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Jaap van der Hout

We hebben een jaar achter de rug dat je tegen heel veel 
zaken anders aan laat kijken. Ik heb veel vergaderingen, 
voorlichtingsavonden, cursussen en andere bijeenkomsten 
bijgewoond achter de computer of IPad. Natuurlijk mis 
je het lijfelijk contact. Maar je ontdekt ook een andere 
wereld. Een wereld met veel meer mogelijkheden dan we 
in het dagelijks leven tot nu toe hebben gebruikt. Kijk ik 
naar onze jeugd dan zie ik dat hun leven zich veel meer 
via het beeldscherm afspeelt. Een ontwikkeling waar we 
soms ons waarschuwende vingertje bij opsteken, maar 
ook aan moeten leren wennen. Op een online bijeenkomst 
van Oneindig Noord-Holland realiseerden de deelnemers 
zich dat onze erfgoedverenigingen voor een belangrijk 
deel vertegenwoordigd worden door 'grijze mannen'. De 
discussie die zich daarna ontspon was vervolgens gericht 
op de verjonging van onze verenigingen en hoe we de jeugd 
kunnen inspireren en betrekken bij de historie van hun 
directe leefomgeving. 

Als levend voorbeeld van de 'grijze mannen' ben ik niet 
direct de aangewezen persoon om de straat of liever gezegd 
het wereldwijde web op te gaan om de jeugd te werven      
en/of te inspireren. Natuurlijk doen we als vereniging al aan 
educatie maar met zo een digitaal jaar achter de rug besef 
je dat we als vereniging nog veel andere wegen in kunnen 
slaan naast al het goede werk dat we al doen.
Het afgelopen jaar gingen veel van onze normale activiteiten, 
waarmee we in de maatschappij zichtbaar zijn, niet door. 
Dat doet je beseffen dat we naast onze onvolprezen website, 
Facebook en nieuwsbrief nog andere paden moeten inslaan 
om ook in deze tijd zichtbaarder te zijn om met name onze 
jeugd te bereiken.

Een leuk voorbeeld is Goeie Ouwe Koeien – https://
goeieouwekoeien.nl/ –, twee enthousiaste jonge vrouwen 
die geschiedenis op een moderne manier met podcasts 
en een mooie website onder de aandacht van een breed 
publiek brengen. Goeie Ouwe Koeien gelooft dat iedereen 
enthousiast is over geschiedenis, als je er maar op de 
juiste manier mee in aanraking komt. Dat doen ze als 
schakel tussen historische experts en het publiek met 
historische verhalen, evenementen, tentoonstellingen, 
podcasts, communicatiecampagnes, reportages, interviews 
en publicaties.

Voor mij waren de discussie met andere verenigingen en 
het voorbeeld van Goeie Ouwe Koeien een moment van 
bezinning om in dit coronajaar zowel met het bestuur als 
met anderen te onderzoeken of we naast onze website, 
Facebook en de nieuwsbrief ook andere 'moderne' kanalen 
kunnen aanboren om als vereniging in de veranderende tijd 
zichtbaar te blijven, maar vooral ook om jongere generaties 
enthousiast te maken voor onze Hoornse geschiedenis en 
daarmee een volgende generatie Oud Horinezen te kweken. 

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, maandag 

t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 1 november 

t/m 31 maart; dinsdag t/m vrijdag, 11.00-

17.00 uur. Het gehele jaar zaterdag en 

zondag 13.00-17.00 uur

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

Email: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag 

10.00-16.00 uur 

zaterdag 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

www.westfriesarchief.nl 

muSeum van de twIntIgSte eeuw

Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

www.museumhoorn.nl

V O O R W O O R D

Houd rekening met mogelijk andere openingstijden ivm corona.  
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Bij de Voorplaat

Feest! Hoe zien we er naar uit om te ontsnappen aan 
deze nare periode waarin alles is gelimiteerd. Met 
een knipoog naar de tijd dat er vrij feest gevierd kon 
worden, hebben Sabina Posthumus en Frans van 
Iersel de doopceel gelicht van vier generaties Ooms, 
in de volksmond beter bekend als die van de winkel 
met de aap in de Lange Kerkstraat. Chris Holman 
neemt ons mee in een aandoenlijk dagboekje van de 
jonge verpleegster in opleiding, Tiny Pater. Kort na 

de oorlog moest ook zij in quarantaine. Na drie weken werken in de 'tyfuskamer' bleek zij zelf 
besmet. 'Morgen gaat het beter...' is ook in deze tijd een bemoedigend hart onder de riem. Drie 
auteurs uit verschillende disciplines informeren ons over de eerste uitkomsten van de recente 
sonarscan van de bodem van het Hoornse Hop. Uiteraard zijn we in Hoorn vooral benieuwd naar 
de resultaten met het oog op de herdenking van de Slag op de Zuiderzee van 1573, in 2023. Het 
is dan 450 jaar geleden dat deze memorabele zeeslag plaats vond die in de nationale geschiedenis 
over de Tachtigjarige Oorlog altijd een beetje op de achtergrond is gebleven. Voorop het blad ziet 
u een fors detail van de slag, geschilderd door Jan Theunisz Blanckerhoff (1628-1669). Het hangt 
in de Ceciliakapel in de Statenpoort, een bruikleen van het Rijksmuseum. Ben Leek beschrijft de 
resultaten van bouw- en bewoningsonderzoek van Grote Oost nummers 70 en 72. Een toevallig 
gevonden brief zette Rita Lodde aan tot onderzoek naar het verdwenen grafdeksel van viceadmi-
raal Pieter Florisz. Hij kwam om bij de Slag op de Sont. Egbert Ottens haalt tot slot een onbekende 
geschiedenis van de 17e-eeuwse Hoornse weeshuisvader Jan Willemsz Eswijler naar boven. Een 
gevarieerd nummer weer, dat we u als redactie met genoegen voorleggen.    
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Op Westfriese bruiloften wordt altijd uitbundig 
gezongen. Maar niet iedereen heeft een getalenteerd 
muzikant of een liedjesschrijver in de familie. Daar 
springt opa Ooms handig op in. Hij verkoopt in 
zijn winkel tientallen toepasselijke feestliedjes. Op 
bestaande hits als 'Sarie Marijs', 'Waar de blanke 
top der duinen' en 'Ouwe taaie' worden nieuwe 
teksten gemaakt, zoals welkomstliedjes voor het 
bruidspaar, een koffieliedje en vooral borrel- en 
drinkliederen. Drukkerij Schrickx vermenigvuldigt 
de zangbundeltjes, want kopieerapparaten 
bestonden nog niet en het gezin Ooms voorziet ze 
van zelfgemaakte wensomslagen. De tekeningen op 
de kaft maakt vader Arie, de kinderen kleuren ze 
in met ecoline-inkt. Tientallen jaren, tot in de 21e 
eeuw, worden in heel West-Friesland de feestliedjes 
van Ooms gezongen, misschien nu ook nog wel.

Zijn tijd ver vooruit
Om aan klanten te komen pluist opa Ooms dagelijks 
de krant uit op zoek naar huwelijksadvertenties. 
Bruidsparen uit heel West-Friesland kunnen rekenen 

SabIna poSthumuS
franS van IerSel

Iedereen in Hoorn kent feestwinkel Ooms, de 
winkel met de gorilla voor de deur, weinig mensen 
kennen de geschiedenis van de vier generaties 
in de feestwinkel. Mia en Nan, opgegroeid in de 
winkel, vertellen over vuurwerk verstopt onder de 
kinderbedjes, seksbladen onder de toonbank en 
een kleurrijk assortiment feestspullen, fopartikelen, 
carnavalspakken en verkleedkleren waar al bijna 
honderd jaar mensen vrolijk van worden. 'De 
meeste feestartikelen werden vroeger bij ons aan de 
keukentafel gemaakt.'

De eerste Ooms in de feestwereld is Cornelis 
Hendricus Ooms (1882). In 1910 trouwt hij met 
Maria Johanna Teelen (1881). Ze wonen een aantal 
jaren in Amsterdam, waar de oudste kinderen 
worden geboren, en in 1920 verhuizen ze naar de 
Westerdijk. Ze wonen een tijd in de Kruisstraat, 
totdat ze in 1932 met hun twee dochters en vier 
zonen verhuizen naar een winkelpand aan de Lange 
Kerkstraat 30, dat ze huren van mevrouw Van der 
Drift uit Baarn. Daar begint Cornelis, naast zijn 
werk als 'reizend etaleur' bij V&D, een winkel met 
hobbymaterialen. Een dappere beslissing, midden 
in de crisis. Het assortiment bestaat uit spullen zoals 
kleurpotloden voor pasteltekenaars, figuurzaagjes, 
steentjespapier en schilderijlijsten. Ook maakt 
Cornelis houten hakken voor schoenmakers, en 
hij adverteert met houten stelten. In 1942, tijdens 
de oorlog, gaat hij onder de naam De Verduisteraar 
panden verduisteren en het assortiment wordt in 
de loop der jaren uitgebreid met feestartikelen, 
guirlandes en Bengaals vuur.

Vier generaties feestartikelen in de  winkel met de aap

Cornelis Hendricus 

Ooms (1882 - 1949) 

begon begin jaren 

30 met de Eerste 

Hoornsche winkel voor 

Etalage- en Winkel-

inrichting, de latere 

feestwinkel 

Maria Johanna Teelen 

(1881 - 1937) trouwt 

in 1910 met Cornelis 

Hendricus Ooms

Advertentie uit 

1949 in het Nieuw 

Noordhollands 

Dagblad
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op een leuke felicitatiekaart. Menig (jubilerend) 
bruidspaar bezoekt vervolgens de winkel om 
feestmutsen, liedjes en andere feestartikelen te 
bestellen. Tegenwoordig rollen de reclamemakers 
op het internet over elkaar heen met gewichtige 
artikelen over 'personal approach to advertising', 
opa Ooms is met zijn persoonlijke benadering zijn 
tijd ver vooruit.

Feest en… meubels?
De oudste zoon van Cornelis Ooms, Arie, begint 
zijn loopbaan in de jaren veertig als meubelmaker. 
In de krant staan in die tijd advertenties van 
Meubelfabriek Ooms, waarin salontafels, fauteuils 
en theemeubels worden aangeboden. In 1943 vraagt 
Arie een vergunning aan voor een Meubelfabriek 
aan de Koepoortsweg. Vermoedelijk was de 
meubelfabriek niet heel erg succesvol, want als opa 
Ooms in 1949 plotseling overlijdt, neemt Arie de 
zaak over. Zijn vrouw, Maria Tensen, doet voortaan 
de winkel en Arie begint in het naastgelegen 
pandje een timmerwerkplaats. Hij verzorgt soms 
winkelbetimmeringen voor collega-winkeliers en 
samen met metaalwarenfabriek Scholten aan de 
Nieuwstraat maakt hij spiegelkasten. Scholten 
produceert de koperen bekleding, Arie zorgt voor 
het houten frame, monteert de bekleding en de 
spiegels. Die spiegelkasten vinden over de hele 
wereld aftrek. Voor een ander bedrijf maakt Arie 
honderden houten kerststallen. Dat doet hij niet in 
zijn eentje, vertelt dochter Mia. 'Bij Schokker op de 

Vollerswaal haalden we riet. Als kinderen moesten 
wij dat riet met ijzerdraad en kleine spijkertjes als 
een dakje op de kerststal vastzetten.'

Vuurwerk uit de keukenkastjes
Ook vuurwerk maakt in die tijd onderdeel uit van 
het assortiment van Ooms. In de beginjaren van 
de winkel is de verkoop van vuurwerk verboden. 
Daarom verkoopt Ooms het vanuit de keuken, 
achter de winkel. De vuurpijlen liggen in de 
keukenkastjes, een onopvallende plek. Een van 
de kinderen houdt in de gaten of er geen politie 
aankomt en de kinderen zorgen er ook voor dat 
het niet te druk wordt in het keukentje. Ondanks 
het vuurwerkverbod komen de burgemeester en 
sommige wethouders toch vuurwerk kopen op 
oudejaarsdag. Daar wordt Arie Ooms bloednerveus 
van, vertelt zijn dochter Nan. 'Andere klanten 
werden dan uit de keuken gehouden. Met een grap 
en een gratis pakket vuurwerk wist mijn vader deze 
bezoekers altijd weer snel naar buiten te werken.'
Vuurwerk was verboden, maar lucratief. Het 
was aan het einde van het jaar een belangrijke 
inkomstenbron. 'Mijn vader ging eind december 
regelmatig met de trein naar Amsterdam,' vertelt 
Mia. 'Daar sloeg hij bij groothandel Mercurius 
vuurwerk in. Met zoveel hij kon dragen keerde 
hij dan weer huiswaarts. Wij stonden hem met 
de fiets op te wachten op het station van Hoorn. 
Soms was het vuurwerk nat geworden, en daardoor 
onverkoopbaar. Dan legde mijn vader het in de 
woonkamer op de kachel te drogen.' Overal in 
huis ligt vuurwerk, min of meer verstopt. Onder 
de bedden van de meisjes Ooms liggen de 'gillende 
keukenmeiden'. 's Avonds brengen de kinderen 
de vuurwerkbestellingen rond. Aan die stiekeme 
praktijken komt een einde als de vuurwerkverkoop 
begin jaren zestig wordt vrijgegeven.

Vier generaties feestartikelen in de  winkel met de aap

Op 23 mei 1940, dertien 

dagen na het uitbreken 

van de oorlog met 

Duitsland, trouwt de 

zoon van Cornelis en 

Maria, Arie (28), met 

Marie Tensen (22)

1969. Links de etalage 

van de feestwinkel en 

rechts de werkplaats 

van Arie Ooms op 

nummer 28
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Niet rooskleurig
Moeder Ooms ziet er altijd verzorgd uit, met het 
haar opgestoken alsof ze net van de kapper komt. 
Vader Arie is een bourgondisch type, die met 
humor de schijn van een succesvol ondernemer 
ophoudt. Het stel zit regelmatig lekker op het terras 
bij Frits ten Hagen en Jaap Gersie van café Het 

Wapen van West-Friesland op het Breed en hun 
winkel bruist van de activiteiten. Toch is de zaak 
echt geen vetpot. Mia beschrijft het zelfs als 'bittere 
armoede'. Het grote gezin, met zes dochters en 
een zoon, woont achter in het winkelpand met de 
mooie gevel. 'Eigenlijk was het onbewoonbaar,' zegt 
Mia. Alles is oud en versleten, er was geen douche 
en de wc is niet aangesloten op het riool. Eens per 
week komt de gemeentelijke Boldootwagen de ton 

Mutsjes, vlechtjes, roosjes
De kinderen Ooms helpen niet alleen mee bij het 
verstoppen en verkopen van vuurwerk, maar ook 
bij het produceren van feestartikelen, want dat 
gebeurt aan de keukentafel. 'Na schooltijd was 
er altijd wat te doen,' herinnert Mia zich. 'Onder 
leiding van moeder Ooms moesten wij mutsjes, 
vlechtjes, strikjes, roosjes, pompoenen en allerlei 
andere frutsels vouwen en lijmen.' Klanten weten 
dat ze op tijd moeten bestellen, zodat het gezin 
gelegenheid heeft om ze te maken. De aantallen 
kunnen flink oplopen, want in West-Friesland zijn 
veel grote gezinnen. Bestelling klaar? Dan levert 
Mia de spulletjes af: binnen Hoorn gaat ze op de 
fiets, en als ze verder moet pakt ze de bus, want een 
auto had vader Arie niet.

'Ooms, voor rotjes en kapotjes'
Feestartikelen is bij Ooms een ruim begrip. Dat 
zien klanten aan de condoomautomaat aan de 

gevel, de eerste in Hoorn. Uit die tijd stamt de 
slogan: 'Ooms, voor rotjes en kapotjes.' Vooral in 
het weekend wordt er veel gebruik van gemaakt, 
de automaat is zelfs een keer met een koevoet 
van de gevel gestolen. Seksartikelen zijn sowieso 
een taboe in de jaren zestig, erotische lectuur en 
pornografie mag niet worden verkocht. Maar de 
seksuele revolutie gaat aan vader en moeder Ooms 
niet voorbij, ze verkopen onder de toonbank 
tijdschriften als Chick en Candy. Goeie handel, 
weet Nan. 'Van de opbrengst gingen mijn vader en 
moeder op vakantie.'

Metaalwarenfabriek 

Scholten fabriceerde 

zogenaamd luxe 

koperwerk, waaronder 

spiegelkasten. Arie 

Ooms maakte van 

triplex de kast en 

werkte deze af met 

een dun laagje door 

Scholten gestanst koper 

en enkele spiegels

De kinderen van Arie 

en Marie in 1953. 

Corrie, Nan, Mia, Thea 

en Ellie, Guus is de 

baby, Kitty was nog niet 

geboren. Vier zusjes 

met een strik, Nan had 

er geen zin in

Nan, Carla Nort (van de bekende jeanszaak) en Arie 

Ooms poseren in 1986 bij de aap

Lange Kerkstraat met 

winkel van Ooms en de 

aap voor de deur
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uitwerpselen ophalen, volgens Nan liefst als het 
hele gezin aan het avondeten is. Gelukkig laat de 
huisbazin na verloop van tijd een nieuwe aanbouw 
neerzetten, met een keuken, een douche en een 
modern toilet.

