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Schaduw

Elf jaar liep ik dagelijks van huis, aan de Appelhaven, naar 
het station en terug. Een wandeling die iedere dag anders 
was en nooit verveelde. Alle dagen zijn verschillend, door de 
seizoenen, het weer, en daardoor is de stad door het licht, of 
soms het bijna ontbreken daarvan, iedere dag anders. Juist 
dit wisselende licht doet je beseffen hoe uniek onze steden 
zijn. Het is het zachte spel tussen licht en schaduw, een spel 
dat onze steden maakt wat ze zijn. Heel af en toe hebben we 
hard licht, in de zomer of op een mooie winterdag, maar deze 
dagen zijn beperkt. Meestal hebben we met zacht licht te 
maken. Door dat zachte licht ontstaan er duizenden kleuren 
grijs, in alle schaduwlijnen die horen bij de architectuur van 
de binnenstad. Goten, lijsten, ornamenten, accenten in het 
materiaal zorgen voor een veelheid aan diepte en details die 
benadrukt worden door de pracht aan zachte schaduwen. 
In de periode dat ik met Rob van Maanen aan de Zaanse 
kleurenwaaier werkte, werd ik mij op mijn Hoornse 
wandelingen nog meer bewust van de kracht van de schaduw 
binnen de architectuur. Die Zaanse kleurenwaaier is een 
onderzoek naar en een document over de kleuren die in de 
Zaanstreek werden gebruikt. (zie: http://dezaanseeilanden.nl/
kleurenwaaier-zaanse-houtbouw.pdf) 

De schaduwwerking in de gevel is een fenomeen dat vooral 
in de oudere architectuur ten volle werd benut en ons 
juist, in de binnenstad, laat genieten van het veelal subtiele 
Hollandse licht. Schilders wisten dit vaak zeer goed vast 
te leggen. De zeventiende eeuw was er beroemd om, maar 
ook bijvoorbeeld de negentiende eeuwer Cornelis Springer. 
Werk van Cornelis Springer, met vooral de voormalige 
Zuiderzeesteden als thema, wordt op dit moment in het 
Zuiderzeemuseum geëxposeerd. Binnensteden zijn gebouwd 
op wandelsnelheid. Een snelheid waarbij de details in de 
architectuur van groot belang zijn. Als wandelaar ben je je veel 
bewuster van de omgeving en de details om je heen. Veel van 
de jongste, eigentijdse gebouwen in de binnenstad stemmen 
mij wat droevig. Hoewel ik een liefhebber van eigentijdse 
architectuur ben, mis ik geregeld de subtiliteit die speelt met 
ons zachte Hollandse licht. De stenen zijn vaak donkerder van 
kleur, de kozijnen grijs, en daarnaast ontbreekt het geregeld 
aan de eerder beschreven details en vergelijkbare zaken die 
zorgen voor de subtiele schaduwvorming. De huidige trend 
in de architectuur is een stijl van architectuur die geschikter 
is voor het hardere mediterrane licht, met harde kleuren en 
harde schaduwen. Het geluk met dit soort modes is dat ze 
ook weer over gaan. Maar in onze binnenstad mogen we best 

bewuster omgaan met het licht en de schaduw die bij ons 
klimaat behoren. Nieuwendam 11 is een goed voorbeeld dat 
er ook in eigentijdse architectuur op subtiele wijze een spel 
met schaduwen kan worden gespeeld. 
Kijk op een wat omfloerste, bewolkte dag maar eens goed 
naar alle goten met hun kraaldelen, sponningen met profielen 
en de andere rijkdom die de stad en de architectuur te bieden 
hebben en geniet van de duizenden kleuren grijs in onze 
stad. Juist tijdens de grijze dagen, waarbij iedereen moppert 
op ons klimaat, is de architectuur het meest subtiel. Als je je 
daar bewust van bent wordt het meteen zonniger in je hoofd.  

Jaap van der Hout

V o o r w o o r d
Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk 
Dekema van het Westfries Archief in de 
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een 
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’ 
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is 
georganiseerd door het Architectuurcentrum 
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een 
tentoonstelling over het werk van het Westfries 
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 
een van de open dagen die het komende jaar in 
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen 
worden. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
Vrienden van het Westfries Archief hebben er 
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het 
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren 
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van 
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag 
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in 
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit 
moment leggen de verhuizing en de 
voorbereidingen van de officiële opening (datum 
nog niet bekend) nog een flink beslag op het 
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag 
bekend is, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282 500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag, 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

zie www.westfriesarchief.nl

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00-17.00 uur
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Bij de Voorplaat: Kaap Hoorn 400 jaar na dato 

Vierhonderd jaar nadat schipper Willem Schouten 
en expeditieleider koopmanszoon Jacob Le Maire 
de uiterste zuidpunt van het Zuid-Amerikaanse 
continent hadden gerond en de kaap op 29 janu-
ari 1616 'ter eeren des stadts van Hoorn… Capo 
Hoorn' hadden genoemd, werd met groot Chileens-
Hollands ceremonieel op de Kaap aandacht aan 
deze bijzondere gebeurtenis besteed. Naast tal van 

Chileense hoogwaardigheidsbekleders waren waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt 
van Hoorn en vice-admiraal Matthieu Borsboom aanwezig, tezamen met een delegatie van de 
Watersport Vereniging Hoorn, uitgenodigd door de zusterzeilvereniging van Puerto Williams. 
De herdenking 400 Jaar Kaap Hoorn is een groot succes geworden. Ook in Chili werd ongekend 
veel aandacht aan dit bijzondere feit besteed. Vanaf de feestelijke nacht van de nachtkapers, 
juni vorig jaar op de datum van vertrek uit de haven van Hoorn, is Kaap Hoorn onafgebroken 
in het nieuws geweest. De Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders en de Stichting 400 Jaar 
Kaap Hoorn, hebben met steun van de gemeente en in samenwerking met tal van organisaties 
en vrijwilligers gezorgd voor een onvergetelijke herdenking. Het jaar werd bekroond met de 
schitterende tentoonstelling 'Kaap in Kaart' in het Westfries Museum en op de dag dat ook in 
Chili de naamgeving werd herdacht een succesvol symposium met interessante inleidingen in het 
Van der Valkhotel, waarbij een uniek kaartenboek werd gepresenteerd. Diezelfde avond werd in 
het Maritiem Museum Rotterdam de tentoonstelling 'Helden van Kaap Hoorn' geopend. Op de 
omslag ziet u vier leden van de Watersport Vereniging Hoorn, vlnr: Casper Ficke, Coen Mesman, 
Harm Ficke en Erik Mesman, staande bij het monument op de Kaap. Op de foto hierboven ziet 
u waarnemend burgemeester van Mastrigt en vice-admiraal Borsboom bij het eerbetoon aan de 
Nederlandse zeelieden die tijdens hun reizen rond de Kaap het leven lieten. 
Hoorn heeft zich vierhonderd jaar na dato opnieuw wereldwijd op de kaart gezet.  
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Door wie en hoe werden de werken bij Scharwoude 
precies georganiseerd? Hoe pakte men het technisch 
aan? Hoe verliep de sluiting? En in hoeverre klopt 
het schilderij met de archivalia? Het gaat ons dus 
niet om de artistieke waarde van het doek, maar 
om de betekenis als historische bron. Voordat we 
met de beantwoording van deze vragen beginnen, 
moeten echter eerst even de stormvloed en het 
verloop van de overstromingen worden besproken. 
Dit om duidelijk te maken welke enorme belangen 
er die winter bij Scharwoude aan de dijk op het 
spel stonden.

'Niet met drooge oogen aen te sien'
De stormvloed van begin november 1675 was 
vergelijkbaar met die van 13/14 januari 1916, 
nu precies 100 jaar geleden. Aan beide stormen 
ging een periode van aanhoudende westenwind 
vooraf waardoor het water vanuit de oceaan in 
de Noordzee werd opgewaaid en daar voor hoge 
waterstanden zorgde. Op 2 november 1675 draaide 
de wind naar het noordwesten en wakkerde tot 
stormkracht aan. Hierdoor werd de ondiepe kom 
van de Zuiderzee vol water geperst. De waterstand 
liep zeer hoog op. Overal langs de Zuiderzee en 
het IJ braken de dijken. Voor West-Friesland zag 
het er eerst bij het direct op de wind en de golfslag 
gelegen dijkvak in de buurt van Andijk gevaarlijk 
uit. De dijk raakte zwaar beschadigd en stond op 
een bepaalde plek op springen. Met behulp van 
veel volk en het afdekken van de bedreigde plaatsen 
met zeilen wist men een doorbraak te voorkomen.
In de vroege ochtend van 5 november 1675 ging 
het helaas toch mis op een plek waar men het niet 
verwachtte, een plek in de luwte tussen Schardam 
en Scharwoude. De dijk was hier tijdens een storm 
op 5 december 1665 beschadigd en niet goed 
hersteld. De doorbraak vond plaats op het punt 
waar de dijk aansloot op een stuk buitendijks land, 
de nog steeds bestaande Rietkoog. Waarschijnlijk 
werd het water in deze hoek nog iets hoger 
opgestuwd. Bovendien lag pal achter de dijk een in 
1632 door de Hoornse regent Nicolaes Carbasius 

diederik Aten, waterschapshistoricus

Inleiding
Op 27 maart 2015 presenteerde het Westfries 
Museum met gepaste trots een bijzondere aanwinst. 
Het museum was er in geslaagd een schilderij 
van Matthias Withoos aan te kopen. Het doek 
toont een bijzondere episode uit het West-Friese 
deltaverleden: de sluiting van de doorbraak in de 
Omringdijk van 5 november 1675. Het bekende 
monument op de kruin van de dijk even ten zuiden 

van Scharwoude, in de volksmond bekend als 
'de vier zakken piepers', markeert de plek van de 
doorbraak. Het werd in 1975 geplaatst door het 
Historisch Genootschap Oud West-Friesland om 
te gedenken dat West-Friesland drie eeuwen droog 
was.
In 1675 begaf de Omringdijk het inderdaad 
voor de allerlaatste keer, hoewel het tijdens de 
stormvloed van januari 1916 bij Andijk niet veel 
scheelde. Het gaat om een watersnood die goed 
is gedocumenteerd. We beschikken over in druk 
gebrachte herinneringen van getuigen, uitgebreide 
archiefdocumentatie en twee kaarten. Daar kwam in 
maart het prachtige schilderij bij. Al langer bekend 
was een grote panoramatekening in rood krijt van 
de sluiting van de doorbraak bij Scharwoude van 
Withoos' hand in de Provinciale Atlas.
In deze bijdrage gaan we een kijkje achter de 
schermen van het schilderij en de tekening nemen. 

WitHOOs' scHilderij vAn de sluiting vAn de  gebrOken Omringdijk bij scHArWOude, 1676

Het in november 1975 

onthulde monument 

'West-Friesland drie 

eeuwen droog' op 

de plek van de 

doorbraak van 1675 

tussen Scharwoude 

en Schardam. 

Hoogheemraadschap 

Hollands 

Noorderkwartier, 

Heerhugowaard

De doorbraak 

bij Scharwoude, 

1675. Detail uit 

een gravure door 

Romeyn de Hooghe, 

1675. Provinciale 

Atlas, Haarlem, 

historieprenten
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drooggemaakt wiel. De bodem van dit poldertje 
was slap en moerassig. Er werd in Hoorn met 
gebeier van de klokken nog alarm geslagen, maar 
toen was het al te laat.
Door de nog ettelijke dagen aanhoudende 
noordwestenwind bleef voortdurend water door 
het gat bij Scharwoude naar binnen stromen. 
Hierdoor spoelde de doorbraak uit tot een breedte 
van 118 meter en diepte van bijna 10 meter. De 
bevolking probeerde te redden wat er te redden 
viel. In Berkhout dreven de boeren hun koeien naar 
de wat hoger gelegen kerk, maar ook die bleef niet 
droog. Te Obdam werd de kerk eveneens als stal in 
gebruik genomen. De Hoornse onderwijzer D.G. 
Noordlandt zag met eigen ogen:

'(…) dat jammerlijck vluchten en de kermen der 
huysluyden [boeren], en was niet met drooge oogen 
aen te sien, komende de een met zijne beesten 
al swemmende ende zijn huysgezin volgende, en 
andere met schuyten en pramen na dese Stadt'.

Met schuitjes werden ook uit het water geviste 
kazen en andere goederen naar Hoorn gebracht. 
Boeren probeerden de huiden van verdronken 
en daarna snel gevild vee te verkopen. Het aantal 
slachtoffers onder de bevolking viel gelukkig mee. 
Noordlandt hoorde slechts van drie verdronken 
personen en Dirck Burger van Schoorl noemt er in 
zijn Chronyck van Medemblik uit 1728 zelfs maar 
twee: een stel Obdammers.
De burgemeesters van Hoorn probeerden 
ondertussen met alle mogelijke middelen uitbreiding 
van de overstroming te voorkomen. In de vroege 
ochtend van 5 november mobiliseerden zij de hele 
stad om het Keern en de Zwaagdijk te versterken. 
De volgende dag riepen de Gecommitteerde Raden 
– het in Hoorn zetelende dagelijks bestuur van 
de Staten van Holland in de regio ten noorden 
van het IJ – de dorpen achter de Zwaagdijk op 
alle beschikbare mannen met schoppen te sturen. 
Tijdens de springvloed van 16 november was de 
situatie langs de Zwaagdijk kritiek. De dorpen 
werden weer gelast alles en iedereen naar de dijk 
te sturen en in Hoorn beierden voortdurend de 
klokken. Met vereende krachten slaagde men erin 
de Zwaagdijk te redden. Wel liep nu de eerst nog 
droog gebleven Binnenpolder met Hoogwoud, 
Aartswoud en Opmeer vol. Na de springvloed werd 
besloten de Zwaagdijk over de hele lengte met 0,8 
tot 1,0 meter te verhogen.
Het Geestmerambacht en de Schager- en Niedorper 
Koggen werkten ondertussen keihard aan de 

versterking van de dijken tussen Rustenburg en 
Aartswoud langs de oostzijde van de Heerhugowaard, 
Veenhuizen en de Langereis. Ieder dorp in de 
westelijke helft van West-Friesland kreeg een eigen 
dijkvak aangewezen. Op 28 november vond een 
grote inspectie plaats. De dijk werd op details 
na in orde bevonden en men dacht veilig te zijn. 
Ook de dijkbewaking werd verminderd. Hierbij 
speelde mee dat de sluiting van de doorbraak bij 
Scharwoude op dat moment goed vorderde.

'Breuke op breuke'
De Gecommitteerde Raden trokken ook de leiding 
over de sluiting van de doorbraak naar zich toe. 
Hiervoor was volk en materiaal uit heel West-
Friesland nodig en de dijkbeheerder, het ambacht 
van Westfriesland genaamd Drechterland, miste 
bevoegdheden om levering desnoods dwingend 
op te leggen. Op 15 november 1675 verkregen de 
Raden een machtiging van de Staten van Holland 
waarbij hun het toezicht op de werkzaamheden 
werd toevertrouwd, niet alleen in West-Friesland, 
maar ook over de eveneens gebroken dijken van 

WitHOOs' scHilderij vAn de sluiting vAn de  gebrOken Omringdijk bij scHArWOude, 1676

Kaart van het in 

etappes na 5, 16 

november en 5 

december 1675 

overstroomde West-

Friesland. Kaart auteur

Kaart van de tijdens 

de storm van 4 op 

5 december 1675 

vernielde palenrij 

om de doorbraak. 

Regionaal Archief 

Alkmaar
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Abbestee. Hij werd door de Raden vanaf 1647 
voortdurend ingeschakeld bij het beheer van 
de Helderse Zeewering en de plannen voor de 
bedijking van Het Koegras.
Tijdens de springvloed van 15 op 16 november 
sloeg helaas een aantal palen los, maar nadat wat 
later de zware heistellingen uit Den Helder waren 
gearriveerd, ging het snel. In de avond van 29 
november 1675 was de dijk dicht. De palenrij stond 
en de tussenliggende ruimte was snel met hooi en 
stro gevuld als 'fondament' of onderlaag voor het 
wier. Jacob van Foreest schreef tussen 11 en 12 
uur 's nachts aan de leden van de Gecommitteerde 
Raden dat hij die avond om negen uur 'met uijterste 
blijtschap' van de ene naar de andere kant over het 
werk was gelopen. Direct werd begonnen met het 
lossen van de wierschuiten, er lagen er 36 klaar.
De Raden gaven de stads- en dorpsbesturen 
opdracht om op 4 december dankdiensten in de 
kerken te houden. Dat was helaas te vroeg gejuicht. 
De Hoornse predikant Florentius Costerus meldt 
met gevoel voor dramatiek hoe juist tijdens de 
dankdienst de wind aanwakkerde zodat '(…) de 
glasen rammelden en de verwulfsels en daken 
van de kercken kraekten'. De volgende ochtend 
om vijf uur bezweek de palenrij op twee plaatsen. 
De aanhoudende harde wind perste veel water 
door de gaten naar binnen. Het kwam nog hoger 
dan tijdens de springvloed van half november. 
Weer werd alles en iedereen naar de Zwaagdijk 
en het Keern geroepen. De moeite was echter 

de Zeevang en Waterland. De secretaris van de 
Raden, Jacob van Foreest (1640-1708), was belast 
met de dagelijkse leiding en speelde zodoende een 
hoofdrol tijdens deze watersnood.
Het werk aan de sluiting van de doorbraak bij 
Scharwoude ging al op 6 november van start. 
De volgende dag kregen de droge dorpen 
achter de Zwaagdijk opdracht samen 224 
manschappen naar Scharwoude te sturen. Ook 
vanuit het Geestmerambacht arriveerden enkele 
honderden arbeiders. Verder waren er materialen 
nodig. Eveneens op 7 november vorderden de 
Gecommitteerde Raden voorraden wier op het 
eiland Wieringen en te Kolhorn. Toen men er niet 
in slaagde voldoende hooi in te kopen, werd ook 
dat gevorderd.
Het weer werkte mee en er werden twee katten, een 
bepaald type koopvaardijschip, afgezonken om het 
verder uitschuren van de doorbraak tegen te gaan. 
Men wilde de dijk sluiten door in zee in een boog 
om het diep uitgespoelde gat heen een dubbele 
palenrij in te slaan. De ruimte tussen de palen 
werd vervolgens met hooi en wier gevuld. Voor 
dit werk waren heistellingen nodig. Die werden 
opgetrommeld in Medemblik, bij een molenmaker 
te Bovenkarspel en in Den Helder. De dijkgraaf 
van de Vier Noorder Koggen kreeg ook last de 
heistelling van dit ambacht te sturen. De Raden 
riepen tenslotte enkele ervaren specialisten uit Den 
Helder en Callantsoog naar Scharwoude. Onder 
hen bevond zich de landmeter Dirck Pietersz. 

Panorama vanuit 

zee van de werken 

bij Scharwoude. 

Tekening in rood krijt 

door M. Withoos, 1676. 

Provinciale Atlas, 

Haarlem, prenten en 

tekeningen

Gezicht op de werken 

bij Scharwoude 

vanuit het land. 

Olieverfschilderij door 
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tevergeefs. Op 6 december brak de Zwaagdijk aan 
het oosteinde van Zwaag recht tegenover de kerk 
van Oosterblokker. De overstroming breidde zich 
hierna tot Enkhuizen uit.

Matthias Withoos, van Amersfoort naar Hoorn
Matthias Withoos werd in 1627 geboren in 
Amersfoort als zoon van herbergier Jan Jansz. 
Withoos. Diens taveerne werd regelmatig bezocht 
door de kunstschilder en bouwmeester van 
het paleis op de Dam en het Mauritshuis Jacob 
van Campen. Zoon Matthias gaf al vroeg blijk 
tekentalent te bezitten en ging voor zes jaar bij Van 
Campen in de leer. In 1647 schreef Matthias zich 
in bij het Sint Lucasgilde in Amersfoort. Een jaar 
later vertrok hij samen met enkele andere jonge 
schilders naar Rome. In 1653 was hij terug in 
Amersfoort. Hij bouwde daar een goede reputatie 
als kunstschilder op, die prijzen tot wel 600 gulden 
voor een groot doek kon bedingen. Maatschappelijk 
ging het hem ook voor de wind. In 1655 werd 
Withoos raadslid en in 1670 weesmeester. In het 
rampjaar 1672 vluchtte hij voor het Franse leger 
uit naar Hoorn. Hij zou onder andere gevreesd 
hebben voor zijn vier dochters, 'op welke delikaate 
gerechten de Fransche sprinkhaanen gaarn middag 
en avondmaalen', zoals J.C. Weyerman het in 
een biografische schets van Withoos uitdrukte. 
Van het wedervaren van Withoos en zijn gezin 
in Hoorn weten we nog niet veel af. In ieder 
geval kreeg hij ook hier een goede naam bij de 
stedelijke society. A. Houbraken loofde Withoos in 
zijn in 1718-1721 verschenen overzichtswerk De 
groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders 
en beschreef uitvoerig details van schilderijen 
die hij zelf had gezien bij de erven van een 
Hoornse burgemeester. Hij weet ook te vertellen 
dat Withoos leed onder pijnlijke jichtaanvallen die 
hem het schilderen soms maandenlang onmogelijk 
maakten. Matthias Withoos overleed in 1703 te 
Hoorn op 76-jarige leeftijd. In 2009 was Withoos 
en diens grote panorama van Amersfoort nog 
onderwerp van de historische roman Ander licht 
door Rosita Steenbeek. Het Westfries Museum 
bezat twee schilderijen van de Grashaven door 
Withoos. Die werden helaas tijdens de beruchte 
diefstal van januari 2005 ontvreemd. Gelukkig 
is in januari 2016 een vergelijkbaar schilderij 
van de Grashaven door het Zuiderzeemuseum te 
Enkhuizen in permanent bruikleen gegeven aan 
het Westfries Museum, zodat nu ook in Hoorn weer 
een 'Withoos' te zien is.

