben letzte Worte, alle van Joseph 
Haydn en het Weinachtsoratorium van Schütz. De 
uitvoeringen worden gegeven in het Frisiatheater, 
de Lutherse Kerk of de Parkzaal. Belangrijk zijn 
ook de concoursen in den lande waaraan Soli 
deelneemt. Vaak in de Eere-Afdeling en menigmaal 
met een eerste prijs. Deelname aan een concours 
in Urk wordt afgezegd, omdat de dames het 
boottochtje over de woelige Zuiderzee vrezen. Na 
zo'n concours krijgt de heer Koning een extraatje in 
enveloppe, want wat krijg je nou voor tien gulden 
aan bloemen?

Voorzitter Aris Weijling
De jaren dat Evert Koning de directie voert, lopen 
vrijwel samen met het voorzitterschap van Aris 
Weijling (1886-1969). Deze is directeur van de 
N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek, 
gevestigd aan de Gedempte Appelhaven. In 1923 
wordt hij lid van de gemeenteraad voor de CHU 

Meindert Boekel
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om voor de radio op te treden en werden er ook 
plaatopnamen bij Philips en Telefunken gemaakt. 
Het is onmiskenbaar zijn prestatie dat hij Soli op 
het daarvoor vereiste niveau wist te brengen. Die 
optredens en plaatopnamen zijn zeker nog tot in 
het jaar 1964 (vermelding in jaarrekening 1964) 
doorgegaan. Het repertoire van deze optredens 
omvatte voornamelijk liederen en psalmen, die 
pasten bij de signatuur van de NCRV en het koor. 
(In het archief van Beeld en Geluid in Hilversum 
zijn nog opnamen van 7 mei 1959 en van 5 april 
1962 bewaard.) Verder was Soli vaak als uitvoerend 
koor present bij de Hoornse 4 mei herdenkingen. 
Het is opmerkelijk dat Meindert Boekel zijn functie 
als dirigent bij Soli tegen een relatief bescheiden 
salaris heeft willen vervullen. Ook al moest hij 
daarvoor elke dinsdag vanuit Hilversum naar Hoorn 
op- en neer reizen. Dat hij dat voor lief nam, kwam 
waarschijnlijk door zijn band met Hoorn. Hij was 
zelf in Hoorn opgegroeid en kreeg op zijn elfde al 
lessen in orgel en in 'harmonie' van Evert Koning. 
Ook zal het feit dat zijn broer Piet Boekel als lid en 
pianobegeleider aan Soli verbonden was, wellicht 
een extra stimulans zijn geweest. Als Meindert 
Boekel in de herfst van 1964 opzegt, wordt er in het 
bestuur gesproken over een contributieverhoging. 
Zoals in de notulen van 23 november wordt 
vermeld '…Moet die contributieverhoging er in 
ieder geval komen door het vertrek van de heer 
Boekel'. Soli kan wat dat betreft dus niet meer voor 
een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Het accent op publieke concerten
Het koor heeft vanaf haar oprichting veelvuldig 
bijdragen geleverd aan speciale bijeenkomsten en 
kerkdiensten binnen de eigen protestantse 'zuil'. Dat 
gebeurde ook nog in de naoorlogse periode, zoals 
de speciale dienst ter herdenking van het 400-jarig 
jubileum van de Nederlandse Geloofsbelijdenis op 
21 februari 1961 of bij de Volkskerstzang in Hoorn, 
maar dat bleek uiteindelijk toch steeds minder voor 
te komen. 
Als het koor gezamenlijk op pad gaat, bijvoorbeeld 
voor een radio-opname of een Volkskerstzang in 
het Concertgebouw, worden er voor vervoer bussen 
ingehuurd. Af en toe ontstaat achteraf 'gedoe'. Na 
de Volkskerstzang eind 1961, komt de voorzitter 
op de volgende bestuursvergadering terug op een 
incident, waar 'Twee bestuursleden nog eens koffie 
gingen drinken, terwijl er twee bussen op hen 
stonden te wachten. Dat geeft geen pas! Allen 
vinden dat het heel raar gelopen is. De zangers 
van één bus gingen in Purmerend koffie drinken 

en anderen niet.' (Notulen bestuursvergadering 10 
januari 1962).
Bij de verschuiving van zangvereniging naar 
oratoriumvereniging werd er, wel met de 
nodige strubbelingen, steeds meer afscheid 
genomen van medewerking aan kerkdiensten of 
evangelisatiediensten. We kunnen het niet feitelijk 
aantonen, maar het is zeer waarschijnlijk dat Soli 
qua ledenpopulatie steeds meer een oecumenisch 
karakter begint te vertonen. In de notulen wordt 
in ieder geval vermeld dat steeds meer leden vanuit 
principiële gronden niet meer aan deze puur 
protestantse kerkelijke activiteiten wilden meedoen. 
Tijdens een bestuursvergadering van 24 juni 1963 
leidt dit tot een conflict tussen de voorzitter Te Lintel 
Hekkert en de rest van het bestuur. De door hem 
voorgestelde deelname aan evangelisatiediensten, 
zoals eerder bij de Gereformeerde Kerk, stuit bij 
andere bestuursleden op principiële bezwaren. Soli 
is volgens hen geen 'evangelisatiekoor'. Behalve 
de voorzitter zijn nagenoeg alle bestuursleden 
voor vrijheid van handelen voor de individuele 
koorleden. Het komt zelfs tot een formele 
stemming waarbij het voorstel van de voorzitter 
wordt afgewezen. Deze kan daarmee niet leven 
en denkt niet meer met de andere bestuursleden 
te kunnen samenwerken. Hij stelt zijn functie ter 
beschikking, maar blijft wel aan tot het bestuur een 
andere voorzitter heeft gevonden. Een adempauze 
van een paar maanden blijkt voldoende om Te 
Lintel Hekkert te doen inzien dat 'de standpunten 
minder hard dan toenmaals (op 24 juni) waren. 
Voorzitter ziet in dat ieder ten volle vrij is, ook al 
pakt dat wel eens ongunstig uit voor Soli. Ieder gaat 
ermee akkoord dat hij zijn ontslag weer intrekt.' 
(Notulen bestuursvergadering 5 november 1963). 
Begin 1964 blokkeert een meerderheid van het 
bestuur bijdragen aan kerkdiensten. Een enquête 
daarover bij de leden wordt niet nuttig geacht. 

Breuk met Meindert Boekel
We weten van Meindert Boekel dat hij heel veelzijdig 
was en in meerdere muzikale genres thuis was. Naast 
koordirigent was hij – als dirigent en componist – 
een vooraanstaand figuur in de wereld van de brass 
bands. Dat heeft hij soms weten te combineren. Zo 
heeft Soli samen met de Brass Band Amsterdam, 
ook uit de 'stal' van Meindert Boekel, de uitvoering 
van het najaarsconcert in oktober 1961 verzorgd. 
Meindert Boekel wilde eigenlijk meer met het koor 
dan alleen maar oratoria uitvoeren. Hij wilde heel 
graag met Soli ook operawerken op stapel zetten. 
Hoewel een aantal bestuursleden wel te vinden was 
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Hans van Steenbergen en Aukje Broers
Met Hans van Steenbergen als dirigent kon Soli 
weer in een opwaartse lijn terechtkomen. Hij was 
een vakman en wist het koor zowel op technische 
als inhoudelijke aspecten van de uit te voeren 
werken aan te spreken. Dat kwam de kwaliteit en 
de reputatie van het koor zeker ten goede. Maar 
wie Hans van Steenbergen noemt, moet ook zijn 
echtgenote Aukje Broers vermelden. Hij als dirigent 
en Aukje als begeleidster en zangpedagoge waren 
een krachtige en inspirerende combinatie. Hun 
bijzondere bijdrage was ook het mede in gang 
zetten van de traditie van de jaarlijkse uitvoering 
van de Johannes Passion in de Oosterkerk.
Sinds 1951 heeft het koor de Johannes Passion van 
J.S. Bach af en toe op haar voorjaarsprogramma 
weten te zetten. Dat lukte lang niet altijd, omdat 

er dan ook nog een najaarsconcert op de planken 
moest worden gezet en gefinancierd moest worden. 
Rond de restauratie van de Oosterkerk in het begin 
van de jaren '80 is daar verandering in gekomen. 
Het bestuur van de Oosterkerk is samen met de 
directie en het bestuur van Soli plannen gaan 
ontwikkelen om na de heropening van de Oosterkerk 
in 1983 een start te maken met een traditie om elk 
jaar in de lijdensweek de Johannes Passion in de 
Oosterkerk uit te voeren. (Daarbij hebben John 
Lamers van het Oosterkerkbestuur en Aukje Broers 
aan de kant van Soli een prominente rol vervuld.) 
Om dat financieel mogelijk te maken werd daarvoor 
gezamenlijk een apart fonds opgezet, het 'Johannes 
Passie Fonds'. Onder die noemer werden sponsoren 
en donateurs aangezocht, maar wist men zich 

voor een dergelijke koerswijziging, kwam men in 
ieder geval tot de conclusie dat dit waarschijnlijk 
te veel leden ging kosten. Het plan werd van tafel 
gehaald. Voor Meindert Boekel was dat de directe 
reden om in oktober 1964 ontslag te nemen.
Daarmee kwam Soli in zeer zwaar weer terecht, 
waarbij de ene ontwikkeling over de andere heen 
tuimelde. Het ledental liep snel terug, van 65 eind 
'64 naar slechts 50 een jaar later. Niet alleen door 
het afscheid van de vertrouwde dirigent, maar 
ook doordat vier dirigenten elkaar in de periode 
oktober 1964 tot en met september 1968 in 
rap tempo opvolgden. In 1965 bleek de nieuwe 
dirigent, de heer Bijleveldt in diverse opzichten 
geen succes te zijn. Hij had nauwelijks ervaring in 
het dirigeren van een orkest, wat zijn uitvoering 
van het oratorium Belsazar in het najaar van '65 

bijna deed ontsporen. Dat leidde uiteindelijk tot 
zijn ontslag. In een noodsprong werd al snel een 
katholieke geestelijke, pater Van Wel, voor het 
protestantse koor gezet. Van Wel heeft nog wel 
met succes de Messiah in 1966 kunnen dirigeren, 
maar werd vervolgens ziek. Jos Moeskops loste 
hem af. Na eind '67 het Weihnachtsoratorium met 
Soli uit te voeren, moest ook hij zijn functie door 
gezondheidsklachten (stemproblemen) neerleggen. 
Soli heeft uiteindelijk met de aanstelling van 
Hans van Steenbergen in september 1968 haar 
'rampjaren' kunnen afsluiten. Van Steenbergen 
heeft gelijk zijn kwaliteit bewezen. Door met maar 
enkele maanden voorbereidingstijd, in november 
1968 succesvol het 50-jarig jubileumconcert van 
Soli te realiseren.

Hans van Steenbergen.

Bron: Archief 

Soli Deo Gloria

Aukje Broers

Foto: Marc Dorleijn
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de uitvoering van een eigen compositie van Hans 
van Steenbergen 'Fountains of the past'. 

De recente jaren
In 1999 kwam er door een noodlottig ongeval een 
einde aan meer dan twintig jaar samenwerking 
met Hans van Steenbergen. Zijn plaats werd 
ingenomen door de huidige dirigent Marcel 
Joosen. Doordat Aukje Broers nog tot in 2016 
aan het koor verbonden is gebleven, was er ook 
een stuk continuïteit. Soli is na 100 jaar nog 
steeds een springlevend en bloeiend koor met 
gemiddeld ongeveer 80 leden. Marcel Joosen heeft 
de afgelopen 18 jaar op een inspirerende wijze aan 
de kwaliteit en attractiviteit van het koor gewerkt. 
Eerst in hechte samenwerking met Aukje Broers 
en vanaf 2016 samen met de nieuwe repetitor 
Alexander Koezn.etsov. Daarbij zijn experimenten, 
zoals het Tea Concert in het voorjaar van 2017 niet 
uit de weg gegaan. Naast de vaste regelmaat van de 
tweejaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion 
blijft Soli elk jaar twee uitvoeringen geven en zoekt 
daarbij ook naar nieuwe wegen.

ook van provinciale en gemeentelijke subsidies te 
verzekeren. Op die basis is een succesvolle traditie 
neergezet, waarop nog steeds wordt voortgebouwd. 
Daarbij moet bedacht worden dat zeker in die 
tijd de uitvoering van de Johannes Passion nog 
relatief bijzonder was en dat deze passie nog zwaar 
overschaduwd werd door de Mattheus Passion. 
Niet alleen in Hoorn, maar ook in de wijdere 
regio heeft Soli door het in stand houden van deze 
traditie zich een bijzondere plaats veroverd! Het is, 
ook nu nog, voor veel zangers (soms zelfs vanuit 
Leiden) attractief om zich tijdelijk – speciaal voor 
de Johannes – als projectlid bij Soli aan te sluiten. 
Het is wel jammer dat door het wegvallen van 
overheidssubsidies, de frequentie van deze speciale 
uitvoeringen onlangs teruggebracht moest worden 
van jaarlijks naar één maal per twee jaar.
Vanaf 1982 is het Soli ook gelukt om altijd 
twee concerten per jaar te realiseren: de Johannes 
Passion en een vast najaarsconcert. Het laatste soms 
in de vorm van een kerstconcert, bijvoorbeeld het 
Weihnachtsoratorium. In 1993 werd het 75-jarig 
jubileum van het koor gevierd, onder anderen met 

Uitvoering Johannes 

Passion in de Oosterkerk 

op 27 maart 2018 door 

Soli Deo Gloria
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zijn, als we ons niet konden vastklampen aan de 
hoop dat we dat alles ééns in ons vaderland zouden 
kunnen navertellen. Want vanwege de hoop heten 
die reizen inderdaad 'reizen': zonder dat zou er niet 
veel verschil zijn tussen ballingschap en een reis 
die geen vooruitzicht biedt op terugkeer.' Willem 
IJsbrantsz. Bontekoe smaakte het geluk na zijn 
gevaarlijke reizen van een veilige terugkeer in zijn 
vaderstad. De beide andere schepen waarmee hij 
voor zijn laatste reis gelijktijdig uit Batavia vertrok, 
vergingen met man en muis. Vele honderdduizenden 
werknemers in dienst van de VOC kwamen tijdens 
de reizen naar Indië en andere Aziatische landen, 
door tropische ziekten en door oorlog en geweld 
om het leven. Opvallend in Bontekoe's reisverhalen 
is zijn rotsvaste godsvertrouwen. Wat hem en 
zijn bemanning ook overkomt, hoevelen er ook 
sneuvelen of sterven, God wordt gedankt dat Hij de 
anderen deed overleven. 

Bontekoe's jonge jaren
Over Willem IJsbrantsz. jeugd is weinig bekend. 
Hij werd in Hoorn geboren en op 2 juni 1587 
gedoopt als zoon van IJsbrant Willemsz. en Geertje 
Jacobs. De familienaam Bontekoe nam IJsbrant aan 
naar de naam van het schip waarvan hij voor 1/16 
eigenaar was. Op dat schip leerde de jonge Willem 
IJsbrantsz. het vak van schipper. Na de dood van 
zijn vader in 1607 nam Bontekoe het roer over 
op de Bontekoe en voer tien jaar als vrachtvaarder 
naar bestemmingen in het Oostzeegebied, Zuid-
Frankrijk, La Rochelle en Ile de Ré, waar later, na 
1632, een broer van Bontekoe een handelspost 
had – zie het artikel van Nicolette Joubert-Brongers 
Tussen Wal en Schip: de familie Bontekoe in Frankrijk 
in het vorige nummer – en rond de Middellandse 
Zee. Deze reizen brachten Bontekoe zelfs rond het 
noorden van Finland tot in het verre Russische 
Archangel en in de Levant. Zo kwam hij in 
aanraking met andere volken en culturen, waarvoor 
hij een brede en respectvolle interesse opbouwde 
zoals uit zijn 'gedenkwaardige reizen' blijkt. In 
1617 werd de Bontekoe gekaapt door Barbarijse 
zeerovers, die de kusten van Algerije, het zuiden 
van Spanje en de verdere Middellandse Zee onveilig 
maakten. Algiers was hun uitvalsbasis. Tot die 
kapers behoorden ook enkele Hollanders, die 
aanvankelijk als kaper met officiële kaperbrieven 
van hun regeringen opereerden, maar al snel tot 
de ontdekking kwamen dat het vak van zeerover 
lucratiever was dan alle buit braaf aan hun bazen af 
te dragen, die veilig en wel aan land verbleven. Eén 
van hen was de uit Hoorn afkomstige Dirkie – of 

Willem IJsbrantsz. Bontekoe (1587-1657)

FrAnS kwAAd En EGbErt OttEnS

In 1646 verschijnt de eerste uitgave van het 
reisjournaal van Willem IJsbrantsz. Bontekoe 
waarvoor de Hoornse uitgever en boekhandelaar 
Jan Jansz. Deutel zich de nodige moeite heeft 
moeten getroosten. Feitelijk bevat het reisjournaal 
drie reisverslagen: de heenreis vanaf Texel naar 
Batavia met de Nieuw-Hoorn, welk deel het meest 
bekend is geworden, vervolgens de expeditie naar 
de kusten van China om Macao voor de VOC te 
veroveren en handelsbetrekkingen met China af te 
dwingen, en als laatste de terugreis vanaf Batavia 
naar Holland, van 6 februari tot 16 november 
1625. Dat derde journaal vangt de in Hoorn 

geboren Bontekoe met een filosofische mijmering 
aan, waaraan de titel van dit artikel is ontleend. 
'Het is een waar spreekwoord', schrijft Bontekoe, 
zoals hij dat zelf in zijn leven heeft ervaren. 'Want 
welke prachtige landen, kusten of rijken men ook 
bezeilt en aanschouwt, welke omstandigheden, 
voordelen en vermakelijkheden men dan mag 
genieten, 't zou allemaal maar inspanning op niets 

Titelpagina van het 

reisjournaal van 
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Iwan – de Veenboer, inmiddels weer van zeerover 
eervol kaper geworden, nu met kaperbrieven van 
de Osmaanse sultan die hem had benoemd tot 
grootadmiraal over zijn vloot. De Turkse vloot 
had veel te lijden van de kapers. En dat moest 
Dirkie tegengaan. In Algiers had De Veenboer, hij 
was al met een katholieke Française getrouwd, 
uit opportunistische overwegingen de islam als 
godsdienst aangenomen. Renegaat werd in die tijd 
degene die zo'n geloofsoverstap deed genoemd. 
En eveneens had hij zich een meer passende 
naam aangemeten: Suleyman Reis, wat aanvoerder 
betekent. Bovendien had hij zich een bijnaam 
verworven die niets aan de verbeelding overliet: 
de gesel van de Middellandse Zee. Het lot van 
door zeerovers en kapers gevangen genomen 
zeelieden was meestal weinig hoopvol. Sommigen 
werden als slaaf verhandeld. Anderen konden 
tegen losgeld worden vrijgekocht. En wie zelfs 
dat geluk niet had, werd gewoon overboord gezet. 
Suleyman liet zich met dergelijke praktijken 
niet in. Maar als Hollandse zeelieden in Algiers 
gevangen werden gezet, klopte zijn hart sneller, 
ook al weigerden de Staten van Holland de renegaat 
naar Holland te laten terugkeren, waar hij de 
diplomatieke vertegenwoordiger van de republiek 
om had verzocht. Zeker als het inwoners uit zijn 
geboortestad betrof, wilde Suleyman nog wel eens 
diep in de buidel tasten. Voor 750 zilveren realen 
kocht hij Willem IJsbrantsz. en zijn jongere broer 
vrij. Een vermogen in die tijd. Zijn schip kreeg 
Bontekoe niet terug. En Suleyman ook niet de dank 
van Bontekoe die hij eigenlijk verdiende. Bontekoe 
typeerde hem later als 'ruwe bolster, blanke pit', 
maar voor het inwisselen van het 'enige ware geloof' 
voor de islam, kon Bontekoe geen enkel respect 
opbrengen. 

In dienst van de VOC
In 1618, op 31-jarige leeftijd, nam Bontekoe dienst 
bij de VOC. Hij werd aangesteld als schipper op 
het schip de Nieuw Hoorn. In december van dat jaar 
vertrok de Nieuw Hoorn met 206 bemanningsleden 
aan boord in een vloot van elf schepen voor een 
reis naar Oost-Indië. Bontekoe was als schipper 
verantwoordelijk voor de navigatie, maar niet de 
commandant van het schip; het commando was 
bij de VOC in die tijd in handen van de koopman. 
Hein Rol, evenals Bontekoe afkomstig uit Hoorn, 
stond als koopman boven Bontekoe op de Nieuw 
Hoorn. De reis verliep niet zonder grote problemen. 
In een zware storm scheurde de grote mast en 
dreigde overboord te gaan en zeventien mannen 

overleden aan scheurbuik. Bij het eiland Réunion 
ontvlamde daarover een conflict met Rol. De zieke 
bemanning wilde aan land om aan te sterken. Rol 
weigerde dat uit angst dat ze daarna niet meer aan 
boord zouden terugkomen. Bontekoe overrulede 
echter zijn baas en liet de zieken met koks en 
kookgerei aan land brengen. Daar ving men duiven 
en schildpadden die met pruimen uit Damascus 
voor de zieken gekookt en gebraden werden, en 
kon men vers water innemen. Na een paar weken 
was iedereen voldoende aangesterkt om de reis te 
hervatten. 