Aap bij de deur
In 1975 neemt Mia, de oudste dochter van Arie 
en Maria, de winkel over. Haar ouders verhuizen 
naar de Grote Waal. Mia en haar man Co kopen 
het pand, maar ze gaan er niet wonen. Ze trekken 
de woonkamer bij de winkel. Mia zet voor de 
grap het pak van een grote aap bij de voordeur, 
op een paspop. Dat wordt het handelsmerk van 
de winkel, iedereen kent de gorilla en hij is door 
voorbijgangers ontelbare keren gefotografeerd. Hij 
speelt zelfs een keer mee in het tv-programma Doe 
een wens. Niet iedereen is gek op de aap: sommige 
kinderen durven de straat van de feestwinkel niet 
in. Als een onverlaat een keer de kop van de aap 
afblaast met vuurwerk, gaat Nan 's avonds met de 
rekening naar de vandaal. Die betaalt prompt.

Kerksteeg wordt Lange Kerkstraat 
De Lange Kerkstraat heette tot 1950 Kerksteeg. 
Volgens de overlevering heeft meneer Wassenaar bij 
burgemeester Canneman met succes gepleit voor 
een straatnaam die beter paste bij de uitstraling van 
zijn muziekwinkel. Een dergelijke naamswijziging 
nam in de gemeentelijke bureaucratie veel meer 
tijd in beslag dan voorzien. Daarom verklaarde de 
burgemeester naderhand 'Dat was eens, maar nooit 
weer.'

Stinkend koekje
Met Mia aan het roer breidt het assortiment van de 
feestwinkel flink uit, met fopartikelen, surprises 
en grappige cadeautjes. Allemaal spullen om 
te lachen, zoals plastic drollen en realistische 
plakkaten kots. Ook de knalerwten, het niespoeder 
en de stinkbommen zijn populair, de schooljeugd 
besteedt er graag het zakgeld aan. Vooral die 

stinkbommen zijn een grote hit. Het zijn glazen 
ampullen, die de kinderen in de V&D of de Hema 
kapot maken, waarna de hele winkel stinkt naar 
verrotte eieren. De bedrijfsleider van de Hema stapt 
op een bepaald moment de winkel in, koopt bij 
moeder Ooms een paar stinkbommen en trapt die 
ter plekke stuk. 'Zo, een koekje van eigen deeg,' 
zegt hij. 'Moeder Ooms vertrok geen spier,' vertelt 
Mia. 'Ze haalde een natte lap over de vloer, en weg 
was de stank.'

1969. Nan in de deuropening van de feestwinkel 

In 1962 thuis op de 

foto. Voor: vader Arie, 

Nan, Mia, moeder 

Marie. Achter: Guus, Co 

(verkering van Mia), 

Ellie en Thea

Naast de werkplaats 

begon Arie Ooms 

op nummer 26 een 

winkeltje in toeristische 

prullaria. We zien hier 

Mia in 1971 op de oud-

Hollandse markt met 

haar zoons Bas en Rob 

en haar jongste zusje 

Kitty
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van de straat vrij. 'Daar zijn we naartoe verhuisd,' 
vertelt Nan. Voor alle soorten feestjes kun je bij 
Ooms terecht en de winkel wordt een eldorado 
voor kinderen: slingers, helium-ballonnen en leuke 
cadeautjes in een kleurrijke aankleding. Inge, een 
nichtje van Nan en Cees, neemt in 2012 de winkel 
over. Zij heeft al een winkel, Anjo Kleinvak, waar ze 

fournituren, breiwol en hobbymaterialen verkoopt. 
De feestartikelen zijn een mooie aanvulling. Inge 
runt nu in de Lange Kerkstraat zowel de creatieve 
winkel als Feestwinkel Ooms. Dat nog steeds 
mensen genieten van zijn feestwinkel, had Cornelis 
Hendricus Ooms in 1930 nooit kunnen dromen. 
En de toekomst? Die is rooskleurig, want de vijfde 
generatie loopt zich alvast warm. Het einde van het 
feest is nog lang niet in zicht.

Vier generaties Feestwinkel 
Cornelis Ooms:  1932 tot 1949
Arie en Marie Ooms: 1949 tot 1975
Mia Ooms:   1975 tot 1985
Nan Ooms:   1985 tot 2012
Inge van Dulmen:  2012 tot heden

Carnavalsvereniging
Nan en Mia zijn nauw betrokken met Ospylac, 
de Hoornse carnavalsvereniging. Carnaval wordt 
steeds populairder in Hoorn en Zwaag, en de 
feestwinkel doet goede zaken met maskers, pruiken 
en carnavalskleding. Nan neemt in 1985 de winkel 
over van haar zus, en samen met haar man 

Cees bouwt ze het assortiment verder uit. Op de 
verdieping boven de winkel is de grote collectie 
feestkleding te zien. Ook de verkoop van vuurwerk 
blijft groeien, tot in 2000 naar aanleiding van de 
vuurwerkramp in Enschede strengere voorwaarden 
worden gesteld aan de opslag van het vuurwerk. 
Ooms ontkomt er niet aan, vertelt Nan. 'Onze 
sprinklerinstallatie voldeed niet meer, in 2002 zijn 
we gestopt met de verkoop.'

Rooskleurige toekomst
Het assortiment blijft groeien, de winkel wordt te 
klein. In 2005 komt een groter pand aan de overkant 

Aan maskers bij 

Ooms geen gebrek

Nan toont, geflankeerd 

door Cees, de 

carnavals-nouveauté 

van 1994, glittergel

Verkoopster Anita 

Lakeman helpt in 2010 

enkele klanten aan 

een nieuwe kapsel met 

bijpassende voorgevel

De Feestwinkel wordt 

sedert 2012 gerund 

door Inge van Dulmen, 

een dochter van Corrie 

Ooms



zusjes. In het eerste gedeelte van de vorige eeuw 
geen ongewoon groot Westfries gezin. Tiny begint 
haar dagboek op donderdag 18 oktober 1947 met 
een verontrustende constatering. Ze voelt zich niet 
goed, is koortsig en heeft vreselijke dorst. Ze is 
bang dat ze besmet is, ze heeft namelijk drie weken 
op de tyfuskamer gewerkt. Na onderzoek door 
dokter Weterings blijkt haar zorg niet ongegrond. 
Haar collega's mogen niet meer bij haar komen. 
Zuster Immaculee belt naar huis om te zeggen dat 
Tiny niet thuis kan komen, ziek is en geen bezoek 
mag hebben omdat ze bang zijn voor tyfus. Dokter 
Weterings die toch naar Utrecht moet, heeft bloed 
en urine meegenomen om te laten testen. Dit is voor 
Tiny het begin van een periode van afzondering.

Dokter P.A.A. Weterings was vanaf 1938 als 
internist-röntgenoloog aan het Sint Jans Gasthuis 
verbonden en werd later directeur. Tot zijn afscheid, 
oktober 1956, bouwde hij een grote praktijk 
op en bewerkstelligde een flinke uitbreiding en 
modernisering van het ziekenhuis. Nieuwbouw 
bereidde hij voor, maar het kwam niet tot realisatie 
daarvan. Er bleef behoefte aan meer ruimte en 
dus nieuwbouw. Na de fusie met het andere 
Hoornse ziekenhuis, werd een groter ziekenhuis 
gebouwd aan de Maelsonstraat. Dat werd in 2004 
officieel geopend en heeft daarna verschillende 
uitbreidingen gekend. Het oude ziekenhuis aan de 
Koepoortsweg werd herdoopt in Lindendael en is 
nu een verpleeghuis voor langdurige zieken. 

9

Via een dagboekje terug in de jaren veertig

ChrIS holman

'Het is 1947: Tiny Pater (1928 - 2014) is negentien 
jaar oud, tweedejaars verpleegkundige in opleiding 
in het Sint Jans Gasthuis in Hoorn, als ze besluit een 
dagboek bij te houden. In een simpel schriftje met 
ringband schrijft ze met groene inkt in een keurig 
handschrift de gebeurtenissen van de dag op. De 
tyfus die haar treft, hoe de zusters het ziekenhuis 
bestieren, wat zij en haar collega's meemaken en 
leren. Geen opzienbarende avonturen misschien, 
maar alles bij elkaar geven ze een prachtig 
beeld van een totaal andere tijd die voorgoed en 
onomkeerbaar is verdwenen.'

Slecht bericht
Dit is de covertekst op de rugzijde van een 
smaakvol, in eigen beheer met beperkte oplage, 
uitgegeven boekje dat ik laatst toevallig in handen 
kreeg, Morgen gaat het beter. De samenvatting van 
de inhoud intrigeerde mij en ik las het boekwerk 
in één adem uit. Tiny was het vierde kind van Piet 
Pater en Maria Knijn en had totaal 11 broertjes en 

mOrgen gaat Het beter....

Omslag van een 

bijzonder boekje

Begin van het 

dagboekje van 

Tiny Pater
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Isolatie valt zwaar
Net als nu met het coronavirus, werd er veel 
getest. Met één verschil: er was geen sprake van 
sneltesten. Tiny schrijft op zaterdag 1 november: 

'Allerheiligen vandaag! Het is droevig weer buiten 
en ik heb zuster Baptist om de een of andere reden 
een droeve dag voorspeld. En jawel hoor, om 1:00 
uur bracht zuster Baptist me de jobstijding dat het 

bericht uit Utrecht was, dat mijn ontlasting positief 
was. Eerst wist ik niet wat ik ervan moest denken 
en huilde en lachte tegelijk, maar ik ben nu al met 
mijn lot verzoend en zal proberen mijn tijd zo goed 
mogelijk te besteden. Morgen wordt het beter...' 
Het is duidelijk, de isolatie valt Tiny zwaar. Ze 
doodt de tijd met het lezen van alles en nog wat, 
maar altijd vanuit een rooms-katholieke invalshoek. 
Bladen als de Katholieke Illustratie en de Linie 
komen voorbij. De Katholieke Illustratie was het 
geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland. 
Het werd veel gelezen en was alleen daardoor al 
een invloedrijk familieblad en in de hoogtijdagen 
van de verzuiling een van de grootste tijdschriften 
van Nederland. Na het lezen van de Katholieke 
Illustratie maakt Tiny de volgende aantekening in 
haar schriftje: '... een merkwaardige operatie vond 
plaats in Guy's Hospital te Londen, waar de chirurg 
dokter Blalock uit Baltimore (USA) het hart van een 
kleine jongen uit het lichaam nam, er gedurende 
een uur aan werkte en het toen weer op de juiste 
plaats terugbracht.' Constatering van Tiny: '... lijkt 
mij heel onwaarschijnlijk, zonder hart nog te leven.' 
Dat inderdaad in 1947, door dr. Alfred Blalock, de 
eerste open hartoperatie in Europa werd uitgevoerd 
– ze kon het maar moeilijk geloven. En zij blijft zich 
verbazen: '... in de Volkskrant stond dat er in de bus 
van Milaan naar Napels twee baby's geboren waren. 
Alles goed! Het is toch wel erg. Of ergerlijk.'

Een en al vrolijkheid, 

staand rechts Tiny Pater

Gezin Pater, geheel 

rechts Tiny

prach t i g  b e e ld  van  e e n   t o taa l  ande r e  t i jd
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stakkers. Velen zijn doodgegaan daar, opoe Groot, 
juffrouw Jonker, juffrouw de Vries, juffrouw van 
der Tol. Even later hoorde ik hevige kwesties 
tussen Weterings, Appelboom, zuster Baptist en 
zuster Everdien over het gebruik van kamer 48. 
Appelboom heeft die kamer hard nodig, maar 
Weterings wil niet dat ik bij een andere patiënt kom 
te liggen, omdat hij de zaak niet vertrouwt.'

Dr. Appelboom was jarenlang aan het Sint Jan, zoals 
het ziekenhuis in de volksmond werd genoemd, 
verbonden als vrouwenarts/chirurg. Hij woonde 
in het eerste huis aan de Westersingel. Van hem 
was bekend dat hij medische experimenten niet 
schuwde. Bij oudere Horinezen circuleert nog 
steeds het hardnekkige, maar onbevestigde verhaal 
van de transplantatie van een gedeelte van het been 
waaruit een oorschelp gemodelleerd werd.

Eindelijk negatief
Tiny noteert: 'In het huisgezin van meneer Dekker, 
(leraar van de RK Mulo) heerst difterie. Ze zitten 
zonder hulp in een gezin van 11 kinderen, terwijl 
de 12e vandaag of morgen verwacht wordt. Het is 
toch diep treurig.' Een paar dagen later blijkt dit 
consequenties te hebben voor Tiny. Zij schrijft: 'Ik 
moet voor de derde keer verhuizen; om plaats te 
maken voor de familie Dekker ga ik vanmiddag 
naar het dooien-kamertje waar zuster Lambertien 

In 1953 verscheen de parochiegids voor Hoorn. 
De inhoud van dit boekje geeft een interessant 
tijdsbeeld van het katholieke Hoorn van toen. 
Het was bedoeld als 'een wegwijzer' in de rijke 
verscheidenheid van het katholieke leven van 
onze stad. Met daarin rubrieken zoals: 'Als het 
kindje gekomen is', 'Van de wieg tot het graf'. 
Onder het kopje: 'Wij abonneren ons' werd nog 
eens gewezen op het feit dat neutraliteit in de 
media niet bestaat. En er werd dus gewaarschuwd 
zich niet te abonneren op een neutraal dagblad. 
Want: 'De trouwe lezer van een neutraal dagblad 
went, langzaam maar zeker, aan de neutrale, niet 
katholieke kijk op de dingen', zo stelde men. 
(Opvallend dat dit 92 pagina's tellende boekwerkje 
voornamelijk mogelijk werd gemaakt door 
advertenties van niet-katholieke winkeliers). In de 
jaren '60 vond een snelle ontzuiling plaats. Waarbij 
de invloed van televisie en andere massamedia het 
mogelijk maakte kennis te nemen van gedachten en 
ideeën die leefden bij anderen.

Verhuizen
Die eerste moeilijke weken werd Tiny vaak 
verplaatst. Zij schrijft: 'Morgen ga ik verhuizen 
naar het achterste kamertje van de barak. Het is 
wel een mooie kamer, maar ook een echte cel. Ik 
denk de hele tijd aan al die mensen die ik zelf op 
kamer 48, de dodencel verpleegd heb. Allemaal 

Opleidingsgroep tijdens 

de les, staand rechts 

Tiny

prach t i g  b e e ld  van  e e n   t o taa l  ande r e  t i jd
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vandaag is weggegaan. Ik hoop dat het voor een dag 
zal zijn, wat is dit een gevangenis, dik, wit gekalkte 
muren en de vierde kant is een en al matglas, ik 
was het natuurlijk te goed gewend...' Zaterdag 
22 november is dan eindelijk de dag van de 
bevrijding of verlossing. Tiny krijg de boodschap: 
negatief. Na ruim vijf weken van de bewoonde 
wereld afgesloten zijn geweest, gaat ze met frisse 
moed het volle leven weer in. Tiny is leergierig en 
weet algauw van alles over hoe de mens in elkaar 
zit, ziekten en de behandeling daarvan. In haar 
dagboekje maakt zij daar geregeld melding van. 'Op 
de kinderafdeling gewerkt. Vreselijk rommelig en 
lawaaierig en nog weer erg onwennig. Ongeveer 12 
amandelenknippers kwamen er vanmiddag bij. We 
hadden bedden tekort en nu liggen er al kinderen 
in de apenkooitjes. Vanavond met Netty, op de 
rand van mijn bed, hele diepzinnige gesprekken 

gevoerd. En elkaar na afloop een belofte gedaan: 
als later een van ons getrouwd is en een baby krijgt, 
moet de ander indien ze nog niet getrouwd is, de 
eerst genoemde in die dagen helpen. 12 uur naar 
bed.'

Salarisverhoging
Elke dag weer doet Tiny verslag van de voor haar 
memorabele momenten: 'Imacculee kwam ons om 
1:00 uur de verheugende mededeling doen dat 
de salarissen verhoogd zijn, het is nu het eerste 
jaar ƒ 25, het tweede ƒ 33, en het derde jaar                         
ƒ 48 per maand. Wat een vooruitgang.' Ze geniet 
van alles wat Hoorn die jaren een jong meisje aan 
frivoliteiten te bieden heeft. 'Vanavond naar het 
concert van Apollo gegaan in de Parkzaal. Het 
was erg mooi. Er werden marsen en ouvertures 

uitgevoerd. Ik heb erg genoten.... We kwamen 
langs het Victoria Theater, waar mevrouw van Os, 
een oud patiënt, ons zag en uitnodigde om mee 
naar binnen te gaan. Er speelde een prachtfilm, 
Het Portret. Wij zaten boven op balkon met geen 
cent in de zak, een pracht film waar ik nog de 
les van onthouden heb om je toch vooral niets 
aan te trekken van een stel kletsvrouwen.' Tiny is 
gecharmeerd van avondjes uit naar de bioscoop. 
Zij schrijft 'Naar de film Hotel Casablanca geweest, 
niet veel bijzonders.' Tiny is dus niet zo enthousiast 
over deze romantische dramafilm, die zo'n groot 
succes zou worden met Humphrey Bogart en Ingrid 
Bergman in de hoofdrollen.