Het tweede werk en Withoos' tekening en 
schilderij
De Gecommitteerde Raden zaten niet bij de 
pakken neer. Nog op 5 december belegden zij 
een grote vergadering van alle betrokkenen. Ook 
de inmiddels naar huis teruggekeerde Abbestee 

en de andere specialisten en de twee heistellingen 
uit Den Helder werden direct teruggeroepen. De 
grote vergadering vond op 8 december plaats. De 
aanwezigen besloten tot het plan van Abbestee 
en anderen. Dat kwam neer op het inslaan van 
een driedubbele palenrij nog verder in zee om het 
vernielde heiwerk heen in het grote stroomgat, 
dat inmiddels tot een diepte van circa 16 meter 
was uitgespoeld. Tussen de palenrijen moest een 

wierriem worden opgebouwd ondersteund door 
een aarden lichaam. De binnenste rij werd gevuld 
met rijswerk en steen. In het tweede stroomgat, dat 
zich een weg had gebaand door het buitendijkse 
land, werd een enkele palenrij gevuld met aarde 
voldoende geacht.
Het kostte nu moeite om genoeg wier bij elkaar 
te krijgen. Er werd zelfs elders op niet bedreigde 
plekken wier van de dijken afgehaald ten behoeve 
van het werk bij Scharwoude. Ook rijshout was 
onvoldoende aanwezig. De Raden bestelden meer 

Detail uit Withoos' 
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van Oudendijk

Detail links met het 

panorama van Hoorn
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Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland 
en prins Willem III dat de 350 meter lange boog om 
de doorbraak dicht was en water keerde.
Het is dit tweede werk dat Matthias Withoos op 
het schilderij en de grote panoramatekening heeft 
vastgelegd. De tekening toont de werkzaamheden 
vanuit het Hoornse Hop. Het standpunt is vrij laag, 
we kijken net over de dijk heen. Uiterst rechts de 
stad Hoorn, de contouren van de Noorderkerk zijn 
nog net te onderscheiden. Dan volgen van rechts 
naar links de huisjes van Scharwoude achter de 
dijk, de poldermolen van de in 1630 drooggemalen 
Zuiderbraak, het kerkje van Oudendijk en achter 
de driepotige hijsstelling het kerkje van Beets. We 
kijken dus het hele Hoornse Hop rond. Centraal in 
de voorstelling het zware paalwerk in het grote gat 
en links de eenvoudiger uitgevoerde palenrij over 
het buitendijkse land. Twee heistellingen zijn in 
vol bedrijf en links liggen stapels planken, palen en 
rijshout klaar, gelost uit schepen afgemeerd achter 
de palenrij. Ten slotte krioelt het van de arbeiders.
Voor het olieverfschilderij koos Withoos het 
tegenovergestelde perspectief, dit toont het werk bij 
Scharwoude juist vanuit het land over het Hoornse 
Hop en in vogelvlucht. Links aan de horizon Hoorn 
en rechts steekt de kerk van Schellinkhout boven de 
Zuiderdijk van Drechterland uit. Op de voorgrond 
de doorbraak in de Omringdijk en dan het grote 
werk buitenom het diepe stroomgat met de zware 
palenrij en rechts de eenvoudiger uitgevoerde 
palengordel over het buitendijkse land. Er vaart 
juist een luxe sloep geroeid door vijf mannen vanuit 
het overstroomde gebied door de doorbraak. Aan 
boord twee in het zwart geklede regenten. Leden 
van de Gecommitteerde Raden? Rechtsonder ligt 
aan de binnenkant van de vernielde dijk het 
wrak van een behoorlijk groot schip. Zou dat een 
van de katten kunnen zijn, afgezonken om het 
verder uitspoelen van de doorbraak tegen te gaan? 
Bovenop de palenboog een hele serie heistellingen. 
Overal ligt materiaal gereed, schepen varen af en 
aan en weer krioelt het van de arbeiders. Links 
sjouwt een lange stoet mannen over de schouder 
bossen rijshout naar de heistellingen om de ruimte 
tussen de ingeslagen palen te vullen. Van rechts 
nadert een andere stoet met kruiwagens. We zien 
ook een groepje arbeiders zich warmen bij een 
vuurtje. Het was nu eenmaal koud werk, daar in 
de winter in de Zuiderzee. Links van dat troepje 
rustende arbeiders is ten slotte een restant van het 
eerste werk zichtbaar, dat tijdens de storm van 4 op 
5 december wegspoelde.
De Gecommitteerde Raden wachtten nu wijselijk 

in Werkendam, Hardingsveld, in de omgeving 
van Amersfoort en te Wijhe aan de IJssel. Begin 
januari vorderden de heren vijf binnenschepen 
en een tjalk om de rijsbossen op te halen. Keien 
en baksteen verkreeg men uit de voorraad om 
schepen te ballasten. Ten slotte vorderden de 
Gecommitteerde Raden de grote sloepen van in 
Hoorn overwinterende walvisvaarders.
Al snel waren er weer vijf heistellingen in vol bedrijf. 
Op 14 januari 1676 was de palenrij gereed. Men 

liet er voorlopig een opening van circa acht meter 
breed in zitten zodat de schepen met materialen 
er nog door konden varen. Natuurlijk was het 
gevaarlijk werk, daar in zee bij Scharwoude. Op 
nieuwjaarsdag sloeg een sloep om waarbij twee 
arbeiders verdronken. Twee dagen later kwam 
er iemand onder een heiblok. Op 19 januari 
waren het rijs- en steenwerk helemaal klaar en 
de wierriem bijna. Twee dagen later schreven de 
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enkele weken met het uitschrijven van een nieuwe 
dankdag op 5 februari 1676. Toen stond nog altijd 
circa 25.000 hectare land blank. Het wegwerken 
van het overstromingswater nam de nodige tijd. 
Obdam bleef tot in juli in het water zitten en de 
diepe Wogmeer mogelijk nog langer. Toen was de 
omgeving van Hoorn al een poos droog. Op 29 
januari kon de singel van de stad weer met een 
koets worden bereden, begin februari kwam de 
Koepoortsweg boven, op 8 mei hoorde onderwijzer 
Noordlandt voor het eerst het vertrouwde geluid 
van kwakende kikkers en op 13 juni stopten de 
poldermolens rond de stad met malen omdat het 
water in de sloten op het gewone peil stond.

Besluit: getrouw beeld?
Ons rest de vraag of het beeld dat Withoos op het 
schilderij neerzette klopt met de de informatie uit 
de archiefbronnen en eigentijdse geschriften en 
vooral een kaart, vervaardigd door de meermalen 
genoemde beëdigde landmeter Dirck Pietersz. 
Abbestee. Half januari 1676 kreeg hij van de 
Gecommitteerde Raden opdracht om een kaart 
van de werken bij Scharwoude te maken. Er 
gingen exemplaren naar onder andere de Staten 
van Holland en Willem III. De ons bekende 
exemplaren bevinden zich in het archief van de 
Gecommitteerde Raden en tussen de papieren 
van hun secretaris Jacob van Foreest. Wie even de 
schepen, sloepen, heistellingen, stapels materiaal et 
cetera van Withoos' schilderij wegdenkt, constateert 
direct dat het precies overeenstemt met Abbestee's 
kaart. Hebben de schilder en de landmeter elkaar 
gesproken daar bij Scharwoude, de een schetsend, 
de ander metend? Het zou best kunnen. Al te veel 
vrijheden kon Withoos zich hoe dan ook niet 

veroorloven. Dat zou hem immers direct op kritiek 
van zijn stadsgenoten komen te staan. Het schilderij 
komt uit het bezit van de familie Van Foreest. 
Afgaande op een opmerking in een oude inventaris 
van schilderijen in het familiearchief, opgemaakt in 
de jaren twintig van de vorige eeuw, is het destijds 
cadeau gedaan aan Jacob van Foreest. Dat men 
hem heeft willen belonen met een schilderij van 
het werk bij Scharwoude is met het oog op zijn 
grote inspanningen tijdens de watersnood van 
1675/1676 goed mogelijk. Natuurlijk schoot een 
dergelijk geschenk een beetje zijn doel voorbij als 
het een al te gedramatiseerd beeld gaf.

Verantwoording en dankbetuiging
Deze bijdrage is gebaseerd op J. de Bruin, D. 
Aten, Een gemene dijk? (21e uitgave Vrienden 
v/d Hondsbossche 2004), 28-55. Hierin zijn 
verwijzingen naar de relevante archiefbronnen en 
literatuur te vinden. Een gemene dijk? is in te 
zien op http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/ en 
nog beperkt verkrijgbaar bij Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Het kader over het leven 
van Withoos is gebaseerd op het daar genoemde 
werk door A. Houbraken en voorts Caroline Ham, 
'De Hoornse schilders in de 17e eeuw (2). De 
stillevenschilders', Oud Hoorn 14, nr. 2 (1992), 
blz. 67; J.C. Weijerman, Levensbeschrijvingen der 
Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen 
('s Gravenhage 1729) dl. 1, blz. 240-242; A.M. 
Withoos, De 17e-eeuwse schildersfamilie Withoos van 
Amersfoort naar Hoorn (eigen beheer Amsterdam 
1984). De auteur is dank verschuldigd aan 
mevrouw C. Boon, die hem wees op de inventaris 
van schilderijen in het familiearchief Van Foreest 
(Regionaal Archief Alkmaar, aldaar inv.nr. 7).
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een ooggetuige het doodsgeschrei van hem en 
zijn gezin. Niemand kon hen redden. Vrijwel de 
gehele Markervloot ging verloren. Vissersschepen 
waren op de wal gesmeten, een botter en een tjalk 
belandden zelfs bovenop de huizen. Vluchten was, 
als het bij die storm al had gekund, onmogelijk. 
Die nacht verdronken, inbegrepen het gezin De 
Waard en de zusjes Stoker, zestien eilandbewoners. 
Op de Zuiderzee dreven de dag na de storm grote 
hoeveelheden meubels en beddengoed, meldde een 
journalist, en stukken van de weggeslagen huizen. 
Elders spoelden de kadavers aan van verdronken 
koeien en schapen. Temidden van het woeden der 
elementen vond ook een klein wonder plaats. Op 
de zolder van haar grootmoeders huis, waar veel 
mensen in die woeste nacht hun toevlucht hadden 
gezocht, werd achter een opgespannen zeil een 
baby geboren, Lijsje van Riel. 

Het dreigende water
Ons land heeft, hoe ernstig de watervloed van 
1916 ook was, zwaardere rampen gekend. Zoals 
de achtereenvolgende St. Elizabethsvloeden in de 
vijftiende eeuw, de Allerheiligenvloed van 1570 en 
de grootste ramp die ons land trof, de Watersnood 
van 1953, waarbij 1863 mensen in de golven 
omkwamen. Het dichten van de Zuiderzeedijk in 
1675, door de Hoornse schilder Matthias Withoos 
namens de Gecommitteerde Raden in Hoorn in 
opdracht van Jacob van Foreest op doek vastgelegd, 
betrof ook al de nasleep van zo'n november-
Allerheiligenvloed. Al een kleine eeuw voor de 
stormvloed van 1916, in 1825, verdween eveneens 
een groot deel van Waterland in de golven. Ook 
uitgestrekte gebieden in Friesland en Overijssel 
werden toen overspoeld. In totaal verdronken 
bij die ramp bijna 350 mensen, van wie 305 in 
Overijssel en 25 in Noord-Holland. 

egbert Ottens

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 
1916 bereikte de zware noordwesterstorm die ons 
land al dagen teisterde zijn hoogtepunt. De wind 
wakkerde aan tot orkaankracht met windstoten 
van ver boven de honderd km per uur. Het 
water van de Zuiderzee werd tot zorgwekkende 
hoogte opgestuwd. Vooral bij noordwesterstorm 
werkte de ondiepe Zuiderzee als een trechter. Het 
opgestuwde water kon niet terugvloeien en sloeg 
daardoor over de dijken. In Friesland en rond 
Bunschoten, Spakenburg en Eemnes braken de al 
langere tijd verzwakte dijken door. De provincie 
Noord-Holland werd het zwaarst getroffen. De 
Waterlandsche Zeedijk spoelde over een lengte 
van 1,5 km weg. Aan beide zijden waren de dijken 
afgekalfd. Het gebied ten noorden van Amsterdam 

tot Edam en Purmerend kwam blank te staan, 
10.000 hectare, waarvan 7.500 hectare bouwland. 
De Beemster en de Purmer hielden het droog. Ook 
de zeedijk boven de Anna Paulownapolder in de 
kop van de provincie brak door. Daar stond 1500 
hectare landbouwgrond onder water. In Andijk was 
de situatie door grote afschuivingen kritiek. Een 
dijkdoorbraak daar zou grote gevolgen hebben voor 
de oostelijke helft van West-Friesland. Een groepje 
moedige arbeiders wist onder leiding van opzichter 
Louwers een dijkdoorbraak te voorkomen. Een 
aantal dijkhuizen werd kort daarna afgebroken om 
de dijk te kunnen verzwaren en versterken. 

Marken zwaarst getroffen
Voor het eiland Marken waren de gevolgen het 
rampzaligst. Het water sloeg er over de lage 
kades. De drie zusjes Stoker vluchtten in de 
bedstee in de hoop dat ze daar veilig waren. 
Maar wind en water kenden geen genade. De 
meisjes verdronken. Een twintigtal houten huisjes 
werd omvergeworpen en in zee gesleurd. Ook 
dat van Klaas de Waard. Urenlang klonk volgens 
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Aanleiding voor de Zuiderzeewet van ir. Lely
De Zuiderzee was berucht om zijn verraderlijke 
karakter. Maar de ramp van 1916 had volgens 
voorstanders van het afsluiten en droogleggen van 
de Zuiderzee voorkomen kunnen worden. Het 
duurde evenwel tot 1916 voor de politiek eindelijk 
instemde met het temmen van de 'waterwolf', al 
moest de hongersnood van 1918 als gevolg van 
het tekort aan landbouwgrond in ons land, het 
laatste zetje tot de uitvoering geven. Pas in 1916 
lukte het minister Lely om de Zuiderzeewet, waarin 
de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging 
van een vijftal polders werden geregeld, door het 
parlement aangenomen te krijgen. Voor die tijd 
speelde het ongeloof in het technisch kunnen op 
waterstaatkundig gebied een rol en hikte men aan 
tegen de met de uitvoering van de plannen gepaard 
gaande hoge kosten. 
Toch bleven sommigen zich tegen de afsluiting 
van de Zuiderzee verzetten, zoals de Groninger 
herenboer en provinciaal politicus Lambertus 
Mansholt, die het plan onzinnig en gevaarlijk vond, 
aanleiding voor nieuwe rampen. Voordat met de 
drooglegging van de Wieringermeer werd begonnen 
werd in de jaren 1926/1927 een proefpolder 
aangelegd bij Andijk, waar nu het museum 'Zaad 
en Kruid' is, het oude gemaal. Deze polder diende 
als test om te kijken welke gewassen het beste 
zouden gedijen op de zilte grond in de nog aan 
te leggen Wieringermeer. Uitgerekend een andere 
Mansholt, neef Sicco, de latere minister, vestigde 
zich als een van de eerste boeren in de in het kader 
van de Zuiderzeewet vroegst drooggelegde polder, 
de Wieringermeer. Toen had Lambertus Mansholt 
zich al met de plannen verzoend en werd hij 
zelfs benoemd tot lid van de staatscommissie ter 
bestudering van de uitgifte der Zuiderzeegronden. 
Op zijn voorstel werd in de Wieringermeer een 
proef genomen met de zogenaamde Mansholtkavel 
van 60 hectare grootte. In 1932 werd hij lid van de 
Zuiderzeeraad en vijf jaar later van de raad van het 
Openbaar Lichaam de Wieringermeer.  Nieuw waren 
de plannen voor het winnen van land ten koste van 
de Zuiderzee niet. In de negentiende eeuw waren 
al tal van plannen gesmeed om, voortbordurend 
op de lucratieve droogmakerijen van de Schermer 
en de Beemster, nieuwe landbouwgrond te creëren.

Ooggetuige
Het doet, in een tijd waarin het nieuws uit elke 
uithoek van de wereld ons binnen een paar minuten 
wordt voorgeschoteld, onwezenlijk aan dat het een 
paar dagen duurde voor de West-Friese kranten hun 

lezers over de Zuiderzeevloed konden informeren. 
Een journalist van de Hoornsche Courant, pas laat 
gewaarschuwd schrijft hij, was 's nachts nog met 
de fiets op pad gegaan om zich persoonlijk van de 
rampspoed ten zuiden van Hoorn op de hoogte te 
stellen. Paniekverhalen deden de ronde. Over koeien 
die voor de stroom uit naar Hoorn gedreven werden. 
Daarvan wilde de goede man zich overtuigen, storm 
en regen trotserend op de eenzame Westerdijk. 
Gelukkig vond hij iemand die hem vergezelde. Tot 
Oosthuizen verliep de fietstocht probleemloos, al 
waarschuwde een tegemoetkomende motorrijder 
het tweetal terug te keren. Pas bij Edam zagen ze bij 
het doorbrekende maanlicht onverwacht het water 
van de Zuiderzee over het land aanzwellen. Al snel 
een onafzienbare waterplas. Bij Edam keerde het 
tweetal huiswaarts, om in de zaterdageditie verslag 
van hun onderneming te doen.  

De stormnacht in Hoorn
Ook in Hoorn moesten de handen uit de mouwen 
worden gestoken om het water te bedwingen. Op 
het 'keienerf' werden zakken met zand gevuld om 
op een aantal plaatsen de dijken te versterken. 
Elders werd met mest getracht het water te keren. 
Aan de Westerdijk sloeg het water over de dijk 
en zette de tuintjes van de aangelegen woningen 
blank. Bewoners van het Visserseiland moesten 
hun huizen verlaten omdat het water binnendrong. 
In één woning stond het tachtig centimeter hoog. 
De Hoofdtoren bleek volgens een krant 'een 
doorgangshuis van het water te zijn geworden. 
Aan de achterkant stroomde het er in, om aan de 
Zeedijkzijde er weer met kracht uit te lopen.' De 
bewoners van het ABC ondervonden overlast van 
het water. De hele nacht was het dagelijks bestuur 
van Hoorn paraat. 'De werkers hebben de stad voor 
een ramp behoed', meldde de Hoornsche Courant. 
'Want ondanks dat het noodpeil was bereikt en 
het water gestegen tot 2,63 meter boven AP en de 
klokken hadden moeten luiden, is men meester van 
het terrein gebleven…. Wanneer men den toestand 
in onze gemeente vergelijkt met die in andere 
plaatsen, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat 
we er wonder boven wonder genadig afgekomen 
zijn.' En de Nieuwe Courant voor West-Friesland 
schrijft: 'Onze eigen stad, al dreigde 't gevaar vooral 
bij den Hoofdtoren en in het Plantsoen, heeft reden 
tot groote, zeer groote dankbaarheid. Wel is er 
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op voor het bijwonen van een vergadering in 
het Park, zaterdag 22 januari om 20.00 uur voor 
het 'instellen van een watersnoodcommissie.' De 
Hoornse toneelregisseur, costumier en grimeur 
Johan Ridderikhoff schrijft in zijn herinneringen 
aan de Eerste Wereldoorlog dat er niet alleen 
geld werd ingezameld, en 'flink geofferd', maar 
ook dat er in de Parkzalen een groot bal-masqué 

werd georganiseerd. 'Hiervoor was een enorme 
belangstelling. Er was een geweldige stemming en 
die bleef tot maandagmorgen 7 uur. En dit alles ten 
behoeve van de watersnoodslachtoffers. Eigenlijk 
een wonderlijke gedachte om uitbundig plezier te 
maken ten bate van degenen die zo zwaar getroffen 
waren.' 

Maatschappelijke steun
Kapelaan Roozen schrijft in een brief van 22 
april 1916 aan burgemeester Calkoen van Edam-
Volendam dat Hoorn 13 gezinnen heeft gehuisvest, 
69 personen tezamen. Zes gezinnen werden 
ondergebracht in een woning aan het Grote Oost, 
nr 68. Eén gezin vond tijdelijk onderdak in de 
Proostensteeg. Zes gezinnen ontvingen steun van de 
Algemeene Vereenigde Commissie ter Leniging van 
Rampen door Watersnood in Nederland. Maar die 
steun werd in april stopgezet. Calkoen antwoordde 
dat enkele gezinnen voor hun eigen kosten hadden 
kunnen opdraaien. Twee van hen waren volgens 
de burgemeester zelfs welgesteld. Sommigen 
werkten al weer. Maar, reageerde de kapelaan, drie 
gezinnen konden de steun niet missen. Omdat het 
gasgebruik en bijgeval de gasrekening moeilijk 
per gezin viel uit te splitsen, had de kapelaan de 
gasrekening voldaan. Roozen vroeg om de steun 
voor drie gezinnen te continueren. Daarmee stemde 
Calkoen in. 

Watersnoodkoeien
De Hollandsche Maatschappij van Landbouw 
verzocht burgemeester De Jongh van Hoorn een 

materieele schade aangebracht op het terrein van 
den Reinigingsdienst, wel hebben de bewoners 
van 't Visscherseiland het hard te verantwoorden 
gehad, doch dit alles zinkt in 't niet, vergeleken bij 
de verschrikkelijke misère ten zuiden van Edam 
tot Monnikendam…' Hoorn profiteerde van haar 
ligging in de luwte, in de oksel van het Hoornse 
Hop.

Herstel van de dijken
Dagen lang heerste nog de angst dat Oostelijk 
West-Friesland alsnog overspoeld kon worden. 
In het weekeinde wakkerde de wind weer 
aan en de situatie bij Andijk was nog steeds 
kritiek. Gelukkig temperde de wind en konden 
de herstelwerkzaamheden worden aangevat. De 
Enkhuizer Courant van 22 januari 1916 doet verslag 
van de werkzaamheden. Tientallen karren met puin 
werden uit Schellinkhout, Wijdenes en de Streek 
aangevoerd om het gat bij de vuurtoren te dichten. 
Elders werd getracht een gat met beton te dichten, 
wat door een bejaarde dijkwerker hoofdschuddend 
werd aangezien. Veel te duur en ontoereikend 
zei hij uit ervaring. Voor vijftigduizend gulden 
bazaltsteen werd ingeslagen. En het paard van 'den 
heer P. Groot jr. bekwam eene lelijke tuimeling. Het 
dier was gespannen voor een aardtrog, om deze tot 
boven den dijk te trekken, doch kwam te vallen 
en rolde om en weer om bij de glooiing neer. 't 
Was een heel werk om het beest weer op den dijk 
te krijgen.' De burgemeester van Enkhuizen vroeg 
verlenging van het verlof van de gemobiliseerden 
aan, 'want dezen vertegenwoordigen eene welkome 
arbeidskracht.'

Acties voor de slachtoffers
Kort na de ramp werden in het gehele land acties op 
touw gezet voor de getroffenen. Geld en goederen 
werden ingezameld om hun nood te lenigen. 
Burgemeester A. A. de Jongh nodigde in een 
annonce in de Hoornsche Courant van donderdag 
20 januari 1916 'belangstellenden ingezetenen' 

Voor de slachtoffers 

van de ramp werden 

vele acties gehouden. 

Een van deze was 

de uitgifte van het 

plaatjesalbum van Ter 

Wee's theehandel

Bron Purmerends 

Verleden



13

week na de ramp om onderzoek te doen naar extra 
stalruimte voor het geval de overstroming nog 
zou uitbreiden. De Jongh stelde zijn wethouders 
op de hoogte dat hij de politie daartoe opdracht 
had gegeven, maar ook dat hij vooralsnog een 
afwachtende houding zou innemen. De dag erop 
rapporteerde de politiecommissaris dat hij plek 
voor 604 koeien had gevonden en dat er al tien 
'watersnoodkoeien' naar het proefzuivelstation aan 
het Keern waren overgebracht. 
18 februari 1916 stuurde de burgemeester van 
Purmerend nog een verontrustend telegram naar 
zijn Hoornse collega: de aangelegde kistdam is die 
nacht doorgebroken. Purmerend staat blank. Kan 
Hoorn indien nodig zieken opvangen? Dezelfde 
dag telegrafeert De Jongh terug dat er 33 bedden 
beschikbaar zijn. Maar graag tevoren wel bericht 
dat de zieken komen. Want dan kan Hoorn hen van 
het station afhalen. 
Zover hoefde het gelukkig niet te komen.

     

De Kerkmeijer-de Regt Stichting zal in 

het voorjaar van 2016 – bijna 70 jaar na 

haar overlijden – het oorlogsdagboek van 

Christina (Christien) de Regt opnieuw 

uitgeven. Zij was de echtgenote van Johan 

C. Kerkmeijer en mede naamgever van 

onze stichting. 
Christien de Regt heeft vanaf oktober 

1940 tot begin juli 1945 haar dagboek 

bijgehouden.  Zij schrijft in haar 

voorwoord dat over veel gebeurtenissen 

in oorlogstijd geen berichten verschijnen 

in de kranten. Daardoor zou men 

later een onjuist beeld krijgen van de 

werkelijke toestand en van wat er in de 

burgers is omgegaan. Zij vertelt alleen wat 

zij zelf heeft meegemaakt. ‘Er wordt zoveel 

gepraat en overdreven; veel verhalen zijn zo 

fantastisch, dat men er toe komt alleen te 

geloven wat men met eigen ogen gezien heeft.’

Uit het dagboek rijst een beeld op van 

Duitse soldaten, die worden ingekwartierd 

in diverse panden in de stad; van barricades 

en versterkingen, die worden aangebracht; 

van scholen, die gedwongen worden 

geherhuisvest; van inwoners, die worden 

opgepakt en afgevoerd; van materialen, 

fietsen, radio’s, die in beslag worden 

genomen; van bombardementen dichtbij en 

veraf; van beperkingen van gas en brandstof 

en van oplopende voedseltekorten. 