Het einde van de Nieuw Hoorn
Op 19 november 1619, toen de Nieuw Hoorn haar 
bestemming bijna had bereikt, brak brand uit in 
het ruim van het schip doordat botteliersmaat 
Keelemeijn, eveneens uit Hoorn, bij het vullen 
van een vaatje brandewijn een gloeiend stukje 
kaarsenpit in het vat brandewijn liet vallen dat 
meteen explodeerde. Aanvankelijk wist men de 
brand die daardoor uitbrak, te doven. Maar niet 
veel later laaide het vuur weer op. Bontekoe 
vroeg Rol om de 360 vaten buskruit die de 
Nieuw Hoorn naar Batavia vervoerde overboord 
te mogen zetten, wat Rol afwees. 'Stel dat we het 
kruit overboord zetten en de brand uit zouden 
krijgen, wat dan als we in gevecht komen met 
onze vijand en dan overwonnen worden. Hoe 
moeten we dat verantwoorden?' Uiteindelijk 
besloot Bontekoe om de vaten toch overboord 
te zetten. Het vuur greep steeds sneller om zich 

Portret van Bontekoe uit 
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later de Groningen tussen de eilanden in de Indische 
archipel heen en weer. Hij bracht proviand naar 
de posten van de VOC, vervoerde de ingekochte 
peper en andere kruiden naar Batavia, of kreeg 
opdracht om witte steen, koraal, uit de zee tussen 
Bantam en Batavia op te duiken, waarvoor hij 
speciale koelies meekreeg. De steen werd gebruikt 
voor versterking van het fort Batavia. Tijdens hun 
eerste reis in opdracht van Coen namen Bontekoe 
en Hein Rol tot tranen toe geroerd afscheid van 
elkaar. Rol was door Coen als koopman aangesteld 
op het fort Batjan. Vanaf april 1622 tot april 1624 
maakte Bontekoe als schipper verschillende intra-
Aziatische reizen. De belangrijkste daarvan was 
de reis met de Groningen naar de Chinese kust om 
de zijdehandel te veroveren op de Portugezen, de 
handel met China af te dwingen en om een fort te 
bouwen op de Pescadores. Bij de strijd om Macao 
in juni 1624 leed de tot een konvooi van dertien 
schepen uitgegroeide vloot van de VOC grote 
verliezen. Van de 600 aan land gezette soldaten om 
Macao in te nemen, overleefden 130 de eerste dag 
niet, terwijl het aantal gewonden even groot was. 
In het eerste Kwartaalblad van dit jaar konden we 
de zware kritiek van de Zwitserse huurling sergeant 
Elie Ripon lezen op de domme onderneming van 
VOC-zijde. Kapitein Ruffijn maakte volgens Ripon 
fatale fouten waardoor Ruffijn zelf en met hem 
volgens Ripon honderden soldaten omkwamen. 
Ook de poging om een handelsnetwerk op te 
zetten met de Chinezen mislukte. Toen het langs 
vreedzame weg, met het mes op de keel – dat wel – 
niet lukte, werd getracht de Chinezen gewapender 
hand tot andere gedachten te brengen. Het resultaat 
was hetzelfde. De Chinezen weigerden de VOC 
als zodanig te erkennen en boden aan slechts via 

heen. Toen de eerste zestig vaten overboord waren 
gegooid, explodeerde het schip. 117 opvarenden 
kwamen om het leven. Alleen Bontekoe zelf en 
een scheepsjongen overleefden de klap die beiden 
overboord slingerde. Zeventig andere schepelingen, 
én koopman Hein Rol, waren in de chaos en tégen 
de orders van Bontekoe in, er stiekem in een boot 
en een sloep vandoor gegaan. Bontekoe slaagde 
erin zich aan de grote mast vast te klampen en 
samen met de scheepsjongen de aandacht van de 
vluchters te trekken. Eenmaal aan boord ving een 
reis met grote ontberingen aan. Van de hemden van 
de bemanning werd een provisorisch zeil gemaakt. 
En met kunst- en vliegwerk werden instrumenten 
gefabriceerd om de koers te kunnen bepalen. Al 
snel was het weinige eten op en ondanks een karig 
rantsoen raakte men ook door het zoetwater heen. 
Er werd onderling zelfs over gesproken om, als 
het niet anders kon, de scheepsjongens na elkaar 
op te eten. Een school vliegende vissen zorgde 
voor uitstel van dit mensonwaardige plan. Dertien 
dagen na de explosie bereikten de overgeblevenen 
de Sumatraanse kust om water en voedsel in te 
nemen. Daar werden zestien schepelingen gedood 
door vijandige Sumatranen. Op 13 december 1619 
bereikten de 57 overlevenden Straat Sunda, waar 
zij een VOC-vloot onder leiding van Frederik de 
Houtman uit Alkmaar troffen, die hen aan boord 
nam en naar Batavia bracht. In Batavia ontmoette 
Bontekoe zijn stadgenoot Jan Pietersz. Coen, die 
inmiddels was opgeklommen tot gouverneur-
generaal van de VOC.  

De reizen naar China
Twee jaar lang, van 1620 tot 1622, voer Bontekoe in 
opdracht van Coen als schipper van de Bergerboot en 
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het eiland Formosa met de Hollanders handel te 
willen drijven. Bij confrontaties met de Chinezen 
vielen aan beide zijden vele doden en gewonden te 
betreuren. De VOC-vloot trachtte zoveel mogelijk 
Chinese jonken in beslag te nemen of te vernietigen 
en ook de Chinezen lieten zich niet onbetuigd 
en stuurden tientallen brandende jonken en een 
enorme legermacht op de Hollandse schepen 
af. Waar mogelijk werden Chinezen gevangen 
genomen om in de Pescadores als dwangarbeider, 
twee aan twee geketend, te helpen bij de bouw 
van het Hollandse fort. 'Wij voeren af en aan 
en namen alle Chinezen die we maar te pakken 
konden krijgen gevangen', schrijft Bontekoe in het 
journaal van zijn tweede reis. Veertienhonderd man 
hadden Bontekoe en de andere schippers gevangen 
genomen. Zodra de werkzaamheden op de 
Pescadores klaar zouden zijn, zouden de Chinezen 
als slaaf worden overgebracht naar Batavia om ook 
daar mee te werken aan de bouw van de benodigde 
versterkingen. De hele onderneming liep echter op 
een groot fiasco uit. Onder Martinus Sonck, die 
door de opvolger van Coen, Pieter de Carpentier, 

als gouverneur naar het fort op de Pescadores was 
gestuurd ter aflossing van gouverneur Reijerse, 
en misschien ook wel omdat men in Batavia van 
deze onruststoker af wilde, ging de VOC-vestiging 
verloren. Sonck, die een ongelooflijke bullebak 
moet zijn geweest – woorden van Ripon – had 
bij de aanval op de Banda-eilanden een kwalijke 
rol gespeeld en was ook bij de eigen mensen niet 
geliefd. Toen een nieuwe aanval van de Chinezen 
op de Pescadores ophanden was, met 150 jonken, 
tientallen branders en 10.000 soldaten, verkozen 
de Hollanders, zonder dat een schot was gelost, 
het fort met stille trom te verlaten. Bontekoe is 
duidelijk teleurgesteld over de houding van de 
Chinezen die weigerden te onderhandelen en zelfs 
de onderhandelaars in gijzeling namen, getracht 
hadden de bemanningsleden die hen aan land 
hadden geroeid dronken te voeren en te vergiftigen 
en het schip Muyden in brand staken. 'God zal 
echter alles te zijner tijde oordelen', schrijft hij. En 
hij sluit af met een kort rijm:
Er is op de wereld geen groter venijn,
Dan vriend te schijnen en vijand te zijn. 
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gevaren om via die route die de VOC niet voor 
de compagnie had geclaimd in Indië te komen. 
Januari 1616 rondden zij de kaap die Schouten 
naar zijn geboortestad Kaap Hoorn vernoemde. 
In 2015 en 2016 is in Hoorn en in Chili hun reis 
groots herdacht. Begin 1625 werden in Batavia drie 
schepen uitgereed om volbeladen naar het vaderland 
terug te zeilen. De Hollandia, de Gouda en de 
Middelburgh. Bontekoe maakte van de gelegenheid 
gebruik. Hij wilde terug naar Hoorn. Zijn tweede 
contractperiode liep ten einde. Dus verzocht hij 
De Carpentier hem toestemming te verlenen op 
één van die schepen te mogen inschepen. De 
Carpentier willigde het verzoek in en benoemde 
Bontekoe tot schipper van de Hollandia. Bontekoe's 
vriend Schouten zou de reis met de Middelburgh 
meemaken. Al na zes weken verging de Gouda met 
man en muis in een tropische orkaan. De Hollandia 
en de Middelburgh raakten zwaar beschadigd. Nadat 
de storm tot bedaren was gekomen spraken de 
schippers af om naar de baai van Santa Lucia op het 
eiland Madagaskar te varen om daar hun schepen 
op te knappen. Vergeefs wachtte Bontekoe op de 
Middelburgh die naar later bleek in de Baai van 
Antongiel was beland. Daar stierf Schouten en werd 

Wat de Chinezen van de Hollanders dachten meldt 
Bontekoe niet.
Sonck kreeg na het verlies van de Pescadores de 
handelspost op Formosa toegewezen. Lang heeft 
hij die functie niet uitgeoefend. Hij verdronk in 
augustus 1625 jammerlijk. Ripon had de afgang 
bij de Pecadores niet afgewacht. December 1624 
besloot hij naar Batavia terug te keren omdat 
hij de misdragingen van Sonck niet langer kon 
aanzien. Van de 1400 Chinezen die Bontekoe met 
zijn schepen naar Batavia had zullen brengen, 
overleefden slechts enkele tientallen de behandeling 
op de Pescadores en tijdens de reis. 

Nog meer Bontekoe's in de Indische Archipel
Tijdens Bontekoe's reizen naar China zijn ook 
zijn beide broers Pieters IJsbrantsz. en Jacob 
IJsbrantsz. als schipper in dienst van de VOC. 
Ook zij verzorgen in opdracht van de gouverneur-
generaal de verbinding tussen de eilanden in de 
Indische Archipel. Onderweg van Hoorn naar 
Batavia had Jacobs schip De Mauritius ongeveer 
275 man verloren. Het Wapen van Rotterdam 
waarmee Jacob in konvooi voer, had bijna evenveel 
mannen verloren en beschikte zelfs niet meer over 
voldoende gezonde mannen om de zeilen nog te 
kunnen hijsen. 

De vechtende dominee 
De spanningen aan boord liepen soms hoog op. Er 
hoefde niet veel te gebeuren met zoveel mannen 
opeengehoopt op de relatief kleine schepen en de 
lange dagen van verveling, wachtend op wind om 
te kunnen zeilen, of de vlam sloeg in de pan. Op 
Stille Zaterdag 1624, de dag voor Pasen kregen de 
dominee en zijn assistent het met elkaar aan de stok 
en rolden vechtend over dek. Beiden werden in 
opdracht van Bontekoe in de boeien geslagen. Maar 
de volgende morgen moesten ze worden vrijgelaten 
zodat de dominee de paasdienst kon leiden. Alle 
schepelingen van de VOC-vloot kwamen daarvoor 
aan boord van Bontekoe's schip. Ter gelegenheid 
van het paasfeest waren een buffel en een varken 
geslacht. Geen wonder dat de meeste zeelui de 
volgende dag opnieuw bij Bontekoe aan boord 
kwamen voor nog een preek van de voorbeeldige 
dominee. En misschien nog wat restjes eten.

De terugreis naar Holland: 1625
In Batavia trof Bontekoe nog een stadgenoot met 
wie hij het goed kon vinden: Willem Cornelisz. 
Schouten. Samen met Jacob Lemaire was Schouten 
als eerste rondom de zuidkaap van Zuid-Amerika 
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er, ver van huis, begraven. In Santa Lucia overleed 
gouverneur Reijerse die door De Carpentier tot 
commandeur over de kleine vloot was aangesteld. 
Voor hem werd een graf op een eilandje voor de 
kust gedolven. Bontekoe slaagde erin de Hollandia 
op te knappen en de reis voort te zetten, hoewel 
twee van zijn mannen, gevallen voor de avances 
van de vrouwen, op het eiland achterbleven. Er 
liepen, zag Bontekoe, al heel wat blonde kinderen 
rond. Ook de Middelburgh waagde zich aan het 
vervolg van de terugreis. Helaas is het schip nooit 
in Holland aangekomen. Het lot van de Middelburgh 
is niet opgehelderd. Het kan zijn dat het na een 
gevecht met twee Portugese kraken bij St. Helena 
is vergaan of dat het in een storm met man en muis 
ten onder ging. Met een nog iets verder geslonken 
bemanning, want bij het vertrek uit Kin-Sael in 
Ierland, bleken opnieuw enkele mannen zich nu 
met Ierse vrouwen te hebben verloofd, werd het 
laatste deel van de reis aangevangen. Met bijna alle 
ingescheepte lading nog aan boord, arriveerde de 
Hollandia op 16 november 1625 op de rede van 
Vlissingen. Daar nam Bontekoe ontslag uit VOC-
dienst en keerde terug naar Hoorn. 

De scheepjes op het droge
Aan zijn Oost-Indische reis hield Bontekoe een 
flink kapitaal over: hij was bijna zeven jaar in dienst 
van de VOC geweest en had eerst vijfenzeventig 
en later honderd gulden per maand verdiend. Als 
Bontekoe zuinig geleefd heeft, kan hij wel zes- tot 
zevenduizend gulden aan zijn reis overgehouden 
hebben. Met zijn kapitaal kon Bontekoe het zich 
veroorloven vanaf 1625 aan de wal te blijven en 
zich als 39-jarige schipper in ruste met de handel 
bezig te gaan houden. Op 1 maart 1626 trouwde 
Bontekoe met de 36-jarige Eeltje Bruijns. Hun 
huwelijk bleef kinderloos. Waarschijnlijk deed 
Bontekoe snel een aantal investeringen. Van het 
schip Bontekoe – een ander schip dan de Bontekoe 
die in 1617 door de Algerijnen was gekaapt – 
kocht hij de helft van de aandelen. Verder werd hij 
mede-eigenaar van de 'Kleine Uiterdijk', een groot 
stuk buitendijks grasland nabij de Oosterpoort, en 
bezat hij een aantal huizen. Bontekoe trad geregeld 
op als bevrachter van schepen en verder hield hij 
zich voornamelijk bezig met de houthandel. Hij 
was betrokken bij diverse financiële transacties, 
zoals blijkt uit vele notariële en andere akten in het 
Hoornse gemeentearchief. Tot de hoogste kringen 
zou Bontekoe nooit gaan behoren, maar hij werd in 
Hoorn zeker een gezien burger. Hij werd ouderling 
van de Remonstrantse kerk en bekleedde in 1638 

de functie van 'Directeur van de Noordzee'. Die 
organisatie was enige jaren daarvoor in het leven 
geroepen om Nederlandse koopvaarders op de 
Noordzee met een konvooidienst bescherming te 
bieden tegen Duinkerker kapers. Willem IJsbrantsz 
Bontekoe overleed in maart 1657, bijna zeventig 
jaar oud. 

De betekenis van Bontekoe voor Hoorn
Bontekoe was geen ontdekkingsreiziger en heeft 
ook verder geen memorabele bijdragen geleverd aan 
de vaderlandse geschiedenis of de geschiedenis van 
Hoorn. Er zijn honderden bekwame en moedige 
schippers zoals hij geweest, maar zijn naam is 
bekend geworden en gebleven door de publicatie 
in 1646 van een boek over zijn Oost-Indische 
reis dat tientallen malen zou worden herdrukt 
en dat nog steeds wordt gelezen. Aanvankelijk 
aarzelde Bontekoe sterk om toestemming te geven 
voor publicatie van het Journaal. Deutel heeft 
hem daartoe echt moeten overhalen, zoals hij 
schrijft in de 'Toe-eygeninge' bij het Journaal. 
Eeuwenlang was het Journaal van Bontekoe het 
meest gelezen en gedrukte Nederlandse reisverhaal, 
alleen geëvenaard door het boek van Gerrit de Veer 
uit 1598 over de overwintering van Heemskerk en 
Barentsz op Nova Zembla. In 1924 verscheen het 
losjes op het Journaal van Bontekoe gebaseerde 
jeugdboek 'De Scheepsjongens van Bontekoe' 
van de hand van Johan Fabricius, dat in vele 
talen is vertaald (Duits, Engels, Frans, Tsjechisch, 
Slowaaks, Fins, Zweeds en Noors). In de grote 
belangstelling voor het 'Journaal van Bontekoe' en 
'De Scheepsjongens van Bontekoe' ligt de betekenis 
van Bontekoe voor de stad Hoorn. In de haven 
van Hoorn houden bronzen beelden van de drie 
scheepsjongens Peter Hajo, Padde Kelemeijn en 
Rolf Romeyn de herinnering aan Bontekoe levend 
(beeldhouwer J. van Druten). In de personen van 
Bontekoe en de drie scheepsjongens worden ook al 
die andere, anoniem gebleven schippers en gewone 
zeevarenden uit de zeventiende eeuw geëerd.

Tot slot
In het Biografisch Woordenboek op de website 
van Oud Hoorn, gaat Frans Kwaad nader in op 
het woonhuis van Bontekoe. Daarover worden 
verschillende theorieën te berde gebracht. Daarnaast 
wordt in de genoemde biografische schets ingegaan 
op de totstandkoming van het gedenkwaardige 
reisjournaal van Willem IJbrantsz. Bontekoe. 
Tevens treft u op de website van de vereniging de 
bronnen waaraan dit artikel is ontleend. 
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HAnS rIJSwIJk

Een fascinatie voor lesgeven en geschiedenis. Deze 
unieke combinatie ligt ten grondslag aan de meest 
recente grote publicatie van Arie van Zoonen, 
die samen met zijn vrouw Jannie van Zoonen-
Zielman zes eeuwen onderwijsgeschiedenis heeft 
nageplozen en vastgelegd.

Jarenlang is het echtpaar een meer dan vertrouwde 
verschijning in het Westfries Archief. Eerst – zittend 
naast elkaar – gebogen over eeuwenoude geschriften 
in de studiezaal, later samen in een vergaderzaal. 
Een intensieve samenwerking die uiteindelijk 
teloor gaat doordat Jannie's geest op kousenvoeten 
verdwijnt in de ochtendmist. Maar dat kan niet 
verhinderen, dat de resultaten van het nijvere 
zoekwerk uiteindelijk in een hele kleine oplage 
toch zijn gebundeld in twee banden van bijna 700 
pagina's. Op woensdag 1 augustus 2018 wordt h 
et lijvige boekwerk met de titel 'Zeshonderd jaar 
scholen en schoolmeesters in Hoorn' gepresenteerd. 
Het eerste exemplaar is voor wethouder Samir 
Bashara. De overhandiging is in de tuin van het 
Martha Flora-huis aan de Koepoortsweg, waar 
het echtpaar sinds 2017 (gedwongen door de 
geestelijke gezondheid van Jannie) woont. Bashara 
noemt de presentatie een bijzonder moment. Zelf 
houdt hij zich al twaalf jaar bezig met de toekomst 
van het onderwijs in Hoorn. 'En het verleden is 
toch mede bepalend voor die toekomst', stelt de 
wethouder vast. Er zijn ook ingebonden exemplaren 
voor de kleinzonen Tom en Bram. Arie van Zoonen 
overhandigt ze met de geëmotioneerde woorden 
'Denk maar eens aan ons terug'. 

Twaalf jaar
Tijdens de boekpresentatie vertelt hij, dat bij de 
opening van het Westfries Archief op 6 oktober 2006 
het plan is ontstaan om de onderwijsgeschiedenis in 

kaart te brengen. Twaalf jaar duurt de samenstelling 
van de nu twee delen tellende kroniek. En er 
staat nog voldoende materiaal op de plank om 
ook een derde deel samen te stellen. Ab van der 
Deure, jarenlang onderwijscollega en vriend van 
het echtpaar Van Zoonen, wil daarbij graag – net 
als bij de eerste twee banden – de helpende hand 
uitsteken.
In het eerste van de nu verschenen twee delen 
staat de onderwijsgeschiedenis vanaf 1396, het jaar 
waarin de stad voor het eerst zelf schoolmeesters 
mag aanstellen en ontslaan tot 1572, het jaar 
waarin Hoorn kiest voor Oranje. Deel II schenkt 
aandacht aan de scholen van 1572 tot 1795 na 
welk jaar de stad zich moet schikken naar landelijk 
beleid. In het nu nog op de plank staande derde 
deel komt de onderwijsgeschiedenis in periode van 
1795 tot 1996 aan bod.
Arie en Jannie van Zoonen beperken zich niet 
tot een dorre opsomming van namen en feiten. 
Allerhande gebeurtenissen worden in hun context 
geplaatst en maken het lezen tot een plezier. 
Wat te denken bijvoorbeeld van die schoppende 
schoolmeester Nannings, die in 1651 een leerling 
in de klas schopt. Van de 'mishandeling' wordt 
bij een notaris een akte opgemaakt. En natuurlijk 
komen kwesties als salarisverhoging aan bod. 