In 1948 waren er in Hoorn drie harmonieorkesten 
actief, muziekvereniging Kunst na Arbeid, 
hoofdzakelijk samengesteld uit muzikanten uit de 
arbeidersklasse, de katholieke muziekvereniging 
Apollo en de christelijke muziekvereniging 
Crescendo. Alle drie verenigingen hadden in 1966 
nieuwe instrumenten nodig, maar een teruglopend 
ledenbestand was voor de gemeente Hoorn reden 
af te zien van een financiële injectie. De drie 
besturen kwamen bij elkaar met het doel te komen 
tot één vereniging. Destijds een hele verandering 
omdat tot op dat moment het samengaan van de 
drie vreemde bloedgroepen onbespreekbaar was 
geweest. Desondanks werd op 6 november 1966 
besloten tot de oprichting van het huidige Hoorns 
Harmonie Orkest.

De plegen   
Zo'n concentratie van jonge verpleegstertjes in 
een huis krijgt snel een bijnaam. Het tehuis bij 
de Villa heette in de volksmond dan ook al snel 
'het Maagdenhuis'. De vergelijkbare situatie in 
de zusterflat van het Sint Jans Gasthuis werd 
'de Hunkerbunker' genoemd. In haar dagboekje 
spreekt Tiny zelf over 'de Maagdenhemel van het 
Sint Jan'. Als zij het over haar medestudenten heeft 
spreekt ze voortdurend over 'de plegen'. Zo schrijft 
zij bijvoorbeeld: 'Vanavond hebben de plegen 
godsdienstles gehad. Het was deze keer eens fijn 
uitgelegd en besproken. Kapelaan Smulders toonde 
ons nog door voorbeelden hoe slecht de wereld 
is en hoe wij moeten oppassen voor bedreiging 
van het communisme.' Kapelaan Smulders was in 
die jaren een bekende verschijning in de Hoornse 
katholieke gemeenschap. Zo was hij aalmoezenier 
van de RK gidsenbeweging, het Sint Franciska 
Romana-liefdewerk (meisjes jeugdwerk) en later 
rector van het Sint Jans Gasthuis. 

Tiny (links) assisteert 

bij het transport per 

brancard

Voo rg o ed  en  on omke e r baar   v e rdwen en....
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Tiny schrijft elke dag wel minimaal een brief en 
krijgt er ook weer een terug. Met dezelfde groene 
pen waarmee ze haar dagboekje invult schrijft ze 
dagelijks aan vrienden, kennissen en bekenden. 

Nog een vrolijke 

groepsfoto met Tiny in 

het midden

Ze is daarin heel consciëntieus. Verjaardagen, 
bedankjes, bemoedigingen, geen gelegenheid gaat 
aan haar voorbij. In een tijd van e-mail, Facebook 
en Instagram kunnen we ons niet voorstellen dat er 
ooit zoveel gecorrespondeerd werd per post. Hoe 
vaak zal Tiny naar het postkantoor zijn geweest 
om weer wat postzegels te scoren? Waarschijnlijk 
geïnspireerd door wat vroeger heel gewoon was: 
schrijf terug a.u.b.!!!

Morgen gaat het beter 
Het dagboek bestrijkt slechts een paar maanden, 
maar het geeft een prachtig beeld van een tijd waarin 
snoep nog op de bon was, door de kerk gewaarschuwd 
werd tegen het communisme, je blij was met een 
zelf gebreide theemuts als sinterklaascadeau en 
een tweedejaars verpleegkundige in opleiding die 
zich blijmoedig verwonderde over alles wat zij 
meemaakte. Meestal zijn we blij dat die tijd voorbij 
is, maar bij sommige dingen kun je, zonder ze zelf 
meegemaakt te hebben, een bepaalde weemoed 
voelen. De blijmoedigheid en het enthousiasme 
voor het leven zijn zo groot, terwijl dat leven zoveel 
obstakels kent. Maar hoe groot de obstakels ook 
waren, voor Tiny was er altijd een morgen, waarin 
alles beter zou gaan.

Met dank aan Louise Koopman, dochter van Tiny Pater. 
Meer info over het boekje: luko@dds.nl

Een fotografische 

herinnering aan haar 

tijd in het ‘Sint Jan’

Voo rg o ed  en  on omke e r baar   v e rdwen en....
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1700/1730 terug te vinden in de archieven. In het 
zogenaamde Schotboek (een soort belastingregister) 
van 1478 en het Kohier van de Tiende Penning van 
Hoorn uit 1561-1562 worden de bewoners van 
Hoorn weliswaar wijk voor wijk genoemd, maar 
het is niet mogelijk hun namen aan specifieke 
panden in een straat te koppelen. Soms wordt een 
vroeg 18e-eeuwse verkoping in een notariële akte 
ontdekt, maar een dergelijke vondst heeft over het 
algemeen een hoge geluksfactor. 

Aan de hand van verschillende kohieren en 
penningboeken is gezocht naar de eigenaren van 
de panden. Daarnaast vormen ook de kadastrale 
registers van de gemeente Hoorn vanaf 1823 een 
goede bron. Samen met Arie Boezaard is gewerkt 
aan een overzicht van de eigenaren. Het is gelukt 
een volledige lijst op te stellen.

Voor Grote Oost nummer 70 begint het overzicht 
in 1730 met de vermelding van Cornelis Olijslager 
in het Verpondingsregister. Als eigenaresse van 
nummer 72 wordt in dit register de weduwe Cravoet 
vermeld. Tot en met de huidige eigenaars omvat het 
overzicht op dit moment veertien familienamen 
voor nummer 70 en vijftien voor nummer 72.
 
Hieronder de gegevens die tot nu toe zijn 
achterhaald. In de kolom 'soort' wordt verwezen 

ben leek

In opdracht van Publicatie Stichting Bas Baltus, 
Bureau Erfgoed van de Gemeente Hoorn en de huidige 
eigenaar, D. Gouwetor is door Willeke Jeeninga in 
2018 onderzoek gedaan naar twee buurpanden, nr.70 
en 72, aan het Grote Oost in Hoorn en naar hun 

bewoninggeschiedenis. Beide panden zijn verschillende 
malen in bezit van één eigenaar geweest en er bestond 
lange tijd een verbinding tussen beide panden. Ook 
de huidige eigenaar heeft een verbinding aangebracht 
tussen beide panden. 
Financiële redenen hebben een publicatie in boekvorm 
in de weg gestaan. Op verzoek van PSBB en bureau 
Erfgoed heeft de redactie van Oud Hoorn besloten een 
gedeelte van het al verzamelde onderzoeksmateriaal 
te publiceren in het kwartaalblad als voorbeeld van 
hoe een dergelijk onderzoek opgezet kan worden. 
Onderstaande tekst is een bewerking van een gedeelte 
van dat materiaal. 

Het Grote Oost behoort, als onderdeel van de West-
friese Omringdijk, niet alleen tot een van de oudste 
straten van de stad, maar het was ook een van de 
voornaamste. Hoe dichter bij de Roode Steen, hoe 
aanzienlijker de huizen en hun bewoners waren. 
Grote Oost 70 en 72 liggen in het tweede deel van 
de straat, voorbij de Oosterkerk. 

Door Willeke Jeeninga is onderzoek gedaan naar de 
bewoningsgeschiedenis van beide panden. Het is in 
Hoorn moeilijk de eigenaren van panden van voor 

grOte OOst 70 en 72 

  Grote Oost 72
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naar de in verschillende aktes gebruikte term 
waarmee de noodzaak om een akte op te laten stellen 
wordt aangegeven. 'Onbelastbaarstelling' geeft 
uiteraard aan dat er geen belasting hoeft te worden 
afgedragen. 'Getuigenwijs' is een juridische term 
die gebruikt wordt als een rechter bewijslevering 

gelast door middel van het verhoren van getuigen. 
Een ambtshalve opgelegd getuigenverhoor komt 
in de praktijk echter zelden voor, want in de 
regel biedt de tegenpartijpartij 'getuigenwijs' aan 
(bewijsaanbod).

grOte OOst 70 en 72 

jaar datum naam beroep soort

1730 Cornelis Olijslager

1737 Govert de Haan verkoop?

1737 Sijtje Doen, weduwe Peereboom koop?

1744 R. Peereboom deurwaarder, klerk der secre-
tarie

 

1747 R. Peereboom  

1759 R. Peereboom  

1777 weduwe R. Peereboom   

1779 weduwe Peereboom  

1782 Arent? Peereboom

1783 Sijbrand Peereboom  

1798 Sijbrand Peereboom  

1806 Sijbrand Peereboom   

1820 Maria Hulleman, weduwe S. Peereboom verkoop

1820 Jacob Berkhout koop. 

1851 dienstjaar Jacob Berkhout wethouder verkoop 

1851 Pieter Cornelisz Groot  koop

1853 dienstjaar Dirk Groot  verkoop 

1858 26.3 Pieter Cornelisz Groot kastelein, landman verkoop

1858 26.3 Pieter D. Vis  koop

1859 dienstjaar Barthold van Hasselt directeur posterijen verkoop 

1874 15.4 Mej. C.A. Haakman, weduwe Pieter D. Vis  verkoop

1874 15.4 Jan Krijts slachter koop

1878 dienstjaar Jan Krijts vleeshouwer gedeeltelijke sloping

1889 1.5 Jan Krijts zonder beroep verkoop

1889 1.5 Dirk Nic. Bakker commies belastingen koop

1890 dienstjaar Jan Krijts vleeshouwer verkoop 

1902 dienstjaar Dirk Nic. Bakker  herstelplan

1904 dienstjaar Dirk Nic. Bakker  verkoop 

1941 13.3 Jacob de Waal koopman te Amstelveen veiling / koop

1941 13.3 Johanna Wijnanda Maria Reijnders particuliere te Amsterdam veiling / koop

1942 dienstjaar Frans Rijnders  veiling

1950 dienstjaar Jacob de Waal koopman Amsterdam verkoop 

1950 dienstjaar W.J.Th Appelboom arts verkoop 

1954 dienstjaar Wit-Gele Kruis  onbelastbaarstelling

1956 dienstjaar Wit-Gele Kruis  verkoop 

- St Kraamzorgcentrum WF Wit-Gele Kruis onbelastbaarstelling

1977 04.11 St Kraamcentrum v.d. Kruisverenigingen in 
West-Friesland

 ruiling

1983 9.12 Daniël Jacques Gouwetor  koop

1986 30.10 Daniël Jacques Gouwetor  koop

Grote Oost 72
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jaar datum naam beroep soort

1836 20.12 Johannes Rozendaal goudsmid koop

1852 12.8 Barthold van Hasselt directeur posterijen koop

1853 dienstjaar Johannes Rozendaal goudsmid verkoop

1859 dienstjaar Barthold van Hasselt directeur Posterijen verkoop

1897 dienstjaar Johannes van Berkum melkventer scheiding

1901 dienstjaar Marinus Hermanus van Berkum schoenmaker verkoop

1902 dienstjaar Adriaan Hendrik Bindervoet van Nahuijs Inspecteur posterijen gedeeltelijk vernieuwd

1906 dienstjaar Adriaan Hendrik Bindervoet van Nahuijs Inspecteur posterijen  

1919 dienstjaar Johanna van Riel, weduwe Bindervoet  verkoop

1923 dienstjaar Jacobus Cornelis Koldeweij banketbakker verkoop

1932 dienstjaar IJsbrand Hilterman veehandelaar verkoop

1940 dienstjaar Aaltje van Doorn, weduwe Wilhelmus Joh. 
Bernardus Hilterman

zonder beroep veiling

1940 dienstjaar Pieter Dudink chauffeur verkoop

1955 21.12 Jan van der Laan bakker koop

1956 dienstjaar Kaatje Lena Neele verpleegster verkoop

1962 02.11 Jan Roelle koopman koop

1964 03.03 Meinardus Anthonius de Boer leraar nijverheidsonderwijs koop

1965 dienstjaar weduwe Lakeman, Grietje Engel  ??

1973 06.03 Daniël Jacques Gouwetor  koop

1998 14.07 Daniël Jacques Gouwetor  getuigenwijs

Aan de hand van een (nog niet volledige) index 
op de notariële akten van Hoornse notarissen is 
gezocht naar verdere informatie over de eigenaren 
en hun sociaaleconomische status. 
Bij het onderzoek van de notariële akten is helaas 
nog geen inventaris van de inboedel van een van 
de eigenaars gevonden. Een dergelijke inventaris 
zou niet alleen veel informatie opleveren over 
de inrichting van het huis, maar in veel gevallen 
kan aan de hand van een inventaris zelfs een 
reconstructie van de verschillende vertrekken in 
het huis gemaakt worden. Het verhaal is dus nog 
niet af. Hopelijk gaat dat nog wel gebeuren, want 
er valt op allerlei terrein nog veel te onderzoeken 
en te vertellen. 

Wie zelf een dergelijk onderzoek op wil zetten, kan 
het beste eerst eens gaan praten met een van de leden 
van de werkgroep 'Hoorn, huizen, straten, mensen' 
van de vereniging Oud Hoorn. Zij komen, als de 
situatie rond covid-19 dat weer mogelijk gemaakt 
heeft, wekelijks op donderdagochtend bijeen in het 
Pakhuis, Onder de Boompjes 22. De werkgroep 
is te bereiken via de website werkgroepHHSM@
oudhoorn.nl  

  Grote Oost 70
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egbert ottenS

Tijdens een familiereünie van neven en nichten van 
de grote Schipper-familie uit Spanbroek, enkele 
jaren geleden, ontstond bij Marjan Schipper-Torbijn 
het idee om een volgende familieontmoeting in het 
teken van de Tweede Wereldoorlog te plaatsen. 
Dat het een route langs de wapendroppingsvelden 
in West-Friesland zou worden, waarbij vrijwel de 
gehele familie Schipper tijdens de oorlog betrokken 
was, kon bijna niet missen. Want rondom de 
Schippers en in het bijzonder de wapendroppings 
viel veel te vertellen. Hillebrand Schipper, Hil 
kortweg, die zijn priesterstudie in Mill Hill er 
tijdens de oorlog aan had gegeven, was als CAT, 
Commandant Afwerpterreinen West-Friesland, de 
spil van de wapendroppings die vanaf september 
1944 tot en met april 1945 met regelmaat in 
West-Friesland plaats hadden en waarbij de 
Wieringermeer als een belangrijke bergplaats 
van het wapenarsenaal fungeerde. Het werd een 
geslaagde familiedag in september 2018. Zoveel 
verhalen en beeldmateriaal was verzameld en ook 
op en na die dag beschikbaar gekomen dat het 
bijna vanzelfsprekend was dat Marjan Schipper al 
het materiaal in een boek zou gieten. 

Het werd een uniek routeboek, een prachtig 
tijdsdocument, ook qua lay-out, dat oude en nieuwe 
West-Friezen van harte kan worden aanbevolen. 
Zeker als we straks weer in de omgeving op pad 
kunnen. De route die Marjan had uitgestippeld 
en op kaart is toegevoegd, kan geheel worden 
gevolgd. Ze begint op de Zomerdijk in Spanbroek 
en leidt door de Wogmeer, de Streek tussen Hoorn 
en Enkhuizen en de Wieringermeer om weer in 
Spanbroek bij het meest succesvolle droppingpunt 
Mandrill te eindigen. Van alle afwerpterreinen, 
gedenktekens en markante plaatsen, en daarvan 
is nog veel te zien, worden de verhalen en 
anekdotes verteld, omlijst door boeiend, ook nieuw 
beeldmateriaal. Door de droppings werd het verzet 
in Noord-Holland en in Amsterdam ruim van 
wapens voorzien. De Duitsers wisten dat, werden 
er zelfs van op de hoogte gesteld. Uit naoorlogse 
verhoren van Duitse officieren is gebleken dat die 
kennis voor hun een belangrijke reden is geweest 
om, in tegenstelling tot veel andere plaatsen in ons 
land, van razzia's af te zien in de hoofdstad en het 
gebied rond de droppingvelden. Dat, aldus Marjan 
Schipper, 'heeft vele levens gespaard en doden en 
verdriet voorkomen.' Eind 2020 kwam het boek 
uit, te laat om te worden meegenomen bij de 

manifestaties die in het kader van 75 jaar vrijheid 
zouden plaatsvinden, maar door corona ook veelal 
gecanceld moesten worden. Als we dit voorjaar 
weer meer mogen, dan is het misschien een mooi 
idee om die route, of een deel daarvan, op eigen 
gelegenheid te volgen.
Informatie is te verkrijgen bij Marjan Schipper-
Torbijn; e-mail: mcjtorbijn@gmail.com

drOppingsrOute west-friesland
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temidden van de hoeveelheid theologische lectuur 
uit die dagen ten onder gegaan. De oorspronkelijke 
tekst van Eswijler was soms moeilijk te volgen 
en rommelig van opbouw. De bewerker vatte de 
belangrijkste delen in een toegankelijker vorm 
van een vraag- en antwoordspel samen. Een in 
die tijd meer gebruikte stijlvorm naar voorbeeld 
wellicht van de Heidelbergse Catechismus, bij 
menigeen nu nog bekend. Nog steeds bestaat in 
zwaar bevindelijke kringen belangstelling voor het 
gedachtengoed van Eswijler. Eind jaren tachtig van 
de voorbije eeuw verscheen nog een heruitgave. 
Wie was deze Jan Willemsz Eswijler, die jaren na 
zijn overlijden 'argeloze gemeenteleden en lezers, 
achterdochtige professoren en predikanten en 
geagiteerde boekhandelaren en regenten naast of 
tegenover elkaar' kreeg, zoals F.A. van Lieburg in 
zijn publicatie over Eswijler en zijn Zielseenzame 
Meditatiën het formuleert? 