Het dagboek zal worden geïllustreerd met 

foto’s van Hoorn in de jaren 1940-1945 

uit de collectie van Jan Osinga en uit de 

beeldbank van de Tweede Wereldoorlog.
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De Kerkmeijer-de Regt Stichting zal in het voorjaar 
van 2016 – bijna 70 jaar na haar overlijden – 
het oorlogsdagboek van Christina (Christien) de 
Regt opnieuw uitgeven. Zij was de echtgenote 
van Johan C. Kerkmeijer en mede naamgever 
van onze stichting. Christien de Regt heeft vanaf 
oktober 1940 tot begin juli 1945 haar dagboek 
bijgehouden. Zij schrijft in haar voorwoord dat over 
veel gebeurtenissen in oorlogstijd geen berichten 
verschijnen in de kranten. Daardoor zou men 
later een onjuist beeld krijgen van de werkelijke 
toestand en van wat er in de burgers is omgegaan. 
Zij vertelt alleen wat zij zelf heeft meegemaakt. 'Er 
wordt zoveel gepraat en overdreven; veel verhalen 
zijn zo fantastisch, dat men er toe komt alleen te 
geloven wat men met eigen ogen gezien heeft.' Uit 
het dagboek rijst een beeld op van Duitse soldaten, 
die worden ingekwartierd in diverse panden in de 
stad; van barricades en versterkingen, die worden 
aangebracht; van scholen, die gedwongen worden 
geherhuisvest; van inwoners, die worden opgepakt 
en afgevoerd; van materialen, fietsen, radio's, die 
in beslag worden genomen; van bombardementen 

dichtbij en veraf; van beperkingen 
van gas en brandstof en van 
oplopende voedseltekorten. Het 
dagboek zal worden geïllustreerd 
met foto's van Hoorn in de jaren 
1940-1945 uit de collectie van Jan 
Osinga en uit de beeldbank van 
de Tweede Wereldoorlog. U kunt 
het boek bestellen (hardcover; 
176 pag. – 19,5x28 cm) door 
€9,95 over te maken op IBAN nr. 
NL 56 RABO 0329702726 t.n.v. 
Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, o.v.v. 'Hoorn 
in de Verdrukking' tot 15 april 2016. Daarna 
bedraagt de prijs €14,95. De bestelde publicatie 
kunt u na 20 april 2015 afhalen bij het Oost 
Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, Hoorn, 
tijdens openingsuren. Vanaf genoemde datum is 
het boek hier, evenals bij boekhandel Stumpel en 
de Hoornse Boekhandel in Hoorn te koop. 

Hoorn in de verdrukking 1940 - 1945

Watersnoodkoeien in de Grote Kerk van Edam. Bron Purmerends Verleden        
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talent onderbelicht zijn. Deze bijdrage wil een 
andere kijk geven op zijn werk en werkzame leven.

Zijn achtergrond
Klaas Oooijevaar werd op 31 december 1911 
in Hoorn geboren als tweede zoon van Dirk 
Ooijevaar en Anna Catherina Spans. Al vroeg 
maakte hij kennis met de brede kunstzinnige 
belangstelling van zijn vader. Naast zijn beroep 
als kapper ontplooide die veel andere activiteiten. 
Zo was hij buitengewoon bedreven in het maken 
van bijzonder haarwerk, van menselijk haar, vaak 
als herinnering aan iemand die overleden was. 
Bovendien kreeg vader Dirk door het prepareren 
van vogels en andere kleine dieren landelijke 
bekendheid. Daarnaast had hij nog tijd om zich 
te ontwikkelen tot een meer dan verdienstelijk 
tekenaar en schilder, met een brede belangstelling 
voor  onderwerpen en technieken. (Een expositie 
van zijn omvangrijke werk was vorig najaar nog 
te zien in de Noorderkerk). Dit was het milieu 
waarin kleine Klaas opgroeide en gegrepen werd 
door alles wat maar met tekenen en schilderen te 
maken had. Toen hij 8 jaar oud was, maakte hij zijn 
eerste aquarellen, die nog weinig voorstelden, maar 
die zijn zuster tientallen jaren bewaarde omdat zij 
als loot van de kunstzinnige familie, er wel wat in 
zag. En zo trad hij al vroeg in de voetsporen van 
zijn vader.

Kunst en kunstnijverheid
Aan de Turfhaven nr. 38, het pand waarin nu het 
linkergedeelte van Foto Coenstad gevestigd is,  
begon Klaas samen met zijn vrouw, waarmee hij in 
1938 trouwde, een exclusieve kunstnijverheidszaak.  
Hij zag dat als een mooie basis om zijn 
kunstenaarschap te financieren. Alleen het wat 
elitaire en kunstzinnige assortiment dat bestond uit 
Ploegstoffen, fraai aardewerk en Pastoe meubelen 
was – zeker in die tijd – minder interessant voor 
het wat behoudende Hoornse publiek.  Het was 

cHris HOlmAn

Voor de lezers van dit Kwartaalblad behoeft het 
nauwelijks toelichting: de haven van Hoorn nodigt 
uit tot het maken van een wandeling langs het 
water, bewonderend kijkend naar de houten 
botters, liggend naast de luxe zeilschepen. De 
cafés met terrassen dichtbij en altijd weer de  
grote blikvanger van het historisch waterfront:  de 
Hoofdtoren.  Een toren die voor elke Horinees een 
bijzondere betekenis heeft.  Hét symbool van hun 
thuisstad, waar zij zich op een bijzondere manier 
mee verbonden voelen. Om die binding te laten 
beklijven hebben velen van hen een prent of een 
schilderij van Hoorn in huis. Niet verwonderlijk 
dat dit vaak een afbeelding van de Hoofdtoren is. 

Die toren is door deze bijzondere, bijna emotionele 
band, een geliefd onderwerp voor kustenaars uit 
binnen- en buitenland. In de vijftiger jaren, kon 
je ze zomers aan alle kanten van de Hoofdtoren 
vinden, de Oostenrijker Carl Fahringer (zijn werk 
en verblijf in Hoorn, zo boeiend beschreven in 
de kwartaalbladen 1, 2 en 3 van 2014) en de 
Hoornse kunstenaars Wouter IJdo,  Adriaan Volkers 
en Klaas Ooijevaar. Vooral de laatste heeft een 
enorme productie 'Hoofdtorens' op zijn naam 
staan, waardoor andere kanten van zijn veelzijdige 

klAAs OOijevAAr meer dAn 'de scHilder  vAn de HOOfdtOren'

'De Ramen'- aquarel

rechts:

 'Compositie'- olieverf
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dan ook niet verwonderlijk dat Klaas zich, om 
in z'n onderhoud te kunnen voorzien, ook nog 
met een aantal nevenactiviteiten bezighield. Hij 
verzorgde etalages en maakte vele winkeldecoraties. 
Daarnaast stortte hij zich met veel energie op dat 
wat de Horinezen wél interessant vonden: een 
schilderij van de Hoofdtoren of afbeeldingen van  

bloemstukken. Soms maakte hij ze op bestelling 
van particulieren, maar ook heel vaak op verzoek 
van Leo van Berkum, die een lijstenmakerij had 
in de Nieuwsteeg naast Bruggeman Mode. Het 
vakmanschap van de lijstenmaker laat zich het best 
illustreren aan de hand van een toepassing om een 
schilderij. En zo kon men heel vaak in de etalages 
van Van Berkum de ingelijste havengezichten en 
stillevens van Klaas Ooijevaar vinden. Iets wat wij 
nu een win-winsituatie zouden noemen.

Leergierig en reislustig
In de jaren die volgden bleek het leergierige en 
reislustige karakter van Klaas. Zijn bewondering 

klAAs OOijevAAr meer dAn 'de scHilder  vAn de HOOfdtOren'
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zolang mee bivakkeerde. Het Biografisch portaal van 
Nederland zegt over Klaas Ooijevaar: 'Kwalificaties: 
schilder en aquarellist. Onderwerpen: stads/
havengezicht, marktscène, landschap (als genre), 
portret, stilleven'. Opmerkelijk dat daarin niet 
gerept wordt over het feit dat Klaas ook een begaafd 
graficus was, met vele etsen op zijn naam.

Late erkenning
In 1955 verhuisde hij naar Breukelen niet ver  
van het fameuze schildersdorp Laren. Vanuit zijn 
nieuwe woonplaats begon de bredere erkenning 
van het werk van Klaas Ooijevaar. Toch heeft hij er 
lang op moeten wachten. In 1967 vermeldde een 
oorkonde van de beroemde Venetiaanse kunstenaar 
Emilio Vedova: 'Molto Buono', wat zoveel wil 
zeggen als heel erg goed. Een jaar later schreef 
dezelfde Italiaanse meester over Klaas Ooijevaar: 
'een vooruitgang die bijna niet voor mogelijk te 
houden is.' Eindelijk had Klaas iets van erkenning 
geproefd en waardering in welke vorm dan ook is 
voor een kunstenaar het belangrijkste wat er op de 

voor prof. Carl Fahringer werd de basis voor een 
hechte vriendschap. Het was Fahringer die hem in 
1951 uitnodigde een jaar naar Wenen te komen. 
Daar studeerde hij aan de Akademie der Bildenden 
Künsten in Wenen, waar hij les kreeg van zijn grote 
voorbeeld, maar ook van Rudolf Szyszkowitch 
en prof. Josef Dobrowsky. De artistieke omgeving 
van Oostenrijk was hem zo goed bevallen, dat 
hij in 1966 naar Salzburg vertrok, waar hij de 
Internationale Sommerakademie für Bildende 
Kunst volgde. Deze academie was opgericht 
door Oskar Kokoschka, een van de belangrijkste 

kunstenaars van de twintigste eeuw, die dit instituut 
kortweg ´Schule des Sehens´ noemde. Hij creëerde 
hiermee een ontmoetingsplaats voor mensen van 
verschillende achtergronden en disciplines en week 
daarmee af van de traditionele kunstacademies. 
Daar waren zijn docenten o.a. Emilio Vedova  en 
Oskar Kokoschka zelf, de laatste o.a. bekend van 
een viertal Amsterdamse stadsgezichten, die hij 
in 1925 schilderde. Het werken met en onder 
leiding van deze leermeesters maken het oeuvre 
van Ooijevaar zo bijzonder. In zijn werk zie je 
enerzijds allerlei invloeden terug, maar anderzijds 
ontwikkelde hij een heel eigen stijl van schilderen. 
Ook zijn veelzijdigheid van onderwerpen is 
duidelijk beïnvloed door de kunstenaars waar hij 

'Stilleven'- olieverf, 

rechts: 
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wereld bestaat. Die waardering bleef aanhouden. 
In 1971 schreef Corneille, befaamd Nederlandse 
schilder en oprichter van de Cobragroep, alweer 
een onderscheiding: 'Eervol, hij heeft alle 

mogelijkheden in zich'. Klaas schilderde waar hij 
zin in had. Dan is er een periode figuratief, dan non-
figuratief, experimenteel ook, expressionistisch, 
maar vaker ging het bij hem om het figuratieve, het 
concrete. Inmiddels gaf hij ook les in schilderkunst 
in Nederland, Oostenrijk en Luxemburg, hield 
tentoonstellingen in diverse landen, onder meer 
In Italië en Oostenrijk en op vele plaatsen in 
Nederland. 

Stadsgezichten
Voor zijn vertrek uit Hoorn schilderde hij, naast de 
onvermijdelijke Hoofdtoren, veel stadsgezichten. 
Daarvoor hoefde hij niet ver van huis, de Turfhaven 
met het kleurrijke straatleven voor de deur, gaf 

hem veel inspiratie. Met op zaterdag de wekelijkse 
goederenmarkt, met zijn gevarieerde kramen en 
bedrijvigheid. Zoals de bloemenstal van Toon 
Nuyens, die jarenlang samen met zijn zuster te 
vinden was tegenover Taxi Kramer, nu IJssalon 
Vivaldi. Dit schilderij behoort tot een van de 
meest karakteristieke stadsgezichten die hij in 
Hoorn maakte. Niet verwonderlijk dat ook de 
jaarlijkse Hoornse kermis hem als onderwerp 
boeide. Op een vast plek tegenover zijn huis, 
stond elk jaar het Theater Variété van de familie 
Mullens. De aandacht van de bezoekers van de 
kermis werd onontkoombaar getrokken door een 
kleine voorstelling aan de voorzijde van de tent. 
Onder tromgeroffel en grammofoonmuziek gaven 
de dames uit het gezelschap een voorproefje van 
datgene wat men binnen mocht verwachten. Vanuit 
zijn bovenwoning legde Klaas dit bonte tafereel 
voor het nageslacht vast. Ook dicht bij huis, een 
aquarel van de Ramen ter hoogte van het, later 
naar het Noorderplantsoen verhuisde monument 
van burgemeester baron Van Dedem, waar hij 
zijn buurmeisjes Van Riel (van de melkboer) liet 
spelen. Een van de laatste in Hoorn gehouden 
paardenmarkten is een ander mooi voorbeeld van 
het vastleggen van cultureel Hoorns erfgoed.

Bloemen inspireren
De affiniteit die Klaas had met de veelkleurige 
bloemenwereld, blijkt al uit het feit dat hij in het 
begin van de vijftiger jaren vanuit zijn winkel, 
huisvrouwen les gaf in bloemschikken. Hij was 
dan ook vaak te vinden in de bloemisterij van 
Ramkema, ook aan de Turfhaven, nu modehuis 
Kaar. Daar deed hij inspiratie op voor de vele 

'Jachthaven'- olieverf

'Zwemvogel'- ets



18

stillevens met bloemen die hij in de loop der jaren 
produceerde. En waarvan, vanwege de relatie met 
lijstenmaker Van Berkum, er ook veel in Hoornse 
huiskamers aanwezig moeten zijn. Hij deed dat 
graag, ook al vond hij – ongedurig als hij soms 
was – dat er veel tijd in ging zitten. Stillevens met 
ragfijn kristal, zilveren bokalen, bloemen, fruit in 
gedecoreerde schalen. Wezenlijk iets anders dan 
een tussendoortje van de Hoofdtoren. Schilderijen 
van stillevens die hij in alle rust in zijn atelier in 
Breukelen kon maken.

Terug naar Hoorn
Tot zijn overlijden in 1990 kwam hij elk jaar terug 
naar Hoorn om de Hoofdtoren, de Oosterpoort, de 
huizen uit de tijd van de Oost-Indische Compagnie 
aan de Veermanskade en andere monumenten 
aan het linnen toe te vertrouwen. Dat kon 
bijvoorbeeld in zijn lange zomervakanties. Hij was 
in 1960 full time les gaan geven aan de Middelbare 

Detailhandelsschool  in Arnhem. Tijdens een van 
die vakanties zocht een journalist van het Westfries 
Dagblad hem op terwijl hij zat te schilderen 
tegenover de sluis van de haven, de stille kant dus, 
waar hij in opdracht de Hoofdtoren schilderde. 
Tussen het schilderen door vertelde hij: 'dit is een 
mooie gelegenheid om een paar dagen terug te 
zijn in mijn geboortestad. Een borrel drinken met 
oude vrienden en kennissen is ook wat waard. 
Elk jaar kom ik wel een paar maal hier op mijn 
oude stekkie.' Tijdens die bezoeken aan Hoorn 
logeerde hij steevast dicht bij de haven en had hij 
jarenlang een vaste kamer in het Schippershuis. 
Hij had de sleutel van het café en kon zo zijn 
eigen gang gaan. Die gang leidde ook steevast 
naar andere horecalokaliteiten waar hij verpoosde, 
en het nuttige met het aangename combinerend 
door het verrichten van artistieke tegenprestaties. 
Zijn schilderijen hingen in het café Jan Pieterzoon 
Coen en in De Keizerskroon. En zo decoreerde 
hij het interieur (en exterieur) van het toenmalige 
restaurant de Zaadmarkt op de hoek van het 
Grote Noord en het Breed. Jarenlang hebben 
afbeeldingen van oudhollandse havengezichten 
de luiken van het restaurant Bontekoe aan de 
Nieuwendam gesierd. Vele Horinezen zullen hem 
zich zo herinneren, zittend op zijn driepootje, 
turend onder zijn karakteristieke hoedje naar zijn 

te schilderen object. Een herinnering aan een 
markante Horinees en kunstenaar: Klaas Ooijevaar.

Geraadpleegde bronnen:

Westfries Archief

Het biografisch Portaal van Nederland

Reacties op dit artikel?: holmandmp@hotmail.com

'Markt Turfhaven'- 

olieverf

'Hoornse kermis'- 

olieverf 

rechts: 

'Paardenmarkt'- olieverf



19

lui was bijvoorbeeld zo`n toevoeging. Oordelen van 
onderwijzers van toen die ik eigenlijk helemaal niet 
wilde weten'. 
Na veel zoeken en bellen achterhaalt Eddy Boom 
een aantal van de leerlingen van toen. En nodigt ze 
dus uit voor een 'oorlogsreünie'. Boom: 'Gewoon 
om de zeventigste verjaardag van de bevrijding 
weer een extra dimensie te geven'. Door de 
onderlinge samenhang van herinneringen ontstaat 
die extra dimensie ook in één van  de ruimten van 
de Statenpoort, gelegen op een steenworp van de 
vroegere school.

Eigen verhalen
Jan Rozenberg, Hans van der Woude, Cees Roemer, 
Hans Back, Lydia van der Poel-de Bruin, Dirk 
Rentenaar, Karel Rentenaar, Nel Groet-Mets, Miep 
Voortman-van Wijk, Leo Brozius, Kees Tuinstra, 
Evert de Rooy, Geert Rijswijk, Riet Damen-Groot, 
Dia Swagerman en Ruut van Wijk hebben allemaal 
hun eigen verhaal, maar reageren ook op het 
aandeel van de anderen.
Ruut van Wijk begint zijn schoolcarrière op de 
Muntstraatschool, het tweede jaar verhuist hij 
naar een lokaal in de Grote Kerk, het derde 
schooljaar is in een lokaal van de kleuterschool 
aan de Wisselstraat. Daarna krijgt Ruut les in het 
Arminiaanse Glop en weer in de Muntstraatschool. 
De meest ingrijpende oorlogsherinnering is voor 
hem het neerstorten van twee bommenwerpers 
in juli 1944. 'Door zo'n gebeurtenis maakte de 
oorlog op kinderen meer indruk, werd de oorlog 
spannend zelfs', vertelt hij. Lydia van der Poel-
de Bruin herinnert zich van de luchtcrash nog 
de stukjes glas die zij na het neerkomen van de 
vliegtuigen vindt. 'Dat waren toch echte schatten 
voor een kind'. 
Indruk op Ruut van Wijk maakt ook de fusillade 
op het Kerkplein. Op 4 januari 1945 worden 
vijf gevangenen uit Amsterdam door de Duitsers 
doodgeschoten. 'De verhalen op de volgende dag 
over die vrachtwagen, de vijf mensen die er uit 
werden gehaald en geëxecuteerd, daar raakte je als 
kind wel even stil van'. Hans van der Woude ziet 

HAns rijsWijk

Ruim zeventig jaar geleden krijgen zij allemaal les 
op de lagere school  aan de Muntstraat. Vorig jaar 
komen zij in de meidagen  – op uitnodiging van 
het Comité 40-45 – bijeen voor een 'oorlogsreünie':  
zestien oudere zeventigers en jongere tachtigers. Zij 
kijken samen terug op 'onderwijs in oorlogstijd'. 
En vaak komen door de herinneringen van 
de één verhalen bij de ander boven water. Die 
herinneringen vliegen alle kanten uit. Leren fietsen 
op het schoolplein, de gevallen blindganger op 
het Oostereiland, het wegvoeren van een vader, de 
onderduikers aan het Achterom, de lessen elders in 
de stad, het jatten van kolen, het spijbelen en het 
fusilleren door de Duitsers van de vijf Nederlandse 
gevangenen tegen de muur van de Grote Kerk. 
De zestien nu nog krasse leerlingen van toen hebben 
allemaal hun eigen verhaal. Gezamenlijk herinneren 
ze zich vooral nog de spannende voorvallen uit die 
tijd. Dat vliegtuig dat naar beneden komt, het 
vertrek van een vader naar Duitsland, het op school 
nagespeelde luchtalarm met alle kinderen onder de 
schoolbanken. Het zijn kinderherinneringen die 
als zij eenmaal in volwassenheid weer eens worden 
opgehaald, toch een verbijsterende kijk geven op 
die oorlogsjaren.

Stamboek
Aanleiding voor de bijeenkomst zeventig jaar 
na afloop van de laatste grote wereldbrand is 
een curieus boek: 'Stamboek der leerlingen van 
Gemeenteschool No. 2'. Voorzitter Eddy Boom 
van Comité 40-45 komt dat boek tegen als hij een 
bezoek brengt bij de Stichting Talent, het zogeheten 
'bevoegd gezag' van de openbare basisscholen 
in Hoorn. Aan de zestien reünisten vertelt hij 
later: 'Dat stamboek lag bij Talent op tafel. Met 
kroontjespen stonden daar de namen van alle 
leerlingen van  Gemeenteschool No. 2. Vanaf 
1914 tot net na de oorlog. Al tellende kwam ik 
tot 490 namen die tijdens de oorlogsjaren op de 
Muntstraatschool les hebben gekregen. Met soms 
achter kindernamen ook bijzonderheden. Dom en 
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het vijftal voorbijlopen op het Achterom, waar hij 
jarenlang woont. Reünist Evert de Rooy vult dat 
aan met: 'We kwamen met een stel kinderen net uit 
het Havenkwartier gelopen, toen het gebeurde. We 
werden weggestuurd en stonden op de hoek van de 
Kaasmarkt. Ik heb die vijf echt horen schreeuwen'.

Joodse onderduikers
Voor Nel Groet-Mets is de oorlog vooral een 
ontmoeting met onderduikers aan de Drieboomlaan. 
Joodse onderduikers vooral. 'We mochten er nooit 
over praten. Soms bracht ik als kind van een jaar of 
dertien brieven naar Aaf Dell en Dieuw van Vliet, 
twee geweldige verzetsvrouwen die onder de neus 
van de Duitsers onderduikers verborgen in hun 
huis aan het Grote Oost. Ik zie nog de knoppen 
naast het schilderij, waarmee van beneden op de 
bovenverdieping alarm kon worden geslagen in 
geval van nood en we hadden ook een kruipruimte 

waar onderduikers letterlijk konden verdwijnen'. 
Nel Groet vertelt ook, dat zij op latere leeftijd toch 
nog veel gedroomd heeft over de oorlogsjaren.
Toch komen uit de herinneringen van de oud-
scholieren niet veel schokkende zaken boven water. 
De terugblik bevestigt eigenlijk de betrekkelijke 
rust in het Hoorn van de jaren 40-45. Zo zegt Dia 
Swagerman ronduit: 'Ik heb in die oorlogsjaren niet 
zoveel schokkends meegemaakt in Hoorn'. En de 
uit Den Helder afkomstige Lydia van der Poel-de 
Bruin herinnert zich uit haar Hoornse schooltijd 
vooral de leuke dingen. 'We speelden op school 
regelmatig het spelletje 'alarm'. Dan doken alle 
kinderen meteen onder de banken'.

Schuilplek voor vader
Toch komen er ook verhalen los over Landwachters 
(leden van de door de NSB opgezette hulppolitie) 
die van bewoners alles wat zij tijdens tochten in 
de omgeving aan eetbare zaken hebben verzameld, 
bij terugkomst in Hoorn afnemen. Verhalen over 
de paarden van een op het Doelenplein staand 
circus, die pardoes door de Duitsers worden 
geconfisqueerd. Verhalen over vaders die via Den 
Helder naar Duitsland worden gestuurd voor de 
zogeheten 'Arbeitseinsatz'. Met de herinneringen 
aan het verdriet van de kinderen dat daarmee 
gepaard ging. Evert de Rooy weet ook nog, dat 
voor zijn vader een schuilplek wordt gegraven. 'Als 
we in de gaten kregen dat er in Hoorn een razzia 
werd gehouden, dan renden we als jongens voor de 
Duitsers uit om te waarschuwen'. Jan Rozenberg, 
die in de oorlogsjaren in de Verlengde Nieuwsteeg 
(tussen Achterom en Westerdijk) woont, vertelt 
daarop dat de onderduikers in een pand aan het 
Achterom dan verdwenen in een ruimte onder de 
zaagbank van een daar gevestigd aannemersbedrijf. 
Kees Tuinstra noemt waar de verhalen over 
onderduikers gaan, ook de naam van politieagent 
Van Duivenvoorde. 'Die wist volgens mij beslist 
waar een aantal onderduikers zich verborgen hield. 
Maar hield over die kennis gelukkig zijn mond 
dicht'.

Hout oogsten    
Er vallen ook namen van onderwijzers en 
onderwijzeressen, zoals Tuinstra, Van Berkel en 
Boot. Conciërge Pieters, die 'boven' woont met zijn 
Corrie komt tot leven. Geert Rijswijk vertelt dat 
hij in de 'zevende klas van Tuinstra' heeft gezeten, 
een zogeheten tussenklas naar het voortgezet 
onderwijs. Die tussenklas krijgt onderdak in de 
Wisselstraat, later gaat Geert als HBS-er naar een 
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lokaal op de bovenverdieping van De Waag en 
pas eind 1945 is de Hogere Burger School aan de 
Johan Messchaertstraat weer beschikbaar voor het 
onderwijs. Geert Rijswijk groeit trouwens op aan 
de Johan Messchaertstraat en ziet dus elke dag 
de Duitse bezetters in de eveneens aan de straat 
gevestigde schoolgebouwen. 'Alleen het fietspad 
aan de huizenkant was toen nog open voor de 
bewoners; de rest van de straat was afgezet. Over 
het algemeen hadden wij als bewoners niet zoveel 
last van de Duitsers'. Ook herinnert Geert zich 
nog de dagen zonder gas en elektriciteit. 'Dan 
werd er gekookt op noodkacheltjes, waarvoor wij 
houtjes uit de houtwal van de Eikstraat bij elkaar 
sprokkelden'. Dirk en Karel Rentenaar halen het 
hout gewoon uit het park. 'Dat was soms best 
gevaarlijk. Als het hard woei dan bestond er 
omvalgevaar omdat bomen onzorgvuldig werden 
ontmanteld. Maar er is gelukkig nooit wat gebeurd'.