Indrukwekkende reeks 
Arie van Zoonen (10 april 1930, Oude 
Niedorp) maakt trouwens van 1950 tot 1988 
als onderwijzer en leraar zelf deel uit van de 
Hoornse onderwijsgemeenschap. In 1988 neemt 
hij afscheid als conrector en leraar geschiedenis van 
de Rijksscholengemeenschap West-Friesland. Voor 
zijn vele verdiensten voor Hoorn krijgt hij dan de 
gouden legpenning van de stad Hoorn. Arie van 
Zoonen schrijft overigens eerder al indrukwekkende 
boeken. In 1994 het jubileumboek 'Van Koffijhuis 
tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park'. 
Twee jaar later komt 'Stap op en laat je wegen. De 
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geschiedenis van 550 jaar Hoornse kermis' uit en 
in 2002 is hij samen met Leo Hoogeveen de auteur 
van het omvangrijke naslagwerk '1795-2002. Twee 
eeuwen stadsbestuurders van Hoorn'. In 2004 
volgt dan nog '1854-2004 het Park. Anderhalve 
eeuw aan de Westerdijk'. Bij de opening van het 
Westfries Archief in 2006 verschijnt 'Wat hewwe 
we d'r an?' en nu dus twaalf jaar later de eerste 
twee delen van de onderwijskroniek. Meestal wordt 
Arie van Zoonen bij zijn publicaties bijgestaan door 
zijn vrouw Jannie. Zij maakt de presentatie van de 
onderwijsgeschiedenis al niet meer bewust mee. Op 
18 september 2018 overlijdt Jannie van Zoonen-
Zielman. De lange reeks publicaties is in 2006 voor 
stadsdichter Cornelis Putemmer (Kees Aker) reden 
om lovende woorden aan het adres van Arie van 
Zoonen te richten. 

Digitaal
'Zeshonder jaar scholen en schoolmeesters in 
Hoorn; 1396-1996' is vooral een naslagwerk 
geworden. De hele kleine oplage heeft inmiddels 
een bestemming gevonden. Gelukkig heeft Arie 
van Zoonen ingestemd met het toegankelijk maken 
door middel van een digitale versie, die is te vinden 
op de website van Oud Hoorn. Een papieren 
exemplaar is bij Oud Hoorn in te zien.
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Ballade voor Arie van Zoonen

Een ode aan Arie van Zoonen
en aan zijn rijke levenspad
Het is tijd hem te bekronen
De kronikeur van onze stad
Hij schreef hoe het hier vroeger zat
en deed dit nauwgezet
Van Koffijshop tot Reuzenrad
Heel Hoorn van A. tot van Z.

De Nierepper Arie van Zoonen
Aan de zijde van Jannie, zijn schat

ZESHONDERD JAAR SCHOLEN EN 
SCHOOLMEESTERS IN HOORN

1396-1996

ARIE VAN ZOONEN
JANNIE VAN ZOONEN-ZIELMAN

Hoorn, 2018
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beschreef hoe wij werken en wonen
De kronikeur van onze stad
Waar de historie hiaten had
heeft Arie ons gered 
Zo streek hij alle plooien glad
Heel Hoorn van A. tot van Z.

Het Park dankt Arie van Zoonen
zijn kennis en wijsheid, zodat
ook de regio zich kan vertonen
De kronikeur van onze stad

Nu gaat Westfriesland plat
en klinkt de Operet'
Arie ja. Io Vivat
Heel Hoorn van A. tot van Z.

Arie van Zoonen, samen gevat
De kronikeur van onze stad
Leestafel, leerstoel en alfabet
Heel Hoorn van A. tot van Z.

Cornelis Putemmer 17-11-2006

Nieuwsbrief
We missen nog het e-mailadres van een aantal leden. 
Dat is jammer, want zo kunnen we u niet informeren 
over actuele en andere zaken. Daarom bij deze nog-
maals een oproep om uw e-mailadres aan Oud Hoorn 
door te geven. Dat kan via: ledenadministratie@

oudhoorn.nl. Oud Hoorn houdt zich met betrekking 
tot de privacy aan de voorschriften die het rijk daar-
over aan instellingen en bedrijven heeft gesteld. Alle 
nieuwsbrieven kunt u ook teruglezen op de website 
van de vereniging: www.oudhoorn.nl/nieuwsbrief.
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of Susanne Thijsdochter. De derde gearresteerde 
was Jan Pieterszn. Kuyner (of Cuyner of Cuyne), 
die meer dan twintig jaar ouderling was geweest in 
Grosthuizen. De schout moet ook van plan geweest 
zijn een vierde persoon, Jan Rijcxzn., te arresteren, 
omdat hij deze beschreef als voortvluchtig.3 De drie 
werden beschuldigd van afval – apostasie – tot het 
jodendom en het pogen om christenen te bekeren. 
Abraham Abrahamszn. en Sara Thijsdochter 
zouden Jan Pieterszn. hebben 'verleid' terwijl Jan 
Pieterszn. ervan werd beschuldigd zijn familie te 
hebben bekeerd.
Hoorns schout Claes Boelens beschreef de ernst van 
de misdaad van de bekeerlingen als: 

'een zaak van schadelijke consequentie in een stad 
en land van justitie die niet […] ongemerkt voorbij 
moet laten gegaan worden maar daarentegen ter 
voorbeeld streng behoort gestraft te worden […] 
als een verloochenaar van ons heilige christelijke 
geloof en aannemer van het vervloekte gruwelijke 
joodse ongeloof.'

Omdat de misdaad zo serieus was eiste Boelens 
als straf voor elk van de beide gevangen mannen 
dat hij

'in het openbaar aan een paal gebonden zal worden 
verbrand, en als er iets van zijn lijk overblijft dit 
aan een andere paal aan de Westerpoort van deze 
stad zal worden vastgemaakt en daar zal blijven als 
een spiegel en waarschuwing voor diegenen die 
daarlangs zullen komen.' 

In het geval van Sara opperde de schout ook de 
mogelijkheid voor een milder alternatief, namelijk 
dat ze 'in een pijp met water zal werden gesmoord 
totdat de dood erop volgt.' Ook haar lijk zou 
daarna bij de Westerpoort tentoongesteld worden.
De rechtszaak hield op louter een plaatselijke 
kwestie te zijn toen de stad zich voor advies tot 
de hoogste autoriteiten de Staten van Holland 
en West-Friesland wendde. Deze accepteerden 
het verzoek en droegen bovendien Amsterdams 
pensionaris Adriaan Pauw en zijn collega uit 
Rotterdam, de grote jurist Hugo de Groot, op 
beleidsvoorstellen te ontwerpen 'waarmee de (zich 
in dit land bevindende) joden, tot wering van 
enig, ergernis, en verleiding, gereguleerd zullen 
worden.'4 Hoewel het voorstel van Pauw niet meer 
bestaat, stelde dat van De Groot voor om joodse 
missie onder christenen en het besnijden van 
christenen door joden te verbieden.5 Het voorstel 

Het proces tegen drie bekeerlingen tot het 
Jodendom tijdens de Hoornse kerkstrijd1
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In het jaar dat wij in Hoorn de wetsverzetting van 
1618 herdenken (zie de artikelen in Oud Hoorn 
2018.3) en in het grotere verband van de Republiek 
ook veel aandacht wordt besteed aan de opstand tegen 
de Spanjaarden (1568-1648) en de vele conflicten die 
zich daardoor afspeelden in onze gebieden, kan het 
geen kwaad ook in detail naar één zo'n spanningsveld 
te kijken. Bijvoorbeeld de gruwelijke manier waarop 
het stadsbestuur van Hoorn aanvankelijk wilde omgaan 
met drie bekeerlingen tot het jodendom. Waren onze 
voorouders wel zo tolerant?

Ergens in september 1614, in het midden van de 
nacht, werden drie personen in Grosthuizen en 
Avenhorn van hun bed gelicht. Zoals de drie het later 
beschreven – hetgeen getuigt dat zij nog steeds in 
hun onschuld geloofden – werden ze gebonden als 
'schelmen en moordenaars' en naar de gevangenis 

in Hoorn gebracht.2 De gearresteerden waren twee 
voormalig doopsgezinden uit het gebied rond 
Kleef, Abraham Abrahamszn. en zijn echtgenote 
Sara, ook bekend als Hans Joostenszn. en Sanne 
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van De Groot zou nooit wet worden, maar Pauws 
voorstel leefde naar alle waarschijnlijkheid voort 
in Amsterdams statuten van november 1616, die 
tot 1796 van kracht – maar nooit in de praktijk 
toegepast – bleven, en joden verbood christenen te 
proberen te bekeren of te besnijden.6

Advies Gecommitteerde Raden
Op 9 april 1615, een half jaar na de arrestaties, 
adviseerden de Gecommitteerde Raden van Holland 
en West-Friesland de stad de joden te verbannen, 
of, om preciezer te zijn, weg te sturen op straffe van 
verbanning wanneer ze ooit terug zouden komen. 
Onderzoekers hebben tot nu toe aangenomen dat 
de stad dit advies opvolgde, en de bekeerlingen 
verbande. Echter, een notariële acte van een jaar 
later toont dat ook deze straf niet was opgelegd: 
tenminste een van de bekeerlingen, Jan Pieterszn., 
woonde als vrij man in zijn dorp Grosthuizen.
Het Hoornse proces tegen de bekeerlingen is van 
belang voor de Nederlandse religieuze geschiedenis, 
en vooral de Nederlandse joodse geschiedenis. 
Ook al was geen van de Nederlandse joodse 
gemeenschappen betrokken bij de zaak, het was 
de eerste echte test van Nederlandse tolerantie 
van de joodse aanwezigheid in de Republiek. 
Wetenschappers hebben er echter weinig aandacht 
aan besteed. Een uitzondering is de transcriptie 
en publicatie door Hoorns doopgezinde predikant 
A.W. Wybrands in 1876 van een aantal passages van 
documenten die hij in het Hoorns gemeentearchief 
had gevonden.7 Gebruik makende van Wybrands' 
werk hebben historici het proces opgevat als een 
indicatie van de grenzen van de Nederlandse 
tolerantie tegenover joden. De Nederlanders hadden 
geen probleem wanneer conversos (christenen wiens 
voorouders of zelf joods waren en vaak onder 
dwang tot het christendom waren bekeerd) het 
christendom voor het jodendom verlieten. De 
bekering tot het jodendom van christenen zonder 
joodse voorouders was echter een ander geval. Zoals 
de historica Miriam Bodian schrijft over de Hoornse 
rechtszaak: 'de meest schandaleuze schending  
voor de Nederlanders vond plaats wanneer een 
christen zich tot het jodendom bekeerde. De meest 
tolerante geesten schrokken terug van zulk een 
onnatuurlijke gebeurtenis.'8 Daniel Swetschinski en 
A.H. Huussen (deze laatste stelde ook dat het proces 
een 'publiek schandaal veroorzaakte') volgden de 
eerdere observaties van J. Zwarts en J. Meijer die 
het proces zagen als een smoes voor de Nederlandse 
(gereformeerde) christenen om legaal joods-
christelijke interacties te beperken.9

En inderdaad, de inhoud van het rapport dat 
de schout aan de Staten van Holland en West- 
Friesland stuurde, een tekst veel – en met ergernis 
– geciteerd door Wybrands, lijkt deze interpretatie 
te bevestigen dat (niet-joodse) bekeringen tot het 
jodendom de grens van de tolerantie van de 
joden in de Republiek overschreden. Ten eerste 
benadrukte de schout dat de joden in deze landen 
toegelaten zijn om hun handel te drijven, maar niet 
om hun besmettelijke bijgeloof en valse godsdienst 

te verspreiden en eenvoudige christenen van het 
ware geloof af te trekken.

Bovendien verwierp de schout het beroep van de 
aangeklaagden op de tolerantie van joden door een 
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tezamen zien draagt bij aan een verklaring van hoe 
bekering tot het jodendom, traditioneel een zwaar 
vergrijp, in de praktijk van de jonge Nederlandse 
Republiek getolereerd werd.

Remonstrantse kerkstrijd 
Een belangrijke achtergrond van het jodenproces 
is de zogenaamde remonstrantse kerkstrijd tussen 
enerzijds de contraremonstranten, of Gomaristen, 
verdedigers van de orthodoxe calvinistische doctrine 
die de rol van de vrije wil ontkenden, en anderzijds 
hun remonstrantse, of Arminiaanse critici die deze 

doctrine deels verwierpen. Daarbij vochten de 
contraremonstranten voor de onafhankelijkheid 
van de gereformeerde classes ten opzichte van 
de civiele magistraat, terwijl de remonstranten 
ernaar neigden religieus gezag in de handen van 
de wereldse autoriteiten te plaatsen.11 Twee jaar 
voordat de joodse bekeerlingen gearresteerd 
werden, waren Hoorns contraremonstranten in 
opstand gekomen tegen Hoorns burgemeesters 
nadat deze twee remonstrantse predikanten hadden 
aangesteld. Dezelfde maand dat de schout, die 
ook tot de remonstrantse factie behoorde, de 
bekeerlingen arresteerde, ontsloeg de stad ook alle 
ouderlingen en diakenen van de gereformeerde kerk 
en benoemde plaatsvervangers. Als reactie verlieten 
Hoorns contraremonstranten de Hoornse kerk en 
kozen voor die van de predikant en voorzitter van 

aantal grote Hollandse steden. Hij onderscheidde 
hen als verlochtente Christen[en] (afvallige 
christenen) van affcomstige Jueden, christenen van 
joodse afkomst, en vond het daarom absurd dat 'zo 
een nieuw-geworden jood zou durven verzoeken 
enige ontheffing' van vervolging te kunnen krijgen.
Het uitblijven van straf voor in elk geval Jan 
Pieterszn., die na het proces weer in Grosthuizen 
woonde, en de vele andere onbestrafte bekeringen 
in het nabije Amsterdam laat echter zien dat de 
intolerante houding van de schout tegenover de 
bekeerlingen niet representatief was voor hoe de 

Nederlandse christenen in het algemeen tegen 
bekering tot het jodendom aankeken.10 Om een 
beter beeld te krijgen biedt dit artikel daarom een 
beschrijving van de processtukken, rapporten en 
petities die de verschillende partijen in Hoorn 
aan de Staten van Holland en West-Friesland 
stuurden, samen met het advies van de Staten om 
de gevangenen te verbannen. Elk van de partijen 
in de zaak bood haar eigen versie aan over wat er 
werkelijk gebeurd was door een eigen verhaal te 
geven van hoe de gevangenen tot hun bekering 
gekomen waren, en wat de sociale gevolgen daarvan 
waren. Deze versies waren niet enkel verhaaltjes 
om een bepaalde mening te ondersteunen, maar 
waren diep geworteld in verschillende religieuze en 
politieke contexten van de Nederlandse Republiek 
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609–1621). Ze 
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Hoorns classis, Rippertus Sixtus uit Wisp, waarna 
ze een alternatieve gemeente stichtten in een huis 
aan de Ramen. 

De 'doopsgezinde' Joden
De voormalige doopsgezinden Hans Joostenszn., 
alias Abraham Abrahamsz, en Sanne Thijsdochter, 
of Sara (wiens stem alleen in het eerste verhoor 
weergegeven is en daarna door haar echtgenoot 
vertegenwoordigd is), beweerden elkaar ontmoet 
te hebben in Amsterdam. Vandaar zouden zij 
de Nederlandse Republiek verlaten hebben en 
ongeveer vijftien jaar lang door Polen, Litouwen en 
het Ottomaanse Rijk gereisd hebben. Gedurende de 
gevangenisbezoeken van Hoornse predikanten liet 
Joostenszn. hen weten dat hij zijn doopsgezinde 
gemeente in Emmerik (Emmerich) had verlaten nog 
voordat hij de volwassenendoop had ontvangen, 
'zorgvuldige zijnde voor de zaligheid van zijn 
ziel, en geen zekerheid vinden kunnende bij de 
mennonieten.' In Danzig, zo vertelde hij, was hij 
'door een Engelsman gebracht tot het jodendom.' 
Van mening verschillend met zijn 'meester,' die 
geloofde dat besnijdenis niet noodzakelijk was voor 
bekering tot het jodendom, vertrokken ze over land 
naar Constantinopel (het huidige Istanbul) waar zij 
zich bekeerden tot het jodendom. Daar onderging 
Joostenszn. de besnijdenis, namen ze joodse namen 
aan, en trouwden in een joods huwelijk. 

Een tweede versie van de bekering
Dit, tenminste, was hun verhaal in de maand na 
hun arrestatie. Verscheidene maanden later, in 
een petitie voor het stel opgesteld, krijgen we 
een enigszins ander relaas. In deze latere versie 
verliet Joostenszn. Emmerik niet als een religieus 
zoekende, maar als reeds neigende naar het 
jodendom. Deze petitie wijzigt ook de plaats van 
Joostenszn.s besnijdenis en voegt een verklaring 
toe hoe de bekeerlingen in Hoorn terecht kwamen, 
een verklaring die vleiend is voor de ontvangers van 
de petitie. Vanuit Constantinopel, zo beschrijft de 
latere petitie, verhuisde het stel naar het bekende 
mystieke bolwerk Safed (vandaag in Noord-Israël), 
en daarna naar Damascus, waar Joostenszn. 'als 
nooit gedoopt noch een christen geweest te zijn 
geweest' besneden werd. In Damascus hoorden 
ze over de Nederlandse Republiek dat 'vele joden 
in deze landen waren komen wonen onder de 
bescherming van de hoogmogende heeren staten, en 
dezelfde vrijheid van geloof en geweten (consientie) 
werden gegeven.'
Omdat zij daarvan 'deelachtig' wilden worden 

reisden ze naar de Republiek waar ze zich vestigden 
in Amsterdam. Daar diende Hans Joostenszn. 
zes jaar lang als koster in de joodse gemeente, 
waarna het stel naar Grosthuizen verhuisde om 
te 'kazen voor de joden hier in het land.' Daar, 
zo stelt de petitie, leefden ze stilletjes, 'zonder 
opspraak te hebben gemaakt, zonder iemand aan 
te spreken over het geloof, of iemand te vertellen 
over hun eigen geloof, tevreden zijnde dat ze in 
stilte hun leven zouden mogen eindigen onder de 
bescherming van de hooghoffelijke regering van de 
edelmogende heren.' 

In deze latere petitie neemt het stel ook afstand van 
hun medegevangene, Jan Pieterszn.. Tijdens het 
eerste verhoor had Joostenszn. bekend dat Pieterszn., 
die ook in Grosthuizen woonde, geprobeerd had 
met het gebruik van de 'Schrift hem van het joodse 
geloof heeft willen trekken, maar dat ook hijzelf 
Jan Pieterzn. uit de Bijbel heeft onderricht [met als 
gevolgd dat deze] daarvan gevoelig was geworden 
[ervan overtuigd is geworden].' De latere petitie 
benadrukt daarentegen dat het stel grote moeite 
had gedaan religieuze zaken met de toenmalige 
ouderling te bespreken. Jan Pieterszn. zou echter 
onophoudelijk aangedrongen hebben om met hen 
over religie te spreken, en na zo lang mogelijk als 
ze konden geweigerd te hebben, bekenden zij hun 
Oudtestamentische geloof aan hem. 

De 'gereformeerde' Jood
De voormalige doopsgezinden benadrukten dus 
hun quiëtisme, namelijk het zich zoveel mogelijke 
afkeren van deelname in het wereldse leven, en 
presenteerden hun bekering als een natuurlijke 
uitkomst van hun eigen religieuze ontwikkeling. 
Jan Pieterszn. daarentegen liet zijn verhoorders zien 
dat hij was gedreven door een compromisloze trouw 
aan de waarheid, waarbij hij niet probeerde de 
schuld af te schuiven of confrontaties te vermijden. 
Hoewel Jan Pieterszn. erkende dat zijn ontmoeting 
met Hans Joostenszn. had geleid tot zijn 
bekering tot het jodendom, probeerde hij de 
verantwoordelijkheid daarvan nooit op Joostenszn. 
te plaatsen en benadrukte bovendien de onschuld 
van de joodse autoriteiten die geweigerd hadden 
hem te besnijden. Hij verklaarde zijn beslissing zich 
te bekeren met zijn 'neerstige onderzoekingen van 
de Schrift.' Voor Pieterszn. was het maken van een 
religieuze keuze op de basis van zijn individuele 
begrip van de Bijbel zijn religieuze grondrecht, 
en daarom vond hij dat het 'een zaak van nieuwe 
Inquisitie is dat men hem vanwege religie gevangen 
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welk doel hij ook teweeggebracht heeft dat één 
van zijn zonen binnen deze stad de dochter 
getrouwd heeft van ene Jan Rijxz, schoenmaker en 
hoedenstoffeerder, die hier enkele jaren geleden 
joods geworden was.' 