Jan Willemsz Eswijler
Vanaf de stichting van Hoorn in de 13e eeuw oefende 
de plaats eeuwenlang een grote aantrekkingskracht 
uit op Duitse immigranten. Velen zochten na 
de bekering van de republiek tot het calvinisme 
om sociaaleconomische en/of politiekreligieuze 
redenen hun heil in Holland. Onder hen de familie 
Eswijler, vermoedelijk afkomstig uit het nabij Aken 
gelegen stadje Eschweiler. Via Kleef en Wesel 
vestigden de Eswijlers zich in West-Friesland. Er 
bestonden nauwe banden tussen de republiek en 
Wesel, die nog werden aangehaald nadat prins 
Frederik Hendrik de stad in 1629 van Spaanse 
overheersing had bevrijd. Volgens de trouwboeken 
is Jan Willemsz Eswijler afkomstig uit Wesel, 
maar is hij daar niet geboren. Zijn geboortejaar is 
onbekend. Vermoedelijk ligt dat rond 1633. Voor 
zijn komst in 1663 in Hoorn woonde Eswijler 
enige tijd in het streng calvinistische Enkhuizen. 
Daar stond hij in nauw contact met de piëtistische 
dominee Saldenus, die net als de al even genoemde 
Hondius een aantal zwaarmoedige, stichtelijke 
publicaties op zijn naam had staan, met titels 
als De wech des levens, 't Leven uyt de doodt, De 
droevigste staat eens christens en Een christen vallende 
en opstaande. 

Belezen, breed netwerk 
Met Jan Willemsz vestigden zich andere 
familieleden, neven en nichten van de Eswijlers in 
Hoorn. De Hoornse gereformeerde gemeenschap 
was van gelijke signatuur als die in Enkhuizen, 
maar de stad was toleranter tegenover andere 

egbert ottenS

Hoe een 17e-eeuws, argeloos geschreven boekje 
van een Hoornse weeshuisvader, een halve 
eeuw later en dertig jaar na diens dood, de 
gereformeerde staatskerk op haar grondvesten 
deed schudden1

Ongeveer tezelfder tijd dat dominee Hondius op 
zijn zondencatalogus Swart register van duysent 
sonden in Hoorn zat te zweten2, schrijft elders in de 
stad de binnenvader van het weeshuis, Jan Willemsz 
Eswijler (ca 1633–1719), in zijn werkkamertje 
in het tehuis aan de Korte Achterstraat, tussen 
de bedrijven door zijn Ziels eensame meditatiën. 
Voluit: Ziels eensame meditatiën over de voornaemste 
Waerheden des Evangeliums, vertoonende Hoedanigh 
een Ziele op vrye genade, door den geloove op den Heere 
Jesus sal leven. t' Samengestelt door een Liefhebber der 
Waerheyt.

Dit bijna 500 pagina's tellende, vanwege het formaat 
kleine boekwerkje, verscheen in 1685 voor het eerst 
in druk. Een halve eeuw later, en ruim dertig jaar 
na Eswijlers dood, dreigde het tot een scheuring in 
de gereformeerde kerk te leiden. Vooral in Zuid-
Holland en Zeeland werd de strijd op zijn scherpst 
gestreden. In kerkenraden, classes en synodes, 
en middels een geharnaste pennenstrijd tussen 
hoog- en minder geleerde voor- en tegenstanders 
van de inhoud van het boekje. Lont in het kruitvat 
was de in 1734 omgewerkte heruitgave van de 
Zielseenzame Meditatiën die in korte tijd tal van 
herdrukken behaalde. Ware dat niet gebeurd 
dan was de tekst hoogstwaarschijnlijk roemloos 

Ziels eenZame meditatiën

Fronton van 

toegangspoort 

burgerweeshuis met 

stadswapen en twee 

weeskinderen
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vriendschappelijke voet, zoals met Wilhelmus à 
Brakel en Johannes Muntendam die, voor hij naar 
Rotterdam beroepen werd, in Wervershoof stond. 
Beiden schreven elkaar geregeld.

Weeshuisvader
Volgens de aantekeningen in het 'Kinderboek' van 
het weeshuis begon Eswijler in mei 1668. Zijn 
aanstelling staat echter officieel geregistreerd op 1 
mei 1670 tegen een jaarsalaris van ƒ 280,- inclusief 
vrije kost en inwoning voor hem en zijn vrouw, 
en vanaf 1 februari 1671 ook voor hun eventuele 
kinderen. De argumenten voor zijn benoeming 
zijn helaas niet bekend. Wel wordt zijn taak 
als volgt omschreven: 'omme te observeren ende 
bij de kinderen doen onderhouden alle articulen 
ende poincten begrepen in de ordonnantie ende 't 
regulement bij de vooghden met advys van de edele 
heeren burgemeesteren gestatueert in dato den 17 
meert 1616.' 3

Voor de betrekkelijk jonge immigrant was de 
benoeming een forse stap op de maatschappelijke 
ladder. Hij behoorde daarmee tot de gezeten 
burgerij van Hoorn. Zijn functie kan qua status met 
die van onderwijzer worden vergeleken. Enkele 
maanden na zijn aanstelling trouwde Jan Willemsz 
met de uit Noord-Beemster afkomstige Jannetje 
Jansdochter van Amersfoort. Zeven kinderen 
werden uit hun huwelijk geboren, in vijftien jaar 
tijd, waarvan slechts drie de volwassen leeftijd 
bereikten. Wellicht is Jannetje kort na die laatste 
bevalling overleden. Anderhalf jaar later trad Jan 
Willemsz voor de tweede maal in het huwelijk. Nu 

kerkelijke stromingen. Hoorn kende naast de drie 
gereformeerde kerken drie katholieke staties, twee 
doopsgezinde groeperingen, precies en rekkelijk, 
een remonstrantse en een lutherse gemeente. De 
meeste Hoornse immigranten vonden emplooi 
in de handel, de scheepvaart en aanverwante 
beroepen. Welk beroep Jan Willemsz uitoefende is 
niet bekend. 
Zes jaar na zijn verhuizing naar Hoorn, in 
1668, lieten de weeshuismeesters hun oog op 
hem vallen toen de functie van binnenvader van 
het weeshuis aan de Achterstraat vacant raakte. 
Eswijler had een goede naam in de stad en zijn 
contacten in Enkhuizen en in Hoorn, waar hij op 
voet van vriendschap verkeerde met tenminste 
twee van de zeven gereformeerde dominees, 
Florentius Costerus en Martinus van Harlingen, 
kunnen daarop van invloed zijn geweest. Met 
hen bestudeerde hij de Nederlandse, Engelse en 
Schotse piëtistisch-puriteinse literatuur. Eswijler 
is verder beïnvloed door de bekende Utrechtse 
dichter-dominee Jodocus van Lodenstein, 
voorman van de bevindelijke stroming binnen 
de gereformeerde kerk, met wie hij van jongs af 
aan correspondeerde en die hem inspireerde met 
zijn meditaties en gedichten als 'Heilig eenzaam, 
met God gemeenzaam'. Volgens Eswijlers zoon 
Wilhelmus, later dominee in Harenkarspel, was 
Van Lodenstein zeer op zijn vader gesteld. Ook 
met andere vooraanstaande predikanten van de 
nadere reformatie, de bevindelijke stroming binnen 
de gereformeerde kerk, stond Jan Willemsz op 
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met Antje Alberts uit Enkhuizen. Zij was ouder 
dan haar echtgenoot, vermoedelijk van middelbare 
leeftijd, en niet eerder getrouwd. Dit huwelijk bleef 
kinderloos. Antje stond haar man niet alleen bij de 
opvoeding van zijn eigen kinderen terzijde, maar 
ook in zijn werk als binnenvader van het weeshuis. 
In die functie was Eswijler verantwoordelijk voor 
de algehele dagelijkse zorg. Hij had de leiding over 
de aan het weeshuis verbonden functionarissen, 
zoals de schoolmeester, de schoenmaker, de 
keukenmoeder, de kindermoeder, de wollennaaister, 
de linnennaaister en de suppoosten. Wekelijks 
overlegde hij met de door het stadsbestuur 
aangestelde weeshuisvoogden en -voogdessen over 
het reilen en zeilen van het weeshuis. 
Vanaf zijn aantreden in 1668 hield Eswijler een 
register bij van de kinderen die aan zijn zorg 
werden toevertrouwd. Tussen 1668 en 1700 waren 
dat er in totaal 398, waarvan er niet minder dan 

110 in die periode overleden. De kindersterfte was 
hoog in die tijd. In de loop van deze jaren daalde 
het aantal weeshuiskinderen van 176 bij Eswijlers 
komst tot 76 in 1700. In het kinderboek noteerde 
Eswijler ook zaken als huisregels, de uitzet die de 
weeskinderen meekregen wanneer ze het weeshuis 
verlieten, de namen van de jongens die in dienst 
van de VOC traden en naar Indië vertrokken en 
zelfs enkele gevallen van diefstal door de aan hem 
toevertrouwde kinderen en hun bestraffing. Een 
van de meest opmerkelijke zaken die Eswijler in 
zijn schrijfkamertje in het kinderboek optekent is 
de aardbeving die zich donderdag 18 september 
1692 's middags voordeed. 

Aardbeving in Hoorn4 
Anno 1692, de 18e september, op donderdagmiddag, 
de klok had kwart over twee geslagen, maar na 
een blik op de zonnewijzer zal het tegen half drie 
zijn geweest. Ik zat in mijn oost-west gesitueerde 
schrijfkamertje in het burgerweeshuis van de stad 
Hoorn, rustig te schrijven, toen mijn lichaam 
plotseling begon te schudden en te beven, als 
gezegd van oost naar west, drie tot vier keer 
heen en weer, om beroerd van te worden, alsof 
ik moest overgeven. En terwijl ik tijdens die 
bewegingen omhoog keek zag ik mijn achterhuis 
met muur, zolder en boeken, zich ook heen en 
weer bewegen, wat boven mijn hoofd gekraak 
en gerommel veroorzaakte. Ik liep weg om het 
gevaar te ontlopen, in de veronderstelling dat het 
huis door het grote gewicht aan rogge en tarwe 
op zolder was belast, waar ik nog niet zo veel 
eerder met de regenten over gesproken had, en 
dat het zou instorten. In het voorhuis gekomen 
bij de binnenplaats was mijn dochter, die met een 
weesmeisje zat te naaien, seer pergeliicke en wit 
ons heeft door alteraetie buyten op de plaats gelopen, 

Binnentuin weeshuis 

(foto: Jos van der Lee)
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kwam mijn kind op mij toelopen en zei 'vader, 
we weten niet wat er gebeurt, ons huis lijkt om te 
vallen en Maritje (het weeskind) is bestoven. Dus 
toen ik naar het weeshuis keek zag ik een kerkstoof 
aan de balk hangen die van oost naar west heen 
en weer slingerde. En daarachter hing een grote 
hengselmand aan de balken die als door een hand 
bewogen leek, zodat ik eindelijk constateerde door 
alle rumoer en de toeloop van mensen, dat het 
een aardbeving was, de eerste die ik, bijna zestig 
jaar oud (bewust) op aarde heb meegemaakt, een 
blijk dat het een onnatuurlijke en met de natuur 
strijdige beweging was, en dat ik daar zo beroerd 
en misselijk van was, terwijl ik met paard en wagen 
wel zes keer meer heen en weer geschud wordt, 
maar daar niet het minste last van heb.
Jan Willemsz Eswijler, binnenhuisvader

Als binnenvader was Eswijler ook verantwoordelijk 
voor de geestelijke zorg van de kinderen. Twee keer 
per week, op zondag en een doordeweekse dag, 
toog hij met zijn staf en de kinderen naar de Grote 
Kerk, waar zij vaste plaatsen hadden. Daarnaast 
verzorgde Eswijler samen met enkele Hoornse 
predikanten de catechisatie van de weeskinderen. 
Op 23 maart 1709 verzocht Eswijler vanwege zijn 
hoge leeftijd om ontslag en hem levenslang 'eenigh 
soulaas' toe te kennen. Tot zijn overlijden in juni 
1720 ontving hij een 'jaarlijx pension' van ƒ 100.4

Conventikels
Tijdens zijn werkzaamheden als weeshuisvader 
schreef Eswijler zijn stichtelijke invallen en 
gedachten regelmatig op om zijn gemoed te 
luchten5, zonder de bedoeling die ooit uit te geven. 
Hooguit wilde hij de teksten, zo schrijft hij in de 
Voorrede van zijn meditaties die in 1685 door 
de piëtistische Amsterdamse boekhandelaar en 
uitgever Boekholt werden gepubliceerd, als een soort 
geestelijk testament aan zijn drie kinderen nalaten. 
Toch circuleerden er hier en daar 'schriftjes', die 
een zekere Jacobus Koelman onder ogen moeten 
zijn gekomen. Koelman was een vruchtbaar, 
maar meer nog een gevreesd publicist, die nauwe 
contacten met de uitgever onderhield. Vanwege 
zijn fanatieke ijver om de gereformeerde kerk 
terug te reformeren naar de oude, oorspronkelijke 
calvinistische opvattingen, was hij al uit het ambt 
van predikant gezet. Dat weerhield hem er niet 
van overal in het land in conventikels voor te 
gaan. Wellicht mede daardoor werden deze zeer 
goed bezocht. Verondersteld wordt dat Eswijler het 
centrum was van een conventikel in Hoorn, waar 

verontrusten over de koers van de gereformeerde 
kerk elkaar troffen. In de Zielseenzame Meditatiën 
werd predikanten bijvoorbeeld geestloosheid van 
hun geloof verweten.6 

Toen Koelman in Hoorn in een conventikel zou 
spreken, trachtte de kerkenraad dat te verhinderen. 
Maar de bijeenkomst ten huize van een familielid 
van Eswijler, Maarten Eswijler, kwam voor de 
kerkenraad als een verrassing. Een ouderling en 
dominee Van Harlingen moesten inderhaast de 
bezorgdheid van de kerkenraad overbrengen, maar 
Maarten Eswijler liet de kerkenraad weten zich van 
geen kwaad bewust te zijn met de uitnodiging van 
Koelman. Er volgden nog minstens twee andere 
bezoeken van Koelman aan Hoornse conventikels, 
die de kerkenraad, zelfs niet met een beroep op het 
stadsbestuur, wist te verhinderen. 

Volgens J.F. Bernhardi, die in 1864 een voorwoord 
verzorgde in de negende druk van de Zielseenzame 
Meditatiën, werd Eswijler als organisator van 
conventikels door de kerkenraad onder censuur 
gesteld. Vrienden protesteerden, waarna hij weer 
als lidmaat werd toegelaten.7 Wellicht zegt dat ook 
iets over zijn goede naam in de stad en binnen 
de gereformeerde gemeenschap. Hij was geen 
querulant.

Het was Koelman die Boekholt adviseerde de 
meditaties van Eswijler te publiceren omdat ze 
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gelovigen tot steun 
en troost konden zijn. 

Zelf heeft Eswijler, schrijft hij in de Voorrede, met 
het geloof getobd. Maar plotseling beving 'mij eene 
opgeklaarde helderheid van mijn staat alsmede het 
regte onderscheid tusschen mijn eige-werkelijkheid 
naar de wet en Gods vrije genade naar den koers des 
evangeliums en der zuivere rechtveerdigmakinge.' 
Veel gelovigen richtten zich, aldus Eswijler, te veel 
op de persoonlijke heiligmaking door naleving 
van Gods wet. Ook de gereformeerde predikanten 
benadrukten meer de actieve, uiterlijke dan de 
meer inwendige, passieve aspecten van het geloof. 
Hiertegenover bepleitte Eswijler om te berusten 
in de menselijke onmacht en te vertrouwen op 
de gerechtigheid van Christus en de genadige 
beloften van het evangelie.'8 Die eerste druk van de 
Zielseenzame Meditatiën raakte spoedig uitverkocht 
en vervolgens in de vergetelheid. 

Herontdekking
Totdat in 1734, in een periode van heimwee naar 
de 'tijdkritische geest van de nadere reformatie', een 
Rotterdamse boekhandelaar uit piëtistische kring 
het boekje herontdekte en tot een herdruk besloot. 
Een bevriende relatie werkte de langdradige en 
weinig gestructureerde tekst van Eswijler om tot 
een dialoog, verbeterde de taal, waarvoor Eswijler 
zich in zijn Voorrede al had geëxcuseerd, en 
verwijderde inconsequenties. De heruitgave werd 
een succes. Al snel verscheen een nieuwe druk en 
daarna volgden meer. Kennelijk voorzag Eswijlers 
gedachtengoed na een halve eeuw nog steeds in 

een behoefte. Het gaf antwoord op vragen waar 
veel gelovigen dagelijks mee worstelden. Bovendien 
sloot het aan bij de toenemende 'behoefte aan 
mystiek geaarde geloofsbeleving en bijbeluitleg, 
gericht op innerlijke ervaring van Gods geest, 
contra het rationalisme en dogmatisme van vele 
achttiende-eeuwse predikanten.'9 Na lezing van 
de Zielseenzame Meditatiën voelden velen zich 
bemoedigd. Er werd gesproken van een 'nieuw 
evangelisch licht.' 