Niet vergeten
De laatste herinneringen komen van Hans Back, 
wiens naam niet voorkomt in dat stamboek met 
namen van Gemeenteschool No. 2, maar die wel 
als gast af en toe op deze school les krijgt. 'Of niet, 
want ik wilde wel eens spijbelen via de achteringang 
van de school aan Onder de Boompjes', vertelt hij 
de andere reünisten. Hans' vader is niet alleen 
procuratiehouder bij een Hoornse bank, hij is ook 
voorzitter van de Oranjevereniging en verleent 
hand- en spandiensten aan het verzet. Reden 

voor de Duitsers om hem in 1941 al op zijn 
werk op te pakken en hem via de Roode Steen 
af te voeren naar een Amsterdamse gevangenis. 
Hans Back is dan vier jaar oud. Na een maand 
of drie komt vader weer thuis. Ook staat Hans 
Back op het Kerkplein als de vijf mannen als 
vergeldingsmaatregel worden geëxecuteerd. Hij ziet 
en hoort nog het machinegeweer waarmee de vijf 
worden neergeschoten. Het zijn gebeurtenissen, die 
nu nog steeds in zijn herinneringen gegrift staan. 
'Voor mijn kinderen heb ik over die oorlogsjaren 
een boek gemaakt. Zodat ook zij mijn herinneringen 
niet zullen vergeten'.

Niet te koop
Na alle verhalen lopen de meeste reünisten nog 
even naar de Muntstraatschool. De schoollokalen, 
tegenwoordig bevolkt door een handvol 
kunstenaars, roepen nog veel meer herinneringen 
op. 'Dat was de klas van Tuinstra. Daar liepen we 
naar de speelplaats en oh ja, daar waren de wc`s'. 
Tijdens de rondgang worden de reünisten meteen 
geconfronteerd met de kunst van de huidige 
gebruikers. Kunstenaar Louis Swagerman krijgt de 
lachers meteen op zijn hand met de mededeling 
dat alles te koop is. Maar niet te koop zijn de 
herinneringen van zestien mensen die meer dan 
zeventig jaar geleden geconfronteerd worden met 
de oorlog. Die moeten – om Hans Back aan te halen 
– worden doorgegeven aan volgende generaties. 
Om te voorkomen!

 

Men schrijft ons:
Donderdagmiddag half twee; het is rustig op de Algemene 
Begraafplaats. Op dat moment zijn slechts twee bezoekers 
aanwezig: een dame en haar tienjarig zoontje. Elk jaar na de 
bevrijding brengt zij, als zo velen, bloemen op het graf van 
de omgekomen Engelsen. Dit jaar mag haar zoontje dit mee-
beleven. Nauwelijks heeft zij haar vrijwillige plicht vervuld en 
haar jongen iets meegedeeld en meegegeven voor z'n leven of 
de rust wordt zachtjes verstoord. Twee kleine peuters komen 
het kerkhof op. Twee jongetjes, één van misschien vier of vijf 
jaar, één nog maar twee of iets meer. Ze lopen rond, pad in, 
pad uit. Ze doen geen kwaad, trippelen heen en weer, alsof zij 
iets zoeken. Wat moeten ze toch? Die behoren hier toch niet? 
Zal ik ze wegsturen? Zo zijn de gedachten van de dame. Maar 
ze behoeft geen besluit te nemen, want de peuters stevenen 
op haar af en de oudste vraagt: 'Waa, waa.... waar benne de 

Duitsers?' Mevrouw kijkt ze eens aan en gelukkig ze begrijpt de 
vraag. Toch geen Duitsers? Je bedoelt Engelsen. Ja, knikken veel 
betekenend twee kinderkopjes.
'Nu die zijn hier' wijst de dame. Tevreden, dat ze de goede plaats 
dus hebben, komen uit twee warme knuistjes een handjevol 
madeliefjes te voorschijn en die worden op de rand van het 
graf gelegd. De allerkleinste grabbelt nog wat uit z'n zak en 
brabbelt vragend: 'Kraan, kraan'. Als die gewezen is en de 
groote jongen meegaat, blijkt, dat de laatste schat een verroest 
zandvormpje is. Daar wordt water in gedaan. Half ledig komt 
het bij de bloemetjes aan, maar er zit schijnbaar nog genoeg in. 
Want samen verzamelen ze de al weggewaaide madeliefjes en 
zetten ze in de 'bloemenvaas'. Geen bloempje blijft liggen. Het 
bakje wordt recht voor het graf gezet. Ze kijken het geheel nog 
eventjes aan en verlaten zonder iets te zeggen, de stille plek. Ze 
hebben hun plicht gedaan. De ceremonie is ten einde.

uit dagBlad Voor west-friesland d.d. 4 mei 1955
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Gemeente en burgerij van Hoorn adopteerden 
Staf Palmboomdivisie

frAns ZAck

Twee dagen na de capitulatie van Japan, op 17 
augustus 1945, riep Soekarno de onafhankelijkheid 
van Indonesië uit. De Nederlandse regering 
weigerde daarin mee te gaan. Bovendien was er na 
de overgave van de Japanse bezetter een chaotische 
toestand ontstaan in het toenmalige Nederlands 
Indië. Om orde op zaken te stellen besloot de 
Nederlandse regering een troepenmacht naar het 
overzeese gebied te transporteren. In de periode 

van 1946 tot 1950 heeft de Nederlandse regering 
dan ook maar liefst zo'n 200.000 militairen naar het 
toenmalige Nederlands Indië overgebracht. 
Aanvankelijk waren dat OVW-ers (Oorlogs 
Vrijwilligers), die aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog zich in het toen al bevrijde Zuid-
Nederland hadden gemeld om te helpen de rest 
van Nederland van de Duitse bezetter te ontdoen. 
Tegen de tijd dat deze nieuwbakken soldaten 
geoefend waren was de oorlog in Europa echter 
beëindigd. Het ging hier om zo'n 25.000 militairen 
die vervolgens als eersten werden verscheept naar 
Nederlands Indië om daar orde op zaken te stellen.
Al snel bleek dat de toestand aldaar zodanig uit de 
hand dreigde te lopen dat er meer militairen nodig 
waren. Om die reden werden de dienstplichtigen die 
geboren waren in de jaren 1925-1929 opgeroepen 
om uitgezonden te worden. De eerste lichting die 
onder de wapenen werd geroepen was die van 
1945 waarbij het ging om mannen die geboren 
waren in 1925. Deze lichting werd uitgezonden 
naar Nederlands Indië onder de vlag van de 7 

December-Divisie met als embleem het wapen van 
Batavia. Dit embleem bestaat uit een rechtstandig 
wit zwaard, aan weerszijden omgeven met een 
lichtgroene lauwertak, door middel van een oranje 
lint. Naast het handvat van het zwaard de witte 
letters EM (Expeditionaire Macht). 
Mede door de situatie in het onvoorstelbaar grote 
land bleek er al snel behoefte aan meer militairen. 
Dat werd lichting 1946, waarmee de 2e Divisie 
gevormd werd met als embleem de palmboom, 
het wapenschild van Jan Pietersz. Coen. Voor de 
gemeente en burgerij van Hoorn was dit gegeven 
aanleiding om de staf van deze divisie te adopteren. 
Het welzijn van 'onze jongens overzee' speelde in die 
dagen een belangrijke rol. Vrijwel iedereen had wel 
een familielid, vriend of bekende die was opgeroepen 
en uitgezonden naar Indië. Daarom waren er tal 
van mogelijkheden om de jongens een hart onder 
de riem te steken. Zo was daar b.v. de N.I.W.I.N. 
(Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië) 
die zich inzette voor de welzijnszorg onder de 
militairen in Indië. Er werden in ons land tal 
van acties gehouden waarbij het voornamelijk 
ging om geldinzameling. Daarnaast werden ook 
goederen ingezameld waaronder b.v. tijdschriften, 
sportartikelen, boeken, grammofoonplaten en 
films. Ook waren er oranje blikjes met N.I.W.I.N.-
sigaretten voor de militairen overzee beschikbaar. 
In het kader van deze acties nam de gemeente en 
burgerij van Hoorn de staf van de 2e divisie voor 
haar rekening.

PAlmbOOmdivisie geAdOPteerd

Een eenvoudig wit 

houten kruis markeert 

het graf van de uit 

Hoorn afkomstige 

Hofmeester 2e klasse 

Jacob Stuijfbergen

Het originele mouwembleem van de 

Palmboom divisie, ontleend aan het 

wapenschild van Jan Pieterszoon Coen. 

Legerorder 918 die het embleem invoerde, 

eindigde met de woorden; 'dat het 

personeel der 2e divisie er steeds indachtig 

aan mogen zijn dat de uitspraak van Jan 

Pieterszoon Coen – daer can in Indien wat 

groots (worden) verricht – ook voor het 

heden geldt, uiteraard thans in de geest 

van de 7-december verklaring van Hare 

Majesteit de Koningin'. Door het vele wassen 

van de kleren in de tropen verkleurde het 

stoffen embleem al snel en zou daarom 

spoedig worden vervangen door een 

emaille-uitvoering



23

PAlmbOOmdivisie geAdOPteerd

Een groots afscheid
Vanaf februari 1947 vertrokken de eerste 
manschappen van de Palmboom-divisie naar 
Nederlands Indië. In juni van dat jaar zou ook de in 
Amersfoort gelegerde staf worden uitgezonden. Aan 
de vooravond van hun inscheping werd besloten 
dat deze manschappen nog een officieel bezoek aan 
Hoorn zouden gaan brengen.
Dit gebeurde op woensdag 21 mei 1947 met een 
grote parade door de stad. Voorafgegaan door 
tamboers en pijpers trokken de manschappen 
onder enorme belangstelling van de burgerij door 
de straten van Hoorn. Op het bordes van de 
Statenpoort, het toenmalige stadhuis van Hoorn 
aan de Nieuwstraat, werd de parade afgenomen. 
Naast diverse hoogwaardigheidsbekleders en 
andere gasten waren dat burgemeester Leemhorst 
en generaal-majoor W.J.K. Baay. Na de parade 
werd voor het stadhuis front gemaakt en werden 
de troepen toegesproken door burgemeester 
Leemhorst en generaal-majoor Baay.
Het Nieuw Noordhollands Dagblad van 22 mei 
1947 schrijft hier het volgende over:
'Het is mij een voorrecht u hier welkom te heten, een 
voorrecht dat versterkt wordt doordat hier door een 
eenvoudige plechtigheid een band wordt gesmeed 
tussen de Staf der Tweede Divisie en Hoorn. Deze 
band zal sterker worden bij uw vertrek naar het 

Verre Oosten. Een moeilijke taak zal u wachten 
waarbij van u zal worden gevergd moed, beleid 
en trouw. Deze eigenschappen zult gij tonen. Uw 
taak zult gij volbrengen zonder versagen. Gedragen 
door de sympathie en de wil van het Nederlandse 
volk zult gij de belofte waar maken, die eens 
hebben geklonken uit de Koninklijke mond. Onze 
goede wensen zullen u vergezellen, ons vertrouwen 
doet u uitgeleide, onze eerbied sterke u en onze 
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de graven van ruim 5.000 oorlogsslachtoffers. 
Daarnaast zijn er de erevelden Ancol in Jakarta, 
Menteng Pulo, eveneens in Jakarta, Pandu in 
Bandung, Candi en Kalibanteng, beide in Semarang 
en Kembang Kuning in Surabaya. Van ruim duizend 
gesneuvelde militairen is het lichaam nooit meer 
teruggevonden. 
Ook vier dienstplichtige militairen uit Hoorn zijn 
gesneuveld bij de politionele acties in Indonesië. Op 
de eerste plaats was daar de op 31december 1926 
in Hoorn geboren Gerrit Ensink. Op 7 november 
1946 werd Gerrit opgeroepen voor de dienstplicht. 
Hij werd geplaatst bij het Garderegiment Jagers 
en maakte deel uit van de Palmboomdivisie. Na 
zijn opleiding vertrok hij op 30 mei 1947 met het 
stoomschip Johan de Wit naar Nederlands Indië. 
Dit troepentransportschip arriveerde op 28 juni 
in Soerabaya. In afwachting van repatriëring naar 
Nederland verbleef het 4e Garderegiment Jagers 
waar Gerrit toe behoorde op Oost-Java. Daar was 
in de nacht van 10 op 11 augustus 1949 een 
staakt-het-vuren ingegaan. Desondanks sloeg voor 
Gerrit het noodlot toe toen in de middag van 19 
augustus 1949 het voertuig waarin hij zich bevond 
te Nogosari, nabij Kampak op Oost-Java, op een 
mijn reed. Samen met sergeant Matthijs Diepeveen 

dankbaarheid zal u bij uw terugkomst tegemoet 
treden', aldus burgemeester Leemhorst.
Namens de officieren, korporaals en manschappen 
sprak generaal-majoor Baay vervolgens een 
dankwoord. Hij drukte er zijn dankbaarheid over 
uit, 'dat even voor de verscheping der Tweede 
Divisie, getoeft kan worden in de gastvrije stede 
Hoorn.' Onze plicht, aldus de generaal, 'zullen wij 
met des te groter gevoel voor verantwoordelijkheid 
volbrengen, nu wij ons geschraagd weten door 
het Nederlandse volk. Met grote dankbaarheid 
nemen wij het grote geschenk der adoptie aan en 
wij zullen onze plicht doen in de geest van ons 
beider levensspreuk 'Ende Dispereert niet', aldus 
het verslag in de krant.
Na deze ceremonie marcheerden de troepen af 
terwijl de hogere militairen van de Staf, samen met 
genodigden, nog enige tijd in het stadhuis verbleven. 
De manschappen marcheerden af richting het 
toenmalige hotel 'De Roskam' aan de Noorder 
Veemarkt. Daar werd gelegenheid geboden om zich 
te verfrissen en enkele consumpties te gebruiken. 
Begin juni 1947 vertrok de Staf 2e Divisie met 
het troepentransportschip S.S. Volendam naar 
Nederlands Indië. Na aankomst in Nederlands 
Indië werd generaal-majoor Baay commandant van 
de X-brigade. Zijn hoofdkwartier was gevestigd in 
Soerabaya op Oost-Java. De meeste eenheden van 
deze divisie keerden in januari en februari 1950 
terug naar Nederland.

Zij die niet terug kwamen
Voor velen van de uitgezonden militairen betekende 
dit een afscheid van het moederland voor vaak een, 
twee of drie jaar en in sommige gevallen nog langer. 
Van de in totaal bijna 200.000 manschappen 
zouden er ruim 6.200 nooit meer thuis komen. De 
meeste van hen liggen begraven op één van de zeven 
op Java gelegen erevelden. Het ereveld Leuwigajah 
in Cimahi is van deze erevelden de grootste met 
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klasse bevorderde Simon zou op 9 juli 1948 bij 
een verkeersongeval om het leven komen. Hij 
werd begraven op het Ereveld Kembang Kuning te 
Surabaya.

Dirk Peters is de vierde in de rij van Hoornse 
militairen die in Indonesië zijn achtergebleven. 
Dirk werd op 28 oktober 1926 te Hoorn geboren 
en werd op 15 juli 1946 opgeroepen om zijn 
dienstplicht te vervullen. Hij werd geplaatst bij 
de Cavalerieschool en ingedeeld bij het Pantser 
Eskadron Nederlands Indië. Via Engeland vertrok 
hij daar op 24 februari 1947 naar Nederlands Indië 
en kwam op 26 maart aan in Tandjong Priok. Als 
huzaar der eerste klasse sneuvelde Dirk op 20 april 
1949 toen het voertuig waar hij zich in bevond op 
een mijn liep. Dirk Peters werd op 21 april 1949 
begraven op de Europese begraafplaats gelegen aan 
de Dj. Djebres te Solo. Een aantal jaren later werd 
hij herbegraven en zijn graf is nu te vinden op het 
Ereveld Candi te Semarang.
Op 27 december 1949 vond de overdracht aan de 
nieuwe opgerichte regering van Indonesië plaats. 
Daarmee kwam een einde aan een oorlog die 
'politionele actie' werd genoemd. Het woord 'oorlog' 
was na 1940-1945 nog te veel beladen om dit te 
gebruiken voor een opstand in de eigen kolonie. 
Onze jongens kwamen echter in een vuile oorlog 
terecht die naast de ruim 6.200 Nederlanders een 
veelvoud aan levens aan de Indonesische kant heeft 
gekost.

Met dank aan:

Oorlogsgravenstichting (OGS), Den Haag

Westfries Archief, Hoorn

Westfries Museum (Cees Bakker), Hoorn

Stichting Marechaussee Contact, Buren

Commando Diensten Centra, Min. van Defensie, Kerkrade

Stichting het Veteraneninstituut, Doorn, dhr. M. Elands

uit Veenendaal verloor Gerrit het leven. Zij liggen 
nu begraven op het ereveld Kembang Kuning in 
Surabaya na aanvankelijk begraven te zijn geweest 
op de begraafplaats te Toeloengagoen.
De tweede uit Hoorn afkomstige militair die in 
Indonesië het leven heeft gelaten is Jan Engel. Op 
22 juni 1948 werd de op 24 februari 1929 geboren 
Jan Engel opgeroepen als gewoon dienstplichtige. 
Hij kwam terecht bij het Regiment Technische 
Troepen en vertrok op 16 februari 1949 met het 
stoomschip Waterman naar Indonesië. Al op 9 juli 
van dat jaar zou hij komen te overlijden aan de 
gevolgen van een verkeersongeval. Jan Engel werd 
op 10 juli 1949 ter aarde besteld op het voorlopig 
militair ereveld te Madoen. Later zou dit ereveld 
worden opgeheven en werd Jan Engel herbegraven 
op het Ereveld Kembang Kuning te Surabaja.
Jacobus Simon Petrus Stuijfbergen is de derde 
Hoornse militair die in Indonesië is omgekomen. 
De op 11 juli 1929 geboren Simon Stuijfbergen 
was op 27 augustus 1949 een vrijwillige verbintenis 

aangegaan als hofmeester der derde klasse bij 
de Koninklijke Marine. Na zijn opleiding in het 
Marine Opkomstcentrum te Voorschoten en 
het Marine Opleidingskamp Hilversum werd 
hij op 15 november 1946 overgeplaatst naar de 
Mijnenveegdienst. Op 16 september 1947 vertrok 
Simon met de Hr. Ms. Abraham van der Hulst 
naar Indonesië. De inmiddels tot hofmeester 2e 
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van de twintigste eeuw op. De stroming ontstond 
als reactie op het functionalisme, waar de functie 
van het gebouw als maatgevend werd gezien. De 
bloeiperiode van het traditionalisme lag in de jaren 
'20 en '30, in de jaren '50 nam de invloed weer af. 
In het functionalisme moeten alle uiterlijke 
kenmerken van het bouwwerk een afspiegeling zijn 
van de functionele elementen. Het basisidee van 
het functionalisme is dat de schoonheid ligt in zijn 
functie. Schoonheid van het gebouw is geen doel 
op zich. Versieringen aan gebouwen komen niet 
voor als deze geen functie hebben. De Amerikaanse 
architect Louis Sullivan (Chicago, begin 20ste 
eeuw) vatte dat met Form Follows Function bondig 
samen. Vorm volgt functie.
De Delftse School is de belangrijkste stroming 

binnen het traditionalisme. Hierdoor worden deze 
termen vaak door elkaar gebruikt. De architectuur 
van de Delftse School heeft de wederopbouw tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog in sterke mate 
beheerst, wat illustratief lijkt voor de populariteit 
en het vertrouwen in de toekomstwaarde ervan. 
Critici stellen echter dat de macht van de Delftse 
School te groot was. Zo groot dat architecten die 
geen deel van deze groep uitmaakten te weinig 
kansen kregen om hun ontwerpen uit te voeren. 
Dat lag ook aan het feit dat er weinig vertrouwen 
was in de nuchtere en zakelijke architectuur van 
de modernisten met in het begin de Stijlgroep, 
opgevolgd door de 'De 8'. Acht Amsterdamse 
architecten die rationeel waren in de ware zin. Dat 
wil zeggen: alles moest wijken voor de eisen van 
de opdracht. Volgens de architecten van de Delftse 
School lag schoonheid juist in eenvoud en was een 
goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval 
belangrijk. Architectuur moest nederig zijn en 
vooral niet opvallen. De functie van een gebouw 
moest tot uitdrukking komen in de vorm. Vandaar 
werd ook een groot onderscheid gemaakt in de 
vormgeving van woonhuizen (simpel en ingetogen) 
en publieke gebouwen als stadhuizen, scholen en 
kerken, die juist monumentaal moesten zijn om hun 
functie te benadrukken. De scholengemeenschap 

jAAP vAn der HOut

Het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord zijn een 
staalkaart van diverse architectuuruitingen. Het 
aardige is dat de wijken zijn verdeeld in kleinere 
eenheden die over een grote tijdsperiode tot stand 
kwamen. De Koepoortsweg, Tweeboomlaan, 
Drieboomlaan en Venenlaan zijn al bestaande, 
oude structuren binnen deze wijken. Daar varieert 
de bebouwing tussen de zeventiende eeuw en 
vooroorlogs. De naoorlogse woningen, die uit de 
wederopbouwperiode, zijn in kleine, in architectuur 
samenhangende complexen door verschillende 
architecten gerealiseerd. Ze vertellen samen de 
geschiedenis van de wederopbouwperiode in 
Hoorn.

Traditionalisten en modernen
Ook in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn 
de verschillen in architectuuropvattingen zichtbaar. 
In de vijftiger jaren was de landelijke tweestrijd in 
de architectuur tussen de traditionalisten, met name 
de Delftse school, en de modernen nog in volle 
gang. Het traditionalisme kwam in de beginjaren 
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Werenfridus aan de Keyzerstraat/Liornestraat  
en enkele bedrijfsruimten met bovenwoningen 
aan Achter de Vest/Achterstraat zijn hier goede 
voorbeelden van.
Veel van de kleine complexen in het 
Venenlaankwartier en Hoorn-Noord zijn binnen 
de uitgangspunten van de traditionalisten dan wel 
de Delftse School uitgevoerd. Pas bij de grotere 
complexen in Hoorn-Noord wordt er volgens de 
inzichten van de modernen gebouwd. Het nu 
volledig verbouwde Liornehuis is één van de eerste 
voorbeelden van deze stijl in Hoorn evenals het ook 
al verbouwde wijkcentrum De Zaagtand. 

Korte geschiedenis van de volkshuisvesting
Tussen 1905 en 1921 worden er in Hoorn zes 
woningbouwverenigingen opgericht. Deze bouwen 
in die periode in het Venenlaankwartier en in 

Hoorn-Noord sociale woningbouwprojecten. In 
de periode daarna tot de Tweede Wereldoorlog 
worden vrijwel geen sociale woningbouwprojecten 
gerealiseerd. Dat is onder andere het gevolg van 
het feit dat het rijk na de sterke stimulering van 
de bouw van Woningwetwoningen vanaf 1901, 
uit bezuinigingsoverwegingen de subsidiekraan 

vrijwel geheel afsluit. In het hele land, ook in 
Hoorn ontstaan woningtekorten, omdat ook 
tijdens de oorlogsjaren de bouw vrijwel stilligt 
en zelfs woningen door oorlogshandelingen 
onbruikbaar worden. Pas in 1947 worden de 
eerste complexen weer gebouwd, waarbij de 
architecten en corporaties met forse problemen te 
maken krijgen. Er is een groot tekort aan goede 
bouwmaterialen en de woningen moeten zo sober 
en goedkoop mogelijk worden gerealiseerd. De 
naoorlogse woningbouw in Hoorn, uit de vijftiger 
jaren, bestaat uit kleinere complexen verspreid over 
vooral het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord. 
In 1957 komt het college van Burgemeester en 
Wethouders met het voorstel om het groter aan te 
pakken. Samen met de woningbouwverenigingen 

Arbeidersbelang, Binnenblijf en Goed Wonen wordt 
besloten een uitbreidingsplan met 550 woningen te 
realiseren in het gebied tussen Drieboomlaan en de 
Nieuweweg en dit plan te laten ontwerpen door één 
architectenbureau. Het argument is dat er voor dit 
stadsdeel een nieuw, fris woningtype moet komen. 
In de stijl van de modernen zouden we kunnen 
zeggen.