Hij had dus niet enkel ook zijn familie bekeerd, 
maar ook familiebanden gesmeed met een 
andere bekeerling, namelijk de bovengenoemde 
voortvluchtige Jan Rijxzn.. Jan Pieterszn. was dus 
onwrikbaar in zijn trouw aan de Bijbelse waarheid 
zoals hij die interpreteerde. Hoewel dit ongetwijfeld 
met zijn persoonlijkheid te maken, door de schout 
beschreven als 'opgeblazen, vermetel en arrogant,' 
paste zijn houding ook goed bij de onbuigzaamheid 
die de twee kanten van de Hoornse kerkstrijd 
kenmerkte. Jan Pieterszn. had deze van dichtbij 
meegemaakt, want zijn predikant in Grosthuizen, 
Dirck Christaenz, was een prominente tegenstander 
van Hoorns dominante remonstranten. Na het 
Hoornse proces zouden Hoorns burgemeesters, die 
de rangen van de lokale predikanten wilden zuiveren 
van Gomaristische activisten, Christiaenzs onwil om 
zich te onderwerpen aan de wereldse autoriteiten 
zelfs karakteriseren als 'ongehoorzaamheid en 
weerspannigheid, een dienaar van het goddelijke 
Woord niet betamende.'13 Kortom, Jan Pieterszn.s 
uitdagende houding tegenover de overheid was een 
houding die de vroedschap maar al te bekend voor 
kwam en niet op prijs stelde. 

De politiques
Drie van de rechtsdocumenten in Hoorns schoutsrol 
zijn brieven van Hans Balthasar Felvers (of Telvers), 
wiens beroep van bierbrouwer traditioneel op 
spanning stond met de Hoornse autoriteiten. 
Toen Felvers ontdekte dat de zaak van de drie 
gearresteerde bekeerlingen doorgestuurd werd naar 
de Staten van Holland en West-Friesland zonder 
enige vertegenwoordiging van de gevangenen zelf, 
'hebben wij ons verstout' om dat recht te zetten. 
Hij was waarschijnlijk ook degene die het initiatief 
nam voor een petitie in naam van Joostenszn. en 
Pieterszn. die naar de Staten van Holland en West-
Friesland gestuurd was.
Naast zijn verlangen de aangeklaagden te helpen met 
hun verdediging, wilde hij Hoorns burgemeesteren 
'daarmee indachtig' maken dat: 

'de welstand en voorspoed van alle florerende 
republieken, bestaande in het samenkomen van 
verscheidene naties en volken, en in de […] 
handel, noodzakelijkerwijs daarbij de meningen 

heeft gezet.' Hij was daarom bereid zijn 'hals' te 
'verzetten' voor zijn nieuwe geloof, en enkel 'als 
iemand hem uit Gods woord [de Bijbel] hem beter 
weet te onderrichten' was hij bereid de joodse 
religie te verlaten. 
Pas na herhaaldelijke gevangenisbezoeken slaagden 
Hoorns predikanten erin iets uit hem te krijgen 
over zijn religieuze drijfveren. Daarbij bleef Jan 
Pieterszn. rotsvast in zijn overtuigingen, stellende 
dat hij nog steeds geloofde in predestinatie, maar 
'op die manier dat God de Heer in eeuwigheid 
het huis van Israël, waarmee hij bedoelt joden, tot 
de zaligheid gepredestineerd heeft, samen met de 
heidenen die tot Jacob komen.'12 
Jan Pieterszn. gaf openlijk toe dat hij zijn nieuwe 
geloof niet voor zich had gehouden, maar dat hij:

'zijn uiterste naarstigheid [had gedaan] om zijn 
huisvrouw en drie zonen daartoe te trekken, tot 
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en het geloof van deze handelaars getolereerd 
moeten worden, net als verschillende naties. Ook 
(om het ronduit te zeggen) de joden en verdreven 
Portugezen die hier tot jaloezie van de machtigste 
steden die met elkaar om hen concurreren, worden 
openlijk getolereerd in hun bijeenkomsten, 
synagogen, en allerlei andere joodse kerkelijke 
zaken. Deze zijn immers door de heren in hun 
publieke declaraties niet verboden, en al is het waar 
dat er ongelukkigerwijze soms iemand verleid […] 
of bedrogen wordt (hetgeen te beklagen is) dan 
kan dit niet bestraft worden, daar de [joodse] leer 
openlijk getolereerd wordt.' En waar geen verbod 
is, daar is geen overtreding.

Felvers vroeg daarom of de heren burgemeesters 
bereid waren om deze 'verleide schapen' ter dood 
te veroordelen terwijl er geen verbod op bekering 
bestond. Zijn eigen antwoord op deze vraag was 
dat dat niet het geval zou moeten zijn, maar dat 
de autoriteiten de gevangenen 'met alle christelijke 
middelen trachten om hen te brengen tot de 
ware schaapskooi waarvan zij nu helaas verdoold 
zijn.' Alleen wanneer dat gefaald zou zijn, zouden 
serieuzere stappen ondernomen moeten worden.
Een dergelijke combinatie van pragmatisme en 
principe was reeds aanwezig in de vroege dagen 
van de Nederlandse rebellie tegen de Spaanse 
overheersers. De meeste Nederlandse magistraten 
probeerden niet religieus geloof op te leggen maar 
waren bereid om actie te ondernemen wanneer 
religieuze geschillen konden leiden tot het 
destabiliseren van sociale relaties, en vanuit dit 
perspectief werd religieuze bekering beoordeeld. 
Afgezien van principiële retoriek promootte ook 
de geleerde brouwer niet de absolute vrijheid van 
geloof, en vond dat de gevangenen teruggebracht 
moesten worden tot het christendom. Wat hem 
stoorde was de manier waarop de aangeklaagden 
behandeld waren. Vanuit Felvers' oogpunt was het 
niet de religieuze bekering maar de actie van de 
schout die de sociale harmonie, en dus het welzijn 
en de ziel van de Nederlandse Republiek, verstoord 
hadden.
De petitie van Hans Joostenszn. en Jan Pieterszn. die 
waarschijnlijk Felvers' initiatief was geweest volgde 
precies Felvers' narratief. Het gaf de gevangenen 
weer als: 

'Niet geweten hebbende ook maar iets te hebben 
misdaan jegens de hoge overheid, en dat niet hebben 
kunnen weten, omdat daarvan [het zich bekeren 
tot het jodendom] er geen plakkaat of verbod is 

gemaakt. De rekwiranten zoeken simpelweg enkel 
hun geloof en zielenheil te zoeken, beoefenen en te 
beleven, zonder daar bij offensievelijk te proberen 
enig christen van hun geloof af te brengen of te 
overtuigen van hun geloof.'

Naast het bepleiten van hun onschuld (terwijl 
ze de afwezigheid van wetten die het jodendom 
verbieden benadrukten) toonden de gevangenen 
zich bereid om zich te onderwerpen aan de wens 
van de overheid (en we kunnen daarom aannemen 
dat Jan Pieterszn. geen grote rol gespeeld heeft in 
het opstellen van deze petitie): 

'Als uwe edelen tot de overtuiging komen dat de 
joodse religie (waar ze rekwiranten zich openlijk 
bekennen in te geloven […]) in deze landen en 
kwartieren niet behoort te worden getolereerd […], 
beloven de rekwiranten zich precies te gedragen 
naar de openbare edicten, plakkaten en bevelen van 
uwe edelen, en bestraft te worden als uwe edelen 
dat nodig vinden.'

Ook de brief van 9 april 1615 van de Gecommit-
teerde Raden van Holland en West-Friesland 
aan Hoorns burgemeesteren weerspiegelt deze 
pragmatische houding. Zonder enig moreel oordeel 
te vellen adviseerden de Gecommitteerde Raden 
geen publiek spektakel te maken van de religieuze 
keuzes van de gevangenen, maar om simpelweg hen 
te laten beloven 'van [v]uyte geunieerde provincien 
binnen seeckeren cortten tijdt heur te prefigeren 
seeckerlycken te sullen vertrecken.'
Zelfs schout Boelens gebruikte de taal van 
sociale harmonie om zijn eis te ondersteunen. In 
tegenstelling tot Felvers echter, beschouwde Boelens 
de gevangenen als de bron van sociale wanorde. 
In de krachtigste termen verklaarde de schout 
het onaanvaardbare gedrag van de aangeklaagden: 
de doopsgezinden hadden 'gevagabondeerd' en 
samengeleefd in 'het onecht oftewel hoererij,' en 
de hervormde ouderling was altijd een dilettant 
geweest. Elk was een 'openbare verloochenaar 
van het heilige christelijke geloof' die oprechte 
christenen naar het jodendom lokten. Kortom, het 
was 'een zaak van schadelijke consequentie in een 
stad en land van justitie.' 

Hoorns Arminiaanse predikanten
In december 1614 schreven ook de predikanten van 
Hoorn een rapport, dat aanzienlijk verschilt van de 
andere processtukken. Met een respectvolle toon 
ten aanzien van de gevangenen, ondanks dat een 
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voorkomen dat in deze landen geklaagd wordt over 
de strengheid van deze stad.'

Verscheidene elementen in het narratief van de 
Hoornse predikanten echoën eerder besproken 
argumenten. Zo horen we duidelijk Felvers' argu-
ment dat een gebrek aan flexibiliteit niet alleen 
Hoorns reputatie schade zou berokkenen, maar 
ook de harten van de apostaten zou verharden. 
Daarbij gebruikten de Hoornse remonstranten de 
bekeerlingen in de strijd tegen de contraremon-
strantse verwerping van de vrije wil en hun kritiek 
op de macht van de magistraat over kerkelijke 
zaken – zo zou enkele maanden na het proces 
Hoorns burgemeester Pieter Janszn. Liorn, Jan 
Pieterzn.'s voormalige predikant ervan beschuldi-
gen 'door zijn gepreek iemand [Jan Pieterszn.] zo 
geërgerd te hebben, dat hij tot het jodendom was 
vervallen,' woorden die de arme Christiaenzn. uit 
de mond van Johan van Oldenbarnevelt moest 
vernemen.14 Deze beschuldiging was gevoed door 
de remonstrantse beschuldiging dat de contrare-
monstrantse predikanten zo compromisloos waren, 
vooral in hun ontkenning van de vrije wil, dat zij 
hun schapen òf de religieuze wanhoop òf de onver-
schilligheid indreven.

De vrije wil
Deze rehabilitatie van de vrije wil verklaart ook 
waarom de remonstranten bereid waren afvalligen te 
vervolgen: apostaten kunnen teruggebracht worden 
op de juiste weg. Het rapport van de predikanten 
gebruikt dit argument op subtiele wijze: terwijl de 
predikanten de orthodoxie van hun eigen ideeën 
demonstreerden door deze af te zetten tegen die van 
de joodse gevangenen, ondersteunden de woorden 
van deze gevangenen, vertegenwoordigers van de 
Bijbelse religie, tegelijkertijd de remonstrantse 
kritiek op de verwerping van de vrije wil. In 
hun rapport stelden de dienaren: 'Dat wij als we 
zondigen niet zalig kunnen worden […] tenzij 
God deze zonden vergeeft, en wij op Zijn wegen 
wandelen,' en dat 'het vergeven van zonden alleen 
Gods werk is, en ons in staat te maken op Zijne 
wegen te wandelen, alleen hij kan.'
Op de vraag of men alleen tot verlossing kan komen 
door Gods zoenoffer (waarmee ze bedoelden de 
dood van Jezus Christus), antwoordden 'de joden': 
'Niet altijd door een zoenoffer.' Daarna vroegen de 
predikanten of 'er zonden zijn, en welke deze zijn, 
die voor Gods gerechtigheid niet vergeven kunnen 
worden door het zoenoffer?' Hierop gaven de 
gevangenen wijselijk geen antwoord en klaagden in 

zeker 'beletsel' het contact met Jan Pieterszn. had 
beëindigd, bevat het rapport veel informatie over 
het geloof van Joostenszn., 'besneden Jood genaamd 
Abraham,' over wie ze waarderend schreven dat 
hij een Hebreeuwse Bijbel had 'die hij thuis heeft 
en leest.' Deze predikanten hadden een aantal 
theologische debatten met de gevangenen gevoerd 
over welbekende christologische passages in het 
Oude Testament, zoals Jesaja 53 en Psalm 110, en 
spraken met hen over het heil en de vrije wil. Na 
gerapporteerd te hebben welke vragen ze gegeven 
hadden aan de gevangenen en de antwoorden die 
ze daarop gekregen hadden, stelden ze dat: 

'wij niet geheel wanhopen en denken ze toch nog te 
kunnen overtuigen dat hun geloof goed noch sterk 
is. En dat Jan Pieterszn. wel tot een beter begrip 
te brengen is, door Gods genade maar ook omdat 
hij erg lijdt in de gevangenis […] En nu verliezen 
ze hun inkomsten! Daarom denken we dat het 
nodig is hen wat meer vrijheid te geven om te 
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plaats daarvan over de slechte omstandigheden in 
de gevangenis. Maar het rapport was geslaagd: het 
liet zien dat ook Gods uitverkoren volk, het joodse, 
geloofde in de vrije wil!

Een andere manier waarop de predikanten de Joden 
voor de remonstrantse zaak lieten spreken was dat 
hun traditie diende als een goed voorbeeld van 
religieus leiderschap. Daarin volgden de Hoornse 
predikanten veel van hun tijdgenoten zoals Hugo 
de Groot, die Bijbelse en rabbijnse geschriften 
gebruikte om de remonstrantse stellingen te 
ondersteunen dat religieuze discipline in de handen 
van de wereldse magistraat moet zijn, en niet in die 
van de priesterlijke kaste. 
Volgens het document spraken de gevangen joden 
ook zelf over geloofsafval, toen ze stelden 'dat alle 
Israëlieten zalig zullen worden, stuk voor stuk, 
hoe erg ze ook gezondigd hebben mits zij het 
jodendom niet verlaten hebben als Korach, Dathan 
Abiram.' Het is mogelijk dat de gevangen echt 
gesproken hebben over Korach, Datan en Abiram, 
de priesterlijke opstandelingen tegen Mozes en zijn 
broeder Aäron (Numeri 4), maar de opmerking 
bevestigde ook het remonstrantse argument dat 
de priesterlijke claim op religieuze autoriteit een 
rebellie was tegenover God, die zijn autoriteit had 
gegeven aan het werelds leiderschap van Mozes. 
Dit illustreert ook een andere uitlating van een van 
Hoorns burgemeesters, mogelijk dezelfde Liorne, 

die in augustus 1615 de classis van Hoorn een 
'tezamen rotting vond tegen hun magistraten, gelijk 
Korach, Dathan, en Abiram, tegen Mozes.' 15

 
Conclusie
De verscheidene gezichtspunten op de bekeringen in 
dit artikel gepresenteerd, leidden uiteindelijk tot het 
niet daadwerkelijk straffen van onze drie apostaten. 
De vraag blijft waarom een langdurig proces met 
zoveel betrokkenen werd gevoerd terwijl geen van 
de deelnemers behalve de schout (die al gauw na 
het schrijven van zijn rapport ziek werd en door 
zijn zoon werd opgevolgd) echt gemotiveerd was 
bekeerlingen tot het jodendom te vervolgen. Het 
lijkt erop dat de stad Hoorn de drie bekeerlingen 
niet arresteerde uit angst voor de verbreiding 
van het jodendom, maar om te laten zien dat de 
wereldse magistraat, meer dan zijn priesterlijke 
tegenstander, het beste uitgerust was om het 
zielenheil van de ingezetenen van de Nederlandse 
Republiek te beschermen. In tegenstelling tot hun 
tegenstanders, zo althans suggereerden ze, zagen 
Hoorns remonstrantse predikanten en magistraten 
individuele geloofsafvalligen niet als uitdrukkingen 
van de voorbestemde en onveranderbare gevallen 
staat van de afvallige, maar als nog over te halen om 
terug te keren naar het christendom. 

1 Voor de bronnen en noten wordt naar de website van 
Oud Hoorn verwezen.

Dinsdag 15 januari 2019
'Zout en zoet; de visserij in Hoorn voor en na de afsluiting van de Zuiderzee'
lezing door Peter Dorleijn, historicus en botterschipper.

Dinsdag 18 februari 2019
'Antisemitisme in de naoorlogse geschiedenis'
Het aantal incidenten gericht tegen joodse medeburgers neemt toe. Remco Ensel, verbonden geweest aan het 
NIOD en nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gaat nader in op de historische achtergronden.

Dinsdag 19 maart 2019
'De Grieken, bakermat van de Europese beschaving'
Lezing over de Griekse cultuur door Diana de Wild, archeologe en gespecialiseerd in de klassieke cultuur.

Aanvang bijeenkomsten: 20 uur. De lezingen vinden plaats in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621BR. 
Toegangsprijs voor leden is e 3,50 en voor niet-leden e 5,00.

LEZInGEn In 2019
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wALLy OOMS

De meesten van ons kennen hem uitsluitend als de 
immer kaarsrecht lopende man met de regenjas en de 
aktentas. In strak tempo onderweg naar ons onbekende 
bestemmingen. Tijd dus om eens nader kennis te maken 
met deze keurige heer, bij wie direct zijn stemgeluid en 
zijn wijze van spreken opvalt, die grote overeenkomst 
vertoont met de wijze van uiten van heer Bommel, een 
heer van stand. 

Dit artikel gaat over Rieuwert Blok, geboren en 
getogen in Hoorn, die vele jaren lang als musicus en 
leraar in Hoorn en omgeving werkzaam is geweest. 
Rieuwert kwam in 1934 ter wereld als zoon van 
Willem Blok en Jeltje Broers, beiden afkomstig 
uit Enkhuizen, dat ze begin jaren '30 verruilden 

voor Hoorn, waar vader Willem aan de slag ging 
bij drukkerij Edecea aan de Italiaanse Zeedijk. 
Aanvankelijk bewoonde het gezin een huis in het 
tweede hofje tegen het eind van de Drieboomlaan. 
In 1934 kwam zoon Rieuwert Blok er ter wereld. 
Twee jaar later gevolgd door Jan, weer twee jaar 
later door Cees, in 1947 zag de kleine Wim het 
levenslicht, om tenslotte in 1949 Gerard als laatste 
telg het gezin te laten completeren. Buren uit de 
tijd van de Drieboomlaan waren de gezinsleden 
van de familie Zaal, met de artistiek begaafde Roelof 
Zaal, die heel mooi kon tekenen en schilderen en 
later werkzaam was in de grafische industrie als 
lithograaf.
Na enkele jaren verhuisde het gezin Blok naar de 

Tweeboomlaan, daar waar een drietal huizen een 
liaison vormen en voorzien zijn van fraaie namen 
als Kievit en Wielewaal. Aanvankelijk bevond 
zich nog een sloot voor deze huizen. In deze 
straat woonde de familie Blok een aantal jaren, 
met als buren de families Brevé en Sieuwerts. Een 
andere naam die Rieuwert zich kan herinneren 
van bewoners van de Tweeboomlaan is die van de 
onderwijzeres mevrouw Lutjebroek. 

Alleen zonen 
Het gezin Blok kende dus uitsluitend zonen. 
Rieuwert als oudste, waarover later meer. Jan Blok, 
geboren in 1936, ging na zijn lagere schooltijd 
theologie studeren in Amsterdam en was zeer 
actief in de studentenvakbeweging. Cees Blok, 
geboren in 1938, begon zijn werkend leven bij 
Modehuis Ter Veer om later te belanden bij de 
Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar 
als hoofd personeelszaken, waar zijn vader al 
werkzaam was. Hij ging in het fraaie Bergen wonen 
en heeft de kustplaats nimmer verlaten. Wim 
Blok, geboren in 1947, studeerde wiskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam en werd na zijn 
promotie in Amsterdam hoogleraar wiskunde aan 
de Universiteit van Chicago. Gerard Blok, geboren 
in 1949, ging klavecimbel en compositie (het 
scheppingsproces van muziek) studeren aan het 
conservatorium in Amsterdam en heeft naast de 
hoofdstad ook in Utrecht gewoond. 

De kleine Rieuwert
Rieuwert was dus de eerstgeborene van een gezin 
met louter zonen. Zijn eerste levensjaren aan de 
Drieboomlaan verliepen zorgeloos en op 6-jarige 
leeftijd ging hij naar de Christelijke Lagere School 
aan het Nieuwe Noord, waar hij onder anderen 
les kreeg van de heer Ooyevaar, wiens broer 
kunstschilder was en vele stadsgezichten van 
Hoorn, waaronder vanzelfsprekend de Hoofdtoren, 
op doek heeft vastgelegd. Na de lagere school 
volgden de ULO aan de Draafsingel, vervolgens de 
HBS in Amsterdam en tenslotte het conservatorium 
in Amsterdam. Tot de studiegenoten op het 
conservatorium behoorden de eveneens uit Hoorn 
afkomstige gebroeders Piet en Meindert Boekel. 
Vader Boekel was schoenmaker en het gezin 
bewoonde een appartement boven een bank aan het 
Grote Noord. De zeer muzikale Meindert, oudere 
broer van Piet, heeft in later jaren gewerkt voor de 
NOS en ook de NCRV. Daarnaast heeft Meindert 
Boekel veel muziek gecomponeerd en is jarenlang 
dirigent geweest van de Hoornse zangvereniging 

De werkkamer van 
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Soli deo Gloria (zie ook het artikel ovet Soli 
eerder in dit nummer). Dankzij de connecties van 
Meindert Boekel heeft het koor enkele malen voor 
radio en televisie opgetreden.
Toen Rieuwert 6 jaar oud was brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. Dit had, ondanks dat vader Blok 
in het verzet zat, aanvankelijk geen al te grote 
consequenties voor het gezin. Maar dat veranderde 
doordat vader Blok zijn werkzaamheden voor 
drukkerij Edecea niet langer mocht uitvoeren van 
de Duitsers en tewerkgesteld dreigde te worden bij 
onze oorlogszuchtige oosterburen. Gelukkig kon 
daar een stokje voor gestoken worden, doordat 
de heer Kaan, een bekende van de familie, hem 
in dienst nam in de kaaswinkel aan de Lange 
Kerkstraat, waarmee uitzending en tewerkstelling 
in Duitsland kon worden voorkomen. De familie 
Blok had inmiddels het huis aan de Tweeboomlaan 
verruild voor een pand in de Lange Kerkstraat. 