Grof geschut
Dat wekte argwaan, misschien meer nog jaloezie, 
onder toonaangevende theologen in ons land, 
vooral in Rotterdam en omgeving waar het boekje 
gretig aftrek vond. Zij moesten niets van die 
ongrijpbare dweperij hebben. 'Want wie zou', 
volgens hen, 'de schade peilen die dat boekje 
– geschreven door een met mystiek en lijdelijk 
piëtisme doordrenkte lekentheoloog – bij het 
argeloze kerkvolk aanrichtte?'10 Grof geschut werd 
niet geschuwd. De zielenroerselen van Eswijler 
leidden volgens zijn critici tot uitwassen van 
volksvroomheid en allerhand ketterij als quietisme 
– het zich afkeren van de wereld –, antinomianisme 
– de gedachte dat ware christenen zich niet aan 
de wet hoefden te houden –, hattemisme – naar 
atheïsme neigende vrijzinnigheid die door dominee 
Pontiaan van Hattem uit Bergen op Zoom werd 
gepreekt – en spinozisme. Dat laatste zou vandaag 
een groot compliment heten, maar stond in die 
dagen in de kerkelijke wereld synoniem voor totale 
godloochening. Ook de vroegste kerkhistorici in 
onze vaderlandse geschiedenis, A. Ypeij en I.J. 
Dermout11, vonden het boekje van Eswijler maar 
niets, al konden ze er niet om heen. Geen ander 
stichtelijk boek dat 'de mystieke beoefeningsleer 
bij het ongeletterde volk' verspreidde, had meer 
kwaad gedaan, constateerden zij. Hun negatieve 
oordeel is door latere biografen en kerkhistorici 
zonder nader bronnenonderzoek meestal onverkort 
overgenomen.12 

Pleitbezorger 
Een pleitbezorger voor Eswijlers meditatiën is het 
anoniem uitgegeven De oude orthodoxe leer. Daarin 
worden de woorden van Eswijler op theologische 
en historische gronden in de traditie geplaatst van 
het vroege calvinisme, het Engelse puritanisme 
en de Nederlandse nadere reformatie. Volgens 
Van Lieburg lijdt het geen twijfel dat de Kralingse 
predikant Theodorus van der Groe (1705-1784) 
de auteur is. Op ongekende wijze gaven collega's 
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man met inzicht en ervaring die in gezelschappen 
een stichtelijk woord kon spreken en mensen met 
geloofsproblemen kon helpen. Nooit zal hij hebben 
beseft dat zijn argeloos geschreven Zielseenzame 
Meditatiën zoveel beroering teweeg zouden 
brengen. Volstrekt onbedoeld raakte hij postuum 
in een theologische richtingenstrijd verzeild 
tussen de academisch denkende Coccejanen en 
de bevindelijke Voetianen in de gereformeerde 
kerk. Daarbij hebben zijn tegenstanders grote 
woorden gebruikt, waartegen Eswijler zich 
postuum niet meer kon verweren. Toch, waar 
de gretig geschreven aanvallen op de meditaties 
door geharnaste academische tegenstanders in het 
moeras der geschiedenis zijn verzonken, brandt 
hier en daar in bevindelijke kringen nog steeds het 
door Eswijler ontstoken kaarsje. 
Het is vandaag de dag niet eenvoudig om de 
mystiek van zijn gedachten te begrijpen. Niet alleen 
vormt de 17e-eeuwse taal een struikelblok, ook de 
denkwereld is niet meer de onze. 
 

en onbekenden hem er in anonieme publicaties 
en pamfletten van langs. Van der Groe werd 
verweten de leider van een dubieuze sekte rond een 
Rotterdamse conventikelhouder te zijn. Het vuur 
werd aangewakkerd door kerkenraden, classes en 
synodes, pro en contra. De sterke arm moest er in 
1740 aan te pas komen om verdere escalatie van het 
conflict te voorkomen.13 

De hoogleraar M.J.A. de Vrijer (1889-1961) raakte 
tijdens de donkere oorlogsjaren geïntrigeerd 
door de belangstelling die leden uit de kring 
van het 19e eeuwse Reveil, zoals de invloedrijke 
en oorspronkelijke denker, maar wellicht daarom 
niet overal gewaardeerde theoloog Kohlbrügge 
(1803-1875) voor het gedachtengoed van Eswijler 
hadden.14 Ook de al eerder genoemde Bernhardi 
(1811-1873) behoorde tot de kringen rond het 
Reveil. De Vrijer oordeelde dat degenen die het 
weliswaar 'vormlooze' boek van Eswijler van 
lijdelijkheid beschuldigden, onvoldoende begrip 
hadden voor het feit dat de geloofservaring die erin 
vertolkt werd ('de bevinding van de waardeloosheid 
der zelfgemaakte bevinding') in de lijn van diverse 
andere gereformeerde theologen een wezenlijk 
aspect van het christelijk geloof uitmaakte.15 

De laatste decennia van de vorige eeuw kreeg het 
boekje van Eswijler nieuwe aandacht. In 1979 
publiceerde dr. M. A. van den Berg een zelfstandige 
studie waarin hij een kritisch positief standpunt 
innam. De Zielseenzame Meditatiën verdienden 
volgens hem te worden gewaardeerd als een 
authentiek persoonlijk geloofsgetuigenis, dat echter 
juist daarom geen normatieve betekenis voor de 
lezers mag worden toegedicht. In een ander artikel 
behandelde de kerkhistoricus J. van den Berg de 
discussie tijdens de achttiende eeuw als onderdeel 
van een 'theologenstrijd' over de verstaanbaarheid 
van de heilige Schrift16. En in 1984 presenteerde 
G. H. Leurdijk ter gelegenheid van de tweehonderdste 
sterfdag van Van der Groe eveneens een bijdrage 
over de EswijIer-polemiek17. 'Met de verschijning 
in 1986 van een heruitgave van de Zielseenzame 
Meditatiën, tot stichting van een hedendaags 
bevindelijk lezerspubliek, leek tenslotte de klok 
weer naar 1734 teruggedraaid...'18, aldus tot slot 
Van Lieburg volgens wie van onrechtzinnigheid 
niets in de meditatiën van Eswijler is gebleken.  

Tot slot
In Hoorn was Eswijler volgens tijdgenoten als 
weeshuisvader gewaardeerd en geliefd. Hij was een 

1 Belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn: 'Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk 
en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler, door F.A. 
van Lieburg en 'Johannes Eswijler en zijn Ziels-eenzame meditatiën van M.A. van den Berg.
2 Zie Kwartaalblad 2014-4.
3 't Wees Huys in Hoorn, Hoorn, Jos van der Lee, Christiaan Schrickx, Boudewijn van 
Langen, 2009. Intermaris/Publicatiestichting Bas Baltus.
4 Kinderboek burgerweeshuis Hoorn, 1668-1805.
5 Idem.
6 Drs. C.J.J. Clements, Kerk maakte karikatuur van Eswijler, lezing januari 2007, Reform. 
Dagblad.
7 M.A. van den Berg.
8 Idem.
9 Van Lieburg.
10 Idem.
11 Idem.
12 Ypeij, Geschiedenis van de kristlijke kerk.
13 Van Lieburg.
14 Van Lieburg.
15 De Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën (1942).
16 De Vrijer.
17 J. van den Berg, Letterkennis en geestelijke kennis 
18 G.H. Leurdijk, Theodorus van der Groe als auteur van De oude 
orthodoxe leer en: Theodorus van der Groe als polemist voor reformatorische 
geloofsbeleving.
19 Uitgeverij Van den Berg, Zwijndrecht. Met een inleiding van L.M.P. Scholten.
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dat professionele assistentie wenselijk was om 
een geheel overzicht te krijgen. Een scan van de 
bodem is technisch ingewikkeld en de interpretatie 
van de beelden levert allerlei problemen op. Veel 
kennis, ervaring en de juiste apparatuur is dan ook 
onontbeerlijk.

Gemeente-archeoloog Michiel Bartels buigt zich 
in deze bijdrage over de doelstellingen van het 
onderzoek. Speciaal gaat de aandacht uit naar de 
Slag op de Zuiderzee in 1573. Resten daarvan 
zouden in de waterbodem moeten liggen. Seger 
van den Brenk licht de technische kant van het 
onderzoek toe en presenteert de eerste resultaten. 
Tot slot geeft archeoloog Christiaan Schrickx een 
historische interpretatie van een van de aangetroffen 
structuren: overblijfselen van de 17e-eeuwse 
havenwerken .

De Slag op de Zuiderzee  
Het Hoornse Hop is eeuwenlang druk bevaren. 
Vanaf het allereerste begin van de handels- en 
havenstad Hoorn in de 13e eeuw voeren schepen 
met goederen af en aan. Al die tijd is menig schip 
gezonken en dat dit nog altijd kan gebeuren bewijst 
een recente gebeurtenis even buiten de haven van 
Hoorn. September vorig jaar zonk de haringkotter 
'Broeder Isidoor' en bleef het scheepswrak op de 
bodem achter. De hoeveelheid bij de inpoldering 
van de Flevopolder aangetroffen scheepswrakken 
geeft een beeld van het aantal wrakken dat we in de 
bodem van het Hoornse Hop mogen verwachten. 
Dat zouden er dan zo'n 80 zijn. Het is van belang 

Sonarscan van de bodem van het Hoornse Hop

Seger van den brenk, mIChIel bartelS en 
ChrIStIaan SChrICkx

Afgelopen herfst vond een bijzonder maritiem-
archeologisch onderzoek op het Hoornse Hop 
plaats waarvan de eerste resultaten in dit artikel 
worden gemeld. Het onderzoek gebeurde op 
verzoek van de gemeente Hoorn. Omdat het paste 
in de onderzoeksagenda van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, schreef de rijksdienst het 
onderzoeksplan en betaalde de uitvoeringskosten. 
Periplus Archeomare maakte in samenwerking met 
surveybedrijf DEEP een scan van de waterbodem. 
De verwachting was dat talloze scheepswrakken, 
oude dijken en andere archeologische vondsten in 
beeld zouden komen. De hoge verwachting werd 
deels bewaarheid. Een jarenlange wens van de 
archeologen van de gemeente Hoorn ging hiermee 
in vervulling. Voor de landbodem van Hoorn weten 
we namelijk goed wat daar archeologisch valt te 
verwachten. Wat er in de waterbodem ligt, is echter 
grotendeels onbekend. 

Vanaf 2013 scanden archeologisch vrijwilligers 
met het gemeentelijke onderzoeksvaartuig 'Hessel 
Snoek' met behulp van een eenvoudig sonarapparaat 
regelmatig delen van de waterbodem. Met name 
Cees Aay en Theo van Meurs staken hier veel 
tijd in. Dit leverde tal van mogelijk interessante 
locaties op, waar bijvoorbeeld een scheepswrak kan 
liggen. Gaandeweg het amateuronderzoek bleek 

Op ZOek naar de slag Op de  ZuiderZee (1573) 
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om de wrakken en andere structuren in kaart te 
brengen om voorbereid te zijn op ingrepen die in de 
waterbodem plaatsvinden. Baggerwerkzaamheden, 
zandwinning, dijkversterkingen en andere 
waterwerken kunnen een verstoring van deze 
waardevolle archeologische overblijfselen van het 
rijke maritieme verleden van de stad betekenen.
Meest tot de verbeelding spreken de wrakken van 

schepen die tijdens de Slag op de Zuiderzee tussen 
8 en 11 oktober 1573 zijn gezonken. Gedurende 
deze fase van de Opstand van de protestants 
geworden steden tegen het Spaanse gezag werd 
niet alleen op het land, zoals in Haarlem, Leiden 
en Alkmaar gestreden, maar ook op zee was het 
oorlog. Wie de aanvoerlijnen op de Zuiderzee 
beheerste, kon veilig manschappen en materieel 
vervoeren. De ontluikende handelsmetropool 
Amsterdam bleef aan de Spaanse zijde. Door 

doelgerichte acties van de Watergeuzen bij de 
Waddeneilanden werden de zeehandel en de 
doorvoer naar Amsterdam gefrustreerd. Nadat veel 
steden, waaronder Hoorn, in 1572 de zijde van 
de Prins van Oranje kozen, werd de route over de 
Zuiderzee naar de noordelijke provincies voor de 
Spaans/Amsterdamse vloot steeds hachelijker. 
Oplossing was de protestante steden uit te 

schakelen en Monnickendam, Edam, Hoorn en 
Enkhuizen een lesje te leren. Dat leidde tot de 
genoemde zeeslag die door de samengeraapte 
vloot van de opstandige steden onverwacht werd 
gewonnen. Hoe en waar precies de slag plaatsvond, 
is helaas nog steeds deels onbekend. Als stad 
hebben we er verschillende boeiende verhalen aan 
overgehouden. Onder andere over de dappere daad 
van de jonge Jan Haring die de admiraalsvlag uit 
de mast van het Spaanse vlaggenschip de Inquisitie 

Op ZOek naar de slag Op de  ZuiderZee (1573) 

Afb 1 Meetvaartuigen 

Hessel Snoek 

(gemeente Hoorn) en 

Gemini (DEEP)

Abraham de Verwer 

Slag op de Zuiderzee, 

Rijksmuseum



26

van de gemeente Hoorn startte in 2013 een project 
door vrijwilligers van de AWN afdeling West-
Friesland om ook andere delen van de waterbodem 
te onderzoeken. In de periode 2013-2020 hebben 
zij met side scan sonar een groot deel van de 
waterbodem rondom Hoorn in kaart gebracht. 
Side scan sonar is een akoestische techniek 
waarmee als het ware foto's van de waterbodem 
gemaakt worden. Ook tijdens deze onderzoeken 
zijn verschillende scheepswrakken en objecten 
gevonden. In het najaar van 2020 heeft het bedrijf 
Periplus Archeomare een aanvullend gebied van 
ruim 70 vierkante kilometer in het diepere deel 
van het Hoornse Hop onderzocht. Het doel van dit 
(en de eerder uitgevoerde onderzoeken) was om 
enerzijds een beeld te krijgen van de aanwezige 
mogelijk interessante objecten op de waterbodem, 
anderzijds om eventuele resten van de Slag op de 
Zuiderzee uit 1573 in kaart te brengen. 

wist te halen. Samen met het ontzet van Alkmaar, 
enkele dagen eerder, vormt de verloren slag op het 
Hoornse Hop het einde van Alva's pogingen om 
Noord-Holland te onderwerpen. Uit de kronieken 
kunnen we opmaken dat tijdens deze slag in ieder 
geval twee schepen zijn gezonken. Het ontbrak 
vooralsnog aan goede archeologisch-maritieme en 
aan archivalische data. In 2023 is het 450 jaar 
geleden dat de slag werd gestreden. Met het oog op 
dat historische hoogtepunt was snelle opschaling 
van het maritiem-archeologische onderzoek zeer 
gewenst. 

Het scanonderzoek
Ten behoeve van het project dijkversterking 
Markermeerdijken is in 2014 een strook 
waterbodem langs de dijken met een breedte 
van 300 meter onderzocht op de aanwezigheid 
van objecten. Tijdens dit onderzoek is een aantal 
bijzondere scheepswrakken gevonden. Op initiatief 
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Scheepswrakken
Afbeelding 2 toont het resultaat van alle uitgevoerde 
onderzoeken in de periode 2014-2020. In totaal 
zijn op 33 locaties complete scheepswrakken 
aangetroffen en op nog eens 38 locaties mogelijke 
wrakresten. Daarnaast zijn mogelijk resten 
gevonden van het verdronken dorp Etersheim 
en het Huijs te Widenisse, waar het kasteel van 
Floris de Vijfde gestaan zou hebben. Rondom de 
huidige Grashaven bij Hoorn zijn resten gevonden 
van paaldammen, die in 1630 aangelegd zijn ten 
behoeve van de havenuitbreidingen.

Niet alle aangetroffen wrakken zijn bijzonder of 
van historische waarde. Een deel van de wrakken 
bestaat uit recente sloepjes of zelfs een kunststof 
kano bij Wijdenes. Maar van het grootste deel van 
de wrakken is de ouderdom onbekend. Slechts 
vijf wrakken zijn tot dusver officieel onderzocht. 
Het oudst bekende wrak betreft de resten van 
een kogge van rond 1426 ten zuidoosten van de 
haveningang van Hoorn. Van de nabij gelegen tjalk 
is bekend dat deze in 1752 is vergaan. Voor de 
overige wrakken en wrakresten geldt dat deze nader 
onderzocht moeten worden om de ouderdom en 
de cultuurhistorische waarde vast te stellen. Twee 
voorbeelden van sonarscans van wrakken worden 
hierna gegeven.

Afbeelding 3 toont een wrak met zichtbare 
afmetingen van 13,0 x 2,3 meter, op een diepte 
van 3,9 meter ten opzichte van NAP. Spanten en 
een mogelijke kielbalk zijn duidelijk zichtbaar. De 
noordwestzijde van het wrak is bedekt met een 
laag sediment (klei of veen), maar de contouren 
van het wrak zijn nog vaag zichtbaar. Vanwege de 
sedimentbedekking gaat het waarschijnlijk om een 
(zeer) oud wrak.

Afbeelding 4 laat een scheepswrak zien met 
zichtbare afmetingen van 21,0 x 7,6 meter, op een 
diepte van 3,8 meter ten opzichte van NAP. Binnen 
het wrak zijn verschillende compartimenten te 
onderscheiden en zijn verschillende langwerpige 
objecten zichtbaar, mogelijk mastdelen. Direct 
rondom het wrak liggen verschillende losse delen, 
mogelijk stukken boord. Aan de zuidzijde van het 
wrak heeft zich sediment opgehoopt, de noordzijde 
ligt volkomen vrij.