De contingenten vanaf 1960
Hoorn krijgt in 1960 een contingent van 93 
woningwetwoningen toegewezen. Dit aantal vindt 
zijn grond in het feit dat Hoorn een industriekern 
is. Zonder deze aanwijzing waren het er maar 23 
geweest. In 1960 wordt toestemming verleend 
voor 25 koopwoningen van het Bouwfonds, 26 
premiewoningen en twee woningen in de vrije sector. 
Voor 1961 worden er veertig woningwetwoningen 
toegewezen, waarvan 21 woningen voor personeel  
dat in de industrie werkzaam is. In november 
1961 vindt er een uitgebreide discussie in de raad 
plaats over de bouw van 120 woningwetwoningen 
door Arbeidersbelang op het terrein tussen de 
Goudsmidstraat en de Metselaarstraat. De huur 
van deze woningen ligt tussen de f17,- en f20,- 
per week. De goedkoopste en kleinste woningen 
zijn bedoeld voor alleenstaanden. De duurdere 
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vormgeving en detaillering te worden gerenoveerd. 
De meest bijzondere naoorlogse sociale 
woningbouwcomplexen verdienen het beschermd 
te worden. Het is toch vreemd dat sommige sociale 
woningbouwcomplexen van voor de oorlog al in de 
jaren zeventig een monumentale status kregen en 
dat dit vijftig jaar later voor de fraaiste complexen 
uit de wederopbouwperiode nog niet is geregeld. 
Voor de komende jaren is het een opgave om de 
samenhang in deze complexen bij de komende 
renovaties te beschermen. 

Veel van deze complexen zijn nu aan groot 
onderhoud toe. De eisen van de tijd zijn drastisch 
veranderd. Vooral de energiemaatregelen, zoals 
isolatie van daken en gevels, kunnen grote gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van de architectonische 
verschijningsvorm. De opgave is lastig. Enerzijds 
moet de architectonische samenhang in deze 
complexen bij de komende renovaties worden 
beschermd. Goede renovatie kan echter ook een 
nieuwe 'laag' aan de geschiedenis toevoegen., die 
de gebouwen duidelijk in deze tijd plaatst. Dit kan 
zodanig dat er een geheel nieuwe architectuurvorm 
wordt gekozen of dat er nieuwe eigentijdse 
elementen aan worden toegevoegd met behoud van 
de kenmerken van het complex. Opdrachtgevers 
en architecten moeten doordrongen worden van 
het belang om geschiedenis beleefbaar te houden. 
De verbouwing van het Liornehuis is een goed 
voorbeeld, een voorbeeld waarbij een eigentijdse 
aanpak er voor heeft gezorgd dat het gebouw is 
gemoderniseerd en toch herkenbaar is gebleven. 

Zorgvuldige omgang met de naoorlogse 
complexen
Aandacht voor de geschiedenis en de samenhang 
tussen verschillende complexen is moeilijk. Het 
vraagt van alle betrokken partijen commitment. 
Het is een andere manier van denken en werken. 
Complexen die tot grote tevredenheid van de 
bewoners leuk zijn opgeknapt, met mooie nieuwe 
daken, kozijnen en goten, kunnen toch binnen 
het grotere geheel uit de toon vallen. Het complex 
woningen tussen de Van Beijerenstraat en de 
Willemsweg is zo een voorbeeld. Een renovatie 
die een les is voor de volgende renovaties. De 
meeste passanten vinden het weer een leuk en 
fris opgeknapt complex. Voor het behoud van 
de kwaliteit van de architectuur uit de vijftiger 
jaren, de leesbare architectuurgeschiedenis, én de 
samenhang in een buurt, hadden bij de renovatie 
andere keuzes gemaakt moeten en kunnen worden. 

woningen, voor gezinnen, hebben drie slaapkamers. 
In 1963 zijn in Hoorn-Noord 252 woningen in 
uitvoering. Daarnaast wordt de bouw van 115 
woningen gestart. Na 1 januari 1964 komen er nog 
ca. 550 woningen in Hoorn-Noord. 175 worden in 
1964 gerealiseerd. Eind 1963 stelt de gemeenteraad 
het Uitbreidingsplan in onderdelen van Hoorn-
Noord vast. De fractie van de PvdA dient een 
bezwaarschrift tegen dit plan in bij Gedeputeerde 
Staten. Het bezwaar is tweeledig. Het eerste bezwaar 
is van stedenbouwkundige aard. De fractie is tegen 
de bebouwing in het plan van de NV Anggrek. 
Deze firma was een fruit- en orchideeënkwekerij 
ter plekke met een grondpositie. In dit plan is 
hoogbouw opgenomen (3 flats van 9 lagen) waarbij 
de PvdA vooral bezwaar tegen de hoogbouw heeft. 
Het tweede bezwaar is van financiële aard. Volgens 
de PvdA heeft het college mogelijkheden geschapen 
waardoor bepaalde winsten door Anggrek en 
Aannemer Van Wijnen mogelijk zijn gemaakt. 

Ondanks de woningtekorten loopt niet alles even 
vlot. Dit blijkt onder andere doordat van de 27 
zaagtandwoningen aan de Liornestraat in twee jaar 
tijd slechts de helft verkocht is. Dat lag nog niet aan 
de verkeersdrukte. De Liornestraat was toen nog 
geen verkeersader.

De architectuur van de wederopbouw
Als gezegd stonden de architecten uit de 
wederopbouwperiode voor een lastige opgave. 
De woningbouw moest sober zijn en goedkoop. 
Desondanks hebben deze architecten de uitdaging 
met verve ter hand genomen. En de complexen 
die ze realiseerden getuigen van hun kundigheid 
en creativiteit. Met weinig middelen zijn aardige 
complexen tot stand gekomen, die het verdienen 
om ook in de toekomst met zorgvuldigheid voor de 
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De stijlkenmerken
De woningen, zoals  op de luchtfoto,  hebben een 
aantal kenmerken die er voor zorgen dat het wijkje 
één geheel vormt en dat het duidelijk ook uit één 
tijd komt. De buurt bestaat zowel uit koop- als 
huurwoningen. De samenhang tussen de woningen 
is groter dan de verschillen. Het gaat hierbij om een 
aantal eenvoudige stijlkenmerken die samen voor 
deze samenhang zorgen. 

Deze samenhang wordt gekenmerkt door de 
volgende gemeenschappelijke details:
•	 Eenvoudige bouwmassa's,
•	 Eenvoudige architectuur,
•	 Dakoverstekken,
•	 Lange gootlijnen,
•	 Schoorstenen op de daken.

Kritiek op de renovatie
Bij deze renovatie zijn de verkeerde keuzes gemaakt. 
De woningen zijn op de verkeerde plekken 
opgeleukt en de samenhangende details zijn 

verdwenen. Daarnaast hebben de architectonische 
keuzes niet geleid tot een eigentijdse toevoeging 
met aandacht voor het origineel. Op basis van 
de in de buurt voorkomende details had er voor 
hetzelfde geld wel een goede renovatie kunnen 
worden uitgevoerd. Een renovatie die de vijftiger 
jaren in zijn waarde zou hebben gelaten. Nu komen 
deze woningen los van hun omgeving en valt 
het als geheel in architectonische en historische 
zin uit elkaar. Het is jammer genoeg geen goede 

eigentijdse architectuur, zoals bij het Liornehuis. 
Goede eigentijdse toevoegingen hadden dat kunnen 
voorkomen.

Wat er is mis gegaan
De eenvoudige, lange goot aan het openbare 
gebied is vervangen door een verspringende, grof 
vormgegeven goot. Eenvoudige, lange gootlijnen 
zijn kenmerkend voor de vijftiger jaren. De 
dakoverstekken zijn verdwenen en vervangen 
door een brede kantplank. In deze buurt zijn de 
dakoverstekken met gootklossen bij alle woningen 
medebepalend voor het samenhangende deel. 
Ondanks dat in de Welstandsnota nadrukkelijk 
staat dat de schoorstenen kenmerkend zijn voor 
deze complexen en behouden moeten worden, 
zijn deze verdwenen en vervangen door een serie 
pijpjes uit het dak. 
Wanneer in plaats van de opgeleukte goot een 
dakoverstek was gemaakt in de stijl van de buurt en 
de dakdoorvoeren waren gegroepeerd in één object, 
waren de stijlkenmerken van deze woningen uit 
de wederopbouwperiode voor hun omgeving 
behouden gebleven.  Het is jammer dat er binnen 
het ontwerpproces zo weinig aandacht was voor de 
samenhang van deze plek.

Meer aandacht voor eigenheid en 
samenhang
Wat we van deze renovatie voor de toekomst 
kunnen leren, is dat we veel scherper gericht 
moeten zijn op de samenhang van de buurten 
en de vaak eenvoudige details die ze bindt. Nu 
is de woningbouw uit wederopbouwperiode 
aan de beurt, maar Hoorn staat hierna nog een 
grote opgave te wachten met de woningen uit de 
beginperiode van de stad als groeikern.

Met dank aan Joost Buchner en Werner Krijgsman
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wij op zo'n manier volledig verrast werden. Zomaar 
wat krijgen. Zonder voorwaarden vooraf, zonder 
enige beperking. Dat geeft dan plotseling onver-
wachte mogelijkheden. Natuurlijk, je kan een 
dergelijke schenking toevoegen aan reserve- en 
onderhoudsfondsen. Maar je hebt ook de kans 
om een keer echt iets toe te voegen aan je monu-
mentale bezit. In stijl toe te voegen. En dat is dus 
een nieuw gebrandschilderd glas-in-lood raam 
geworden. 

Onlosmakelijk verbonden
Brandschilderen en glas-in-lood. Twee verschillende 
begrippen die vaak letterlijk onlosmakelijk 
aan elkaar zijn verbonden. De oudste bekende 
gebrandschilderde kerkramen dateren uit circa 
1050 en bevinden zich in Augsburg in Duitsland. 
In vergelijking met andere landen heeft Nederland 
maar een beperkt aantal uitingen van deze vorm 
van glaskunst. Met name in de 16de en 17de eeuw 
zijn veel glas-in-lood ramen verloren gegaan. Later 
in de 18de eeuw raken veel ramen in ongerede 
en worden die veelal bij gebrek aan kundige 

HAns rijsWijk

'De vergadering wordt gestart met een bericht van de 
voorzitter. Hij vraagt de bijzondere aandacht van alle 
aanwezigen in de vergadering. Een Hoornse familie 
die onbekend wenst te blijven voor de buitenwacht, 
heeft toegezegd de Stichting Oosterkerk een aanzienlijk 
bedrag te schenken. Het bestuur besluit op voordracht 
van voorzitter en penningmeester dit bedrag te besteden 
voor de verwerving van een glas-in-lood raam. De 
opzet is dat op het te realiseren raam schepen worden 
getoond'. 
De voorzitter tijdens die vergadering van de 
Stichting Oosterkerk op 3 september 2014 is Eddy 
Boom. Op 11 maart 2016 is het dezelfde voorzit-
ter die aan conservator maritieme collecties drs. 
Jeroen van der Vliet van het Rijksmuseum vraagt 
om samen met wethouder Judith de Jong van de 
gemeente Hoorn het nieuwe raam met de titel 
'Ode aan Hoorns maritiem verleden' te onthullen. 
Eddy Boom: 'Binnen mijn bestuurlijke achtjarige 
periode in de Stichting Oosterkerk is dit de eerste 
keer – buiten de verkrijging van een deelerfenis – dat 

'Ode AAn HOOrns mAritiem verleden':  nieuWe glAs-in-lOOd rAAm vOOr OOsterkerk
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ambachtslieden vervangen door (niet gedecoreerd) 
doorzichtig zogeheten Frans glas. Soms ook worden 
ramen uit geldgebrek 'staande beens' verkocht aan 
rondreizende handelaren. 
Dat laatste lot treft ook de uit 1519 stammende 
stenen opvolger van de in 1450 opgetrokken 
houten Oosterkerk of Sint-Anthoniskerk in Hoorn. 
Als eind jaren zestig van de 20ste eeuw de plannen 
voor een restauratie van het – dan volledig vervallen 
– Godshuis vastomlijnde contouren krijgen, 
is in de Oosterkerk alleen nog het zogeheten 
Admiraliteitsraam te zien. Dit imposante raam (9.40 
x 3.60 meter) is in 1620 geschonken door 'De heere 
gecomiteerdt admiraliteyt'. Tijdens de restauratie 
keert het Bossuraam (afbeeldend de Slag op de 
Zuiderzee in 1573) in stukken en brokken terug 
uit de kelders van het Rijksmuseum in Amsterdam, 
waar het dan al decennia lang ligt opgeslagen. 
Verder worden nog in de jaren voor de officiële 
ingebruikname in 1982 van de Oosterkerk drie 
kopieën van verdwenen gebrandschilderde glas-
in-lood ramen (raam Enkhuizen, raam Alcmaria 
en Damiateraam) aangebracht. Ook komen er 
drie nieuwe ramen (twee – naar een ontwerp uit 
1731 – met wapens van opgeheven gemeenten in 
West-Friesland en een Gildenraam). In 2007 komt 
daar nog een negende raam bij: dat van de twaalf 
Hoornse poortjes, een geschenk van de dan 50 jaar 
bestaande Kerkmeijer-de Regt Stichting.
 
Voorwerk al gedaan
Tijdens die eerder genoemde vergadering van 
de Stichting Oosterkerk blijkt, dat de Hoornse 
weldoener tijdens een mailwisseling met een 
bestuurslid al eens heeft geïnformeerd naar de 
mogelijkheden van een belastingvrije schenking. 
Uiteindelijk resulteert die mailwisseling in een 
contact tussen enerzijds die welwillende inwoner van 
Hoorn en anderzijds voorzitter en penningmeester 
van de Oosterkerk. Als op 3 september in de 
bestuursvergadering de schenking ter sprake komt 
hebben voorzitter Eddy Boom en penningmeester 
Dick Louwman al het nodige voorwerk gedaan 
voor de realisering van een gebrandschilderd raam. 
Eddy Boom: 'Bij ons beiden kwam ook meteen het 
maritieme verleden naar boven als onderwerp. En 
het was eigenlijk voor ons ook meteen duidelijk 
dat niemand anders dan historicus en tekenaar 
Peter Dorleijn zo'n raam moest ontwerpen. Hij 
geldt immers door de publicatie van het vijfdelige 
standaardwerk 'Van gaand en staand want' als 
meest deskundig op het gebied van de visserij op 
de voormalige Zuiderzee'. 

In de herfstmaanden van 2014 is het duo Boom-
Louwman op zoek gegaan naar een vakkundige 
glazenier die een dergelijke mega-opdracht ook 
zou kunnen verwezenlijken. De keuze viel op 
glazenier drs. Marije Wolfswinkel van Glasatelier 
Lichtraamwerk in Noord-Scharwoude. 'De keuze 
werd mede ingegeven door het feit, dat tussen 
ontwerper en glazenier meteen een goede klik 
ontstond en die is onontbeerlijk voor het bereiken 
van een optimaal resultaat', licht Eddy Boom de 
keuze toe. 

Drie hoofdonderwerpen
Alle voorbereidingen resulteren in een presentatie 
van het ontwerp tijdens een bijeenkomst met 
vrijwilligers van de Oosterkerk op 3 januari 2015. 
In de Oosterkerk laat ontwerper Peter Dorleijn in 
aanwezigheid van glazenier Marije Wolfswinkel 
trots zijn plannen zien. Een ontwerp voor 27 
panelen, zo ziet één van de aanwezigen, die kijkt 
naar het grote raam en daar 30 panelen in ontdekt. 
Die ontdekking mag de vreugde van de presentatie 
echter niet drukken. Later zal Dorleijn zijn ontwerp 
uitbreiden. 
Het totale raam telt een drietal hoofdonderwerpen, 
steeds gescheiden door een serie van drie 
scheepstypen die vroeger op de Zuiderzee te zien 
waren. Dat zijn tjalk, beurtschip, waterschip, 
botter, schouw en haringbuis. De onderste zes 
panelen tonen 'De Reede van Hoorn anno 1622'. In 
het silhouet van de stad is de Oosterkerk duidelijk 
waarneembaar. In het midden staan op negen 
glaspanelen het in Hoorn door scheepsbouwer 
Liorne ontworpen fluitschip en een Oost-
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Zuiderzee. In 1965 komt hij als tekenleraar naar 
de HBS in Hoorn. 'De komst van de Zuidelijke 
IJsselmeerpolder beperkte mijn mogelijkheden om 
te zeilen op ruim water. In Hoorn vond ik niet 
alleen een baan, maar ook een plek om het ruime 
IJsselmeer op te varen', vertelt hij lachend.

Mega-formaat
Zijn tekeningen en ander illustratief werk 
voor onder andere zijn publicaties over de 
Zuiderzeevisserij hadden zelden grote afmetingen. 
Maar het ontwerpen van een nieuw raam voor 
de Oosterkerk betekende meteen ook een mega-
opdracht. 'Ik moest nu beginnen aan een werk van 
zeven meter hoog bij anderhalve meter breed. Een 
geweldige uitdaging'. Peter Dorleijn erkent dat hij 
in de beginfase de consequenties van de opdracht 
niet helemaal kon en heeft overzien. 'Qua tijd 
ben ik bijvoorbeeld veel te optimistisch geweest. 
Natuurlijk, ik had al heel wat kennis van de 
scheepvaart en scheepsbouw, maar ik heb toch ook 
nog veel onderzoek moeten doen om bijvoorbeeld 
een fluitschip en een Oost-Indiëvaarder op de juiste 
manier af te beelden', vertelt hij. Daarnaast moest 
hij wennen aan de beperkende mogelijkheden van 
het brandschilderen. 'Niet alle details zoals ik die 
tekende konden in glas worden uitgevoerd. Maar 
die beperking mocht in mijn ogen geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit. Ik was blij, toen ik het gehele 
ontwerp af had. Terugkijkend moet ik wel zeggen 
dat het een hele klus is geweest'.

Glazenier Marije Wolfswinkel
Ook voor glazenier Marije Wolfswinkel betekende 
de opdracht een 'megaklus'. 'Toen ik in december 
2014 hoorde dat ik het mocht maken was ik 
echt geweldig blij. Het Oosterkerkraam is voor 
mij tot nu toe het opus magnum'. Ook Marije 
noemt de gedetailleerdheid van de tekeningen van 
Peter Dorleijn een extra moeilijkheidsgraad. 'Het 
ontwerp was soms gewoon technisch niet helemaal 
uitvoerbaar. Gelukkig hebben we samen altijd in 
goed overleg een oplossing weten te vinden'.
Het uitgangspunt van brandschilderen is dat 
op het glas aangebrachte pigmenten (veelal 
metaaloxidepoeders) of emailleverven bij verhitting 
in het zacht wordende glas zakken. En elk pigment, 
een vermenging van pigmenten of emailleverf levert 
dan een eigen kleur op. De temperaturen waarbij 
dit proces plaatsvindt liggen op 550 of 580 graden 
Celsius. In eerste instantie begon Marije met het 
uitzetten van de ontwerptekening in contourlijnen 
op glas. Die werden in het glas gebrand. Daarna 

Indiëvaarder centraal. Geheel bovenin het raam 
wordt op zes panelen aandacht besteed aan de 
walvisvaart.
Daarnaast hebben alle voor een zeeman belangrijke 
facetten van zijn beroep in het raam een plek 
gekregen: de zon, de maan, hemellichamen, de 
wind en de kompasstreken. Peter Dorleijn tijdens 
de presentatie: 'Ik heb mij mede laten inspireren 
door het schilderij 'Gezicht op Hoorn' van Hendrik 
Corneliszoon Vroom. Daarop wordt het roemrijke 
scheepvaartverleden ten tijde van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie verbeeld. En het aardige 
is dat ik, net als Vroom heeft gedaan, ook de 
Oosterkerk een belangrijke plek in dat gezicht heb 
gegeven'.

Kunstenaar Peter Dorleijn
Ontwerper Peter Dorleijn heeft als hij op 75-jarige 
leeftijd de opdracht voor het ontwerpen van een 
nieuw raam voor de Oosterkerk krijgt, al heel wat 
tekeningen en aquarellen gemaakt. Tekenen en de 
vroegere Zuiderzee: die lopen als rode draden door 
het leven van Peter Dorleijn. 'Mijn hele leven heb 
ik een potlood in mijn hand gehad. Na de HBS ging 
ik aan de Rijksnormaalschool in Amsterdam, een 
voorloper van de huidige pedagogische academie, 
een opleiding voor tekenleraar volgen en ik heb 
nooit spijt van die keuze gehad'. Peter komt als 
hij met een studentenploeg een botter voor een 
zwerftocht over het IJsselmeer huurt, in aanraking 
met de visserij op de voormalige Zuiderzee. Al snel 
koopt hij zelf de botter BU (Bunschoten) 29 en 
begint die in Spakenburg te restaureren. Later komt 
de MK (Marken) 63 in beeld, de botter die hij nog 
altijd koestert in zijn bezit. Peter verdiept zich ook 
in de geschiedenis van de visserij op de voormalige 
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volgde een tweede laag pigment, die deels met 
penselen van dashaar werd weggeveegd ('dit is 
echt de kunst van het weglaten') en eenmaal 
ingebrand voor een meer driedimensionaal effect 
moest zorgen. De drie of vier volgende kleurlagen 
werden aan de andere kant van het glas gebrand. 
'Die opgebrachte pigmenten, een mengsel van 
pigment met een beetje heel erg schoon water, 
drogen snel op en zijn dan eigenlijk een poederlaag 
op het glas. Door weg te penselen is het mogelijk 
om nuances aan te brengen. Dat is eigenlijk een 
heel secuur werkje. Veeg je teveel pigment weg, dan 
moet je weer opnieuw beginnen'. 

Kunstgeschiedenis
Marije Wolfswinkel werd min of meer bij toeval 
glazenier. 'Toen ik van school kwam stond ik 
te twijfelen tussen een studie kunstgeschiedenis 
of naar de kunstacademie te gaan. Uiteindelijk 
is het – mede op aandrang van mijn ouders – 
toch die universitaire opleiding kunstgeschiedenis 

geworden'. Eenmaal klaar met haar studie vertrok 
Marije naar Barcelona waar zij in contact kwam 
met een Spanjaard die met een Belgisch accent 
Nederlands sprak. Hij bleek een opleiding glaskunst 
in Antwerpen te hebben gevolgd en was toen bezig 
met de restauratie van een roosvenster in een kerk 
in Gerona. 'Hij heeft mij het roosvenster laten zien 
en ik was op slag verliefd op het vak van glazenier. 
Tot mijn verrassing startte hij twee maanden later 
in Barcelona een opleiding tot glazenier waaraan ik 
toen meteen ben begonnen'. 
In 2003 begon Marije Wolfswinkel met haar eigen 
bedrijf onder de naam (Lichtraamwerk). Die eerste 
jaren ging het bij het restaureren vooral om 'klein 
spul'. Ook ging Marije zelf kleinere glas-in-lood 
objecten ontwerpen. 'De technische kant van het 
vak van glazenier boeit mij het meest. Bezig zijn 
met het materiaal, nooit van tevoren precies weten 
hoe gebrandschilderd glas uit de oven komt, telkens 
weer verrast worden door de lichtval. Eigenlijk 

moet je je hele leven lang blijven experimenteren'. 
Bij die technische kant behoren ook zaken als het 
bijsnijden van lood en het plaatsen van een raam. 
Onderdelen van het vak die Marije ook leuk vindt. 

Vijftien maanden
De totale ontwerp- en productietijd heeft zo'n 
vijftien maanden geduurd. Een belangrijk moment 
is er op 16 januari 2015. Dan wordt het raam (en 
de totale kerk) opgemeten. De meest moderne 
apparatuur scant vanuit een aantal posities de totale 
kerk en meet tot op de millimeter alle voorkomende 
maten in het kerkgebouw. Bij het plaatsen van de 
panelen in februari 2016 vertoont de scan toch wat 
verschillen met de werkelijkheid. Sommige panelen 
moeten iets worden bijgesneden of juist worden 
vergroot door extra loodranden. 
De hele vervaardiging van het raam speelt zich 
trouwens af in de verborgenheid van Peters 
tekenatelier op de bovenste verdieping van zijn 
woning en binnen de muren van Marije's atelier 
in Noord-Scharwoude. Het publiek ziet op 12 
september 2015 (Open Monumentendag met 
als thema 'kunst & ambacht') in de Oosterkerk 
voor het eerst één van de dertig panelen. Marije 
Wolfswinkel demonstreert dan haar vak en toont de 
in glas gevatte botter MK 63.