Oorgetuige van fusillade
Tijdens de oorlogsjaren zat Rieuwerts vader in 
het verzet, waarover begrijpelijkerwijs vrijwel niet 
werd gesproken, maar welke periode een grote 
impact heeft gehad op diens verdere leven. De 
verzetsactiviteiten van Willem Blok, een moedige en 
zeer principiële man, waren bepaald niet van gevaar 
ontbloot. Hij was betrokken bij de oprichting van 
Vrij Nederland en stelde ondergronds alles in het 
werk om de verzetskrant te kunnen laten draaien. 
De illegale krant is niet onopgemerkt gebleven 
voor de Duitsers en vele redacteuren zijn in die 
oorlogsjaren opgepakt, waarvan een groot deel de 
oorlog niet heeft overleefd. Na de oorlog belandde 
Willem Blok bij drukkerij Koopmans, maar ook 
werkte hij voor de Vrije Hoornsche Courant, die 
gedrukt werd door Butter aan het Kleine Noord. 
Het ontbreken van elektriciteit tijdens en pal na 
de oorlog werd opgelost door padvinders, die met 
handkracht konden zorgen dat er stroom werd 
opgewekt. Heel veel Hoornse ingezetenen haalden 
tijdens die oorlogsjaren, waarin eten en drinken 
niet of nauwelijks te verkrijgen waren, melk bij 
melkfabriek de Horna en stonden in de rij om 
voedsel te bemachtigen bij de gaarkeuken. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, we 
schrijven 4 januari 1945, werd Rieuwert verzocht 
een briefje af te geven op het Stadsziekenhuis, achter 
de Grote Kerk. Nog voordat hij het ziekenhuis 
bereikt had hoorde hij plotseling verschillende 
knallen: er werd geschoten. Vanuit het ziekenhuis 
wenkten de mensen hem om snel naar binnen te 
komen, welk voorbeeld door vele anderen werd 

gevolgd. Massaal vluchtten 
de mensen het ziekenhuis in. 
De schrik zat er flink in en 
gespannen werd door iedereen 
de loop der gebeurtenissen 
afgewacht. Geschoten werd er 
niet meer, maar er was nog 
wel flink wat rumoer. Na enige 
tijd kon het sein veilig worden 
gegeven, nadat geconstateerd 
was dat er geen direct gevaar 
meer dreigde. Ook Rieuwert 
begaf zich weer huiswaarts. Op 
de plek waar de slachtoffers 
van de Duitse wraak waren 
neergeschoten zag Rieuwert tot zijn grote ontzetting 
dat er bloed op de grond lag en dat er kogelgaten 
in de muur waren. Diep geraakt spoedde hij zich 
naar huis. Deze hele gebeurtenis heeft heel veel 
indruk gemaakt op de toen 11-jarige jongen, die 
zich niets kan herinneren van alles wat aan deze 
historische gebeurtenis vooraf moet zijn gegaan. 
Geen gewapende Duitsers, geen pamfletten die 
werden opgehangen, geen toeloop van mensen, 
niets. Maar het had wel gevolgen voor zijn latere 
leven. De impact was zodanig groot dat hij zelfs op 
latere leeftijd weigerde om in dienst te gaan en een 
wapen aan te raken. Voor verschillende commissies 
heeft hij uitleg moeten geven waarom hij tot deze 
stap was gekomen. Als vervangende dienstplicht 
heeft hij 2,5 jaar bij de afdeling Buitenland van 
de Postcheque en Girodienst in Den Haag moeten 
werken.
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Muzikale leven
Rieuwert Blok kwam op jonge leeftijd, zo rond 
zijn dertiende levensjaar, in aanraking met een 
bijzonder instrument: het harmonium. Ook wel 
traporgel genoemd. Dit bijzondere instrument 
werd hem min of meer in de schoot geworpen. 
Evacuees uit Den Helder die tijdelijk verbleven 
in het huis aan de Lange Kerkstraat, hadden het 
daar achtergelaten. Rieuwert deed er z'n eerste 
muzikale pogingen op, waarmee de belangstelling 
voor muziek was gewekt. Vanwege zijn interesse en 
liefde voor de klassieke muziek hebben zijn ouders 
hem in de gelegenheid gesteld om orgelles te 
krijgen bij de musicus Evert Koning aan het Breed 
in Hoorn en later bij Wim ter Burg in Enkhuizen, 
van wie hij piano- en orgelles kreeg. Dat betekende 
een fietstocht door weer en wind van vijf kwartier, 
dan een uurtje les van de heer Ter Burg, om 
vervolgens weer in vijf kwartier terug naar Hoorn 
te fietsen. De heer Ter Burg was naast organist ook 
stadsbeiaardier in Enkhuizen en volgens velen een 
uitstekend pedagoog. 
Naast al deze muzikale inspanningen volgde 
Rieuwert Blok colleges kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden. 

Conservatorium
Dat Rieuwert zou worden toegelaten tot het 
conservatorium lag volgens velen in de lijn der 
verwachtingen. Op 18-jarige leeftijd was het zover, 
zodat hij zich vol overgave kon storten op de 
orgelmuziek. Deze studie zou duren van 1952 tot 
1957, onderbroken door de eerder beschreven 
vervangende diensttijd. Daarna kon Rieuwert Blok 
dankzij een studiebeurs verder studeren aan het 
conservatorium. Ditmaal met het accent op piano, 
orkestdirectie en schoolmuziek. Aan de verkregen 
rijksstudiebeurs was een uitgebreid proces vooraf 

gegaan, opdat een jury kon beoordelen of de 
kwaliteiten van de kandidaat voldoende waren. 
De uiterst kundige juryleden kregen enkele door 
Rieuwert uitgevoerde composities te horen en 
waren dermate onder de indruk van diens muzikale 
kwaliteiten, dat een plek op het conservatorium 
kon worden toegestaan, waarmee hij een van 
de zeer weinigen was die een studiebeurs had 
gekregen. Hij zou er 2 jaar piano gaan studeren, 
2 jaar schoolmuziek en behaalde een eerste graads 
bevoegdheid om les te geven op scholen als HBS 
en gymnasium, hetgeen hij ook heeft gedaan 
aan het Gemeentelijk Lyceum in Den Helder, de 
RSG (Havo-VWO) in Alkmaar en het Murmellius 
Gymnasium in Alkmaar. Al met al zou hij maar 
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liefst 40 jaar in het onderwijs doorbrengen als 
muziekdocent en docent cultuurgeschiedenis. 
Rieuwert Blok voltooide aan het Amsterdamsch 
Conservatorium de studie in de hoofdvakken orgel, 
piano en schoolmuziek. Respectievelijk bij Anthon 
van der Horst, Nelly Steuer-Wagenaar en Louk 
Nelissen. Voor orkestdirectie stelde hij zich onder 
leiding van Jaap Spaanderman in Amsterdam. 
Als dirigent van het Toonkunstorkest te Zaandam 
concerteerde hij met vooraanstaande musici als 
Vera Beths, Han de Vries en Rian de Waal. Als 
organist concerteerde hij in verschillende steden, 

o.a. in de Peterskirche in Wenen. Daarnaast was hij 
ook dirigent van Crescendo in Enkhuizen, organist 
van de Ned. Hervormde Kerk in Twisk en meer dan 
vijftig jaar organist van de Lutherse Kerk in Hoorn. 
Gedurende een lange reeks van jaren is hij 
bestuurslid en programmeur geweest van de 
concertstichting 'Johan Messchaert' voor het 
organiseren van klassieke kamermuziekconcerten 
in de Lutherse kerk en in schouwburg Het Park in 
Hoorn.

Op de radio
In de periode dat hij leraar aan middelbare scholen 
was heeft hij literatuur over de kerksonate (sonata 
da chiesa) voor viool, cello en orgel uit de 17e 

en 18e eeuw bestudeerd. Uit bibliotheken in 
Duitsland, Engeland en Italië heeft hij kopieën 
van muziekhandschriften van deze composities 
opgevraagd en deze zijn hem per microfilm 
toegestuurd. Aan de radio-afdeling van de NOS heeft 
hij vervolgens een serie van tien radioprogramma's 
van een half uur met cultuurhistorische toelichting 
voorgelegd. De NOS heeft hem in de gelegenheid 
gesteld om dit plan te realiseren en om voor de 
uitvoering hiervan musici uit te nodigen. Na de 
uitzendingen van tien maal een half uur door 
de NOS heeft de Belgische omroep BRT deze 
programma's opnieuw uitgezonden. 
De door Rieuwert Blok gecomponeerde muziek is 
in druk verschenen bij de muziekuitgeverijen Ars 
Nova in Goes, Harmonia in Hilversum en Bank 
in Amsterdam. Enige daarvan zijn door vocale 
ensembles van de omroep in Hilversum uitgevoerd 
en via de radio uitgezonden. 

Jubileum en koninklijke onderscheiding
In april 1996 vierde Rieuwert Blok zijn 40-jarig 
jubileum als organist van de Lutherse Kerk in 
Hoorn, waar hij nog altijd actief is. Na afloop 
van de kerkdienst ontving hij uit handen van 
toenmalig burgemeester Janssens een koninklijke 
onderscheiding. Hij werd vanwege zijn vele 
verdiensten en uit waardering voor zijn activiteiten 
als organist, lid van de kerkenraad en culturele 
bijdrage voor de provincie benoemd tot Ridder der 
zesde graad in de Orde van Oranje Nassau. 
Uit pure interesse heeft hij zich de afgelopen jaren 
de kennis en vaardigheid eigen gemaakt om door 
middel van zelfstudie klassieke Griekse en Latijnse 
teksten van o.a. Homerus en Livius te kunnen 
vertalen. Daarbij geholpen door de heer Groenhart, 
oud-rector van het Murmellius Gymnasium in 
Alkmaar. 

We kunnen hem hopelijk nog lang in gestrekte draf 
en kaarsrecht lopend door Hoorn zien gaan. Met 
jas en tas. Waarbij liefde voor de muziek altijd zijn 
drijfveer zal zijn.

Interieur van de Lutherse 
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de hoek van de Nieuwsteeg. Nu is er de zaak van de 
fa. Kieft. In dat café gingen in die tijd de mannen 
die een pasgeboren kindje op het stadhuis hadden 
aangegeven, met de getuigen en soms met anderen 
een glaasje drinken. 

(Het idee van fotograaf Bos werd, zonder de door de 
heer Stam beschreven voorgeschiedenis te kennen, in 
1964 opnieuw opgepakt. Om de door de provincie 
geëiste 60.000 gulden als 'burgerbijdrage' aan de 

GErArd StAM, bEwErkt dOOr cHrIS HOLMAn*

In de vorige kwartaalbladen heeft u kennis kunnen 
maken met de jeugdherinneringen van de heer 
Stam die hij in de jaren tachtig noteerde. Bijna 
40 jaar nadat de heer Stam (van 1899) zijn 
herinneringen aan het papier toevertrouwde, is 
het Hoorn uit zijn jeugd veranderd, gegroeid en 
kwamen er nieuwe dingen bij. Chris Holman (van 
1941) liep zijn verhalen door aan de hand van zijn 

geheugen en met hulp van de vele uitgaven van 
Oud Hoorn uit zijn boekenkast. En voorzag het, in 
de cursieve tekst, van een herkenbaar tintje.

We waren met het Hoornse rondje bezig en beginnen 
vandaag in de Gouw. Naast Welkers op de hoek was 
een margarinewinkel. Dit was de eerste winkel die 
met cadeaus begon. Bij elk pakje margarine kreeg 
je een bon, die je dan later kon inwisselen voor 
manufacturen of andere artikelen. Dan gaan we nu 
even een foto laten maken bij Bos de fotograaf. Die 
had achter zijn huis een glazen atelier waarin je met 
kermis een foto kon laten maken in een schuitje of 
andere kermisattractie. Dan de sigarenwinkel van 
Rempt en de fa. Heiligers in bedden en dekens en 
de firma Tromm in huishoudelijke artikelen en dan 
een uitdragerij. Nu lopen we tegen het hek aan voor 
het huis van de veearts en keurmeester De Leur. 
Er woont nu een tandarts. Deze meneer De Leur 
was een der notabelen van Hoorn, een grote dikke 
meneer. Nu even uitrusten in café de Morgenster op 
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renovatie en nieuwbouw van de oude schouwburg 
aan de Westerdijk binnen te harken, werden door het 
bedelcomité uiteenlopende activiteiten georganiseerd. 
Zo ook een heus nachtfeest, 'Notte de Fiaba', wat volgens 
het woordenboek zoveel wil zeggen als sprookjesnacht. 
De oude schouwburg was omgetoverd tot Italiaans ogend 
feestparadijs. Opgetreden werd o.a. door de Erikakapel. 
In plaats van in Lederhosen, voor deze gelegenheid 
getooid in kostuums van de fa. Ridderikhoff, die in de 
verte leken op pakken van Italiaanse politieagenten. En 
zodoende was de kapel omgedoopt tot Corpo Bandistica 
de la Quardia. De muziek bleef gewoon Beiers, dat wel. 
Overigens werd die avond ook de naam Vico Pescatore 
voor het eerst gebruikt. De enige echte aanwezige 
Italiaan was de heer Tremonti van de gelijknamige 
ijssalon op het Grote Noord. Dan de link naar 1910. 
Wie op de foto wilde in een kartonnen gondel, voor een 
papieren Venetiaans decor werd - tegen betaling - op de 
kiek gezet door fotograaf Robert van der Randen. Soms 
heeft een oud idee decennia later weer succes).

We gaan nu naar de overkant. Op de hoek 
Achterstraat de snoepwinkel van Edel, later de 
gezusters Maassen. Daar was in de tijd voor St. 
Nicolaas de grabbelmand. Voor een dubbeltje kon 
je daar een pakje uithalen, daar zat dan een stukje 
snoep of een grotere prijs in. Een soort loterij 
dus. Hiernaast volgde de manufacturenwinkel van 
Botman, nu de Hema. Dan een dameshoedenwinkel 
en daarnaast de groentehandel van de gebroeders 

Visser, die hadden nog een trekhond onder de 
ventwagen lopen. Verder was er nog de boter- en 
kaashandel van Kaan, die er nu nog is, en de 
kachelsmederij van De Rie. Dit is nu een mooie 
parfumeriewinkel. We zijn nu bij de kruidenier 
Nelis op het Land aangekomen. Die had zijn 
artikelen netjes in bakken staan, zodat je kon zien 
wat je kocht, dus geen verpakking zoals nu. Hier is 
nu de slagerij van Bram Stam. 

(Op zijn wandeling komt de heer Stam zoals hij meldt, 
langs de kaaswinkel van de fa. Kaan. `En die is er 
nog', zo schrijft hij. Dat kan lang niet van alle winkels 
die hij in zijn wandeling beschrijft gezegd worden. Ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze unieke 
winkel beschreef Peter Tack in het kwartaalblad 2013/3 
de geschiedenis van de familie Kaan en haar bedrijf. 
Dat zou betekenen dat dit familiebedrijf dit jaar zelfs 
105 (!) jaar bestaat. Gedreven door een oer-Hollands 
principe:  'Gewoon doen is al gek genoeg. ' In de praktijk 
betekent dit gewoon Hollandse kaas, maar dan wel in 
60 soorten. Nostalgisch kijk ik terug op de bedoening 
van Kaans buurman Denies. Toen het begrip cafetaria 
nog niet was uitgevonden, bakte de heer Denies daar 
zijn heerlijke oliebollen en patat frites. Onder het 
toeziend oog van mevrouw Brozius, de moeder van de 
later bekend geworden Martin. Dat allemaal terwijl de 
klanten keurig op hun beurt zaten te wachten op de rij 
stoelen voor de toonbank. Geduld, kom daar nu maar 
eens om).
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broodbakker, gevolgd door de winkel van Scholten, 
dezelfde man als van de fabriek. De koperen 
sieraden die daar werden gemaakt, die waren daar 
te koop. In deze winkel verkocht men koperen 
lampen en wandborden, maar ook porselein zoals 
serviezen. Een smal steegje ernaast gaf toegang tot 
de fabriek van Scholten. Het personeel stond daar 
altijd te wachten tot de klok van de Grote Kerk de 
tijd aangaf om naar binnen te gaan.

(In de Hoornse binnenstad werkten tot in de zestiger 
jaren honderden arbeiders. Bij bedrijven met een 
honderdjarige reputatie als de fa. Scholten, de fa. Gebr. 
Roozendaal en Pools Tabak. Landelijk gerenommeerde 
bedrijven. Als in de jaren zeventig het gebied achter de 
West-Friese Omringdijk in de richting van Schellinkhout 
wordt ingericht als industrieterrein, zijn de bedrijven 
echter om uiteenlopende reden gestopt. De naam Hoorn 
80 verwijst naar het streven van de gemeenteraad 
te groeien naar een inwonertal van 80.000 in 1980. 
De bedrijven die zich daar vestigen moesten voor de 
werkgelegenheid van de nieuwe bewoners zorgen. Eind 
jaren '90 gingen er stemmen op het bedrijventerrein in 
zijn geheel te verplaatsen en op de vrijgekomen grond 
woningbouw te plegen. Zonder resultaat overigens. Een 
discussie die nu weer actueel is geworden).

Maar we gaan weer verder kijken. Daar is de 
slagerij van Del. Die had ook nog een slagerij in 
de Kerksteeg. Beide waren van vader en zoon. 
Dan hebben we de sigarenwinkel van Joh. Wilson, 
een vroegere toneelspeler. Hij heeft samen met 
zijn broer Jac. Wilson, het Winstontheater en 
bioscoop laten bouwen. We zijn weer even terug 
op het Kerkplein naast Scholten, even snel achter 
elkaar Siem Wagemaker, drogist, café Snelte, Jonas 
in het zuur, kapper Ridderikhoff, aannemer van 
Petten en dan de huishoudschool voor meisjes. 
Het gebouw is kortgeleden afgebroken, er staan nu 
eengezinswoningen. Dan is daar het St. Jansgasthuis 
of de Boterhal, daar was in die tijd een militair 
kledingmagazijn gevestigd. Ik zou bijna de winkel 
van de Werkmansvereniging vergeten. Dat was een 
coöperatie van wat nu het NVV is. Daarnaast was 
daar ook nog de winkel van Woestenburg in koffie, 
thee, tabak en sigaren. Nu is dat de boekhandel 
van Schrickx. Hierna volgt de drank-en wijnhandel 
van Schermer, een filiaal van de 'natte' Schermer 
van het Kleine Noord. Er stonden in die winkel 
mooie luxe vaten waar niets in zat. Dan volgde een 
slager, Kleintjes in goud en zilver en Gravendijk, 
in hoeden en petten. Als laatste, op de hoek van 
de Kaasmarkt, Kloppenburg in koffie en thee. 

We zijn nog steeds aan het Hoornse rondje bezig, 
dus we gaan nu door met de Nieuwstraat. Daar 
hebben we ons mooi stadhuis met zijn prachtige 
raadzaal. Aan de overkant, hoek Muntstraat, 
was Zwagerman in manufacturen. Daarnaast 
woonde de heer G. Scholten, de directeur van de 
metaalwarenfabriek. Daarnaast was en is nog steeds 
het poortje naar de Wisselstraat. Naast het poortje 
het huis van de dokter de Boer. Dan het huis van 
Johan Roosendaal, directeur van de goudsmederij 
die in de Wisselstraat was. Nu is op die plaats de 
NMB bank. Gevolgd door het huis van de familie 
De Ruiter. In dat huis woonden verschillende heren 
op kamers, o.a. de heer Voorbergen, directeur van 
gemeentewerken. Dan Sluyter de banketbakker, 
wat thans van den Berg is. Daarnaast was een 
bank. En dan de drankwinkel van Woestenburg, 
die tevens loodgieter was. Dan natuurlijk de Grote 
Kerk, in die tijd stond er een andere spits op. 
Omdat de oude spits te gevaarlijk was, is die 
vervangen door de huidige. Maar we gaan weer 
even terug naar de Nieuwstraat. Naast het stadhuis 
was een burgerhuis. Wie daar woonde weet ik 
niet meer. Later is daar een barbier gevestigd. 
Naast dit burgerhuis was Bakker (Bakkertje in de 
volksmond) in galanterieën en speelgoed.. Later is 
dit een boekhandel geworden. Dan was daarnaast 
de firma Kernkamp, in betere manufacturen, zoals 
Corvettes, hoepelrokken enz. Dan Kolkman de 
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Dit mooie pand staat er nu nog. Maar we gaan 
weer even terug naar de overkant. Daar stond, 
hoek Kerkplein, het gezellenhuis van de R.K. 
Volksbond. Daarnaast de antiekwinkel van Reens. 
Dit was een jodenfamilie van de oude stempel, die 
nog Sabbat vierden. Dan was daar nog de dikke, 
vette varkensslager Siempie Tool, die daar met 
zijn zuster leefde. Nu zijn we op de Kaasmarkt 
aangeland. Daar hebben we nog de Witte Olifant 
van Utermolen, drukkerij en boekhandel Bolding 
en café Dalmeijer, naast de Waag. We gaan nu even 
de Grote Havensteeg in. Daar zijn de winkels van 
Falkie Polak en Chris Holman. 