De havenwerken uit 1630
Een bijzonder resultaat van het scanonderzoek is 
dat ten zuidwesten van het Visserseiland palenrijen 

zijn getraceerd. Dit zijn overblijfselen van de 
17e-eeuwse havenwerken.
In 1612 had men het plan om aan de westzijde 
van de stad een nieuwe dijk in zee ter maken ter 
bescherming van de stad tegen de zee. Hierbinnen 
zou dan een nieuwe haven komen te liggen. Men 
had inmiddels ervaring opgedaan met het maken 
van dijken in zee aan de oostkant van de stad, 
waar in 1609 de Buitenluiendijk was gerealiseerd. 
De eigenaren van de percelen grenzend aan de 
Westerdijk tussen het Hoofd en de Westerpoort, 
die zelf om de aanleg van de dijk in zee hadden 

verzocht, werd gevraagd wat zij aan dit werk 
wilden bijdragen. Het plan ging echter niet door en 
uiteindelijk besloot de stad in 1623 van deze dijk 
af te zien.
In februari 1630 ontwikkelde men een nieuw 
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Bij het buitenpaalwerk moesten de aannemers 
drie schoorpalen en bij het binnenpaalwerk één 
schoorpaal op iedere roede paalwerk slaan. Ook 
deze moesten met bouten worden bevestigd. 
Op iedere roede paalwerk was er één hoofdpaal 
die wat hoger uitstak dan de andere palen. De 
hoofdpalen van het buiten- en binnenpaalwerk 
moesten aan elkaar worden verbonden met 
liggende balken, zogenoemde overleggers. De wijze 
van houtverbinding werd zelfs vastgelegd, namelijk 
een zwaluwstaartverbinding. Tot slot stond 
voorgeschreven dat bij het buitenpaalwerk op de 
palen tussen de hoofdpalen een plank werd gelegd. 
Deze plank werd een schanddeksel genoemd en 
moest de palen tegen het water beschermen.

De eerste drie perken paalwerk werden in juni 
1630 aangenomen door Cornelis Jansz Brasem, 
Jasper Jansz Timmerman en Claes Adriaensz voor 
44 tot 47 gulden per roede. In september 1630 
volgde een tweede aanbesteding van drie perken 
van 35 roeden lengte (ca 137 meter). Hiervan 
waren de aannemers Jan Arentsz en opnieuw Jasper 
Jansz. Hierna moeten nog meer aanbestedingen 
zijn gevolgd want de totale lengte van het aan te 
brengen paalwerk bedroeg enkele kilometers.

In 1632 en 1633 vonden verschillende inspecties 
van het werk plaats, waarna de Westerhaven werd 
voltooid. De Westerhaven is goed te zien op de 
kaart van Van der Meersche uit 1638. Deze haven 
omvatte de volledige westzijde van de stad, tussen 
de Hoofdtoren en de Westerpoort.

Op deze kaart is tevens te zien dat de volledige 
Westerdijk zeewaarts is verbreed (op kaart in geel 
aangegeven). Men moest de havenbagger kwijt 
en gebruikte dit meteen voor dijkversterking en 
landwinning. De vergelijking met de moderne 
ontwikkeling van een stadsstrand langs de 
Westerdijk als onderdeel van de dijkversterking 
dringt zich sterk op. In 1641 en in 1648 vond 
grootschalig uitbaggeren van de haven plaats. Ook 
in die jaren zal bagger langs de Westerdijk zijn 
gestort. In 1648 ging men over tot uitgifte van 
percelen aan de zuidzijde van de dijk tussen het 
West en de Hoofdtoren waardoor een deel van deze 
brede strook land kon worden bebouwd. Deze 
nieuwe straat kreeg de naam Italiaanse Zeedijk. Ook 
op het nieuwe land tussen de Westerpoort en het 
West gaf de stad in 1648 tien percelen uit. In 1652 
volgden nog eens vijf percelen. Ook na 1648 moest 
de Westerhaven regelmatig worden uitgebaggerd 

plan voor de aanleg van een nieuwe haven – de 
Westerhaven – in zee. In zijn vergadering van 
10 april behandelde het stadsbestuur een kaart 
van deze haven. Besloten werd dat de palen 125 
roeden (490 meter) uit de Westerdijk moesten 
worden geslagen. Het werk werd aanbesteed in 
vakken (perken) van 50 voet lang (ca 200 meter). 
De voorwaarden voor de aannemers van het werk 
werden nauwkeurig vastgelegd. Hierin is sprake 
van krebbingen (een benaming voor een wand van 
palen) bestaande uit buiten- en binnenpaalwerk 
op een onderlinge afstand van 10 voeten. De 
palen sloeg men met behulp van een heischip. De 
buitenpalen moesten 18 of 20 el lang zijn, wat 
overeenkomt met ongeveer 13 of 14 meter, en de 
binnenpalen mochten maximaal 18 el lang zijn. 
Ze moesten recht en precies naast elkaar worden 
geslagen en een stuk boven het water uitsteken. 
De bovenste zestien voeten van de palen moesten 
voorzien worden van rechte kanten en aan de 
onderkant moest een punt worden gemaakt. Aan 
de buitenpalen moest een gording, een horizontale 
balk, met bouten aan iedere paal worden bevestigd. 

Afb 5 Structuren op de 

waterbodem rondom 

de huidige Grashaven 

van Hoorn



29

wat resulteerde in de aanleg van het Oostereiland 
en later het Westereiland (nu Visserseiland). Aan 
het paalwerk van de Westerhaven vonden in 1649 
nog werkzaamheden plaats. In dat jaar werd het 
slaan van palen vanaf de Westerpoort tot aan het 
meest noordelijke gat van de haven aanbesteed. De 
voorwaarden zijn vergelijkbaar met die uit 1630.

De Westerhaven was waarschijnlijk veel te groot 
en te ambitieus. Al snel beperkte deze haven zich 
tot het gedeelte tussen het Oostereiland en het 
Visserseiland: de huidige Grashaven. Het overige 
gedeelte van de Westerhaven raakte buiten gebruik. 

Het uitbaggeren was een kostbare aangelegenheid 
en zal ongetwijfeld achterwege zijn gelaten. Op 
de kaart van Tirion uit 1743 bestaat het paalwerk 
niet meer. Het is dan ook heel bijzonder dat we 
dankzij de sonarbeelden weten dat de 17e-eeuwse 
havenwerken onder water en in de bodem van het 
Hoornse Hop nog bestaan. We kijken als het ware 
terug in de tijd.

Een vooruitblik
De komende tijd worden de sonarbeelden 
geïnterpreteerd en hiervan zal een 
onderzoeksrapport verschijnen. Het idee is om 
de meest interessante locaties nader te laten 
onderzoeken door archeologische duikers. Hiervoor 
ontbreken vooralsnog de middelen. De wil onder 

de duikende amateurarcheologen is echter beslist 
aanwezig, hopelijk bijgestaan door professionals. 
Pas dan worden de resten echt tastbaar. Of de 
door het sonaronderzoek ontdekte scheepswrakken 
daadwerkelijk bij de befaamde Slag op de Zuiderzee 
horen of een andere achtergrond hebben, moet dan 
blijken. 

In 2023 is het 450 jaar geleden dat deze zeeslag 
plaats vond. 
Wat zou het mooi zijn als we dan antwoord op 
deze vraag kunnen geven en wij in Hoorn deze 
onderbelichte maar cruciale fase uit de 80-jarige 
Oorlog, die mede tot gevolg had dat de Nederlanden 
zich konden ontwikkelen tot het land dat wij nu 
zijn, kunnen tonen, herdenken en vieren. 
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naam van zijn moeder is toegevoegd. Hij schrijft 
aan J. C. Bloem. Deze woonde eerst in Amsterdam 
en daarna in Den Haag. Jacobus Cornelis Bloem, 
geboren 1822, wordt in 1860 chef bij het Ministerie 
van Financiën. Hij wordt in de brief met de 
benoeming gefeliciteerd. Hij is in 1902 in Den 
Haag overleden. Zijn kleinzoon is de bekende 
dichter Jacobus Cornelis Bloem (1887-1966). Deze 
grootvader Bloem te 's-Gravenhage heeft een prent 
van Pieter Florisz. Zij hebben gemeenschappelijke 

voorouders.2 Kortom: Cornelis Bloem is wakker 
geschud door het krantenartikel en raadpleegt zijn 
verre verwant over de gang van zaken omtrent de 
erfenis van Pieter Florisz, met name het grafdeksel. 
Hij wil niet dat de familie Bloem te boek zou staan 
als verkoper van erfstukken. Daartoe wil hij zich 
niet verlagen. De verkopers blijken de zoons van 
Klaas Pietersz Mul te zijn geweest.  

rIta lodde-tolenaar

Bij Oud Hoorn komen regelmatig boeken, stukken 
en voorwerpen binnen, die men wil laten zien of 
wil schenken. Zo ook een schenking van de familie 
Smorenburg van een boek van Abbing uit 1842. 
In het boek lag een brief en een tekening van het 
wapen van Pieter Florisz. 

Brief van Bloem naar Bloem in 18601 

Kanttekeningen bij de brief
De brief roept veel vragen op: wie schrijft wie, hoe 
zit het met het eigendom van het grafdeksel en welke 
rol speelt de familie Mul in deze. De schrijver van 
de brief is Cornelis Bloem Az, houtkoper, raadslid 
in Hoorn van 1856 tot 1875, geboren in 1827 in 
Beets en overleden in Hoorn in 1875.1 Zijn vader 
Andries wordt vaak aangeduid met Smit Bloem, de 

Het grafdeksel Van pieter flOrisZ   en de briefwisseling tussen familieleden
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Enige jaartallen
1658  Pieter Florisz sneuvelt
1659  Begrafenis in Grote Kerk, oprichting   
 grafmonument
1717  Tsaar Peter I ziet het deksel in Zaandam en  
 komt kijken naar het graf in Hoorn.
1831  Deksel is bij familie Mul in Zaandam getoond  
 aan koning Willem I
1838  Brand in de Grote Kerk, grafmonument   
 beschadigd
1843  Familie Mul verkoopt stukken uit erfenis aan  
 koning Willem II voor ƒ2530,-.
1860  Groothertogin Wilhelmina schenkt o.m. het  
 deksel aan de kerkmeesters in Hoorn 
1878  Brand in de kerk, graf verwoest 
 Na 1878 stukken van het graf naar Westfries  
 Museum, deksel, harnas, marmeren plaat

Pieter Florisz
Pieter Florisz, afkomstig uit Monnikendam, 
is in 1653 benoemd tot viceadmiraal bij het 
Noorderkwartier en is in dat jaar in Hoorn komen 
wonen3. In 1658 is hij gesneuveld in Denemarken, 
bij de slag in de Sont. Zijn lichaam is op kosten van 

de koning van Denemarken gebalsemd. Een jaar 
later is hij op 7 november 1659 in Hoorn plechtig 
begraven.4  Allerlei aan hem toebehoorde attributen 
werden meegedragen/meegevoerd: zijn wapenen, 
vlaggen en wapenschild, sporen, handschoenen, 
rapier, ponjaard, helm met pluimen, wapenrok, 
zijn paard en harnas. De koning van Denemarken 
had voor een prachtig grafdeksel laten zorgen. De 
vrouw van Pieter Florisz, Immetje Groot heeft van 
de Staten-Generaal ƒ3000,- ontvangen voor het 
oprichten van een marmeren grafmonument. Dat 
monument in de Grote Kerk is het werk van Simon 
van Campfort.  

Het grafmonument en het deksel
Hoe het grafmonument en het deksel eruit zagen, 
weten we uit beschrijvingen en tekeningen. Deze 
dateren allemaal uit periodes ver na zijn overlijden. 
Abbing schrijft in Beknopte geschiedenis van de Stadt 
Hoorn in 1838: 'het deksel van de kist waarin het 
gebalsemd lijk naar Hoorn werd vervoerd was op 
bevel van de koning overtrokken met zilveren en 
zwarte franje, en de hoeken versierd met Engelen 
van zilver gewrocht. Boven stond de naam van 

Het grafdeksel Van pieter flOrisZ   en de briefwisseling tussen familieleden
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brand van 1838 bij nazaten in Zaandam en niet in 
de kerk. De brand van 1878 was verwoestend en 
het grafmonument ging verloren.6 Slechts enkele 
zaken konden gered worden. Deze zijn in het 
Westfries Museum terecht gekomen.

Hoog bezoek
Het grafmonument van Pieter Florisz werd een 
bezienswaardigheid in Hoorn. Als belangrijke 
personen Hoorn en de kerk bezochten, trok het 
graf veel aandacht. 'De prachtige graftombe van 
Pieter Florisz en andere monumenten van geleerde 
en beroemde inboorlingen dezer stad' aldus Abbing.
In 1717 reisde tsaar Peter I rond in Europa.7 In 
Zaandam bezocht hij Aaltje Walingius, de weduwe 
van Arend Klaaszoon Bloem om een tewaterlating 
van een schip bij te wonen. Bij zijn vriend Meindert 
Bloem8 en zijn broer Claas ziet hij het 'fraaije en met 
zilveren sieradiën voorzien deksel.' Hij wil dan ook 
het lijk van de zeeheld zien en gaat naar de Grote 
Kerk te Hoorn. Voor hem is de graftombe geopend. 
(De held lag toen al 59 jaren in zijn kist.) De tsaar 
vertrok daarna weer snel vanwege de opdringende 
menigte. Achteraf bleek dat de voorplaat van het 
grafmonument met de afbeelding van de slag op de 
Sont toen is gebroken.de Held, in het midden zijn wapenschild, lager 

de dag van afsterven, en hierboven las men zes 
dichtregels, in slecht gesteld Hoogduitsch, op een 
zilveren plaat'. 
De oudste tekening van het grafmonument, die we 
kennen is van Willem van der Lely, vervaardigd 
omstreeks 1740-1750.5

Abbing beschrijft het ovaal met tekst als van zwarte 
leisteen. Dat komt in de tekening van Van der Lely 
niet duidelijk naar voren. Misschien heeft hij dat zo 
gedaan om de tekst leesbaar te maken. Het is wel te 
zien op de tekening van Gerrit Lamberts uit 1835, 
dus vóór de brand.
Daarop is zowel het monument als het daarboven 
hangend rouwbord met harnas te zichtbaar. 
Bekend zijn ook de tekeningen van Paulus Jolly, 
die in het Westfries Museum bewaard worden. Hij 
heeft het grafmonument, het deksel en attributen 
getekend. Dat is in of omstreeks 1849 gebeurd. 
Het deksel was in 1849 niet in Hoorn, maar in de 
koninklijke verzameling zoals Jolly zelf aantekent. 
Daarover later.

Grote droefenis, toen de kerk in 1838 afbrandde 
en het monument wel werd beschadigd, maar niet 
verloren is gegaan. De koning beloofde voor het 
herstel te zullen zorgen, maar daar is het nooit van 
gekomen. Het deksel was overigens al ver voor de 
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In 1754 bracht de Gouvernante der Verenigde 
Nederlanden, Anna van Hannover, weduwe van 
stadhouder Willem IV, met haar twee kinderen, 
Carolina en Willem Batavus, resp. 11 en 6 jaar, een 
bezoek aan Hoorn. De kinderen gingen naar de kerk 
en ontmoetten daar gedeputeerden van de classis. 
De kleine erfprins mocht op de voorzittersstoel 
plaatsnemen. Na de speeches en predicaties hebben 
zij de graftombe van Pieter Florisz bewonderd. Hun 
moeder was intussen in de raadkamer in gesprek 
met stadsbestuurders.
Koning Lodewijk Napoleon heeft in 1807 Hoorn 
bezocht, maar het is niet bekend of hij de Grote 
Kerk heeft bezocht. Zijn broer Napoleon heeft bij 
zijn korte bezoek aan Hoorn in 1811 niet de tijd 
genomen om de kerk en het graf te bezoeken.

Het deksel verkocht
Blijkbaar is al in 1717 het deksel in Zaandam. 
Hoe is het daar gekomen? Wie heeft het uit Hoorn 
meegenomen naar Zaandam? De broers van Pieter 
Florisz hadden een band met Monnickendam en 
Zaandam en er woonde niemand van de directe 
familie van Pieter Florisz na zijn dood in Hoorn. 
Hoe komt het deksel eerst bij de familie Bloem in 
Zaandam en na 1717 bij de familie Mul terecht? 
Waarom hebben de kerkmeesters toegestaan, dat 
het praaldeksel uit de stad is weggehaald en 
naar een familielid gegaan? Het archief van de 
Grote Kerk is nog maar beperkt aanwezig. Deze 
vragen zullen misschien nooit beantwoord kunnen 
worden.
In 1831, op 22 september, kwam koning 
Willem I met zijn vrouw en zes andere leden 
van de koninklijke familie naar Zaandam.9 Zijn 
schoondochter Anna Paulowna wilde de familie 
graag het huisje laten zien, waarin haar voorvader 
had verbleven. In de commissie die het bezoek 
voorbereidde zat raadslid K. Mul. Klaas Mul, 
houthandelaar in Zaandam, geboren in 1774 
stamde via zijn moeder Aaltje Bloem af van Pieter 
Florisz.10 Klaas Mul heeft het gezelschap in het 
logement Den Otter op de Dam het deksel getoond 
zoals 114 jaar daarvoor ook zijn voorvader heeft 
gedaan. En Van Orden, die een studie van Pieter 
Florisz had gemaakt, bood de koning het tijdschrift 
aan waarin zijn verhaal was opgenomen.11

Willem II zal zich bij zijn bezoek aan Zaandam 
in 1842 het fraaie deksel hebben herinnerd. Hij 
was een kunstliefhebber en verzamelaar. Vanaf dat 
jaar zijn de onderhandelingen over de aankoop 
gestart en dat begint bij het feit, dat de weduwe 
van Klaas Mul op 9 december 1842 is overleden. 