Tevreden weldoener
Halverwege januari 2016 rondt Peter Dorleijn 
zijn werk af, een paar weken later kit Marije 
Wolfswinkel de laatste loodrandjes in de laatste 
panelen dicht. Op maandag 8 februari worden 
binnen en buiten steigers voor het betrokken raam 
gezet en wordt begonnen met de verwijdering van 
het gaaswerk aan de buitenzijde en worden de glazen 
voorzetpanelen weggehaald. Vervolgens wordt het 
– bij de restauratie van de kerk zo'n vijfendertig 
jaar geleden aangebrachte – zogeheten Franse glas 
paneel voor paneel voorzichtig verwijderd en komt 
de 'Ode aan Hoorns maritiem verleden' paneel voor 
paneel er voor in de plaats. 
Op 11 maart 2016 is in een volle Oosterkerk de 
onthulling. Het doek valt letterlijk en ergens in 
de kerk ziet een tevreden weldoener op welke 
wijze het bestuur van de Stichting Oosterkerk zijn 
schenking heeft besteed. 
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aan de Zuiderzeesteden en de vele werken die 
daaruit voortvloeiden. We zien zijn tekeningen, 
vaak al grotendeels ter plaatse als studies gemaakt, 
de schilderijen en aquarellen die hij later in zijn 
atelier maakte. Springer was een succesvol schilder 
van topografische stadsgezichten. Zijn 19e-eeuwse 
stadstaferelen zijn topografisch herkenbaar, maar 
door de stoffage vaak als 17e-eeuws weergegeven. 
Onder de stoffage van een schilderij of aquarel 
verstaan we o.a. de kleding van personen en 
eventuele gebruiksgoederen op het werk. Niet 
zelden bracht de romanticus Springer wijzigingen 
in het stadsbeeld aan, teneinde het geheel meer 
naar zijn eigen zin te maken, of naar de wensen 
van de klant voor wie het werk bestemd was. 
In het boek worden dergelijke aanpassingen 
bij de getoonde kunstwerken uitgebreid 
besproken. Als voorbeeld van de schilderijen die 
Springer van locaties in Hoorn maakte ziet u 
hierbij 'De Sint Sebastiaandoelen in Hoorn met 
17de-eeuwse stoffage', gedateerd 1881. Voorbij het 
Doelengebouw de Achterstraat door kijkend zien 
we verderop de ophaalbrug over de Turfhaven en 
op de achtergrond de Korte Achterstraat met links 
de Mariakapel met torentje. Ongetwijfeld heeft 
Springer de boom links geschilderd om de minder 
sierlijke gevel van hotel 'De Doelen' aan het oog te 
onttrekken. Ook de trapgevel rechts is ontsproten 
aan Springers fantasie. We kunnen dit zien op de 
potloodtekening, die hij in 1872 bij zijn eerste 
bezoek aan Hoorn maakte. Deze diende in 1881 
als basis voor dit schilderij. Maar dan het torentje 
van de Mariakapel. Dat torentje bestond in 1881 
niet! Had Springer ook hier zijn fantasie de vrije 
loop gelaten om het beeld te verfraaien? Nee, in 
1872 en ook in 1874, tijdens zijn tweede bezoek 
aan onze stad, had de kapel nog wel een torentje. 
De als rooms-katholieke kerk in gebruik zijnde 
Mariakapel brandde echter in 1877 grotendeels af. 
Daarna is ze zonder torentje weer opgebouwd en in 
1881 als gereformeerde kerk in gebruik genomen. 
Springer was daar waarschijnlijk niet van op de 
hoogte toen hij dit tafereel schilderde. 
Van de hand van Stan Hugill verscheen in 
1977 het boek Songs of the Sea. De Nederlandse 
vertaling uit 1978 is getiteld Zeemansliederen. 
In dit rijk geïllustreerde boek heeft de schrijver 
117 zeemansliederen bijeengebracht. Na een 
geschiedkundige inleiding volgen de liederen, 
ingedeeld naar onderwerp. Hugill leidt elk 
onderwerp en daarna ieder lied in met een 
historische verklaring over de ontstaansgeschiedenis 
en de betekenis van voorkomende begrippen. Alle 

cHrist stOffelen

In deze aflevering krijgen de aanwinsten uit 
de periode november 2015 t/m medio januari 
2016 aandacht. Om te beginnen bespreek ik een 
aantal aankopen. Een zeer interessant en nuttig 
naslagwerk is de prachtige portfolio Historische 
plattegronden van Nederlandse steden. Deel 5. De 
steden van Hollands Noorderkwartier. Alkmaar / 
Beverwijk / Edam / Enkhuizen / Grootebroek / Hoorn 
/ Medemblik / Monnickendam / Purmerend. Dit door 
Jan Beenakker samengestelde en van tekst voorziene 
werk verscheen in 1991. Om te beginnen bevat 
het een uitvoerige geschiedschrijving over zeven 
eeuwen Hollands Noorderkwartier, ondersteund 
met veel illustraties. Vervolgens worden de kaarten 
en hun vervaardigers besproken. Tenslotte volgen 
de 53 losse reproducties van de plattegronden, 
onderverdeeld in negen kaartverzamelingen, 
waarvan nummer IV zeven stadsplattegronden 
van Hoorn bevat. De grote afmetingen van de 
plattegronden en de scherpte van afdrukken 
bieden een zeer duidelijke weergave van de 
stadsplattegronden en details daarvan.

Door het oog van Cornelis Springer (1817-1891). Een 
ontdekkingstocht langs de steden rondom de Zuiderzee 
is de titel van het prachtige, zeer informatieve 
boekwerk dat is verschenen bij de tentoonstelling, 
die van 12 december 2015 t/m 10 april 2016 te 
bewonderen is in het Binnenmuseum van het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. De expositie en 
het door Arnold Ligthart geschreven boek schenken 
in het bijzonder aandacht aan Springers bezoeken 
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liederen zijn voorzien van een notenvoorbeeld en 
van de tekst in de oorspronkelijke taal. Onbedoeld 
vormen de zeemansliederen een belangrijke bron 
van informatie over het reilen en zeilen van de 
vroegere scheepvaart op zee en over het wel en wee 
in het leven van de bemanningsleden der schepen.
Vanwege het dertigjarig bestaan van café Swaf, 
de bekende kroeg in de Kerkstraat van Hoorn, 
verscheen onlangs het boek Swaf 30 jaar 
tegendraads…. Aan dit boekwerk is door een 
flink aantal mensen meegewerkt om een goed en 
kleurrijk beeld neer te zetten van Swaf in de eerste 
dertig jaren van haar bestaan. Het kon natuurlijk 
niet anders dan dat een groot deel van dit boek ook 
gewijd is aan Nico Danenberg, dertig jaar lang het 
gezicht van Swaf. 
Vervolgens vermeld en bespreek ik hieronder 
een aantal schenkingen, die wij in deze periode 
ontvingen en waarvoor ik de gulle gevers graag 
hartelijk wil bedanken. Een groot aantal boeken 
omvattende schenking ontvingen wij van mevrouw 
Ans Olofsen, weduwe van de bekende Hoornse 
atleet Piet Olofsen (1935-2013). Tijdens de 
afrondende werkzaamheden voor dit blad bereikte 
onze vereniging het droeve bericht, dat mevrouw 
Olofsen op 12 februari jl. is overleden. De schenking 
bevatte bijvoorbeeld een exemplaar van de feestgids 
Hoorn 600 jaar stad met het officieel programma 26 
juni t/m 13 juli 1957. Ook bevatte de schenking 
het boekje Berichten uit het Vooronder, de in 2002 
verschenen bundel VOC-verhalen en gedichten van 
schrijvers uit West-Friesland. Als derde noem ik de 
fraaie en vooral zeer informatieve uitgave Ach lieve 
tijd. Zeven eeuwen Hoorn, zijn bewoners en hun rijke 
verleden. De in de jaren 1986 en 1987 verschenen 
twaalf afleveringen zijn gebundeld in de daarvoor 
bedoelde bewaarband. 
Ook van de heer Albert de Graaf kregen we een 
flink aantal boeken. Uit 1966 is het boekje Hoekse 
en Kabeljauwse twisten, geschreven door Dr. H.P.H. 
Jansen. De schrijver is er in geslaagd een historisch 
verantwoord, verhelderend overzicht te creëren 
van de vele partijtwisten tussen de Hoeken en 
Kabeljauwen in de Nederlanden gedurende de 
14de en 15de eeuw. In dit boekje wordt duidelijk 
beschreven wie in verschillende periodes tot 
welke partij behoorden en wat hun achtergrond 
en beweegredenen waren. Een interessant en fraai 
uitgevoerd boekwerk is Steden des tijds, historische 
stadstypen in de Nederlanden. Deze uitgave van de 
educatieve omroep Teleac verscheen in 1990 bij de 
tiendelige televisieserie over de geschiedenis van 
elf oude steden in Nederland en België. Hoofstuk 

7 'Welvaart uit de nieuwe wereld' bespreekt 
Hoorn. Een van de illustraties in dit hoofdstuk 
is een afbeelding van het omstreeks 1700 door 
Jan Claesz Rietschoof vervaardigde schilderij 'Vier 
katschepen op de rede van Hoorn'. Hierbij ziet u 
deze afbeelding. Katschepen werden vaak gebruikt 
voor de houthandel. Daarvoor waren ze vanwege 
hun groot laadvermogen erg geschikt. Als laatste 
uit deze schenking noem ik het boekje Elke dag 
is niet de ander, soms moet ge op uw tanden bijten. 
Het betreft hier de bundeling van teksten van 
de hand van J. M. Balsturig en reacties daar op, 
die in de periode augustus 1986 – juni 1987 
verschenen in het personeelsblad Werenvisie van 
scholengemeenschap Werenfridus te Hoorn. De 
naam J. M. Balsturig was het pseudoniem van 
niemand minder dan Bas Baltus, leraar Nederlands 
aan het Werenfridus en van 30 juni 1978 tot 
zijn overlijden op 28 april 1994 voorzitter van 
Vereniging Oud Hoorn.
Mevrouw Willy Mantel schonk onze vereniging 
een drietal met krantenknipsels gevulde mappen. 
Deze komen uit de nalatenschap van haar in 2010 
gestorven man Piet. Als vrijwilliger zijn Willy en 
Piet jarenlang actief geweest voor Oud Hoorn. Van 
mevrouw Elly Brandt-Blekemolen uit Hoorn kregen 
we onder meer drie grote kleurenfoto's van delen 
van Hoorn vanuit de lucht. Het meest opmerkelijke 
object uit haar schenking is een schilderijtje van het 
Munnickenveld alhier, geschilderd door de bekende 
Hoornse componist Gerard Boedijn. Hij schilderde 
het op 21-jarige leeftijd, dat wil zeggen in 1914 of 
1915. Namens de erven van de heer Henk Verbeek 
uit Nieuwegein ontvingen we uit handen van ons 
bestuurslid Jan Floris, zwager van Henk Verbeek, 
een aantal boekjes over Hoorn. Als voorbeeld 
daarvan noem ik het leuke fotoboekje Hoorn-Noord 
toen & nu uit 1982. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 
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Rozemeijer, Ruiter, Poot, Lippits, Schuld en Haring 
alle ruimte om ons uit te leven. Ná schooltijd was 
de Gelderse Steeg ook belangrijk voor ons wegens 
de aanwezigheid van de jongedames Fonteijn, 
Peerdeman en de dochters van de koster van de 
H.H. Cyriacus en Franciscuskerk, Annie en Bep de 
Zwart. Van iets verder kwam ook Emmie kijken, 
de dochter van glazenwasser Beemster, de man 
met die enorme handkar waarmee hij een stapel 
ladders en emmers voortduwde. De grootste indruk 
maakte Paula Koning, een superlenig meisje dat 
op verzoek in razend tempo in radslag de hele 
steeg afdaalde. Zij was de ster van Sportschool 
Gons, een boksschool annex gymclub die wel 
eens demonstraties verzorgde in de muziektent die 
destijds op de Roode Steen (voor ons Kaasmarkt) 
stond en die vaak middelpunt was bij festiviteiten 
in de stad.
Zij liet ons daar voor het eerst een echte spagaat 
zien, uitgevoerd op de ruggen van twee andere 
gymnasten. Vóór schooltijd waren we al vaak bij 
het water. Het leukste vond ik om zo hard mogelijk 
te rennen over de keien die aan de voet van de 
dijk in het water lagen. Dat was de enige techniek 
waarin ik mijn klasgenoten de baas was. Tijdens de 
vele bergwandelingen die ik later maakte, genoot 
ik opnieuw van de opgedane handigheid als we 
bergbeken moesten oversteken.
Nog even een verhaal dat ik later uit de eerste 
hand heb gehoord. Enkele oudere jongens uit de 
buurt daar hadden een katapult gemaakt van een 
fietsvoorvork en een binnenband. Die hadden ze 
tussen de stenen van de dijk gezet om met eierkolen 
te gaan schieten. Ze mikten op het verlichte kruis 
van de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk en bij het 
eerste schot ging dat tot ieders verrassing en schrik 
aan diggelen. Vluchten dus; ik was er echt niet bij!
Even terug naar de Grashaven. Daarnaast lag het 
Visserseiland, bijna een no-go area voor ons. Het 
was in die tijd een gribus van vervallen huizen, 
pakhuizen en palingrokerijen. Huub Ursem heeft er 
een mooi boek over geschreven, helaas uitverkocht. 
Wij kwamen er niet veel. Ik herinner me dat we 
er een keer tot op het terrein van Houthandel 
Zijp waren gekomen. We drongen een enorme 
houtopslagloods binnen, maar zijn toch maar weer 
snel vertrokken. In die hoek ligt nu Restaurant 
Zuid. Misschien is het Visserseiland wel de plek 
waar Hoorn het meest veranderd is na de Tweede 
Wereldoorlog. 
Vanaf de huidige Parkschouwburg zijn de huizen 
aan de waterkant met hun fraaie terrassen en 
tuinen nog wel oorspronkelijk, maar evenmin 

jAn de vries

Na mijn stukje over de Schellinkhouterdijk werd ik 
gebeld door Goof de Hoog, 84 jaar en als Horinees 
nu woonachtig in Nieuwe Niedorp, getrouwd met 
een dochter van wijlen kapper Homan; Hoornser 
kan het haast niet! Hij is geboren en getogen in het 
derde hofje van de Venenlaan, dat 'begonnen' is als 
zijstraatje en pas later als hofje is afgebouwd, zo 
vertelde hij me. Het werd een genoeglijk gesprek; 
mijn verhaal had veel herinneringen in hem los 
gemaakt. Hij herinnerde zich het moerasgebied bij 
het gemaal als een plas water, en wij noemden het 
destijds inderdaad 'de kolk', die inmiddels vrijwel 
dichtgeslibd was. Hij heeft de toenmalige oudere 
beheerder, de heer Hooikamp, wel eens geholpen 
met de jaarlijkse schoonmaak van de duiker onder 
de dijk. Daarin lag een houten vlonder waarin 
veel palingen zaten. We hebben besloten dat hij 
binnenkort eens bij me langs komt om verdere 
herinneringen op te halen. Hartverwarmend! 

Maar nu de Westerdijk.
Die begon voor ons eigenlijk al een beetje bij 
de Grashaven. De dijk van Achter op 't Zand 
had ook toen al zijn bijzondere bedekking met 
over elkaar liggende beton-grindplaten. Uitstekend 
om op te lopen en te zitten; ik zat er wel eens 
met mijn schoolatlas topografie te leren. Onze 
St. Jozefschool aan het Achterom lag er immers 
dichtbij. Toen de speelplaats van de school door 
een uitbreiding met vier nieuwe lokalen wat klein 
werd, mochten we tijdens het speelkwartier vaak 
op de Westerdijk spelen. Langs het 'varkenshok' 
in de hoek van de speelplaats liepen we door 
de poort en een stukje Gelderse Steeg naar de 
dijk. Tussen de huisjes  en de dijk, waar nu het 
grote parkeerterrein is, lag onder de reusachtige 
bomen een uitgestrekt grasveld. Daar hadden wij 
onder toeziend oog van de heren onderwijzers 
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vergelijkbaar met de toestand van destijds.
Voor ons begon daar voorbij pas het belangrijkste:  
de R.-K. Speeltuinvereniging  Zon en Vreugde van 
de, ook al onder de financiële leiding van mijn 
latere schoonvader. Ik heb hem nooit verteld hoe ik 
de club 'gelicht' heb. Wij waren geen lid, maar mijn 
eerste vriendinnetje wel. Hoe kon ik erin?  Mijn 
klasgenoot Jan Haverbus wist raad. Het gehele gezin 
Haverbus was lid en Jan vond dat hij er nog wel een 
broertje bij kon verzinnen. Zo werd ik de zoveelste 
Haverbus en Ome Willem, die van onder zijn pet 
de boel in de gaten hield, had geen argwaan. Tegen 
het eind van het zomerseizoen werd ik door hem 
echter opgewacht bij de afdaling van de glijbaan; 
ik was verraden. De verwijdering uit de speeltuin 
had voor mij bijna bijbelse proporties; zelfs mijn 
vriendinnetje vluchtte mee!
De speeltuin lag op een buitendijks grasveld tussen 
het IJsselmeer en de dijk. Ongeveer vanaf het 
eerste huis van de Westerdijk, nummer 8, liep 
een asfaltpad omhoog naar de ingang, een ijzeren 
poort met gaas erin. Ongeveer honderd meter 
verder lag, achter een schutting, al jaren eerder het 
Witte Badhuis, een modern vormgegeven gebouw 
met twee vleugels (mannen en vrouwen) dat nooit 
gesloopt had mogen worden. Vóór de stichting van 
het R.-K. Flevobad kwamen we er wel eens. Daarna 
eigenlijk niet meer. Maar dat had vooral met de 
afstand tot de Venenlaan te maken. 
Tijdens een winterse strooptocht kwamen we er 
toch terecht. Een gat in de afrastering was gauw 
gevonden en toen kropen we onder de vleugels 
van het gebouw. Daar waren verhoogde plankiers 
waaraan de kleedhokjes lagen. Onder de vloer van 
de houten gaanderijen kon je soms wel geld vinden 
dat tussen de kieren van de planken gevallen 
was. Via via kwamen we terecht in de  centrale 
ruimte van de badmeester waar ook de kleren 
afgegeven werden. Tot onze verbazing en schrik 
was daar de hele boel kort en klein geslagen door 
vandalen. Ik herinner me nog de telefoon, in die 
tijd een bijzonder apparaat, die kapot aan de draad 
bungelde. Eén ding was duidelijk: hier moesten we 
onmiddellijk wegwezen!
Enkele jaren later kregen we 's zomers op de 
Aloysius-Mulo van onze gymleraar, de heer 
Schröder, zwemles in het Witte Badhuis. Mijn 
klasgenoot Theo Schipper uit Wognum zag daar 
niets in en wist de lessen te ontlopen. Enkele jaren 
later is hij in het Hoornse Hop helaas verdronken 
toen tijdens een kanotochtje zijn boot omsloeg.
Kort daarvoor, ik was 18 jaar, dreigde ik te laat te 
komen voor een afspraak met mijn vriendin bij het 

zwembad. Zo hard ik kon racete ik op mijn fiets 
erheen. Op het Grote Noord was toen nog gewoon 
verkeer. Ik gokte, rijdend op het Breed, dat ik wel 
door kon sjezen en werd prompt geschept door 
een auto die met gierende remmen tot stilstand 
kwam. Over de motorkap kwam ik zonder fiets 
aan de andere kant terecht. Tot opluchting van 
de chauffeur en mezelf was er geen schade en 
mankeerde ik niets; onkruid vergaat niet! Met 
schrik in de benen zijn we beiden verder gereden. 
Vijf jaar later was ik wel op tijd om met dat 
vriendinnetje te trouwen!
Intussen zijn al die herinneringen over speeltuin en 
zwembad bedekt door de speelse vormen van de 
huidige Parkschouwburg.
Onvoorstelbaar dat we in toch betrekkelijk korte 
tijd: de oude schouwburg aan Achterom en 
Westerdijk gesloopt zagen worden; een jaartje in de 
kistenfabriek cultuur konden snuiven; zagen hoe 

de nieuwe schouwburg gebouwd, gebruikt, weer 
afgedankt en gesloopt werd en het groene 'Gat van 
Hansen' achterliet; dat we nu dan al weer zo 'lang' 
naar de nieuwste schouwburg gaan dat er al zijn 
die naar het Missiehuis willen verhuizen; nee toch!

Veel verder dan het Witte Badhuis gingen we 
destijds niet. De Galgenbocht was mooi voor het 
uitzicht op Hoorn, het landje van Naber kenden 
we nog niet en de Grote Waal was nog gewoon 
'boerenland'. Wie kon nou bedenken dat ik 15 
jaar later hoofd van een school zou zijn in die 
nieuwe wijk? Maar voor het zo ver was, beleefden 
we nog heel wat avonturen in de stad, waarover de 
volgende keer meer.
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wel eens gezeurd over de inzet van Oud Hoorn omdat de 
vereniging hun grootse ambities zou dwarsbomen. Nu 
betaalt de vasthoudendheid van de vereniging zich dubbel 
en dwars uit. Kijk eens naar wat onze zustervereniging 
Alkmaar daarover op haar website zegt. 
 Binnenstadsvisie
Van een proactieve aanpak is ook sprake geweest bij onze 
deelname aan de voorbereiding van een Binnenstadsvisie. 
Dat heeft geresulteerd in een 10 punten brochure waarvan 
de tekst te downloaden is via de website van Oud Hoorn. 
De komende maanden gaan we de totstandkoming van 
de binnenstadsvisie met enthousiasme en gedrevenheid 
volgen, omdat we weten dat onze inzet loont. 
 Omgevingswet
Op andere punten moeten we het gemeentebestuur helaas 
bij voortduring wijzen op de trage of niet-nakoming van 
afspraken. Toegezegde nota's blijven nog altijd achterwege.  
Er is begrip bij ons bestuur voor de grote veranderingen 
waarmee gemeenten door de vele beleidswijzigingen van 
het rijk, zowel inhoudelijk als financieel, worden gecon-
fronteerd. De Welstandsnota is nog altijd niet geactuali-
seerd, wat zorgt voor onduidelijkheid bij bouwplannen 
over wat kan en wat niet, zowel bij de betreffende commis-
sie als bij burgers. De bij het Bestemmingsplan Binnenstad 
behorende Erfgoednota waarin onder andere de betekenis 
van monumenten en de definitie van beeldbepalende 
panden zouden worden vastgelegd, is er nog altijd niet. 
Onze vertegenwoordiger in de Commissie Monumenten 
en Welstand buigt zich samen met een ander commis-
sielid over de implicaties voor Hoorn van de nieuwe 
Erfgoedwet, die onderdeel moet gaan uitmaken van de 
nieuwe Omgevingswet. En het bestuur bestudeert de 
implicaties van de Omgevingswet voor onze stad. 
 Noorderkerk
De kerkenraad van de Protestantse Kerk heeft het besluit 
genomen om de Noorderkerk af te stoten. Hoewel ons 
bestuur dat besluit betreurt kan het er wel begrip voor 
opbrengen. De kosten van het onderhoud van dit oudste 
monument waren niet langer te dragen door een slin-
kende achterban. In onze speerpunten voor de binnenstad 
hebben we opnieuw gepleit voor het verplaatsen van de 
bibliotheek vanuit de Wisselstraat naar de Noorderkerk. 
Het zou een goed gebruik van het monument garanderen 
en een forse opwaardering van het gebied rond de kerk 
betekenen. Wij hopen dat het kerkbestuur maatregelen 
heeft getroffen om te voorkomen dat de Noorderkerk in 
een deplorabele staat kan komen te verkeren. 
 Breed 12
De huidige huurder, de kaarsenwinkel, is verhuisd naar 
het naastgelegen pand nummer 22-24. Het bestuur van de 
Stichting Monumenten Oud Hoorn, waarin de vijf panden 
van de vereniging zijn ondergebracht, is nu actief op zoek 
naar een nieuwe huurder. Het oudste tekengenootschap 

ritA lOdde-tOlenAAr, secretAris

1 – Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in de 
Oosterkerk, leden en aanwezige ereleden van onze vereni-
ging. Met het erelid Albert de Graaf gaat het gelukkig beter. 
Een bijzonder welkom voor wethouder Judith de Jong en 
voor Christiaan Schrickx, die na de pauze een lezing ver-
zorgt over het klooster Bethlehem. Ook een welkom aan 
bijzondere gasten, waarover later bij de monumentenprijs 
meer. Aanwezig: 85 leden. Afbericht voor deze vergadering 
is ontvangen van: Jaap Schaper, Martin van Zeben,  Jaap 
Bronkhorst, Jan Lodde.