(In de jeugd van de heer Stam was de Grote Havensteeg 
een bonte verzameling van actieve ondernemers. Mijn 
grootvader had daar een winkel in horloges en klokken. 
Hij herdoopte de Grote Havensteeg tot 'de gleuf aan 
de achterkant van Jan Pieterszn. Coen', wat hem de 
bijnaam 'Chris uit de gleuf' opleverde. Een aanduiding 
waar hij beslist niet mee zat. Integendeel. Onder andere 
omdat de kaasmarkt aan belang inboette, zochten 
veel ondernemers (onder andere Wietze de Flart, zie 
aflevering 2), hun heil aan het Grote Noord. Zo kocht 
mijn grootvader in 1928 de sigarenwinkel van Temme 
aan het Grote Noord 78. Nadat het bekende warenhuis 
zich naast hem vestigde, voorzag hij zijn advertenties 
van de toevoeging 'naast V&D', wat hem ooit op een 
reprimande van de latere bedrijfsleider de heer Konijn 
kwam te staan. Die daar duidelijk geen prijs op stelde. 
Wie had toen ooit kunnen denken dat deze verwijzing 
jaren later volstrekt overbodig zou worden?).

Terug naar het Grote Noord, waar het eindpunt van 
de paardentram was, maar 's avonds was het tot 

aan de Kerksteeg, nu Lange Kerkstraat, een donker 
stuk. Er waren daar niet veel winkels. Wel woonden 
daar veel notabelen Zoals bijvoorbeeld dokter 
Belmonde en mevrouw Schermer. Daar was ook het 
kantoor van de firma Roozendaal, goudsmederij op 
het Achterom waar zo'n 30 à 40 mensen werkten.
Dan de oude pastorie wat nu muziekschool is en 
daarvoor de Noorderbank. Dan volgt de katholieke 
kerk en op de hoek van de Geldersesteeg de 
schoenwinkel van Groot, waar later de nieuwe 
pastorie is gebouwd. Aan de overkant op de hoek 
van de Kerksteeg, was de koekwinkel van de Boer, 
later banketbakkerij van Veen.

(Bakker Van Veen was niet zo maar een banketbakker. 
Patissier en traiteur stond er fier op de gevel. Daarnaast 
was hij, vooral in de Sinterklaastijd, in heel West-
Friesland beroemd om zijn creatieve marsepeinen 
figuren. Naast de traditionele beertjes, auto's en 
zwarte pieten, maakte hij ook heel aparte figuren 
van marsepein, zoals gebitten en voeten met vieze 
tenen. Gewild onderwerp voor menige surprise en 
sinterklaasgedicht. Bakker Van Veen maakte daarvoor 
zelfs ruimte in twee aparte etalages in de Kerksteeg. 
Pas later veranderde de naam van deze doorgaande 
steeg in Lange Kerkstraat, op verzoek van een paar 
ondernemers (onder hen ook Roelof Wassenaar) dat het 
woord 'steeg' wat minder chique vond klinken).

We gaan weer verder het Grote Noord op. Daar 
zijn zoveel winkels ik zal er vast wel een paar 
vergeten. Op de andere hoek van de Kerksteeg was 
Wilson's sigarenwinkel, een van de gebroeders. Dan 
Hoolwerf de apotheek en waar nu de muziekhandel 
Van Meurs is, was de drukkerij van Stumpel, die 

Groote Noord met 

Koepelkerk, ca 1900, 

Kleurenlichtdruk 

S. Bakker Jz, Koog-

Zaandijk



182

verschillende gemeenteraden stapje voor stapje 
verandering in wilden brengen. Via de instelling van 
eenrichtingsverkeer, een proef met verkeerslichten ter 
hoogte van de Nieuwsteeg(!), tot het per week wisselen 
van de mogelijkheid links of rechts te parkeren. Tenslotte 
gevolgd door het in 1978, door vele ondernemers 
gevreesde, volledig autovrij maken. Heftige discussies 
over het voor en tegen van de afsluiting werden via 
de beide in Hoorn verschijnende kranten gevoerd. 
'Ons wordt het brood uit de mond gestoten, het wordt 
voor ons nooit meer daglicht', verzuchtte een van de 
ondernemers in een van die bijdragen. Na een aantal 
proefafsluitingen op zaterdag, veranderde die mening 
overigens drastisch ten positieve. Het probleemloos 
flaneren over het Grote Noord bleek opeens voor 
veel meer potentiële kopers een interessante vrije 
tijdsbesteding).

Naast de bazaar was Kossen in fijne vleeswaren, 
de sigarenwinkel van Edel, dan Weidema 
in overhemden en boorden en Swietert in 
manufacturen. Daarnaast Rupert meubelen en op 
de hoek van de Verlengde Nieuwsteeg Piet Nooi 
in fruit en busgroente. Op de andere hoek Piet 
Boots de bakker. Daarnaast Pool in tabak en sigaren 
gevolgd door Bloem de schoenenwinkel. Nu is 
er Aben. Dan was er ook nog de fa. Renckens in 
bedden en dekens, een naaimachinewinkel, de 
groente- en fruithandel van Jans. Op de hoek van 
de Van Neksteeg was Polak de slager, die verkocht 
nog geroosterd vlees. Hij had ook een hekje voor 
de winkel met een bel eraan. Als je die opengooide, 
kwam de knecht achter je aan. En die kon hard 
lopen. Dat was spannend, want als hij je te pakken 
kreeg, dan kneep hij je overal. De ´kontenknijper` 
noemden wij hem. We gaan weer naar de overkant. 
Op de hoek van de Nieuwsteeg, waar nu V & D 
is, was Wubbe de banketbakker. Daarnaast Bos 
de pijpen- en lederwinkel en de boekhandel van 
Stumpel, die nu aan de overkant is. En dan zie ik 
nog een hoedenwinkel en een schoenwinkel, dan 
Vermande de boekhandel en drukkerij. Gevolgd 
door de fa. Schulte in mantels en japonnen. Ik zal 
er wel een paar overgeslagen hebben, maar daar lig 
ik niet wakker van. Nu zijn we bij de lapjeswinkel 
van Renckens op nr. 100. Dat heeft niets met de 
wc te maken, maar om het verschil aan te geven 
met Renckens aan de overkant. Op de hoek van de 
Duinsteeg, de brillenwinkel van de fa. Ruttenberg, 
die er nog is. Zo zijn we aan het eind gekomen van 
het rondje.

*Beeldmateriaal:Collectie Willy Wiggelaar.

nu op de Draafsingel zit. Dan was daar Jan Volten 
de loodgieter, een echt Hoorns type en dan het 
huis van Willem Kaag en de ijzerhandel van de 
gebroeders Eijken. Dan komen we bij de koek- en 
broodwinkel van de fa. Hartog, een filiaal van de 
fa. Verkade uit Zaandam, die toen ook nog brood 
bakte, wat iedere morgen in kisten bij Hartog 
aankwam. Op de hoek van de Nieuwsteeg Roel de 
Flart, het stinkhokje noemden ze dat. Nu is er de 
kledingzaak van de fa. Van den Brul, hoe dat nu 
heet weet ik niet. Aan de overkant richting kerk, 
op de hoek van de Geldersesteeg zat Neefjes de 

bakker, zijn twee zoons Cees en Joop voetbalden 
later in Hollandia, wat heel wat te weeg bracht, 
twee katholieke jongens die niet kozen voor Always 
Forward. Dan in dat statige huis dr. Kortebos de 
chirurg en de oude vroedvrouw zuster Van der 
Oord. Daarnaast, waar nu de Victoriabioscoop is, 
was een soort bazar waar alles te koop was.

(Als kleine jongens lagen mijn broertje en ik te schudden 
in ons bed als in het seizoen de vrachtwagens vol 
kool uit de Streek en Andijk via de beide Oosten en 
de Roode Steen over het Grote Noord denderden op 
weg naar verder. Een onwenselijke situatie waaraan 
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vIJFtIG JAAr MuSEuMStOOMtrAM

vIncEnt vEEnStrA

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste 
museumstoomtram reed tussen Hoorn en 
Medemblik. In de loop der tijd zijn er diverse 
boeken verschenen over de Stoomtram Hoorn-
Medemblik. Ter gelegenheid van het jubileum 
kwam dit jaar een mooi jubileumboek uit. Daarnaast 
zijn er tal van gidsen waarin al het materieel 
en de geschiedenis daarvan gedetailleerd wordt 
beschreven. In dit artikel neem ik u in vogelvlucht 
mee in de geschiedenis van 'onze' Stoomtram, 
aangevuld met wat persoonlijke ervaringen. 

Hoorn, jaren '70 
In de vroege avond lag ik als kleine jongen in 
bed en hoorde ik aan de fluit van de Stoomtram 
dat deze in aantocht was. De spoorbaan naar 
Medemblik lag niet ver van ons huis en als de tram 
de boog naderde waar het spoor de Holenweg 
kruiste klonk de fluit van de locomotief lang en 
doordringend. Gevolgd door een fluitend gesnerp 
van de spoorwagens die de krappe bocht namen. 
Het was een vertrouwd geluid, net als dat van de 
treinen van NS die reden over de oude geklonken 
spoorbrug over de provinciale weg S9. Ik had het 
geluk dat mijn school, de C.A. Potterschool, aan 
de spoorlijn lag waardoor ik de hele schooldag de 
treinenloop naar Enkhuizen kon observeren. Ook 
de stoomtram kwam langs onze school en was een 
vertrouwde verschijning. Je wist aan het geluid van 
de stoomfluit al welke locomotief eraan kwam. Als 
kind heb je al snel het idee dat die tram er altijd al 
was en er altijd wel zal blijven. Maar toen ik in de 
jaren '90 vrijwilliger bij de tram was en mee kon 
kijken achter de schermen werd mij wel duidelijk 
dat het in stand houden en laten groeien van een 
rijdend museum iets heel bijzonders is. 

Korte geschiedenis traject Hoorn-Medemblik
Op 2 november 1887 reed de eerste feestelijke 
tram van Hoorn naar Medemblik. Het was drie 
jaar nadat de spoorlijn Zaandam-Hoorn gereed 
kwam en twee jaar nadat Hoorn en Enkhuizen een 
spoorverbinding kregen. In 1898 volgden Hoorn-
Alkmaar en Wognum-Schagen en in 1913 kwam de 
tramverbinding Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen tot 
stand. Naast de NS-lijn van Hoorn naar Enkhuizen 
liep ook een tramlijn via Venhuizen naar Enkhuizen. 
De tram reed eerst over het NS-spoor maar takte 
daarvan af ter hoogte van de huidige dichterswijk 
in de Kersenboogerd bij het complex 'het Schaartje'. 
Tot de bouw van de huizen kon je duidelijk zien 

dat er een spoordijk van de NS lijn was afgetakt. 
Ook is er ter hoogte van Hoorn '80 nog een en 
ander te zien. Verder zijn de stationsgebouwen 
van Schellinkhout, Wijdenes, Hem en Venhuizen 
nog altijd getuigen van die tramverbinding. En 
bij Schellinkhout zijn de brughoofden van de 
spoorbrug nog aanwezig. 

Per 1 oktober 1889 startte men op de lijn Hoorn-
Medemblik met vier ritten per dag met een reistijd 
van 50 minuten. Tevens was er op de dinsdagen 
een markttrein naar Purmerend waarin boeren 
met hun vee vervoerd werden. Ook was er een 
zaterdagse markttrein naar Hoorn. In 1891 werd 
het aantal ritten verhoogd naar zes per dag. In 
1905 werden het zelfs elf ritten. Het jaar erop 
kwam er nog een extra markttrein naar Purmerend 
bij. Tot zover liep alles voorspoedig maar de 
grote concurrentie met de autobusdiensten deed 
het vervoer van reizigers per spoor geen goed. 
Uiteindelijk lagen de exploitatiekosten voor de 
lijn Hoorn-Medemblik veel te hoog. Ondanks 
de inzet van motortractie en kortere reistijden 
bleven de opbrengsten dalen. In 1935, op 
oudejaarsavond, reed de laatste personentrein van 
Hoorn naar Medemblik. In de jaren die volgden 
werd het goederenvervoer voortgezet; er waren vijf 
veilingen en diverse bedrijven langs de spoorlijn op 
aangewezen. Zeer incidenteel reed er nog wel eens 
een personentreintje naar Medemblik, maar het 
roemrijke verleden op deze spoorlijn leek al binnen 
veertig jaar voorgoed voorbij. 
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moesten worden vanwege een defecte dieselloc. 
Medio jaren '80 werd het station Hoorn voor 
goederenvervoer gesloten, zodat het doek voor 
het goederenvervoer van Hoorn naar Medemblik 
definitief viel. 
In 1977 was intussen de Stichting tot Behoud van 
Stoomtrammaterieel opgericht, die het materieel 
ging beheren en restauraties en herstel ging 
verzorgen. 

Groei
De jaren die kwamen stonden vooral in het teken 
van groei; in 1973 werden er 48.000 reizigers 
genoteerd, en dat liep op tot 110.000 in 1978. Met 
de enorme toename van reizigers was er veel meer 
materieel nodig dat direct gebruikt moest kunnen 
worden. Zodoende werden er in West-Duitsland 
en Oostenrijk lokaalspoorrijtuigen aangekocht. In 
deze periode werden ook de stoomlocs WSM 23, 
LTM 26 en Loc. 5 gekocht en na revisie in dienst 
gesteld. Ondertussen werd met man en macht 
gewerkt om ook historische houten tramrijtuigen 
weer op de rails te krijgen. In 1977 kwamen er 
vier rijtuigen bij. Daarmee werd het mogelijk om 
langere trams met historisch trammaterieel te laten 
rijden. 
In Hoorn vinden in die jaren tijdens het 
zomerseizoen de geliefde Oud-Hollandse markten 
plaats, waar zeer veel bezoekers op af komen. 
Vanwege de grote belangstelling reden zelfs speciale 
sneltreinen vanuit Amsterdam naar de Coenstad. 
De stoomtram speelde hier slim op in door de 
bezoekers een ritje met de stoomtram aan te bieden. 
Met een historische autobus werden mensen gratis 
van het Kerkplein naar het stoomtramstation 
vervoerd. In 1977 reden er op de woensdagen acht 
trams naar Medemblik! 
In 1976 werd de 'Historische Driehoek' 
geïntroduceerd: per tram naar Medemblik, met 
de boot van Medemblik naar Enkhuizen en per 
NS-trein naar Hoorn. Het werd een favoriet dagje-
uit, zo geliefd zelfs dat het tot de dag van vandaag 
nog bestaat. 

Oprichting Tramwegstichting
Vanuit de gelederen van de NVBS (Nederlandse 
Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en 
Tramwegwezen) werd op 11 augustus 1965 de 
Tramwegstichting opgericht. Doelstelling van de TS 
was het door aankoop redden van zoveel mogelijk 
materieel, dit museaal te bewaren en het realiseren 
en exploiteren van een museumtramlijn. Na grote 
krachtsinspanningen werden de eerste ritten op het 
traject Hoorn-Medemblik op Hemelvaartsdag 23 mei 
1968 onder grote publieke belangstelling gereden. 
Ondertussen werd de oude motorrijtuigenloods 
in Hoorn in gebruik genomen waar een goede 
spoorwegwerkplaats kon groeien. In 1969 waren 
de incidentele ritten zo'n groot succes dat besloten 
werd om in de weekenden of feestdagen volgens een 
vaste dienstregeling te gaan rijden. In 1970 konden 
medewerkers van de stoomtram na een opleiding 
examen doen als machinist en treinbegeleider. Zo 
kwamen er mensen die zelfstandig dienst konden 
doen. In 1971 werd rijtuig 21 van de Gooise 
Stoomtram voltooid en kon voor het eerst een echte 
historische tram worden samengesteld. Een jaar 
later, op 29 april 1972 kwam Prins Bernhard naar 
Hoorn om de museumlijn officieel te openen. Een 
speciale feesttram reed met het koninklijk bezoek 
en hoogwaardigheidsbekleders naar Medemblik. 

In 1973 wilde NS de goederendienst op Hoorn-
Medemblik staken en de spoorweg definitief 
afstoten. Uiteindelijk kon de spoorlijn open 
blijven op voorwaarde dat de Stoomtram het 
goederenvervoer zou verzorgen. En werd de 
exploitatiemaatschappij SHM B.V. opgericht, die 
het gezicht werd van het goederenvervoer op de 
spoorlijn Hoorn-Medemblik. Vanaf 4 juni 1973 
reed de Stoomtram het goederenvervoer. Je kunt 
het zo gek niet bedenken wat er werd verladen: 
lompen, poot- en gewone aardappelen, spellen van 
de Jumbo-fabriek in Wognum, plezierjachten, etc. 
Deze goederentreinen werden getrokken door een 
diesellocomotief maar het is ook voorgekomen dat 
de goederen door een stoomlocomotief getrokken 
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Loc. 7742: 'Bello'
Misschien wel één van de meest bekende 
stoomlocomotieven van Nederland is locomotief 
7742: 'Bello' die in 1914 door fabrikant 
Schwarzkopff in Berlijn werd gebouwd in een 
serie van 44 stuks. Ze waren bestemd voor o.a. 
de lijnen in de Haarlemmermeer. Bello reed de 
laatste jaren tussen Alkmaar en Bergen aan Zee 
en was de locomotief die op 31 augustus 1955 de 
laatste tram trok. Vanwege de grote gevoelswaarde 
die de locomotief had voor de Bergenaren werd de 
7742 na de actieve dienst niet gesloopt maar door 
NS opgeknapt en kwam zelfs voor opslag nog in 
Hoorn terecht. Uiteindelijk werd de machine in 
oktober 1960 als monument in Bergen geplaatst. 
Vele jaren gingen voorbij waarbij de locomotief 
zeer te lijden had van weersinvloeden. Omdat 
het toch wel een droevig gezicht werd, zo'n oude 
roestende locomotief, werd deze door de gemeente 
Bergen voor één gulden aan de Stoomtram Hoorn-
Medemblik verkocht. Op 13 februari 1978 
kwam 'Bello' naar Hoorn, waar een complete 
restauratie volgde die meer weg had van complete 
nieuwbouw. Het oude frame en de cilinders 
konden gelukkig worden gered. Voor het indertijd 
astronomische bedrag van bijna f 900.000,– stond 

er uiteindelijk weer een schitterende locomotief, 
die in 1985 door de Museumstoomtram in dienst 
werd genomen. 

Tekorten
Het idee van eind jaren '60 om materieel te 
restaureren en te onderhouden en dit te bekostigen 
met de opbrengsten van plaatsbewijzen leidde al 
spoedig schipbreuk. Het is niet mogelijk om met 
een historisch bedrijf geld te verdienen. De uitgaven 
voor instandhouding en restauratie en alle kosten 
eromheen – brandstof, onderdelen, personeel – 
zijn zeer hoog. In het verleden leidde dat tot grote 
tekorten en meerdere malen verhitte discussies in 
de krant. Want waarom zou je als stad of provincie 
zo'n treinenhobby moeten subsidiëren? Sinds 1998 
zijn de gemeenten langs de museumlijn bereid 
om de tram structureel te steunen. Ook komt er 
regelmatig geld van fondsen voor bijv. de revisie 
van oude rijtuigen. 

In de loop der jaren heeft de Stoomtram Hoorn-
Medemblik een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
In de vroege jaren was het een hele belevenis om 
met een heuse stoomtram te kunnen rijden. Het 
was al heel wat dát hij reed. Toen er vervolgens 
hele volksstammen op het dagje-uit afkwamen 
vormden lange trams van vooral Oostenrijkse en 
Duitse wagons de ruggengraat van het vervoer. De 
trams, voorzien van toiletten en restauratiewagen, 
reden in vijf kwartier naar Medemblik. De stalen 
wagens konden wel tegen een stootje van de 
grote groepen mensen die erop afkwamen. De 
oude stationsgebouwen waren in handen van 
particulieren en waren niet altijd als zodanig 
herkenbaar. 

De tractie van de 

Museumlijn
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Het schoolreisje
In 1980 kwam mijn school op het idee om 
het schoolreisje te houden in de driehoek 
Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. Ofschoon de 
weerberichten twijfelachtig waren stapten we 
's morgens met zijn allen op de NS-trein naar 
Enkhuizen waar we het 'Binnenmuseum' en de 
stadsspeeltuin bezochten. Het weer was heerlijk 
en voort ging het, op de boot naar Medemblik 
waar de stoomtram op ons wachtte. Voor veel 
kinderen was het de eerste keer dat ze met de 
stoomtrein reisden. We zaten op de houten 
banken in de Oostenrijkse wagens. Gedurende 
de reis pakten zich donkere wolken samen en 
niet ver van Hoorn barstte er een hevig onweer 
met zware buien los. De regen raasde over de 
zinken daken van de wagons en buiten werd 
het aardedonker. De ramen besloegen. Stil 
keken we wat er komen ging. Locomotief 5 
stoomde dapper door; de oude stationnetjes, 
veelal schuilgaand achter struweel, gingen 
als schimmen aan ons voorbij. Veel ouders 
hadden zich die dag zorgen gemaakt, omdat 
het in Hoorn zeer slecht weer geweest was. In 
hun gedachten zagen ze een totaal verregend 
schoolreisje. Intussen bereikte de stoomtram 
de Holenweg, en koerste naar de Liornestraat. 
Bij het houten perron aan de Koepoortsweg 
aangekomen eindigde het schoolreisje in het 
noodweer. Mijn vader was komen lopen om 
ons af te halen en met zijn drieën ging het met 
vlotte pas naar de Holenweg, waar we doornat 
thuiskwamen. 