Burgemeester Van Orden schreef eind december 
een brief aan de koning. De kinderen van Klaas 
Mul en Grietje Kist hebben geen belangstelling voor 
het deksel en er bestaat de mogelijkheid om het te 
kopen. Pieter Florisz zou een mooi voorbeeld zijn 
voor zijn zoon Hendrik, de Zeevaarder.12 Begin 
1843 blijkt dat de familie (van gegoede stand, die 
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bemiddelaars bewaard is gebleven.
Maar in 1860 komt het deksel terug 
naar Hoorn en wordt geschonken aan 
de kerkmeesters van de Grote Kerk. 
'In 1860 heeft H. K. H. de Groot Hertogin van 
Saxen-Weimar14 aan kommissarissen der Groote Kerk 
te Hoorn, in welke de vice-admiraal Pieter Florisz, 
begraven is, eenige gedenkstukken, betrekkelijk dien 
zeeheld, ten geschenke gezonden, bestaande onder 
anderen in een degen en stok, met keurig bewerkten 
gouden gevest en knop, benevens het praaldeksel der 
doodkist, op last van Christiaan IV15, Koning van 
Denemarken, ter zijner eere vervaardigd, nadat hij 
in een zeeslag tegen de Zweden in het jaar 1658 was 
gesneuveld. Dit deksel is bekleed met zwart fluweel, 
versierd met zilveren schilden op de vier hoeken en het 
familiewapen van den vice-admiraal in het midden, 

niet willen marchanderen) het voor een matige som 
van ƒ2500,- wil verkopen. 

Bij de koop is bemiddeld door de directeur van het 
Kabinet van de Koning: mr A.G.A. van Rappard13. 
Ook de staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, 
mr. D.J. van Ewijk van de Bilt heeft een rol gespeeld 
en de Thesaurier des Konings, David Lagaij, heeft 
voor de betaling gezorgd.
Het deksel is in maart 1843 door Pieter en Albert 
Mul, zoons van Klaas Mul, verkocht aan Willem 
II voor ƒ 2500.- excl. ƒ 30.- voor het vervoer. Het 
gaat dan met de andere voorwerpen naar het Paleis 
aan het Voorhout. In het Koninklijk Huisarchief 
zijn daarover geen stukken te vinden; gelukkig 
wel in het Westfries Archief waar een deel van 
de correspondentie met de vertegenwoordigers/ 
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de verkoop betrokken geweest?) Misschien hebben 
de kinderen die nog jong waren in 1843, geen 
weet meer van de verkoop en van hun beroemde 
voorvader. Wellicht hebben zij wel geprofiteerd van 
het ontvangen bedrag, dat nu ongeveer e20.000,- à 
e25.000,- waard zou zijn. De briefwisseling tussen 
Cornelis en Jacobus Cornelis in 1860 is dan ook 
in zekere zin mosterd na de maaltijd. Ook al is 
het in 1843 misschien niet goed gegaan; door de 
schenking van de Groothertogin in 1860 is het 
probleem opgelost.

Andere voorwerpen
Volgens de Hoornsche Courant van 1860 heeft 'de 
heer Lucas Stokbroo17 van Hoog en Aardswoud, 
in zijnen schat van gedenkwaardigheden een fraai 
geschilderd portret van Pieter Florisz. en de heer 
J. C. van der Wolff Courrech te Purmerende, zijne 
graftombe op kleine schaal in gladhout keurig 
gebeeldhouwd. Beide heeren zouden voorzeker 
allen, die in Hoorn en hare geschiedenis belang 
stellen, grootelijks aan zich verpligten, indien zij 
konden besluiten het loffelijk voorbeeld te volgen, 
dat hun door eene beminde en hoogvereerde 
vorstin uit het geliefde stamhuis van Oranje-Nassau 
gegeven wordt.'
Lucas Stokbroo en Johannes Cornelis van der 

en omgeven met een gallon, in zilverdraad en zijde 
gevlochten.'
'In genoemd kerkgebouw wordt nog gevonden eene 
prachtige graftombe van Pieter Florisz. die door 
den brand der kerk in 1838 was beschadigd, welker 
herstelling door Z. M. Koning Willem II was toegezegd, 
doch door verschillende omstandigheden is vertraagd. 
Na de ontvangst van dit geschenk is het dubbel 
wenschelijk, dat de Hooge Regering, tot welke de 
gemeenteraad zich onlangs ten dien einde op nieuw had 
gewend, tot die herstelling moge besluiten.16 
Tot de brand van 1878 zijn het deksel en de andere 
attributen in de kerk geweest.

Twee families
Wie was rechtmatig erfgenaam van de erfenis van 
Pieter Florisz? Al voor 1860 heeft Cornelis Bloem 
uit Hoorn pogingen gedaan om de genealogie van 
Bloem uit te schrijven en zijn afstamming van 
Pieter Forisz te bewijzen. Hij correspondeerde 
in 1858 daarover met zijn verre verwant Jacobus 
Cornelis Bloem in Amsterdam en met de kamerheer 
des konings, mr. Matthieu Christiaan Hendrik 
ridder Pauw van Wieldrecht. Wellicht was er 
ook verwantschap met de families Seijs en Pauw. 
Daarbij kwam ook de rol van de broer van Pieter, 
Floris Florisz Bloem, als kapitein van de Grote 
Harder tijdens de tocht naar Chatham in 1667 ter 
sprake.
Waarom benaderen zij in 1860 de familie Mul in 
Zaandam niet? Pieter is al in 1847 overleden en 
zijn broer Albert, die er ook bij betrokken kan zijn 
geweest, is in 1860 overleden. (Evert Mul, zoon 
van Pieter is in 1860 34 jaar. Is hij als 17-jarige bij 
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door het museum. Het miniatuur en ook een 
schaalmodel van het schip van Pieter Florisz de 
'Josua', gemaakt door de heer Brouwer, bevinden 
zich nu in de collectie van het Westfries Museum.

We mogen blij zijn dat na omzwervingen het deksel 
veilig in het Westfries Museum ligt samen met 
andere herinneringen aan Pieter Florisz.
Misschien kunnen we de huidige koningin van 
Denemarken eens laten weten dat we in Hoorn nog 
steeds dankbaar zijn voor wat haar voorvader voor 
Pieter Florisz heeft gedaan. Het zou minder aardig 
zijn haar te melden dat het deksel relatief kort bij 
de kist is geweest.

Wolff Courrech zijn aan elkaar verwant18. Johannes 
Cornelis is overleden in 1866 in Purmerend; hij 
was ongehuwd. Zijn broer was Willem Jacobus 
van der Wolff Courrech, makelaar in Hoorn. Is het 
miniatuur naar deze broer gegaan? Hij is in 1894 in 
Den Haag overleden. Voor zover bekend heeft hij 
geen kinderen gekregen; zijn vrouw had uit haar 
eerste huwelijk wel kinderen.
Het portret in het Westfries Museum is afkomstig 
van de familie Bloem en in 1971 aangekocht 

Overzicht families Bloem en Mul
Overzicht van de afstamming van de families Bloem 
en Mul laat zien hoe de belangrijkste personen uit 
dit verhaal aan elkaar verwant zijn.
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1 De complete brief staat op de website van Oud Hoorn.
2 Van Cornelis Bloem Az liggen zijn zoon, een dochter en een kleinzoon begraven op het Keern.
3 In de brief wordt Groothertogin, prinses Wilhelmina Maria Sophia Louisa, dochter van koning Willem II en Anna Paulowna, genoemd. Zij is in 1842   
 gehuwd met Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach.
 De aanvaarding van het geschenk door de kerkmeesters staat op 8 en 11 augustus 1860 in de Hoornsche Courant. Andere personen zijn ene Mul, gehuwd  
 met Aaltje Arends Bloem en Gerrit van Orden, burgemeester van Zaandam van 1838-1845; hij hield lezingen over Pieter Florisz.
4 Voor een uitgebreid verhaal over het leven van Pieter Florisz en zijn heldendaden verwijs ik graag naar de biografieën bij Westfries Genootschap en Oud  
 Hoorn en het artikel van John Brozius Het leven en bedrijf van Pieter Florisz (Levend Verleden, maart 2007).
5 De beschrijving van de rouwstoet is te vinden bij Abbing, De geschiedenis van de Stad Hoorn, deel 1, 1841.
6 Van de vijf tekeningen van graven, die Lely maakte of verzamelde in de kerk van Hoorn, is alleen het grafmonument van Pieter Florisz als een tombe   
 aangeduid; de overige als sepulture.
7 In het feestboekje t.g.v. de kroning in 1898 wordt vermeld: Al ligt de …. tombe in puin… Dat terwijl de herbouw van de Grote Kerk tussen 1881-1883  
 plaatsvond. Hoe zat het met de opruimwerkzaamheden?
8 Scheltema, J. Peter de groote, keizer van Rusland, in Holland en Zaandam, in 1697 en 1717, Amsterdam 1814
9 Meindert en Claas Bloem, stiefzoons van Aaltje Walingius zijn 1717 wel erg jong om als vriend van de tsaar te worden aangeduid.
10 Koning Willem I en zijn zoon hadden net de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus achter de rug.
11 De genealogie van de familie komt hierna aan de orde.
12 De koning en zijne doorluchtige familie te Zaandam op den 22 September 1831, uitgave Jan Groot.
13 Willem Frederik Hendrik 13 juni 1820-13 januari 1879 werd door zijn lange carrière in de marine beter bekend als 'Hendrik de Zeevaarder'.
14 Anthony Gerard Alexander Ridder van Rappard (1799-1869) directeur Kabinet des Konings 1841-1854.
15 Dochter van Willem II. Zij woonde na haar huwelijk in 1842 meestal in Weimar. In 1860 heeft zij zich blijkbaar met de nalatenschap van haar vader bemoeid.
16 Moet zijn Frederik III. Christiaan IV was in 1648 overleden en Pieter Florisz in 1658.
17 Krantenberichten 8 en 11 aug. 1860.
18 Hij was een verzamelaar en had op het Ramen een privémuseum. Hij is in 1867 overleden en ligt samen met zijn vrouw op de begraafplaats Keern begraven.
19 Vader Cornelis van der Wollf Courrech was eerst gehuwd met Maria Schagen en daarna met Maria Stokbroo.
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De tijd dat het pronkdeksel op of bij de kist 
was, is heel beperkt. Van 1659 tot uiterlijk 1717 
(maximaal 58 jaar) en van 1860 tot 1878, dat 
is 18 jaar. Dat wil zeggen totaal maximaal 76 

jaren in een periode van 219 jaar. Het deksel is 
in Zaandam bij familie Bloem en Mul geweest 
van minimaal van 1717 tot 1843, dat wil zeggen 
tenminste 126 jaar.
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'Vlaamse' gevel. De voorgevel met de dubbele 
trapgevel kwam echter in twee bouwfases tot 
stand. Daarachter gaan gebouwen uit verschillende 
tijden schuil. Hoe en wanneer dit complex precies 
tot stand kwam is dus niet bekend, maar dat het 
een prachtige monumentale gevel heeft, staat vast. 
Deze ogenschijnlijk symmetrische gevel maskeert 
de onregelmatigheid die erachter schuil gaat. In 
de 17e eeuw hield men van symmetrie! Centraal 
in de gevel zien we de entree, gevat in een 
klassieke omlijsting. Aan weerszijden daarvan de 
twee trapgevels, waarvan er waarschijnlijk slechts 
één 17e-eeuws is. Daarin twee gevelstenen, één 
met het jaartal 1619, het ander met drie egels. 

De gevels zijn met gemetselde banden en bogen 
geheel vormgegeven in de geest van de Hollandse 
Renaissance, een stijl die in de 17e eeuw zeer in 
trek was. Inwendig een gang, bedelingsgang met 
trappenhuis, met twee deuromlijstingen en poortje. 
In de deur is een bijzonder mooi slot, Lodewijk 
XVII, aanwezig. Verder bevat het gebouw inwendig 
meer waardevolle elementen, onder andere in 
de bestuurskamer een schouw, Lodewijk XVI, 
en de achterzaal met schouw in geornamenteerd 
stucwerk. Bovendien bevat de voorbouw op de 
verdieping nog het oorspronkelijke houtskelet met 
korbeels en de originele kap. De voorgevel is in de 
19e eeuw bepleisterd.

jaap van der hout

Ieder jaar reikt onze vereniging de monumentenprijs 
uit voor een geslaagde restauratie of herbestemming. 
Het afgelopen jaar sprong het Huis met de Drie 
Egeltjes eruit, Achterom 3-5. Een prachtig historisch 
pand met een rijke geschiedenis. 

Dit bijzondere pand kent een lange geschiedenis. 
Het eerste deel ervan is ontstaan in 1596, een 
tweelaags diephuis met trapgevel. Het naastgelegen 
pand is een laag dwarshuis. In 1615 werd het 
perceel door burgemeester Sonck vergroot door 
het te koppelen aan een tweelaags dwarshuis met 

mOnumentenprijs 2020 – de drie  egeltjes
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Het pand is jarenlang als burgemeesterswoning 
in gebruik geweest. Later werd het betrokken 
door de Diaconie, centrum van armenzorg van de 
gereformeerde kerk in Hoorn. Aan deze functie 
ontleent het gebouw zijn naam 'Diaconiehuis'.
Het pand is herbestemd naar zijn oorspronkelijke 
functie van woonhuis. Vergeleken met vroeger zijn 
er nu, met behoud van de monumentale waarde, 
veel kleine woningen in het pand gerealiseerd. 
Veel van het oorspronkelijke gebouw is zichtbaar 
gebleven in de diverse appartementen. 

De prijs is op 14 december 2020 uitgereikt aan 
de heren Paul van Stralen en Bas Zuurbier, de 

opdrachtgever/aannemer in aanwezigheid van 
Boudewijn van Langen van architectenbureau 
TPHAG, het architectenbureau dat zowel de 
historische verkenning van het gebouw heeft 
gemaakt als de aanpak van de restauratie.

Kijk ook eens in onze Beeldbank waar dit pand 
(zoek Achterom 3 in het adresveld) met haar 
rijke geschiedenis uitvoerig is gedocumenteerd. 
Nettie de Roos, één van onze vrijwilligers, heeft in 
deze documentatie zeer veel werk gestoken. Het 
verzameldocument wordt later toegevoegd aan alle 
foto's van Achterom 3.

mOnumentenprijs 2020 – de drie  egeltjes
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stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

       Een parel voor Hoorn

Het ontwerp van Koepoortsweg 106 is een typisch voorbeeld van architectuur uit de wederopbouwperiode. Er staan in Hoorn weinig vrijstaande wonin-
gen uit deze periode. In de linten van Blokker en Zwaag zijn ook nog enkele woningen uit deze periode en architectuurstijl te vinden. Het is belangrijk 
dat we zorgvuldig omgaan met deze belangrijke periode uit de naoorlogse bouwgeschiedenis. Vaak wordt bij het moderniseren van woningen gekozen 
voor forse modische ingrepen en kleurgebruik. Dat bij de modernisering van deze woning de architectuur, kleurgebruik, sfeer en eigenheid van de weder-
opbouwperiode goed is behouden verdient een pluim.
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Binnenluiendijk 1
Spectaculair is het bouwplan voor 

Binnenluiendijk 1, architectenbureau 

TPAHG ontwikkelt hier een plan op 

basis van het gebouw dat in 1953 

gesloopt is ten behoeve van de woning 

die er nu staat. De historie van het 

gesloopte pand is slechts gedeeltelijk 

bekend. Volgens de kaart van Blaeu 

uit 1649 heeft er nog een pand 

voor gestaan. Dat verklaart ook de 

merkwaardige gevelindeling, met een 

entree aan de zijkant in plaats van aan 

de dijk. Van 1848 tot 1918 was hier het 

Buitengasthuis voor besmettelijke ziekten 

gevestigd met 11 bedden. Het bevatte 

een mannen- en een vrouwenzaal en 

vanaf 1889 werd de derde zaal gebruikt 

voor militairen van het garnizoen. In 

de Tweede Wereldoorlog bood het 

onderdak aan Duitse soldaten. Niet 

iedereen kon zich in 1953 vinden in de 

sloop van het voormalige buitengasthuis. 

De Bond Heemschut verweet het 

gemeentebestuur een gebrek aan 

cultureel besef door in te stemmen met 

de sloop van dit monumentale gebouw: 

'het is diep en diep treurig' en over het 

nieuwe gebouw schrijft de bond. 'Het 

is in één woord ontzettend.' Hoorn had 
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naar de mening van Heemschut een 

bar slechte beurt gemaakt. We zullen 

zien of het Hoorn nu beter vergaat. 

De monumentencommissie acht het 

terugbouwen van het oorspronkelijke 

pand voorstelbaar en geeft aan dat dit 

met de grootste zorgvuldigheid gedaan 

moet worden. De detaillering dient 

traditioneel en in de oorspronkelijke 

staat te worden teruggebracht. Om anno 

2021 een pand te bouwen conform een 

oud ontwerp is geen sinecure. Voordat 

je het weet wordt het popperige namaak 

dat de Efteling lijkt te zijn ontvlucht. 