2 – Verslag voorjaarsledenvergadering van 15 
april 2015
Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt 
met dank aan de secretaris vastgesteld. 

3 – Mededelingen vanuit het Bestuur
Nieuwe leden
Dit jaar heeft de vereniging meer dan honderd nieuwe 
leden met name actieleden mogen inschrijven. Met deze 
actieleden staat de teller weer rond de 1900 leden. Het 
Kwartaalblad is dit jaar in de wachtkamers in ziekenhui-
zen, bij huis- en tandartsen, fysiotherapeuten, notarissen, 
enzovoorts neergelegd, om het werk van onze vereniging 
breed onder de aandacht te brengen. Dat was zo succesvol 
dat we overwegen het tijdelijk ook in horecagelegenheden 
te leggen die een leestafel hebben. Het bestuur buigt zich 
daar nog over. 
 Vierhonderd jaar Kaap Hoorn
Van het Kwartaalblad over Vierhonderd jaar Kaap Hoorn, 
zijn meer dan drieduizend exemplaren gedrukt, die deels 
in de vrije verkoop gingen en deels naar de Stichting 
Nederlandse Kaap Hoornvaarders. Na een zomer vol 
festiviteiten rond de bijzondere reis van de Eendracht 
en de Hoorn van Jacob Le Maire en de uit onze stad 
afkomstige Willem Cornelisz. Schouten rest nog één grote 
manifestatie: 29 januari 2016, wanneer het precies vier-
honderd jaar geleden is dat de zuidelijkste punt van het 
Zuid-Amerikaanse continent naar Hoorn werd vernoemd. 
Dan zal tijdens een groot symposium een bijzonder boek 
worden gepresenteerd met kaartmateriaal uit de zestiende 
tot de achttiende eeuw.  
Het door André Nuijens geschreven avontuurlijke jeugd-
boek Eindelijk, eindelijk blauwe zee, is onlangs verschenen. 
 Halve Maen
Hoorn heeft zich dit jaar ook door de komst van de Halve 
Maen goed op de kaart gezet. Het maakt eens te meer dui-
delijk dat wie zijn historie en erfgoed koestert een belang-
rijke troef in handen heeft voor de promotie van stad, 
toerisme en economie. Politici hebben de afgelopen eeuw 
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grond. Hij is vanuit zijn vak, stedenbouwkundige, en als 
bewoner van de binnenstad zeer betrokken bij het wel en 
wee van deze historische stad. Zijn afstudeeronderwerp 
was de binnenstad van Alkmaar. Hij heeft gewerkt voor de 
gemeente Hoorn en de gemeente Zaanstad. Daar was hij 
betrokken bij de verbouw van het centrum van Zaandam. 
In Hoorn is hij op verschillende terreinen actief geweest als 
vrijwilliger. De voorzitter stelt voor Jaap van der Hout als 
nieuwe voorzitter te benoemen.
De vergadering stemt hiermee bij acclamatie in. 
De scheidende voorzitter overhandigt aan Jaap van der 
Hout de voorzittershamer.

De nieuwe voorzitter dankt Egbert Ottens voor de wijze 
waarop hij zich heeft ingezet voor de vereniging, het 
bestuur heeft geleid en met zijn enthousiasme en vast-
houdendheid veel mensen heeft geïnspireerd. Het imago 
van de vereniging is onder zijn leiding veranderd van vaak 
tegen of terughoudend naar proactief en uitnodigend.
Hij stelt de vergadering voor Egbert te benoemen tot ere-
lid. De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter spelt 
Egbert het bijzondere speldje op. Hij overhandigt hem een 
kleurig kunstwerk van Raymond Heere, voorstellende de 
Roode Steen met museum en Jan Pietersz Coen.
Over Raymond Heere (1975). Hij is sinds de jaren negen-
tig actief als kunstenaar, zoon van wijlen kunstschilder 
Martin Heere (scheepsportretten) en beeldhouwster Cisca 
Heere. Veelal historische plekken en monumentale gebou-
wen staan centraal in zijn herkenbare, kleurrijke werk.
Wethouder De Jong spreekt Egbert toe en dankt hem 
voor alles wat hij met en voor Oud Hoorn heeft gedaan. 
Zij onderstreept het belang van Oud Hoorn voor de stad 
en de bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. Het his-
torisch besef schept een band met het verleden, maar er 
blijft ruimte voor discussie. Zij laat het dankwoord van de 
gemeente vergezeld gaan met een eenhoorn en een bijzon-
der gemeentelijk speldje.
In zijn dankwoord gaat Egbert in op de vele bijzondere 
gebeurtenissen in zijn bestuursperiode. Hij heeft zich met 
veel plezier ingezet voor de goede zaak. Hij blijft betrok-
ken bij de vereniging in ieder geval via het kwartaalblad en 
het eeuwfeest. Hij dankt zijn medebestuursleden en allen 
met wie hij zo prettig heeft samengewerkt.

6. Monumentenprijs 2015 en Waarderingsprijs
Achter dit agendapunt gaan twee zaken schuil. Ten eerste 
de monumentenprijs en dit jaar ook een waarderingsprijs. 
In de binnenstad worden steeds meer panden geres-
taureerd. Daarmee wordt bijgedragen aan het in stand 
houden van ons erfgoed en de schoonheid van Hoorn. 
Dit jaar is de keuze voor de monumentenprijs gevallen op 
het Foreestenhuis. Het bestuur van Stichting tot Behoud 
van het Foreestenhuis heeft zich samen met vele anderen, 

van ons land, het bijna 150 jaar oude Debutade, dat de 
bovenverdieping van het pand huurt, heeft belangstelling 
om naar de begane grond te verhuizen. In dat geval komt 
de bovenverdieping vrij en bestaat de mogelijkheid om die 
tot woning te verbouwen en te verhuren. 
 Stichting Kerkmeijer-de Regt
Namens onze vereniging heeft Ton van Weel zitting in de 
Stichting Kerkmeijer-de Regt. Het bestuurslidmaatschap 
van Ton eindigt aan het eind van dit jaar. Het bestuur heeft 
in zijn plaats Co van Langen voorgedragen. De stichting 
heeft zijn kandidatuur geaccepteerd, zodat Co onze vereni-
ging vanaf 2016 in de stichting vertegenwoordigt.   
 Activiteiten vereniging
Binnenkort starten we met een nieuwe activiteit: de digi-
tale nieuwsbrief. Daarmee willen we onze leden met enige 
regelmaat informeren over actuele zaken en activiteiten. 
Na de tentoonstelling van de kinderportretjes van Sybe 
Huitema komt in de derde week van november een ten-
toonstelling naar aanleiding van de presentatie van de 
biografie over dominee Tenthoff, op 20 november in het 
Foreestenhuis. 
De voorbereidingen voor de verschillende activiteiten in 
het jubileumjaar 2017 vorderen gestaag. 
Het Hoorns Biografisch Woordenboek werd ook het afge-
lopen kwartaal aangevuld met interessante levensbeschrij-
vingen van inwoners van onze stad. De bouwkunstcursus 
was een succes. Over twee jaar wordt deze herhaald. 
Ook de zomeravondwandelingen waren een succes. Meer 
dan duizend mensen liepen mee. Het leverde ook nieuwe 
leden op. De beide Kaap Hoornwandelingen waren de top 
dit jaar. Een daarvan trok 350 belangstellenden. Aan de 
Gedempte Grachtenwandeling namen bijna 250 mensen 
deel. Voor het winterlezingenprogramma verwijs ik u naar 
de website en het Kwartaalblad. 

4, 5 – Benoeming nieuwe bestuursleden en 
benoeming nieuw lid financiële commissie
De punten 4 en 5 worden tezamen behandeld. Een nieuw 
lid van de financiële commissie. Dick Louwman treedt af 
en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om in zijn 
plaats Arend Stapel te benoemen. Er zijn geen tegen-
kandidaten ingebracht, zodat de voorzitter vraagt om bij 
acclamatie met deze benoeming in te stemmen. De ver-
gadering stemt in. Dick Louwman ontvangt een hartelijk 
applaus voor zijn deskundige en constructieve  inbreng 
in de commissie. We hebben als vereniging veel aan zijn 
adviezen gehad. 
Penningmeester Piet van Iersel treedt volgens rooster af. 
Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegen zijn benoeming 
zijn geen tegenkandidaten gesteld. Bij acclamatie wordt 
hij herbenoemd. 
Alvorens tot de benoeming van een nieuwe voorzitter over 
te gaan vertelt Jaap van der Hout iets over zijn achter-
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architect en aannemer, ingespannen voor de restauratie 
van de in feite drie panden die achter de monumentale 
gevel schuilgaan. Daarnaast is door de aankoop van Grote 
Oost 45 het gebouw toegankelijk geworden voor minder-
validen. De heer Luursema, voorzitter van de Stichting 
tot Behoud geeft een korte toelichting op de restauratie. 
Daarna overhandigt de voorzitter hem het bordje dat aan 
de gevel van Grote Oost 45 zal worden bevestigd. Dan kan 
iedereen zien hoe belangrijk het werk van het stichtings-
bestuur is en hoe dat gewaardeerd wordt.
En dan een andere prijs. Het gaat om het gebouw van het 
vroegere Liornehuis nu Kaap Hoorn geheten. Het gebouw 
is geen monument, maar het bestuur wil zijn waardering 
laten blijken voor de wijze waarop dit gebouw een nieuwe 
bestemming heeft gekregen. Architect Maarten Overtoom 
en de firma Scholtens uit Wognum, hier vertegenwoor-
digd door Guido Scholtens, hebben met Kaap Hoorn een 
prachtig voorbeeld van hergebruik van bestaande gebou-
wen gegeven. De architect ontvangt het bordje voor de hal 
onder de twee foto's van de oude en de nieuwe situatie. En 
een oorkonde voor boven zijn bureau als blijk van waar-
dering. Maarten Overtoom geeft een korte toelichting op 
het project dat in recordtijd gerealiseerd is. Voor Leo Jager, 
voorzitter van de VVE Kaap Hoorn, en al zijn medebewo-

ners is er een exemplaar van het speciale nummer van het 
Kwartaalblad over de reis naar Kaap Hoorn en de viering 
van 400 jaar. Ook voor het architectenbureau en de firma 
Scholtens.

7. Rondvraag: 
Er zijn geen vragen.

8 Lezing Christiaan Schrickx
Na de pauze vertelt Christiaan Schrickx een boeiend ver-
haal over de ontwikkeling van kloosters en kloosterorden. 
En de opgravingen van het klooster Bethelem. Helaas liet 
het speciaal ingehuurde apparaat ons in de steek. Maar 
Christiaan toont zich een professional en stelt de toehoor-
ders niet teleur. In tegendeel. De voorzitter dankt hem, 
wijst op het prachtige boek dat voor een beperkt aantal 
leden van Oud Hoorn voor een gereduceerde prijs van 
€35,- te verkrijgen is.
Christiaan heeft de doos wijn meer dan verdiend.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, wenst iedereen wel 
thuis, nadat men aan de overkant het gerestaureerde 
Foreestenhuis heeft bewonderd.

leZers scHrijven

Reddingsboten

Als reactie op het artikel over de historische 
reddingsboten in de Hoornse haven reageerde Han 
Spranger. 

Bij het doorbladeren van het Kwartaalblad 2015 
nr. 4 kwam ik het leuke artikel over de voormalige 
reddingsboten van de K.N.Z.H.R.M. (nu K.N.R.M.) 
tegen. En omdat schepen nog altijd mijn grote 
interesse hebben, ik heb vroeger als stuurman GHV 
gevaren, was dit gelijk aan de beurt om gelezen te 
worden.
Over twee schepen wil ik U nog wat vertellen: 
Over de Brandaris, om te beginnen. Toen het 
schip omgebouwd was tot pleziervaartuig heeft 
het open aluminium stuurhuis (wat een bikkels 
die bemanning!) in het Reddingsmuseum in Den 
Helder gestaan. Ook onze zoon Reitse kon zich 
daar even 'redder en roerganger' wanen: zie de 
bijgevoegde foto. Dit stuurhuis is ooit bij een 
actie op de Waddenzee door een grondzee zwaar 
beschadigd geraakt.
Dan de Suzanne: zij heeft in mei dit jaar ook weer 
in de Grashaven gelegen en zag er toen al heel wat 
mooier uit dan op de foto in het blad (geen verwijt 
of zo!). Heb daar ook een foto van bijgevoegd. 
Iedere keer als ik een ex-reddingsboot in de (Gras)
haven zag liggen heb ik daar foto's van gemaakt 

(Zeemanshoop, voor en na restauratie), Brandaris 
en Suzanne en naar de redactie van het Dagblad 
voor West Friesland en Dichtbij.nl gestuurd, maar 
reacties of aandacht aan besteden? Nul komma nul, 
helemaal niets! 
Des te leuker dat het nu in het Kwartaalblad staat, 
maar het blijft natuurlijk jammer dat een krant het 
niet nodig vindt hier aandacht aan te besteden. 
Over zo'n onderwerp is een prachtig artikel te 
schrijven voor een groter lezerspubliek. Dat heeft 
Frans Zack hier laten zien. 
Als er interesse is in meer foto's dan hoor ik het 
graag en zal ik ze met plezier mailen.

Groeten
Han Spanger

Zoon Reitse Spranger 

aan het roer van de 

Brandaris

De Suzanne in de 

haven van Hoorn, mei 

2015
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Onderzoeken en publiceren
U speurt naar het verleden van uw pand of een 
ander pand, u zoekt in het materiaal dat bij Oud 
Hoorn staat, u gaat in het archief de stukken 
opzoeken, u beschrijft de geschiedenis van het 
pand en uw verhaal met illustraties komt op de 
website van Oud Hoorn.
Dan kunnen ook anderen van uw werk genieten 
en wordt men wellicht aangespoord zelf  ook aan 
de slag te gaan. Over enige tijd hebben we dan een 
aardig deel van de panden in beeld gebracht en 
daarmee onze kennis over de stad verder uitgebreid.
Wie weet wat voor verrassende ontdekkingen u en 
ons te wachten staan!

Neem contact op.
Elke donderdagmorgen staan leden van de 
werkgroep Hoorn, Huizen Straten Mensen voor u 
klaar in het Pakhuis. Arie Boezaard, Leo Hoogeveen, 
Henk Jageman, Angelique Hendrikx en Peter Tack 

kijken naar u uit. Kom langs of neem contact op. 
Zij maken u wegwijs in het vele materiaal dat bij 
Oud Hoorn ligt, zij zorgen desgewenst ook voor 
begeleiding van uw eerste stappen in het Archief 
en zij regelen het contact met Bureau Erfgoed. Rita 
Lodde is voor dit project contactpersoon vanuit het 
bestuur. Peter Tack is uw eerste aanspreekpunt, ook 
voor vragen en suggesties (p.j.tack@kpnmail.nl).

 

Peter tAck

Wie heeft er in ons huis gewoond? Zelf onderzoek 
doen naar de geschiedenis van panden en mensen 
in de binnenstad.
Zou het niet leuk zijn om zelf uit te zoeken wie er 
vroeger in uw huis heeft gewoond, wat voor beroep 
die mensen hadden, sinds wanneer het pand er 
staat, wat er daarvoor was en welke verbouwingen 
hebben plaatsgevonden? Vereniging Oud Hoorn 
biedt u de gelegenheid dit onderzoek te gaan doen 
onder deskundige begeleiding.

Er is veel te vinden
Het project heet Hoorn, huizen, straten, mensen naar 
het bekende naslagwerk dat over de periode 1901-
1982 een overzicht geeft van ruim 2500 panden 
in de binnenstad Dat boek is een uitstekend 
vertrekpunt voor verder onderzoek. Maar er is veel 
meer materiaal: vanaf 1900 terug in het verleden en 
vanaf 1980 naar het heden. Ook over de periode 
die het boek zelf bestrijkt is meer te vinden. Het 
boek is trouwens alleen nog antiquarisch te koop. 
Sinds kort is op de website van Oud Hoorn een 
gescande versie te vinden.

Toegang tot bronnen
Originele documenten, bouwtekeningen, kranten-
knipsels en foto's bevinden zich grotendeels bij het 
Westfries Archief, bij de Gemeente (via het Bureau 
Erfgoed) en soms ook in het Westfries Museum. 
Maar het is niet gemakkelijk de juiste toegang tot 
die bronnen te ontdekken. Daarvoor wordt u, in 
samenwerking met de genoemde instanties, bij 
Oud Hoorn hulp geboden. Bij ons kunt u gebruik 
maken van de toegangen tot archiefstukken en de 
overzichten van vindplaatsen die Arie Boezaard en 
Leo Hoogeveen gedurende vele jaren hebben opge-
bouwd. Dit geeft u nodige wegwijzers waarmee u, 
op afspraak, een gericht bezoek aan het archief, de 
gemeente of het museum kunt doen.

OnderZOek beWOners en PAnden binnenstAd

Het naslagwerk over 

de panden in de 

binnenstad over de 

periode 1901-1982

Toegang tot 

archiefstukken en 

overzichten van 

bronnen

Werkgroepleden bezig 

met onderzoek naar 

een binnenstadpand 

en de bewoners
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Het streven is een ledental van tenminste 2017 in 
2017. Dat vroeg om extra actie. In de wachtkamers 
van artsen, tandartsen, ziekenhuis, banken, 
makelaars, gemeente, bibliotheek e.d. werden 
inkijkexemplaren van het kwartaalblad gelegd 
met de nadrukkelijke uitnodiging lid te worden. 
Dit heeft resultaat gehad evenals de speciale 
lidmaatschapsprijs tijdens evenementen.
Momenteel staat het ledenaantal op ruim 1850. 
Er is nog wat te doen en de actie gaat door. 
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de wandelingen, 
lezingen, in de winkel en bij tentoonstellingen het 
belang van een lidmaatschap onder de aandacht 
gebracht en dat gebeurt ook in de contacten met 
scholen. 
Mede dankzij de inzet van meer dan honderd 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging 
op tal van terreinen actief is, is 2015 weer een 
uitstekend jaar geworden. 

2. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. Hieke Stapel en Egbert Ottens traden 
af. Beiden hebben zich jarenlang met hart en ziel 
ingezet voor de vereniging. Egbert werd benoemd 
tot erelid. Beiden blijven betrokken bij de vereniging 
via de gidsen en het kwartaalblad. De voorzitter is 
opgevolgd door Jaap van der Hout, stedenbouw-
kundige, die jarenlang voor de gemeente Hoorn 
en later voor Zaanstad heeft gewerkt en zich vooral 
met binnensteden heeft bezig gehouden.
In april 2016 worden twee nieuwe bestuursleden 
voorgesteld die al enige tijd meedraaien. 

3. Contact met de gemeente 
Halfjaarlijks vindt het overleg met wethouder Judith 
de Jong plaats. Dit jaar is dat door omstandigheden 
wat anders gelopen. Maar er is regelmatig 
contact dat positief en constructief genoemd mag 
worden. Vanwege het al jaren geleden gedane 
verzoek om aandacht voor en bescherming van 
de begraafplaatsen heeft in oktober een gesprek 
met wethouder Pijl en de tijdelijke wethouder 
Nieuweburg plaats gevonden. Men gaat nu actief 
aan de gang maar het vertrek van wethouder Pijl 
brengt met zich mee dat een en ander op zich laat 
wachten. 
Bij de voorbereiding van plannen betrekt de 
gemeente allerlei organisaties en daarbij wordt 
de vereniging actief ingeschakeld. Zo is de 
gemeente begonnen met de ontwikkeling van 
de binnenstadsvisie en heeft Oud Hoorn ter 
voorbereiding op de besprekingen een brochure 

ritA lOdde-tOlenAAr, secretAris

1. Algemeen
Het jaar 2015 startte met de nieuwjaarsbijeenkomst 
voor de vrijwilligers, waar Egbert Ottens zijn laatste 
nieuwjaarswens als voorzitter uitsprak. Hij blikte 
vooral vooruit naar de bijzondere gebeurtenissen 
die Hoorn in 2015 te wachten stonden. 

In mei kwam de Halve Maen naar Hoorn, die in 
augustus even weg was om triomfantelijk deel te 
nemen aan Sail 2015. Oud Hoorn is commissielid 
van de heropgerichte VOC-kamer die het schip 
onder zijn hoede heeft. Al menig bezoeker heeft 
zich verbaasd over de grootte daarvan en over 
de moed van de bemanning die dit avontuur 
aandurfden. In de nacht van 13 op 14 juni was het 
lang levendig en gezellig in de stad: de viering van 
het vertrek van de schepen die later Kaap Hoorn 
zouden ontdekken. Stichting Kaap Hoornvaarders 
heeft er een mooi jaar van gemaakt met diverse 
activiteiten. Het jaar eindigt pas in 2016 met het 
symposium en de presentatie van het boek met 
kaarten uit die periode. 

Ereburger Gré Visser en Jan Ruiter ontvingen 
op 3 december postuum de Yad Vashem 
onderscheiding vanwege hun verzetswerk en hulp 
aan onderduikers.
Onze burgemeester vertrok naar Enschede, tot 
spijt van velen; we kijken uit naar zijn opvolger.
De voorbereidingen voor de activiteiten in het 
jubileumjaar 2017 zijn in gang gezet en aan het 
boek over Hoorn in de twintigste eeuw wordt 
door een enthousiaste groep schrijvers en anderen 
gewerkt. 
De Publicatiestichting Bas Baltus bracht twee 
bijzondere boeken uit. Met het boek over dominee 
Tenthoff liet Arnoud Schaake ons kennismaken 
met een voor velen onbekende, rode dominee, die 
jarenlang in Hoorn werkte. 
Over het pand Grote Oost 38, dat een paar 
jaar geleden de monumentenprijs ontving, is 
het boekje 'De Jonge Winthont' verschenen. De 
oorspronkelijke naam van het pand werd tijdens 
het onderzoek voor het boek gevonden.
Een ander opmerkelijk fraai boek is dat van 
Christiaan Schrickx over het klooster Bethlehem, 
dat bij gelegenheid van zijn promotie verscheen. 
Voor de stichting  Cultuurhistorische Route 
Blokker werd in november de eerste paal geslagen 
voor de herbouw van de tuindersschoorsteen op 
het terrein bij de historische kas van Balk.
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met tien punten uitgebracht. In 2016 zal de 
binnenstadsvisie in concrete voorstellen en plannen 
zijn vervolg krijgen.
De discussie over de Erfgoedvisie is van start 
gegaan en ook daarbij wordt de inbreng van 
Oud Hoorn op prijs gesteld. Van het Platform 
Religieus Erfgoed, waarin met name de eigenaren 
van historische kerkelijke gebouwen zijn vertegen-
woordigd, wordt nog weinig gehoord. De vraag 
naar de herbestemming van de Noorderkerk is 
zeer actueel geworden nu de kerkelijke gemeente 
deze kerk gaat verlaten. Het bestuur heeft daarvoor 
opnieuw aandacht gevraagd bij de gemeente.
De relatie met de gemeente is zowel ambtelijk 
als bestuurlijk goed te noemen en bij diverse 
gelegenheden zijn vertegenwoordigers van 
het college aanwezig geweest. Het contact met 
raadsleden mag wel wat meer geïntensiveerd 
worden.

4. Eigendommen
De meeste panden die de Stichting Monumenten 
Oud Hoorn naast Onder de Boompjes 21/22 in 
bezit heeft (Schoolsteeg 7,  Bierkade 10, Onder de 
Boompjes 8) zijn het gehele jaar verhuurd. Regulier 
onderhoud heeft plaatsgevonden. De huurders van 
Breed 12 zijn verhuisd en er is gezocht naar een 
nieuwe huurder voor de benedenetage dan wel een 
verplaatsing van Debutade naar beneden en een 
nieuwe huurder boven. In 2016 komt daarover 
meer duidelijkheid.

5. Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie voor Monumenten en Welstand is 
Frans van Iersel  de vertegenwoordiger namens de 
Vereniging. Jaap Bronkhorst is zijn plaats vervanger. 
In de Stichting Kerkmeijer-de Regt vertegen-
woordigde Ton van Weel de vereniging. Hij is per 
1-1-2016 opgevolgd door Co van Langen.
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegen woordigd door Ben Leek en 
Rita Lodde. 
Henk Overbeek onderhoudt de relatie met het 
Nationaal Contact Monumenten. 
Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 
neemt Marjan Faber namens de vereniging deel. 
Haar plaatsvervanger is Hieke Stapel. 
De financiële commissie van de Vereniging bestond 
voor 2015 uit Piet de Munnik en Dick Louwman. De 
laatste is afgetreden. Hij wordt in 2016 opgevolgd 
door Arend Stapel.

6. Historisch informatiepunt  
De Vereniging Oud Hoorn was  partner in het 
samenwerkingsverband  van de bibliotheek, het 
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het 
Westfries Museum. Met de komst van de nieuwe 
directeur van de bibliotheek heeft Oud Hoorn het 
initiatief genomen het overleg over samenwerking 
op het gebied van informatie en educatie weer op 
te pakken en enkele andere organisaties daar ook 
bij uit te nodigen.

7. Monumentenprijs 2015
De monumentenprijs 2015 is tijdens de najaars-
ledenvergadering in de Oosterkerk toegekend aan 
het bestuur van de Stichting Behoud Foreestenhuis 
voor de restauratie en het toegankelijk maken van 
het gebouw via Grote Oost 45. Een waarderings-
prijs is uitgereikt aan architect Maarten Overtoom 
voor de metamorfose van het Liornehuis naar 
Kaap Hoorn. Ook de firma Scholtens komt lof toe 
voor de snelle realisatie. En de bewoners van Kaap 
Hoorn deelden in de feestvreugde. 

8. Maquette 
De derde fase van de presentatie van de maquette 
middels Virtual Reality behoort inmiddels tot de 
vaste onderdelen van het museum. Ook de tocht 
naar Kaap Hoorn kan men driedimensionaal bele-
ven. Aan de presentatie van de maquette in de kelder 
mogen nog enige verbeteringen worden aangebracht. 

9. Kwartaalblad
Dit prachtige visitekaartje van de vereniging is 
behalve bij de leden en in de wachtkamers ook 
onder de aandacht gekomen van vele anderen 
tijdens de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. Het 
speciale nummer vond gretig aftrek en ook van 
het nummer over onder andere het gebouw Kaap 
Hoorn moesten extra nummers besteld worden. 

10. Educatie
De bestaande activiteiten werden voortgezet. 
De samenwerking met Comité 40-45 heeft voor 
de leerlingen van de hoogste groepen van het 
basisonderwijs een boekje over het dagboek van 
Elly Trap met tekeningen van haar zoon Rudi Trap 
opgeleverd. Regelmatig zijn in de stad groepen 
leerlingen te zien die aan speciale wande lingen 
onder de inspirerende leiding van gidsen van Oud 
Hoorn deelnemen. Bij gelegenheid van 400 jaar 
Kaap Hoorn verscheen van de hand van André 
Nuijens een jeugdboek over deze tocht: Eindelijk, 
eindelijk blauwe zee.
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en de binnengekomen foto's.  De afspraken met 
het Westfries Archief over de mogelijkheden 
om in samenwerking het beeldmateriaal 
toekomstbestendig te bewaren en goed toegankelijk 
te maken, zijn in een vergevorderd stadium. De 
opdracht aan de firma die dat gaat regelen gaat 
binnenkort de deur uit. Het resultaat moet zijn 
dat we onze deelcollectie goed vindbaar, goed 
onderhoudbaar kunnen ontsluiten via internet. 
Het invoeren van foto's en deze voorzien van de 
benodigde gegevens is dan voor een langere tijd 
zeker gesteld.
Website
De vormgeving van de website wordt regelmatig 
onder de loep genomen en verbeterd. De inhoud 
is steeds up-to-date en het aantal pagina's is meer 
dan 4.000. Gemiddeld bezochten meer dan 800 
mensen per dag de website. Het aantal bezoekers 
van de website lijkt te stabiliseren. Favoriete 
onderwerpen zijn bibliotheek, nieuws, advertenties 
en kwartaalblad. Ook op Facebook hebben we een 
grote groep van meer dan 800 volgers.
Lezingen 
In dit jaar zijn er vier interessante lezingen verzorgd 
waarbij Kaap Hoorn ruim aan bod is gekomen. Ruim 
230 mensen hebben daarvan kunnen genieten. 
Open monumentendag
Het thema Kunst en Ambacht bood de mogelijkheid 
om in verschillende panden in de stad en in Blokker 
kunst te bewonderen in een historische omgeving. 

12. Tentoonstellingen 
Rond de viering van 70 jaar VRIJ is een 
tentoonstelling met tekeningen van Rudi Trap 
georganiseerd. Bij de opening was de kunstenaar 
uit Zuid-Afrika zelf aanwezig. Deze tekeningen 
maakte hij bij de oorlogsherinneringen van zijn 
moeder Elly Trap.
Sybe Huitema heeft in de jaren vijftig kinderen 
uit Hoorn getekend. Deze tekeningen zijn 
tentoongesteld met de vraag wie is wie? Enkele 
jongens en meisjes van toen herkenden zichzelf dan 
wel buurkinderen of klasgenoten.

13. Ledenexcursie 
De jaarlijkse ledenexcursie ging in dit jaar naar 
Gouda met zijn prachtige historische gebouwen. 
Daar werden onder meer de Sint Janskerk en het 
stadhuis bezocht en werd gewandeld onder leiding 
van hun gidsen. 

14. Nieuwsbrief
Naast de uitstekende informatie die in het 

11. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen.
De vaste basis van de vereniging: de inzet van de 
vele vrijwilligers is groot en onmisbaar. Er blijven 
zich mensen aanmelden en het aantal activiteiten 
breidt zich uit. Het bestuur heeft dit jaar zijn dank 
aan de vrijwilligers vergezeld doen gaan van een 
stormparaplu voor goede en kwade dagen, hoewel 
deze laatste gelukkig gering in aantal zijn. 
Biografieën
Het blijkt wel dat er hard gewerkt wordt aan 
de levensbeschrijvingen van bekende Horinezen/
Hoornaars. Regelmatig worden nieuwe en 
interessante beschrijvingen aan de website 
toegevoegd. Het Hoorns Biografisch Woordenboek 
omvat inmiddels ruim 35 biografieën.
Beheer Pakhuis.
Het beheer van het Pakhuis is in de vertrouwde 
handen van een vaste groep vrijwilligers die de 
winkel en het beheer van het Pakhuis regelt en 
ervoor zorgt dat mensen graag langs komen en 
een praatje maken. In de expositie ruimte worden 
geregeld groepen scholieren ontvan gen. 
Ledenadministratie.
De stroomlijning van de ledenadministratie werpt 
zijn vruchten af: contributie nota's worden voor 
een belangrijk deel digitaal verstuurd en van de 
mogelijkheid tot automatische incasso wordt steeds 
meer gebruik gemaakt. 
Documentatiecentrum
De verzameling boeken is weer uitgebreid door 
aankopen en schenkingen. De documentalist 
Christ Stoffelen speurt regelmatig veilingen 
en tweedehands markten af. Men kan via de 
website in de collectie zoeken en dat vergroot de 
toegankelijkheid.  Op de website is ook de digitale 
versie van een aantal uitverkochte boeken over 
Hoorn te vinden.
Stadswandelingen
De start van het seizoen was de wandeling op 5 mei 
vanwege 70 jaar bevrijding. Naast de gebruikelijke 
wandelingen, waaronder de kinderwandeling, 
waren er dit jaar twee wandelingen in het kader 
van 400 jaar Kaap Hoorn en een specifiek voor 
kinderen n.a.v. het boek Eindelijk, eindelijk blauwe 
zee. De belangstelling voor de wandelingen blijft 
groot en daarmee bezorgen de gidsen veel mensen 
een prettige een leerzame avond die de interesse 
voor de historie van de stad aanwakkert. Ruim 
duizend belangstellenden namen er aan deel.
Beeldbeheer
Nieuwe vrijwilligers versterken de vaste ploeg bij 
het verwerken van het aanwezige beeldmateriaal 
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Kwartaalblad wordt gegeven is er behoefte aan 
snellere berichtgeving aan leden tussendoor.  In 
december is gestart met de digitale nieuwsbrief die 
aan de leden wordt gezonden. Het is de bedoeling 
eerst wat ervaring op te doen met de frequentie en 
de inhoud alvorens een meer definitieve vorm te 
kiezen.

15. Waarover praatten wij in 2015
De kroniek van Hoorn op de website
De woongebouwen aan de Maelsonstraat
De renovatie van de Van Beierenstraat en omgeving
De lichtmasten in de binnenstad
De lezing van Michiel Bartels over archeologie van de 
Dijk en het Hop
Het boek Hoorn in de twintigste eeuw
De Noorderkerk

tOn vAn Weel

De historie van de stad legt het afgelopen jaar 
sterk de nadruk op aansprekende mijlpalen in haar 
maritieme geschiedenis. De komst van de replica 
van de Halve Maen naar de Hoornse haven en het 
vertrek van de Eendracht en de Hoorn, vierhonderd 
jaar geleden vanuit onze stad naar Kaap Hoorn, 
markeren de plaats van Hoorn in onze nationale 
scheepvaartgeschiedenis. Het Westfries Museum 
en de Stichting KaapHoornVaarders dragen beide 
op aansprekende wijze bij aan ons historisch 
besef op dit terrein. Onze stichting heeft op meer 
bescheiden wijze steun verleend aan de twee 
projecten. Zo tekende zij in voor de heroprichting 
van de VOC-kamer Hoorn en steunde zij financieel 
het symposium bij de viering van de 400-jarige  
ronding van het zuidelijkste deel van Latijns-
Amerika door Schouten en Le Maire. 
Maar ook minder opvallende acties kunnen 
blijven rekenen op steun. Zo hielp de stichting 
de restauratie van het molentje 'De Johan' aan de 
Westfriese Omringdijk nabij Schellinkhout, de 
productie van een applicatie op initiatief van het 
Comité 40-45 en de restauratie van het gewelf 
van de 16e-eeuwse watergang, c.q. het riool onder 
het Glop. De Vereniging Hendrick de Keyser 
nam laatstgenoemd project voor haar rekening. 

Hoewel zeker niet elk verzoek om een bijdrage is 
gehonoreerd, konden de uitgaven over het Klooster 
Bethlehem en de biografie over Jan Albertsz Rotius 
daarop wel rekenen.
Sterker nog, het bestuur zelf heeft het initiatief 
genomen tot het uitbrengen, in samenwerking 
met de Publicatiestichting Bas Baltus uiteraard, 
van een heruitgave van het egodocument 'Hoorn 
in de Verdrukking' van de hand van Christine 
de Regt. Het dagboek ondergaat qua tekst geen 
veranderingen. Wel zal het worden begeleid door 
op Hoorn betrekking hebbende foto's over de 
tweede wereldoorlog uit diverse bronnen, maar 
overwegend uit de collectie van J.D. Osinga sr.  
Tijdens zijn laatste vergadering in december 
2015 is tijdens een bijzondere bijeenkomst het 
stichtingsbestuur in samenstelling veranderd. Met 
ingang van het nieuwe jaar treedt Nelleke Huisman 
op als voorzitter, Dick Louwman als secretaris en Co 
van Langen als penningmeester. De heer Louwman 
is afgevaardigde van de Stichting Vrienden van 
het Westfries Museum en de heer Van Langen is 
voorgedragen door de Vereniging Oud Hoorn. De 
heren Jaap Schaper en Ton van Weel, voorzitter en 
secretaris, namen na negen jaar afscheid van het 
stichtingsbestuur.      

jAArverslAg 2015

Westfries Museum blijft aan de weg timmeren
Nieuwe leden altijd welkom
En het dagelijks werk van de vrijwilligers gaat gewoon 
door.

Hoornsignaal
Tussen 1951 en 1972 werd de krant Hoornsignaal 
uitgegeven. Wie heeft daar nog exemplaren van? 
Zowel bij het Bureau Erfgoed van de gemeente 
als het Westfries Archief mist men een aantal 
exemplaren. Voor het boek over Hoorn in 
de Twintigste Eeuw bevatten ze wellicht veel 
bruikbare informatie. Uw reactie svp naar: 
info@oudhoorn.nl
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restauraties, wijzigingen en verval
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Eerste paal 
tuindersschoorsteen Blokker; 
Linten  
Op woensdag 18 november 2015 

sloeg wethouder Judith de Jong de 

eerste heipaal voor de herbouw van 

de tuindersschoorsteen in Blokker. 

Daarbij overhandigde ze symbolisch 

een sponsorbijdrage van €20.000,-, 

die de provincie Noord-Holland vorig 

jaar had toegekend.  

Begin 2015 werd de 

tuindersschoorsteen achter de 

Kolenbergerstraat afgebroken en in 

delen gezaagd. De losse elementen 

werden getransporteerd naar de 

nieuwe locatie bij de historische 

fruitkassen achter Koewijzend 4 

in Blokker. Leerlingen van ROC 

Horizon College Hoorn deden het 

voorbereidende uitzetwerk, zodat er 

geheid kon worden. 

Opdrachtgever is de Stichting Cultuur 

Historische Route Blokker, welke 

in overleg met de gemeente Hoorn, 

de karakteristieke schoorsteen laat 

herbouwen. De bijna 20 meter hoge 

schoorsteen is namelijk de laatste 

van de vele tuindersschoorstenen 

die in Blokker en Zwaag hebben 

gestaan. De gemetselde schoorsteen 

dateert uit 1929-1930 en heeft grote 

cultuurhistorische waarde. 

Herbouw bij de historische 

fruitkassen is een unieke kans om 

de schoorsteen te behouden en een 

compleet beeld te geven van een 

vooroorlogs glastuinbedrijf, waarvan 

er indertijd veel in Blokker en 

Zwaag waren. Daarom wordt ook 

een oorspronkelijke glazen stookkas 

herbouwd compleet met ijzeren 

kachel. 

Veel lokale sponsoren hebben 

de Stichting Cultuur Historische 

Route gesteund in de benodigde 

herbouwkosten. 

Nieuwland 14-18; Beschermd 
Stadsgezicht
Het betreft hier drie beeldbepalende 

panden die in vervallen toestand 

verkeren. 

Dit deel van de binnenstad is 

stedenbouwkundig nog zeer gaaf 

en behoeft extra aandacht. Er wordt 

onderzocht of deze drie panden te 

herbestemmen zijn als zorgwoningen. 

Het rechter pand lijkt bouwhistorisch 

het meest waardevol. Het middelste 

is in deplorabele toestand. Er is 

geadviseerd de uitgangspunten 

op papier te zetten voor een 

renovatieplan.

Wordt vervolgd.

Onder de Boompjes; 
Beschermd stadsgezicht
De nieuwe kademuur is een langzaam 

voortschrijdend project. Het werk 

had al uitgevoerd moeten zijn maar 

heeft een tijd stil gelegen voor nader 

onderzoek. 

De uitgangspunten die gesteld zijn, 

zijn duidelijk. De gracht mag niet 

meer dan met 50 centimeter worden 

versmald en de kademuur moet in 

baksteen worden uitgevoerd. Het 

openbaar gebied moet volgens de 

leidraad worden uitgevoerd en de 

bomen komen terug. De aannemer 

doet onder meer onderzoek naar een 

technische oplossing voor het werk.

Wordt eveneens vervolgd.

Appelhaven 9; Beschermd 
Stadsgezicht
De Commissie Monumenten en 

Welstand is op hoofdlijnen akkoord 

met dit plan. Het voormalige 

kaaspakhuis wordt gerenoveerd. Er 

wordt een aantal kozijnen gewijzigd. 

Met name aan de achterzijde.

Op de begane grond en de eerste 

verdieping komt aan de achterzijde 

een groot doorlopend kozijn om meer 

licht in het pand te krijgen. Intern 

wordt een aantal vloeren ingekort 

waardoor een splitlevelsituatie ontstaat 

waarbij de verdiepingen met flauwe 

trappen met elkaar verbonden zijn.

Het bijgebouw aan de achterzijde 

wordt van stucwerk voorzien. 

Er komen zonnepanelen op het 

bovendakvlak. 

De commissie heeft geen bezwaar 

tegen de kozijnwijzigingen en 

het stucwerk van het bijgebouw. 

Zonnepanelen worden alleen 

toegestaan als deze niet zichtbaar 

zullen zijn vanuit de openbare ruimte. 

Gedempte Turfhaven 35; 
Beeldbepalend pand
De Commissie Monumenten en 

Welstand is akkoord met dit bouwplan 

mits het boeiboord van de dakkapellen 

op beide zijdakvlakken minimaal 5 cm 

minder hoog wordt. Het boeiboord is 

te fors in verhouding tot de rest van 

de dakkapellen. 

Beide dakvlakken zijn zichtbaar 

vanaf de openbare weg. Het gaat 

volgens de commissie om bescheiden 

toevoegingen in een passende stijl. 

Mosterdsteeg 19
De garagedeur wordt door een poort 

met hekwerk vervangen waardoor 

een open zichtbare doorgang naar 

het achterterrein ontstaat, passend 

geschilderd in een zwarte kleur. Het 

is een traditioneel spijlenhek dat meer 

wordt teruggezet dan de huidige deur.

Visserseiland 151 en 219
De woning wordt vergroot ten koste 

van bedrijfsruimte op de begane vloer. 

De gevelwijzigingen passen prima 

in stijl van de architectuur. Het is 

een verbetering van de plint van de 

bebouwing. 

Foto: Robert Gort
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De Jonge Winthont
Publicatie Stichting Bas Baltus heeft weer een fraai 
boekje uitgegeven over het Grote Oost 38. Het 
boekje is geschreven door Laura Jonkhoff.  Grote 
Oost 38 is een pand met een hoge halsgevel. 
Lange tijd droeg het de naam 'De Jonge Winthont', 
tegenwoordig wordt het slechts aangeduid met 
het nummer 38. Oudere inwoners van Hoorn 
zullen Grote Oost 38 wellicht nog kennen als 
woning en atelier van kunstschilder Cornelius 
Bakker en zijn vrouw Martha van Velzen. Achter 
de eenvoudige maar sierlijke gevel gaat echter een 
lange geschiedenis schuil. In bijna vijf eeuwen tijd 
heeft het pand een bonte verzameling aan bewoners 
en gebruikers gekend. Zij zullen bij het lezen van 
dit boek één voor één voorbijkomen. Daarnaast 
is het huis verscheidene keren verbouwd en vrij 
recent grondig gerestaureerd. De blootgelegde 
bouwsporen hebben nieuw licht geworpen op de 
bouwhistorie, terwijl twee gevonden inventarissen 
een goed beeld geven van de inrichting en het 
gebruik van Grote Oost 38 in de achttiende- en 
negentiende eeuw. Neem een kijkje achter de 
voordeur van dit bijzondere pand! Het boek is 
verkrijgbaar in de winkel van Oud Hoorn.

Presentatie boek ds. Tenthoff
Vrijdag 20 november 2015 vond in het Foreestenhuis 
aan het Grote Oost 43 Hoorn onder leiding van Jack 
van Es, voorzitter Publicatie Stichting Bas Baltus, de 
presentatie van het boek over de (rode) dominee 
Tenthoff plaats.  Ds. Post (gespeeld door Frederik 
de Groot) bracht een humorvolle 'herinnering 
aan Tenthoff', zijn collega. De nu vrijwel vergeten 
Johannes Theodorus Tenthoff, die leefde van 1847 
tot 1916, was van 1888 tot 1913 vrijzinnig-
hervormd predikant in Hoorn. Na het zingen 
het Gezang 288 'Deez aard is U o Heer', onder 
begeleiding van Peter Zandberg aan het orgel, hield 
prof. dr. Herman Noordegraaf, een voordracht 
waarin de traditie van de rooie dominees werd 
toegelicht. Na het Lied 470 kreeg Arnoud Schaake 
de gelegenheid om een toelichting te geven op 
zijn boek. De bijeenkomst werd afgesloten met 
de aanbieding aan wethouder Judith de Jong en 
signering van de eerste exemplaren. Het boek is 
verkrijgbaar in de winkel van Oud Hoorn.

jAAP vAn der HOut

Omdat meer mededelingen van het bestuur tussen-
tijds via de mail zullen worden verstrekt, kunnen we 
ons in deze rubriek meer beperken.  

Hoorns Biografisch Woordenboek
Nieuwe toevoegingen aan het Hoorns Biografisch 
Woordenboek zijn onder andere:
 
Frits Slomp, alias Frits de Zwerver (1898-1978)
In 1927 begon hij zijn werkzame leven als gerefor-
meerd predikant. Hij werd achtereenvolgens beroe-
pen in Nieuwlande, Heemse en Hoorn. Hij was een 
sociaal bewogen man en, mede door zijn werk in 
Heemse aan de Duitse grens, onderkende hij al vroeg 
de gevaren van het nationaalsocialisme. Hij keerde 
zich in 1938 fel tegen het besluit van de Nederlandse 
regering om werklozen verplicht tewerk te stellen in 
nazi-Duitsland. Zelf nam hij vanaf 1936 overtallige 
hulppredikers in dienst. Na de 'Reichskristallnacht' 
van november 1938 verleende Slomp hulp aan 
Duitse joden die illegaal de Nederlandse grens 
overkwamen. Hij zocht ook een schuiladres voor 
Rijksduitsers uit Heemse die in 1941 weigerden hun 
dienstplicht in de Wehrmacht te vervullen.

Andreas Cellarius (ca. 1596-1665)
In 2008 is door het 'Minor Planet Center of the 
International Astronomical Union' de op 24 sep-
tember 1960 ontdekte planetoide nr. 12618 naar 
Cellarius genoemd.
Binnen de Vereniging Oud Hoorn heeft Piet Duursma 
zich beijverd om Cellarius de aandacht te geven die 
hij verdient in Hoorn, de stad waar hij 28 jaar heeft 
gewoond en waar hij zijn hemelatlas tot stand heeft 
gebracht. Hoorn staat als volgt vermeld op de titelpa-
gina van de atlas: Andreae Cellarii Palatini, Scholae 
Hornanae in Hollandia Boreali Rectoris. In 2009 is 
een straat in Hoorn naar Cellarius genoemd, een 
hofje bij de Dorpsstraat in fase 4b van Bangert en 
Oosterpolder.

Cornelis Alard Abbing (1800-1872)
Abbings publicaties op zijn vakgebied zijn in de loop 
der jaren in de vergetelheid geraakt. Dat zijn naam 
tot op de dag van vandaag bij een ieder die zich in 
de geschiedenis van Hoorn verdiept, voortleeft, is te 
danken aan de twee boeken die hij over dit onder-
werp geschreven heeft. Vanwege deze bijdrage aan 
de geschiedschrijving van Hoorn is er in het midden 
van de twintigste eeuw een straat in de stad naar 
hem genoemd.

bestuursmededelingen

                                                           

Foto: Robert Gort
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In 1932 vestigde het van oor-
sprong Alkmaarse automobielbe-
drijf  Jac. Met zich ook in Hoorn. 
Om onbegrijpelijke redenen had 
men het oog laten vallen op het 
fraaie herenhuis aan Onder de 
Boompjes 20. Dat betekende 
tevens dat het eens zo schitterende 
pand werd veranderd in een au-
toshowroom met tevens doorgang 
naar de werkplaats. Deze werk-
plaats was gevestigd op de plaats 
waar voorheen de fraaie achter-

tuin te vinden was. Dat betekende 
ook dat deze werkplaats een 
achteruitgang kreeg aan Achter de 
Vest. Nadat het automobielbedrijf 
zich uit Hoorn had teruggetrok-
ken bleven de sporen die het 
had achtergelaten nog jarenlang 
zichtbaar. Voor wat de achterzijde 
aan Achter de Vest betreft zou dat 
duren tot 2012. In dat jaar ging 
woningbouwvereniging Interma-
risHoeksteen van start met de 
bouw van twee herenhuizen naar 

ontwerp van Rietveld Architecten 
uit Oosthuizen. Voorafgaand aan 
deze bouw werd archeologisch 
onderzoek gedaan door Archeolo-
gie West-Friesland waarbij enkele 
interessante vondsten werden 
gedaan. Met de komst van de 
herenhuizen heeft Achter de Vest 
een veel fraaier aanzien gekregen. 
Inmiddels is ook de voorzijde weer 
in de oude staat teruggebracht en 
heeft ook Onder de Boompjes er 
een pareltje bij gekregen.
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