Een nieuwe wind
Begin jaren '90 ging er een andere wind waaien; 
er kwam een nieuwe directeur: Jaap Nieweg, en 
er kwam steeds meer aandacht voor het gehele 
plaatje. Wij, als vrijwilligers, gingen op cursus 
want het werd als belangrijk gezien dat je als 
vrijwilliger bewust bent van de organisatie waar je 
deel van uitmaakt. En we moesten ook vragen van 
reizigers kunnen beantwoorden. De Stoomtram 
Hoorn-Medemblik veranderde van een leuke rit 
met de tram, in een echt museum. De stations 
Twisk, Opperdoes, Medemblik en Wognum werden 
gerestaureerd en zien er nu prachtig uit, compleet 
met zijsporen, banken, lantaarns, retirades, seinen, 
wissels en de bedieningstoestellen. Op Wognum 
wordt uitgebreid gestopt en kan het stationsgebouw 
bezichtigd worden. 

Voor de liefhebbers van de prachtige houten 
tramwagens rijden er regelmatig trams die bestaan 
uit het authentieke Nederlandse materieel van 
vroeger. 
Museumstoomtram slaagt er telkens weer in om 
nieuwe activiteiten te ontplooien en interessant te 
blijven voor een oud én jong publiek. In de pers 
is veel aandacht voor de stoomtram. En ieder jaar 
is er een nieuw thema en zijn er speciale dagen 
waarop veel locomotieven onder stoom zijn. Het 
is een prestatie dat de Museumstoomtram ieder 
jaar een kleine 200.000 mensen naar de Coenstad 
trekt voor een dagje uit, met allerhande activiteiten 
waarin de tram een belangrijke rol speelt. 

Het Hoornse tramstation 
Het was voor de Museumstoomtram eind jaren 
'60 een geluk dat de oude motorrijtuigenloods 
nog aanwezig was. Deze is begin dertiger jaren 
gebouwd, omdat de NS het plan had om de 
stoomtreinen te vervangen voor motorwagens, 
teneinde de kosten te drukken en sneller te kunnen 
rijden. De inzet was maar van zeer korte duur. 
De lijn Hoorn-Medemblik werd gesloten voor 
reizigersvervoer en de motorwagens verdwenen. 

In de beginjaren van Museumstoomtram werd 
naar Medemblik vertrokken vanaf spoor 2 van 
het NS-station. In 1972 kwam er het perron aan 
de Koepoortsweg. Velen van u weten het wellicht 
nog wel: een houten perron met een eveneens 
houten keet. Het deed provisorisch aan maar 
als kind was het maar wat spannend om te zien 
dat de spoorbomen van de Koepoortsweg zich 
sloten, en je de tram, waar je mee ging reizen, om 
de hoek zag aankomen. Het houten perronnetje 
aan de Koepoortsweg deed dienst tot 1983. In 
1980 kwam er de loopbrug bij het NS station, 
die er nu weliswaar compleet vernieuwd nog ligt, 

Foto van het schoolreisje
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de moeite waard om de werkplaats te bezichtigen. 
Het is een gelukzalig gevoel om op het rode pluche 
van de eerste klasse gezeten de bel te horen gaan 
en te weten dat de reis snel begint. De grote ramen, 
het glimmend gelakte hout, de fraaie ornamenten 
in het interieur en het personeel in uniform maakt 
dat je je in een andere tijd waant. De conducteur 
fluit en zonder schok komt de trein in beweging. 
Af en toe komt er een zweempje geur van kolen 
door het lantaarndak. Er is volop tijd om weg te 
dromen. Het is voor ons Horinezen zo gewoon 
geworden, de stoomfluit en de bel van Bello 
te horen, maar onze stad is een heel bijzonder 
museum rijk waarvan ik hoop dat dit nog vele 
generaties het verhaal zal vertellen van hoe het met 
de stoomtrein allemaal begonnen is. Vaak kom ik 
inwoners van West-Friesland tegen die wel weten 
dát de tram rijdt, maar, om wat voor reden ook, 
zelf amper of nooit meegereisd zijn. Jammer, want 
het is een gebeurtenis die ik eenieder van harte kan 
aanbevelen! 

en werd de overkant bereikbaar. Daar kwam de 
nieuwe plek voor het perron van de stoomtram. 
In 1987 verrees hier het nieuwe stationsgebouw. 
Het was aanvankelijk nog wel wat sober, en met 
de werkketen aan één kant was het nog niet je dat. 
Maar in 2016 werd het nieuwe stationsgebouw 
van de stoomtram voltooid, mooier had het niet 
gekund. Er kwam een vleugel bij met daarin 
het restaurant, waar het onder een mooie luifel 
heerlijk toeven is. Ook werd er een ruime retirade 
gebouwd. De andere vleugel herbergt tegenwoordig 
een zeer fraaie tentoonstelling over de geschiedenis 
van de stoomtram. 

Het houten seinhuis dat ooit voor de HSM in 
Kesteren werd gebouwd, staat er sinds 1986. 
Ondanks de grote aantallen reizigers – een kleine 
200.000 per jaar – die vervoerd worden, doet het 
station in Hoorn kleinschalig en romantisch aan. 
Overal is aan gedacht: geregeld zie je mensen in 
kledij van vroeger, en als je op tijd bent is het zeer 

Een van de 

paradepaardjes van 

Museum Stoomtram 

Hoorn-Medemblik: Bello 

JEuGdHErInnErInGEn

De redactie roept leden op die herinneringen aan 
hun jeugd in Hoorn hebben en deze willen delen. 
Insturen naar: redactie@oudhoorn.nl. 
U kunt ook via dit e-mailadres kort samenvatten 
waarover u het zou willen hebben, waarna iemand 

u interviewt en dat in de vorm van een artikel 
uitwerkt. Plaatsing uiteraard na instemming. Mocht 
u er leuke foto’s van het Hoorn uit uw jeugd bij 
hebben dan is dat helemaal mooi.
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HEt dOcuMEntAtIEcEntruM vAn Oud HOOrn

nauwkeurig waren. Nadat hij in 1592 in Holland 
was teruggekeerd verwerkte Jan al zijn vergaarde 
kennis in boekvorm. Dit werd Van Linschotens 
Itinerario, zoals het geheel veelal kortweg wordt 
genoemd. In 1596 verscheen te Amsterdam de 
eerste druk van dit uit meerdere delen bestaande 
boekwerk. De verschijning van het Itinerario kwam 
de Nederlandse kooplieden goed van pas bij de 
voorbereiding en het maken van hun eerste reizen 
naar Azië. Zo wisten zij, met Van Linschotens 
boekwerken in de hand, via de oude Portugese 
route om Afrika heen, Oost-Indië te bereiken. Het 
Itinerario werd een standaardwerk dat tientallen 
jaren gold als belangrijkste bron van informatie over 
de Aziatische handel. Het werd vele malen herdrukt 

cHrISt StOFFELEn

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit de 
periode augustus tot en met oktober 2018. 
Als eerste enkele van de aankopen. 
De belangrijkste aanwinst is ongetwijfeld het werk 
getiteld Itinerario, Voyage ofte Schipvaert van Jan 
Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels 
Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver 
Landen ende Zee-custen. Verschenen t'Amstelredam. 
By Cornelis Claesz, 1596. 
Jan Huygen van Linschoten (Haarlem, ca. 1563 - 
Enkhuizen, 1611) verliet al op jonge leeftijd zijn 
ouderlijk huis te Enkhuizen. Hij ging naar Spanje 
en Portugal, om daar het vak van koopman te leren. 
In 1581 reisde hij als secretaris in het gevolg van de 
nieuwe aartsbisschop van Goa naar die stad aan de 
westkust van India. Daar verzamelde Jan heel veel 
informatie over Aziatische producten en de gebieden 
waar de handel daarin plaats vond. Van nog grotere 
waarde waren echter de zeilaanwijzingen waarop 
hij de hand heeft weten te leggen: informatie die 
alleen in de geheime Portugese archieven te vinden 
was en die hij blad voor blad heeft gekopieerd. Zo 
stal hij belangrijke gegevens bij elkaar betreffende 
de zeeroute naar Oost-Indië en tussen de Aziatische 
zeehavens onderling. Daarbij waren zeer delicate 
nautische gegevens over de stromingen, dieptes, 

eilanden en zandbanken. Dat was kennis die 
voor een veilige navigatie absoluut noodzakelijk 
was. Alles werd bovendien verduidelijkt met 
kustprofielen en kaarten die voor die tijd ongekend 

Jan Huygen van 

Linschoten, Lambert 

Cornelisz., 1595
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bron: Koninklijke 
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schenkingen. Namens Oud Hoorn bedank ik alle 
gulle gevers van harte. Van de heer Ben Beemster 
uit Breda ontvingen we een exemplaar van de door 
hem geschreven biografie van zijn oom Bernard, 
getiteld Br. Erhard (Bernard Thomas) van der Lee 
- Kapucijn. Deze werd op 15 mei 1901 te Hoorn 
geboren als Bernard Thomas van der Lee. Tot aan 
zijn overlijden in 's-Hertogenbosch op 13 november 
1988 ging hij 56 jaar door het leven als kapucijner 
monnik Erhard, ofwel broeder Erhardus. Een 
belangrijk deel van de biografie is gewijd aan de 
periode van tien jaar waarin Erhard als missionaris 
in Djibouti verbleef. Van 1948 t/m 1958 werkte hij 
onder en met de bevolking van dat land, grenzend 
aan de Golf van Aden, aan de oostkust van Afrika. 
De heer Beemster schrijft bij zijn schenking dat we 
van zijn hand nog meer biografisch werk over leden 
van de familie Van der Lee tegemoet mogen zien.
Uit handen van mevrouw Knol uit Zwaag kregen 
we een schenking uit de nalatenschap van haar 
zwager Jacobus W.I. Entius, beter bekend als Kuch 
Entius. Het betrof de eerste 12 delen, tezamen 26 
banden, van het omvangrijke werk Het Koninkrijk 

en ook vertaald in het Latijn, Engels, Frans en Duits. 
Het voor onze verzameling aangekochte Itinerario, 
uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging, 
bestaat uit zes banden, compleet met alle – en 
dat zijn er vele – bijbehorende afbeeldingen en 
kaarten. De verschillende delen verschenen in de 
periode 1934 t/m 1957. U ziet op de vorige pagina 
een afbeelding van het enige van Jan Huygen van 
Linschoten bekende portret. Daarop is hij in 1595 
door de Amsterdamse graveur Lambert Cornelisz. 
afgebeeld met boven zijn hoofd de spreuk: 'Soufrir 
pour parvenir'. Dat betekent zoveel als: 'Verdragen 
om te slagen'. 

Op zaterdag 24 februari 2018 vierde het gemengd 
koor 'De Optimisten' zijn 25-jarig bestaan. Dit 
seniorenkoor, met thuisbasis het wijkcentrum 
Grote Waal in Hoorn, doet zijn naam eer aan met 
vrolijk swingende liederen. Ter gelegenheid van het 
jubileum schreef bestuursvoorzitter Gerard Vlaar 
het boekje 25 jaar De Optimisten.

Vervolgens bespreek ik de in deze periode ontvangen 

Deel stadsplattegrond 

van Hoorn, Adrianus 

Doesjan, 1794
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trekken, staat klaar op het jaagpad bovenlangs de 
dijk. De jager zit op het paard, maar hij zal af en 
toe het paard ook lopend leiden. Dit tafereel is een 
detail van de stadsplattegrond van Adrianus Doesjan 
uit 1794. Wanneer men vanaf de Westerdijk door 
de Westerpoort, links op de afbeelding, rechtdoor 
de stad inging bevond men zich al snel bij de 
plek waar vanaf 1878 het mooie, door A.C. Bleijs 
ontworpen winkelpand 'De Gekroonde Jaagschuit' 
staat. De afbeelding hierboven toont de gevelsteen 
van dat pand Breed 38. Het winkelpand dat tot 
1878 op deze plek stond droeg dezelfde naam, 
vermoedelijk al vanaf 1793. De gevelsteen toont al 
vanaf twee jaar na zijn plaatsing slechts een fraai 
beeld uit het verleden, want de trekvaarten van en 
naar Hoorn werden omstreeks 1880 opgeheven. 
Van mevrouw Annelies Woudstra-Hannink uit De 
Bilt ontvingen we een schenking uit de nalaten-
schap van haar moeder. Deze gaf van 1 jan. 1945 
tot 15 aug. 1945, nog onder haar meisjesnaam 
Mej. J.A. Advokaat, het vak scheikunde aan de 
Rijks H.B.S. te Hoorn. De schenking is een docen-
tenboekje met daarin haar lesrooster en per klas de 
naam- en cijferlijsten van haar leerlingen. Bij een 
aantal leerlingen heeft Mej. Advokaat opmerkingen 
geschreven. In het boekje zijn ook enkele losse lijs-
ten ingevoegd, o.a. met de eindrapportcijfers over 
het schooljaar 1944-1945.

Tot zover het laatste nieuws over ons documentatie-
centrum. Voor vragen, opmerkingen en schenkingen 
kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0229-
235227.

der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van 
dr. Loe de Jong. Deze boeken verschenen in de 
periode 1969 t/m 1994. 
Als anonieme schenking ontvingen we het door drs. 
J. Dehé geschreven boek Trekschuiten rond Edam. 
Twee eeuwen openbaar vervoer in Waterland. Dit 
verscheen in 2000 als nr. 3 van de Historische reeks 
Oud Edam. In deze uitgave wordt de geschiedenis 
beschreven van het personenvervoer per trekschuit, 
ook wel jaagschuit genoemd. Deze vormde zeker 
twee eeuwen lang het meest betrouwbare en meest 
comfortabele middel van openbaar vervoer in 
de waterrijke omgeving van Edam. Ook Hoorn 
maakte deel uit van dit vervoersnetwerk. Wilde je 
van Hoorn naar Amsterdam, dan kon je – al vanaf 
1660! – per trekschuit naar Buiksloot, gelegen 
boven Amsterdam aan de noordoever van het IJ. 
Dat duurde ongeveer vijf uur. Vanaf daar moest 
je dan nog met een veerboot het IJ over om in 
Amsterdam te komen. Dat kostte nog eens twee 
à drie kwartier. Er waren overigens twee routes 
tussen Hoorn en Buiksloot. De ene via Purmerend, 
de andere via Edam en Monnickendam. Daarnaast 
was er ook een trekschuitverbinding tussen Hoorn 
en Alkmaar. Het Hoorns vertrek- en aankomstpunt 
van de trekschuit was net buiten de Westerpoort, 
onderaan de Westerdijk. Op bijgaande afbeelding 
ziet u de trekschuit, klaar voor vertrek naast de 
houten steiger. Het jaagpaard, dat de schuit gaat 
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Glenn Miller en de Oostenrijkse operettekoning 
Robert Stolz. De bedenker van deze straatnamen 
bezat een wel erg summiere platencollectie. 

Levensloop
Gerard Boedijn werd op 19 november 1893 geboren 
als zoon van adjudant-geweermaker Arie Boedijn en 
Jacoba Cornelia La Brijn. Arie Boedijn was in dienst 
bij het Hoornse garnizoen. Naast zijn militaire 
werkzaamheden was hij belast met de reparatie van 
de muziekinstrumenten van de bataljonskapel. Als 
jochie van vier ging Gerard met zijn vader mee naar 
de repetities van de kapel. En als de garnizoenskapel 
door de stad marcheerde liep de jongen voorop 
met een kleine trom. Arie Boedijn gaf hem ook 
de eerste muzieklessen. Reeds toen bleken zijn 
grote muzikale kwaliteiten. Vanwege zijn absolute 
gehoor hielp hij zijn vader van jongs af aan bij het 
stemmen van de instrumenten van de kapel. Het 
kon niet anders: Gerard Boedijn was voorbestemd 
voor een leven in de muziek. Toch volgde hij nog 
twee jaar een opleiding tot onderwijzer alvorens af 
te haken. In die tijd studeerde Boedijn al aan de 
voorloper van het Amsterdamse Conservatorium 
bij grote namen uit de muziekwereld van voor de 
Eerste Wereldoorlog, zoals Julius Röntgen, Fred 
Roeske, Bernard Zweers, concertmeester Heinrich 
Fiedler, en Felice Togni, de aanvoerder van de 
tweede violen van het Concertgebouworkest, dat 
onder de fameuze leiding van Willem Mengelberg 
stond. Als 22-jarige accepteerde Gerard Boedijn 
een benoeming tot leraar aan de particuliere 
muziekschool van Jenny Goovaerts in Maastricht. 
Daar leerde hij de Belgische musicus en componist 
prof. Carl (ook wel Charles genoemd) Smulders 
kennen, leraar aan het Koninklijk Conservatorium 
van Luik, die uit zijn door de Duitsers bezette 
vaderland naar het neutrale Nederland was 
uitgeweken. Hoewel van relatief korte duur, is het 
contact met Smulders bepalend geweest voor de 
muzikale ontwikkeling van Boedijn. Via Smulders 
maakte Boedijn kennis met de moderne muziek 
uit hun tijd terwijl Smulders Boedijn stimuleerde 
om zich meer aan het componeren te wijden. 
'Door hem', schreef Boedijn later, 'ben ik van stijl 
veranderd… ik ben modernist en blijf het al word 
ik tachtig.' 

Lang heeft het uitstapje naar Maastricht niet geduurd. 
Het muzikale milieu aldaar bood Boedijn naast het 
contact met Smulders, niet de ontwikkelingskansen 
waarop hij had gehoopt. In 1917 keerde Boedijn 
terug in Hoorn, waar hij in 1922 trouwde met 

En een bijzondere ontdekking

EGbErt OttEnS

Het was vorige maand 125 jaar geleden dat 
Gerard Boedijn, die geldt als éen van de grootste 
vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, 
fanfare en brassband in Europa, in Hoorn werd 
geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, 
nummer 5, toen nog Touwbaan geheten recht 
tegenover de Oosterpoort, werd in de jaren dertig 
van de vorige eeuw gesloopt. Maar zijn naam is nog 
altijd aan Hoorn verbonden. Muziekschool Gerard 
Boedijn aan de Noorderstraat draagt die met trots. 

In de Kersenboogerd is bovendien een hof naar 
hem vernoemd: het Boedijnhof. Het straatje ligt te 
midden van een wat vreemde combinatie met zeven 
andere grote musici: zijn Nederlandse tijdgenoot 
Alphons Diepenbrock, de klassieke componisten 
Antonin Dvorak en Bedrich Smetana uit het Tsjechië 
toen dat nog deel uitmaakte van het Habsburgse 
rijk, de jazzmusici Cole Porter, Duke Ellington en 
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Jannetje Cornelia Bindervoet van Nahuys. Uit het 
huwelijk werden twee kinderen geboren. Een zoon 
en een dochter. Zoon Hans trad als begaafd violist 
in de voetsporen van zijn vader en speelde meer 
dan dertig jaar in het Radio Philharmonisch Orkest. 
In 1918 nam Boedijn de muzikale leiding van Zang- 
en Orkestvereniging Sappho op zich. Een jaar later 
accepteerde hij de directie van Fanfareorkest De 
Herleving uit Zwaag. Bij gebrek aan een fiets liep 
hij voor de repetities naar Zwaag, soms tweemaal 
per week. December 1921 volgde nog de leiding 
van het Hoornse harmonieorkest Kunst na Arbeid. 
Van het inkomen dat Boedijn als dirigent verwierf 
en de enkele privélessen die hij gaf kon het 
gezin niet leven. Vandaar dat zijn echtgenote, 
een verdienstelijk pianiste, er ook een lespraktijk 
op na moest houden. Het is vermoedelijk om 
deze reden dat Boedijn zijn belangstelling voor 
de directiefunctie van de nieuwe muziekschool 
in Veendam liet blijken. Vijf jaar woonde het 
gezin daar. Boedijn had al spoedig een grote rol 
in het muzikale leven in het zuidoosten van de 
provincie Groningen. Maar West-Friesland en in 
het bijzonder Hoorn bleven trekken. Na vijf jaar 
keerde hij terug waar Sappho en Kunst na Arbeid 
hun dirigent opnieuw in de armen sloten en zijn 
echtgenote weer leerlingen moest aannemen. 

Als componist brak Boedijn in 1933 definitief door 
met zijn Concertmars Gammatique, die nog altijd 
op het repertoire van veel blaasorkesten staat. 
Het was zijn eerste compositie voor een groot 
blaasorkest. Aan de povere inkomenssituatie van 
de familie kwam pas tegen het einde van de jaren 
dertig een eind toen Boedijn door de Bond van 
Orkestdirigenten werd gevraagd zijn licht over 
de examens te laten schijnen en hij niet veel later 
werd aangezocht als examinator en jurylid van 
de talloze concoursen, eerst in eigen land, later 
ook over de grenzen. Daarnaast volgden steeds 
meer compositieopdrachten voor blaasorkesten, in 
welk genre Boedijn inmiddels internationaal grote 
faam had verworven. Tot aan zijn dood in 1972 
componeerde Boedijn honderden composities. 
In de oorlogsjaren gaf Boedijn als vioolleraar les aan 
het Kennemer Muzieklyceum in Beverwijk en werd 
hij tevens dirigent van Harmonie De Eendracht in 
Velsen-Noord van de Koninklijke Papierfabrieken 
Van Gelder. Uit de oorlogstijd dateert een aardige 
anekdote. Boedijn, van meer dan gemiddelde 
lengte, was zijn fiets aan de Duitsers kwijt geraakt. 
Voor een concertuitvoering in Enkhuizen had hij 
een jongensfiets geregeld. Treinen reden in die tijd 

niet of nauwelijks meer. Met de panden van 
zijn rokkostuum op de rug vastgespeld om 
te voorkomen dat deze tussen de spaken 
zouden komen, fietste hij met zijn knieën 
tegen de kin op en neer naar de haringstad. 

Het is aan Gerard Boedijn te danken dat 
de vaak neerbuigend tegemoet getreden 
blaasmuziek evolueerde tot een volwaardige 
concertante praktijk met geëigende composities. 
Boedijn schreef daarvoor zelf honderden stukken, 
waarvan een groot aantal nog altijd tot het vaste 
repertoire van blaasorkesten, ook internationaal, 
behoren. Tot dan beperkten de harmonieorkesten, 

fanfares en brassbands zich voornamelijk tot 
marsmuziek en bewerkingen van vrolijke operette- 
en operadeuntjes. Boedijn werd in 1946 dirigent van 
het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen

Eervolle opdrachten en onderscheidingen
Naast de ereopdrachten die Boedijn in toenemende 
mate kreeg voor het schrijven van composities, 
zoals in 1948 voor een Fanfare voor koperkwartet 
ter gelegenheid van het regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina, ontving hij, het zal niet 
verbazen, talloze onderscheidingen. In 1951 
mocht hij de Staatsprijs van het Departement van 
Onderwijs en Wetenschappen voor zijn opus 123 
'Landelijke Suite' in ontvangst nemen. De jury was 
niet de eerste de beste, met de vermaarde musici 
Sem Dresden, Eduard Flipse en Leon Orthel. 
In 1958 volgde de Visser-Neerlandiaprijs voor 
zijn 'Introducione Rhapsodique' voor beiaard 
en harmonieorkest en 'Onder de toren', een 
compositie voor beiaard. Een van de grootste 
Belgische beiaardiers, Staf Nees, die vaak in Hoorn 
concerten gaf, was een fervent fan van de werken 
van Boedijn. Daarbij mag niet vergeten mag worden 
dat Boedijn zelf een verdienstelijk beiaardier 
was en vele werken, waaronder verscheidene 
prijswinnende, voor carillon schreef. Drie jaar 
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in Nederland roofden, was deze prijs hem al ten 
deel gevallen. De NSB-secretaris-generaal van het 
Departement van Volksontwikkeling en Kunsten, 
dichter, filosoof en hoogleraar Tobie Goedewaagen, 
kende de Staatsprijs voor muziek 1943 aan 
Boedijn toe. Goedewaagen was pleitbezorger van 
een volkseigen levensstijl. En daarin pasten de 
activiteiten van Boedijn als warm stimulator van 
de toch als volks – muziek van en voor het volk – 
ervaren blaasmuziek in ons land. Het paste in het 
straatje van de NSB, die vooral een volksbeweging 
beweerde te zijn en een broertje dood had aan elk 
elitarisme in de kunst. In navolging van de nazi's 
verweet zij dat de moderne kunst was verworden 
tot 'Entartete Kunst', ontaarde kunst. In dit geval 
ook van ontaarde muziek, waarmee vooral muziek 
van joodse, communistische en avant-gardistische 
componisten werd bedoeld, alsmede de jazz. 
Alle muziek die niet begrepen kon worden, of 
simpelweg niet melodieus was, zoals veel moderne 
muziek, kreeg het stempel 'Entartet'. In 1938 werd 
zelfs in navolging van een expositie van Entartete 
Beeldende Kunst in München een tentoonstelling 
van Entartete Muziek in Düsseldorf georganiseerd. 
Muziek van Hindemith, geen jood, geen communist, 
Schönberg, Stravinsky en zelfs Debussy, werd op de 
brandstapel van de cultuurvandalen van de nazi's 
geworpen. En juist Boedijns muziek was voor die 
tijd zeer modernistisch. 
Goedewaagen werd overigens, maar dat terzijde, 
kort nadat de prijs was toegekend door Mussert 
ontslagen omdat de ideeën van Goedewaagen 
steeds meer met die van Mussert en de rest van de 
NSB conflicteerden. 
Uit de eervolle opdrachten en onderscheidingen die 
Boedijn al direct na de oorlog werden toegekend, 
mag blijken dat de Ereraad die de zuivering van 
kunstenaars en journalisten na de oorlog voor haar 
rekening nam, hem het verplichte lidmaatschap 
van de Kultuurkamer en de Staatsprijs niet euvel 
duidde. 

Een bijzondere ontdekking
In de aanloop naar dit artikel en op zoek naar 
illustraties herinnerde ik mij dat Muziekschool 
Boedijn een expressionistisch schilderij van 
Boedijn bezat. In de jaren dertig toen meer Duitse 

achtereen won hij een concours in België en toen 
hij volgens de reglementen van verdere deelname 
was uitgesloten, stuurde hij onder pseudoniem nog 
twee jaar werken in, die eveneens de eerste prijs 
kregen. En, Oud Hoorn opgelet: in 1942 schreef hij 
de folkloristische suite Oud Hoorn! Voor beiaard. 
De meeste composities kwamen tot stand in zijn 
werk- en studeerkamer op de eerste verdieping 
van hun woning aan de J.P. Coenstraat, nr. 10. In 
1959 volgde als waardering voor de bijzondere 
betekenis van Boedijn voor de stimulering en 
professionalisering van de blaasmuziek in ons land, 
het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.  

Een weggemoffelde onderscheiding
Eén onderscheiding zoekt men tevergeefs bij de 
biografen van Boedijn. Want de Staatsprijs uit 
1951 was niet de eerste Staatsprijs die hem werd 
toegekend. Het is ook wel, gezien het bijzondere 
tijdsgewricht, een heel bizarre. Acht jaar eerder 
namelijk en anderhalve maand voor de Duitsers 
de klokken van het carillon uit de Grote Kerk en 
vrijwel alle andere klokken in Hoorn en elders 

Muziekschool Gerard 

Boedijn, Noorderstraat
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kunstenaars naar Nederland uitweken en enkele 
ook in Hoorn terecht kwamen, verbleef één van 
hen, Adolf de Haer, enige tijd in Hoorn. Lang 
genoeg om een aantal jonge kunstenaars in spé 
onder zijn hoede te nemen en te onderrichten, zoals 
Jan Homan en Adriaan Volkers. Tevens zijn enkele 
tekeningen en schilderijen van Hoorn van zijn 
hand bekend. Alleen werd zijn naam in Hoorn met 
dubbel a gespeld. Op internet viel niets van deze 
De Haar te vinden. Francis Pieters schrijft echter 
in zijn biografie Gerard Boedijn, blaasmuziekpionier 
dat Boedijn bevriend was met een Duitse schilder, 
Adolf de Haer, met ae. Toen viel het kwartje. De 
Haer heeft volgens Pieters twee meer dan manshoge 
schilderijen van Boedijn gemaakt: een violist in een 
manchester kostuum en een violist in rokkostuum. 
Het eerste moest het schilderij in de muziekschool 
zijn, geschilderd in een stijl die overeenkwam 
met ander werk van De Haer. En het heeft altijd 
in Boedijns studeer- annex werkkamer aan de Jan 
Pietersz. Coenstraat gehangen. Het tweede is in 
Hoorn niet bekend. Uiteindelijk, mogelijk na de 
verhuizing van Boedijn naar het Liornehuis of na 
diens dood in 1972, is het schilderij in de collectie 
van het Westfries Museum opgenomen. Nadat het 
eerst was uitgeleend aan Schouwburg Het Park 
heeft het bij de start van Muziekschool Gerard 
Boedijn daar een plek gekregen. 
In Duitsland heten beide werken spoorloos te zijn. 
Kunstverzamelaar en -handelaar Stefan Steder uit 
Dortmund is jarenlang op zoek naar deze en andere 
werken van De Haer waarvan de verblijfplaats 
onbekend is. Op zijn website valt meer over de 
kunstenaar te lezen. Geboren in Düsseldorf in 
1892. Voornamelijk autodidact. Een der oprichters 
– in 1919 – en leidende figuren van 'Das junge 
Rheinland', een vereniging van voornamelijk 
linkse kunstenaars en journalisten, waarbij zich 
kunstenaars van naam als Max Ernst en Otto Dix 

aansloten. Eind jaren dertig werd zijn vroege werk 
als Entartet uit het Düsseldorfer Kunstmuseum 
verwijderd. Desondanks nam De Haer met later 
werk deel aan tentoonstellingen in Hannover 
(1937), Berlijn (1940) en Wenen (1940 en 1941) 
en zelfs in Florence in 1943. Eind december 1944 
overleed De Haer in een Duits veldhospitaal aan de 
gevolgen van een opgelopen longontsteking.
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waar de in de Koepelkerk ondergedoken Italiaanse 
krijgsgevangenen tijdens de kerstnachtmis hadden 
gezeten.  

Volgend jaar willen we een boek over Hoorn in 
de Tweede Wereldoorlog uitbrengen. Twee weken 
voor Frans’ overlijden benaderde ik een groepje 
meelezers. De eerste was Frans. Want met zijn 
kennis kòn en mocht hij niet ontbreken. Natuurlijk 
doe ik mee, was zijn reactie, met een ondertoon 
van: dat had je niet hoeven vragen, dat wist je. Twee 
dagen na het afscheid in het uitvaartcentrum aan de 
Johannes Poststraat, kwam de groep voor het eerst 
bijeen. Zonder Frans. Een enorm gemis. 

In de redactie van ons Kwartaalblad laat Frans een 
groot gat na. Bij Oud Hoorn zullen we hem missen 
op al die plekken waar hij actief was, met zijn droge 
grappen en gevoel voor understatements. Oud 
Hoorn is hem veel dank verschuldigd. Als redactie 
bedanken wij hem voor het vele werk dat hij deed, 
de kennis die hij met ons heeft gedeeld, maar 
bovenal voor zijn kameraadschap en vriendschap. 

Egbert Ottens 

Voor de rubriek lezersreacties wordt naar het volgende nummer 

verwezen.

Woensdag 21 november jl overleed Frans Zack. 
De maandag voor zijn plotselinge overlijden zaten 
we als correctieploegje voor dit Kwartaalblad bij 
elkaar: Frans, Jacq Entius, Hans Rijswijk en ik, niet 
wetend dat we in dit nummer een In Memoriam 
aan hem moesten wijden. Frans zag er slecht uit 
die middag. Hij was kortademig en zag wit. Het 
was ook koud. Over een paar minuten gaat het wel 
weer, zei Frans, nuchter als altijd. Schenk maar een 
kop koffie in. Voor we afscheid namen zei hij dat 
de wijkzuster deze week langs zou komen en dat 
hij daarna naar de cardioloog zou gaan. Helaas, het 
was niet de wijkverpleegster die langs kwam.  

Op Frans kon je altijd een beroep doen. Hij was 
overal binnen de vereniging actief en decennia 
lang de vaste kracht binnen de redactie van het 
Kwartaalblad. Dat Kwartaalblad was een beetje 
Frans. En Frans een beetje Kwartaalblad. Zijn 
eerste bijdrage leverde hij in 1989. Veel schreef hij 
over de Tweede Wereldoorlog, waar hij prachtig 
en geëmotioneerd over kon vertellen. Maar ook 
aan tal van andere onderwerpen waagde hij zich. 
Uiteraard de vaste rubriek Hoe Hoorn Veranderde, 
lange tijd met Femke Uiterwijk, waarvoor 
Frans de foto’s leverde. Artikelen over Hoornse 
automobielbedrijven, de Motor- en Auto Club 
Hoorn, over Hoornse bedrijven en drukkerijen, 
archeologische opgravingen, tot zelfs over exotische 
postzegels, als het maar op Hoorn sloeg. Ook bij 
andere artikelen verzorgde Frans de foto’s. Het 
was hem nooit te veel. Maar toen ik voor dit in 
memoriam een foto van hem zocht, deelde hij het 
lot van vele fotografen: alles vastgelegd, maar van 
hem geen beeld in onze beeldbank.

De oorlog heeft grote impact op Frans gehad. 
Geboren in Rotterdam maakte hij als peuter enkele 
afschuwelijke bombardementen mee. Zijn vader 
kon als zeeman niet meer thuis komen en sloot 
zich bij het Nederlandse leger aan. Behoudens een 
enkel kaartje hoorden Frans en zijn moeder vijf 
jaar niets van hem. Na het zoveelste bombardement 
regelde zijn oma woonruimte in het rustige Hoorn. 
Daar, op de stoep voor de bakkerswinkel aan de 
Nieuwstraat was hij met zijn vriendje Wim van 
den Berg ooggetuige van de aanslag, eind december 
1944, op de Nederlandse SS’er Herlee. Ook over 
de gruwelijke wraak, enkele dagen later, voor de 
Grote Kerk, schreef Frans. En over de bevrijding, 
het noodgeld, de Krententuin en de opvang van 
landverraders. Twee maanden voor zijn overlijden 
liet Frans in het programma Andere Tijden zien 

In MEMOrIAM FrAnS ZAck  
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StAdSbEELd
restauraties, wijzigingen en verval
JAAp vAn dEr HOut

Gemeentelijk monument
Het gemeentelijke team Erfgoed heeft 

uitgebreide rapportages gemaakt over 

de monumentale waarde van het 

Stadhuis en het gemaal Oosterpolder 

aan de Willemsweg. Bij de viering 

van het honderdjarig bestaan van 

onze vereniging heeft Oud Hoorn 

aan het college voorgesteld om deze 

twee panden op de gemeentelijke 

monumentenlijst te plaatsen. Dat 

advies wordt nu ondersteund door de 

Monumentencommissie.

Baanstraat 2
Het plan omvat het realiseren van een 

woonlaag op de derde verdieping, 

hiervoor wordt aan de voorzijde 

en achterzijde een dakopbouw 

geplaatst. De ingreep is volgens de 

monumentencommissie niet passend 

binnen de architectuur van het pand. De 

kap kan ingericht worden als slaapvertrek 

maar niet als een volwaardige woonlaag.

Bierkade 16
Iedereen in Hoorn kent dit pand, de 

voormalige woning en werkplaats van de 

bekende Hoornse aannemer Kaat. Deze 

aannemer heeft in Hoorn veel gebouwd, 

helaas was de bouwkundige staat van 

zijn eigen pand allerminst in topconditie. 

Architect Boudewijn van Langen van 

TPAHG heeft voor deze prominente 

plek een prachtig stijlvol restauratieplan 

ontwikkeld voor drie appartementen.

Dorpsstraat 113
Op deze voormalige locatie van Café Het 

Grauwe Paard worden, verdeeld over 

drie verdiepingen, 11 appartementen 

gebouwd. Het volume past bij de schaal 

van de Dorpsstraat. Het Grauwe Paard is 

al ruim tien jaar dicht en sindsdien takelt 

het complex steeds meer af. Met dit plan 

komt een eind aan een situatie die Zwaag 

een doorn in het oog is. De ontwikkeling 

heeft veel te lang geduurd met wisselende 

onhaalbare plannen en verschillende 

architecten.

Grote Oost 44
De eigenaar wil achter zijn woning een 

grote serre bouwen met een tentvormig 

dakje. De monumentencommissie 

is vooralsnog niet overtuigd van het 

ontwerp. Er zijn voor de binnenstad 

veel bouwplannen in ontwikkeling. 

Kenmerkend is dat druk op de 

binnenterreinen steeds groter wordt. 

In het winkelrondje zijn bijna geen 

onbebouwde tuinen meer te vinden. 

Als wij niet oppassen worden het 

tuinenlandschap in onze kleinschalige 

binnenstad steeds kleiner.

Kleine Noord 30, Noorderkerk
Het betreft het renoveren van de 

zerkenvloer. Er is een legplan voor de 

zerken gemaakt, alle zerken worden 

hersteld. De zerken komen in principe in 

hetzelfde vak terug, maar worden binnen 

het vak anders gerangschikt. De zerken 

liggen nu in verschillende richtingen, in 

de nieuwe situatie worden ze met de tekst 

richting het Kleine Noord gelegd.

Aan de zijde van de Veemarkt en van de 

Claes Molenaarsgang wordt de bestaande 

erfafscheiding (muur) met een hekwerk 

verhoogd. 

Noorderkerksteeg 1, 
Noorderkerk
Zonder toestemming is een binnenmuur 

van de kosterswoning van dit 

rijksmonument gesloopt. De gemeente 
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heeft een bouwstop en een dwangsom 

opgelegd. De monumentencommissie 

wacht op een uitgewerkt plan.

Koepoortsweg 28
De bestaande aanbouw van dit 

gemeentelijk monument wordt vernieuwd 

en de trapopgang naar de zolder wordt 

voorzien van een kleine dakopbouw.

Muntstraat 15
Het plan omvat het realiseren van een 

dakopbouw op de achteraanbouw van de 

woning.

Missiehuis
Een landschapsarchitect heeft voor 

het terrein rondom de nieuwbouw en 

rondom het oude Missiehuis een goed 

inrichtingsplan gemaakt. Het plan is 

met zorg ontwikkeld, waarbij zoveel 

mogelijk de bestaande groenstructuur 

wordt gerespecteerd en waarbij een aantal 

bomen zelfs wordt gelift om ze minder 

natte voeten te geven. Doordat de functie 

van het oude Missiehuis gewijzigd is 

van een soort (beschermd) wonen naar 

een school, private woningen en horeca, 

ontstaat er een nog grotere parkeerdruk. 

Er lag voor de restauratie van het 

Missiehuis een mooi plan van architect 

Van Stigt. De Nijs (de eigenaar) is nu in 

zee gegaan met een andere architect en 

heeft voor de school zelf een architect 

gekozen om de restauratie van hun deel 

van het gebouw te verzorgen. De horeca 

(kapel) neemt waarschijnlijk ook weer 

een eigen architect mee. 

Nieuwendam 2-3
Van dit pand worden de Oud 

Hollandsche dakpannen vervangen en het 

dak geïsoleerd.

Peterseliesteeg 9-11
Het betreft het legaliseren van het zonder 

vergunning verbouwen van deze twee 

panden tot drie kleine appartementen. 

De ingrepen hebben geen impact op 

het aanzicht. Na het verbeteren van de 

brandveiligheid kan de vergunning alsnog 

worden verleend.

Ramen 23
Op de begane grond van dit 

rijksmonument wordt de winkel 

verbouwd tot een woning.

Smelterssteeg 1
Kleine Noord 29 en Smelterssteeg 

1 vormen één pand. Beneden is aan 

het Kleine Noord een modezaak 

gevestigd. De toegang tot de bestaande 

bovenwoning bevindt zich in de 

Smelterssteeg. Deze woning wordt 

volledig verbouwd en gesplitst in 

meerdere appartementen. De verbouwing 

doet geen afbreuk aan de nog aanwezige 

monumentale elementen. De ingrepen in 

het dakvlak zijn vanaf de openbare weg 

nauwelijks zichtbaar.

West 39
Het plan omvat het zonder vergunning 

plaatsen van dakramen en het aanbrengen 

van gevelwijzigingen. Dit pand is 

gelegen in het Beschermde Stadsgezicht, 

niet alle gerealiseerde bouwkundige 

ingrepen voldoen naar de mening van 

de Monumentencommissie aan redelijke 

eisen van welstand.
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Watertoren: wat was je mooi, sterk, 
robuust, fier, maar vooral: beeldbe-
palend. Als je met de trein Hoorn 
naderde zag je ze al van verre: de wa-
tertoren, de Koepelkerk en de Grote 
Kerk. En dan wist je: nog even en we 
zijn weer thuis. In 1965 werd er over-
gegaan op een nieuw waterwinnings-
station bij de Kromme Elleboog tussen 
Hoorn en Wognum.
Helaas werd je hierdoor overbodig en 
in 1970 kreeg de sloper jou in handen. 

De beeldbepalende watertoren werd in 
1913 gebouwd in opdracht van de Ge-
meente Waterleiding Hoorn. Bouwer 
was de firma Visser & Smit Hanab uit 
Papendrecht. De watertoren had een 
hoogte van 40,45 meter en was voor-
zien van een waterreservoir met een 
inhoud van 300 m³. Het is nog altijd 
onbegrijpelijk dat dit beeldbepalend 
monument ooit het veld heeft moeten 
ruimen. Op de plaats waar 'onze' 
watertoren ooit stond werd recent een 

woonhuis gebouwd. Op de oude foto 
zien we rechts het terrein van het uit 
1927 daterende Huize Avondlicht. De 
foto toont de twee blokken van elk acht 
duplexwoningen van 'Complex II' aan 
de Geldelozeweg. Deze nieuwbouw 
werd op 18 september 1959 geopend 
door de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland. Opvallend zijn de 
keurig op het bruggetje opgestelde zin-
ken vuilnisemmers. Allemaal verleden 
tijd.
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