Veel zal afhangen van kennis en kunde 

van architect en aannemer.

Breed 27
Onlangs is Breed 27 opgeleverd. In 

de stad gonst het van kritiek op de 

steenkeuze. Het architectenbureau 

TPAHG was verantwoordelijk 

voor het ontwerp maar helaas niet 

meer betrokken bij de feitelijke 

uitvoering van de bouw. De aan de 

monumentencommissie getoonde 

steen was veel minder heftig qua 

kleurschakering. De maatvoering van de 

ramen en kozijnen was veel subtieler. 

Het gemeentelijk bouwtoezicht vond 

het niet nodig om tijdens de bouw in te 

grijpen.

Grote Noord 3
Het verbouwen van een Rijksmonument 

tot appartementen. Dit pand heeft 

hoge architectuurhistorische waarden 

door de afleesbare ontwikkeling van 

de voorgevel, waarbij een zeldzame 

combinatie is ontstaan van 17e-eeuws 

Hollands maniërisme (stijlperiode tussen 

renaissance en barok), 19e-eeuwse 

vensters en een vroeg 20e-eeuwse 

lijstgevel. Eenzelfde combinatie van 

historische gelaagdheid is te zien in 

het interieur. De commissie ziet een 

definitief plan met belangstelling 

tegemoet en is benieuwd naar het 

restauratieplan van het papier-maché 

plafond.

Grote Noord 106
Het realiseren van een dakterras bij 

een woningcomplex waarvan het pand 

aan de Grote Noord is aangewezen 

als beeldbepalend en de gevel aan 

de Nieuwe Noord is aangewezen als 

gemeentelijk monument. De kap wordt 

circa 80 cm omhoog gebracht als 

schijnkap, binnen de dakhelling wordt 

een dakterras gerealiseerd. Volgens 

de monumentencommissie mag het 

dakterras geen aantasting vormen van 

het beeldbepalende pand. De dakkapel 

dient een ondergeschikt element te zijn 

in het dakvlak.

Grote Noord 109
Deze aanvraag omvat het realiseren 

van een winkelruimte op de begane 

grond en vijf appartementen op de 

verdiepingen. De voorgevel van dit 

beeldbepalende pand verandert niet, 

in de kap worden enkele dakramen 

geplaatst. De monumentencommissie 

acht het realiseren van appartementen 

voorstelbaar, maar accepteert geen 

betonsneldekkers in combinatie met 

ingrepen in de kap.

Johan Messchaertstraat 21
Het betreft een aanvraag voor het 

verhogen van de kap, het plaatsen 
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van een dakkapel op het rechter 

dakvlak en het vervangen en vergroten 

van de bestaande dakkapel op 

het achterdakvlak. De commissie 

adviseert dakkapellen te realiseren 

die qua vormgeving aansluiten bij de 

Amsterdamse School-architectuur.

Kleine Noord 3-5
In deze panden worden drie 

wooneenheden op de verdiepingen 

gemaakt. Het pand op nummer 5 is 

aangewezen als gemeentelijk monument. 

Aan de achterzijde wordt de toegang 

tot de appartementen gerealiseerd. In 

het voordakvlak wordt de bestaande 

dakkapel vergroot. Volgens de 

monumentencommissie worden er 

geen monumentale waarden aangetast 

en de meeste gevelwijzigingen zijn niet 

zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 

Munnickenveld 29
Een uitbreiding aan de achterzijde van 

de woning op een bijzondere locatie 

in een knoop tussen Noorderstraat, 

Nieuwland en het water. 

De monumentencommissie acht de 

voorgestelde aanbouw vrij fors, maar 

constateert dat in de huidige situatie de 

aanbouw grotendeels aan het zicht wordt 

onttrokken door de bestaande groene 

erfafscheidingen. Dit is ook juist wat de 

commissie zorgen baart. Op het moment 

dat de groene erfafscheiding verdwijnt 

of lager wordt, komt de aanbouw in 

het zicht en domineert daarmee het 

straatbeeld.

Noorderstraat 22-24 
Noorderstraat 22 en 24 (gemeentelijk 

monument) krijgen een doorbraak op 

de begane grond. Aan de achterzijde 

wordt over de gehele breedte van beide 

panden een aanbouw gemaakt. De 

monumentencommissie heeft waardering 

voor het feit dat de voorgevel van nr. 

22 wordt ontdaan van verf en dat het 

metselwerk daarmee weer zichtbaar 

wordt.

Westerblokker 19
In de pannenspiegel, het voordakvlak 

van deze stolpboerderij, wordt een 

dakraam geplaatst. De voorgevel 

wordt voorzien van pleisterwerk 

in blokverband. De overige gevels 

worden met houten delen bekleed. De 

monumentencommissie adviseert om 

in de pannenspiegel een gemetselde 

dakopbouw te realiseren conform 

een historische foto uit 1928. Verder 

adviseert de commissie de voorgevel 

in metselwerk op te trekken. Voor wat 

betreft de achtergevel constateert de 

commissie een te grote diversiteit aan 

gevelopeningen.

Wijdesteeg 9
Het transformeren van een klein 

bedrijfspand tot een kleine woning. 

Daartoe wordt de voorgevel gewijzigd 

en worden in het voordakvlak twee 

dakkapellen geplaatst. De gevels worden 

boven een hardstenen plint opgetrokken 

in donker rood metselwerk.      
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Monumentenprijs 2020
Ieder jaar wordt er in onze stad weer 
een prachtige restauratie of herbe-
stemming opgeleverd. Het afgelo-
pen jaar sprong het Diaconiehuis 
(Huis met de drie Egeltjes) eruit, 
Achterom 3-5. Een prachtig histo-
risch pand met een rijke geschiede-
nis. Het pand is herbestemd naar 
zijn oorspronkelijke functie, woon-
huis. Het verschil met toen is dat 
er nu veel kleine woningen in het 
pand gerealiseerd zijn met behoud 
van monumentale waarde. Het bij-
behorende bordje is uitgereikt aan 
architect en opdrachtgever in klein 
gezelschap. Zij zullen een mooi 
plekje voor het bordje vinden zodat 
de bewoners er lang aan mogen 
worden herinnerd dat ze in een bij-
zonder pand wonen.

Maquette 
De driedimensionale maquette van 
Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650 
is nog steeds te bewonderen in het 
Westfries Museum. De maquette 
is in bruikleen gegeven aan het 
Westfries Museum.

Jeugdeducatie 
Dit jaar konden de geplande activi-
teiten om de bekende redenen geen 
doorgang vinden.

Tentoonstellingen
In de Kerkmeijerzaal van de 
Vereniging Oud Hoorn hingen tot 
eind maart bijna vijftig werken 
van leden van de tekengroep De 
Modderbacken. Alle werken had-
den op één of andere manier iets 
met Hoorn te maken. Veel stadsge-
zichten, enkele verstilde beelden en 
een uitstapje naar een boerderij in 
Twisk (waar de ouders van J.P. Coen 
woonden). Gedurende de zomer-
periode, waarin de regering meer 
vrijheid gaf van de pandemieregels, 
namen het Westfries Genootschap, 
het Westfries Archief en een groot 
aantal historische verenigingen 
(waaronder ook Oud Hoorn) het 

matt wever, SeCretarIS

Algemeen
Het 103e verenigingsjaar begon met 
enthousiaste ontwikkelingen van 
lezingen, tentoonstellingen, wan-
delingen en cursussen. Daar werd 
een dikke streep doorgezet, gezien 
de uitbraak van de Covid-19 pan-
demie in de Chinese stad Wuhan. 
Wereldwijd grijpt het coronavirus 
om zich heen en bereikt de diverse 
continenten. Zo ook ons land. Op 9 
maart geeft premier Rutte in de eer-
ste live persconferentie het advies 
aan iedereen om geen handen meer 
te schudden. In afwachting van de 
te verwachten maatregelen stuurt 
het bestuur aan de leden en vrij-
willigers een brief met daarin o.a.: 
'Hoorn, 15 maart 2020. Beste leden 
en vrijwilligers, ook wij als vereni-
ging Oud Hoorn ontkomen niet aan 
het feit dat we maatregelen moeten 
treffen rond het coronavirus. We 
voeren de richtlijnen iets strakker 
uit dan voorgeschreven gezien de 
gemiddelde leeftijd van onze leden 
en vrijwilligers. Het bestuur heeft 
dan ook besloten om de komen-
de periode al onze activiteiten op 
te schorten. Dit betekent dat ons 
gebouw, het Oost-Indisch Pakhuis, 
de komende periode voor publiek 
gesloten zal zijn. Het vervolg van de 
pandemie heeft een grote impact op 
het dagelijks leven en dus ook op 
ons verenigingsleven, zoals in het 
verdere jaarverslag wordt gememo-
reerd.' 
Helaas hebben we dit jaar afscheid 
moeten van onze oud-voorzitter 
Harry van Scherpenberg, vrijwil-
ligster/gids Trudy de Rooy-Fikke 
en de voormalige vrijwilliger Joop 
Hermary. Aan hen denken we terug 
met waardering en respect voor wie 
zij waren. 

Ledenexcursie
Dit jaar kon de jaarlijkse excursie 
geen doorgang vinden vanwege het 
virus. 

jaarVerslag 2020 Oud HOOrn

initiatief voor het samenstellen van 
een tentoonstelling over de oorlogs-
gebeurtenissen in West-Friesland. 
Elke standaardexpositie is aange-
vuld met borden die toegespitst zijn 
op de plaatselijke situatie. Dat bete-
kent dat in Hoorn vijf extra borden 
te zien waren. Die geven aandacht 
aan het 'gewone' dagelijkse leven 
(en de klokkenroof), aan het verzet, 
aan de vier moedige verzetsvrouwen 
Aaf Dell, Dieuw van Vliet, Odile 
Moereels en Gré Visser-Ruiter en 
aan de vijf bij de Grote Kerk ver-
moorde verzetsmensen. Het vijfde 
bord toont wat vrijheid in de afgelo-
pen 75 jaar in Hoorn heeft betekend 
en laat de groeiende vriendschap 
met nieuwkomers zien.
In het najaar was onder de titel 
'Historische foto's van Hoorn' een 
tentoonstelling te zien van ansich-
ten met daarop afgebeeld Hoornse 
stadsgezichten en inwoners van 
de stad. Deze expositie, samenge-
steld door Marit Veerman, Femke 
Uiterwijk en de dit jaar overleden 
Trudy de Rooij, was in 2008 al eens 
eerder te zien. De drie konden toen 
gebruik maken van de gigantische 
ansichtkaartenverzameling van Giel 
van der Zel, die op 1 januari 2007 
overleed en zijn collectie naliet aan 
Oud Hoorn. Gezien de grote belang-
stelling voor oude stadsbeelden van 
de laatste jaren werd het tijd voor 
een herhaling.

Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslag-
jaar 12 maal vergaderd. Vanwege 
de coronamaatregelen is een aantal 
keer digitaal vergaderd via Teams 
van Microsoft Office. De gebrui-
kelijke ALV in het voorjaar kon 
geen doorgang vinden vanwege 
het virus.De samenstelling van het 
bestuur is gelijk gebleven aan het 
afgelopen jaar: Jaap van der Hout 
(voorzitter), Matt Wever (secretaris), 
Jos Renckens (penningmeester), 
Ron Dol (publiciteit), Jan Haring 
(beheer), Anja Morit (erfgoededu-
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catie) en wordt ondersteund door 
notulist Jan Floris. Tijdens de digi-
tale ALV waren Jan Haring en Ron 
Dol aftredend en herkiesbaar. Met 
algemene stemmen werden zij weer 
onder digitaal applaus herbenoemd. 
Gezocht werd naar kandidaat-
bestuursleden om aanvulling te 
geven aan het bestuur en de beno-
digde expertise. Helaas is dat nog 
niet gelukt. Naast de vaste agenda-
punten besprak het bestuur diverse 
andere zaken. Vrijwilligers van de 
diverse werk-groepen werden uit-
genodigd voor de vergaderingen om 
het wel en wee van hun werkgroep 
mede te delen en te bespreken. Een 
eventuele andere huisvesting voor 
ons verenigingsgebouw gaat gezien 
de stroperige ontwikkelingen voor-
alsnog niet door. 
Het Huishoudelijk Reglement van 
onze vereniging is tijdens de ALV 
goedgekeurd en aan de statuten 
toegevoegd. Het bestuur heeft een 
aantal brieven verstuurd om zijn 
standpunt, aan- en opmerkingen of 
bezwaar aan te geven. Onder ande-
re aan Alliantie Markermeerdijken 
(verzwaring dijken, stads-
strand), College van B&W van 
Hoorn (Glasbak, Sloop Stadhuis, 
Holenkwartier, Poort van Hoorn, 
Beeldenroute, Veegplan). Deze brie-
ven werden ter informatie aan de 
leden en andere belangstellenden 
op onze website gepubliceerd 

Contact met de gemeente 
De nieuwe werkgroep 
Stadsontwikkeling heeft namens 
het bestuur verschillende brieven 
opgesteld, gericht aan het college, 
waarin aandacht wordt gevraagd 
voor specifieke onderwerpen (zie de 
website). De ontwikkeling en herin-
richting van de stad Hoorn worden 
op de voet gevolgd en waar nodig 
wordt hierop gereageerd. Elk jaar 
is er overleg met de wethouder erf-
goed en de Historische verenigingen 
Blokker en Zwaag. Regelmatig is er 
contact met de medewerkers van de 
afdeling Erfgoed van de gemeente 
Hoorn over subsidies, archivering 
en andere zaken die in het belang 
zijn van Oud Hoorn. De gebruike-
lijke voorjaarsvergadering kon geen 

doorgang vinden vanwege het virus.

Eigendommen
De panden die in eigendom zijn 
worden regelmatig onderhouden 
om het gebruik en woongenot te 
waarborgen. Voor het Oost-Indisch 
Pakhuis zal een vereniging van eige-
naren worden opgericht. 

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 verte-
genwoordiger namens de Vereniging 
en Jaap Bronkhorst zijn plaatsver-
vanger. In de Stichting Kerkmeijer-
De Regt vertegenwoordigt Co van 
Langen de vereniging. Stichting 
vrienden van de Begraafplaats Keern 
is dit jaar opgericht en wordt verte-
genwoordigd door Rita Lodde. In de 
Publicatiestichting Bas Baltus wordt 
de vereniging vertegenwoordigd 
door Ben Leek en Rita Lodde. Aan de 
Commissie Naamgeving Openbare 
Ruimte neemt Marjan Faber namens 
de vereniging deel. Haar plaatsver-
vanger is Hieke Stapel. Werkgroep 
samenwerking regionaal niveau, 
waarin Westfries Genootschap en 
Westfries Archief, wordt vertegen-
woordigd door Arnoud Schaake, 
Egbert Ottens, Rita Lodde en van-
uit het bestuur Jaap van der Hout. 
Werkgroep samenwerking provin-
ciaal niveau, waarin de historische 
verenigingen Alkmaar en Haarlem, 
wordt vertegenwoordigd door 
Arnoud Schaake, Egbert Ottens, 
Rita Lodde en vanuit het bestuur 
Jaap van der Hout en Matt Wever. 
Open Monumentendag is vertegen-
woordigd door Anja Morit en Harm 
Stumpel. 
De financiële commissie van de 
Vereniging bestaat uit Jeroen van 
Miert (m.i.v. 16-11-2020 Sebastiaan 
Hol) en Gerard van Stijn.

Kwartaalblad
Zowel door de inhoud als door 
de vormgeving is het Kwartaalblad 
een prachtig visitekaartje van de 
vereniging. De enthousiaste redactie 

verkeert in de luxe maar soms ook 
moeilijke positie dat de hoeveelheid 
geschikte kopij groter is dan de 
ruimte in het blad.

Vrijwilligers algemeen
In dit Coronajaar werden ook de 
ruim 100 vrijwilligers op een zij-
spoor gezet. De virustrein denderde 
voort en de werkzaamheden kon-
den veelal niet doorgaan. Via digi-
taal overleg werden de contacten 
onderhouden voor zover mogelijk. 
Toch was er aan het eind van het 
jaar een presentje als blijk van waar-
dering.

Beheer Pakhuis
De opening van het Oost-Indisch 
Pakhuis leek wel een flipperkast. Na 
een lockdown kwam weer een open-
stelling met voorwaarden en werden 
voor zover mogelijk tentoonstellin-
gen of kleine vergaderingen georga-
niseerd. Sinds 15 december 2020 is 
ons clubhuis weer gesloten.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt al 
jaren vakkundig beheerd door Bert 
van den Hoogen. Dit jaar hebben 
66 nieuwe leden zich aangemeld en 
zijn er 89 opzeggingen. Het aantal 
leden bedraagt per 1-1-2021: 1921. 
Dat zijn er 27 minder dan voor-
gaand jaar

Documentatiecentrum
Helaas is het bestuur nog steeds niet 
gelukt een vervanger te vinden voor 
de gestopte Christ Stoffelen. Het 
is een groot gemis en door andere 
vrijwilligers wordt zo goed mogelijk 
geprobeerd zijn werkzaamheden op 
te vullen De boekenverzameling is 
ook dit jaar weer uitgebreid met 
giften en opgekochte boeken. Op 
onze website is ook alles digitaal te 
vinden.

Lezingen 
Dit jaar konden er slechts drie lezin-
gen worden gehouden: Januari: 
Troll en de Jeugdcultuur in de jaren 
'70 door Herbert Boerendonk. 
Boerendonk, toenmalig project-
leider en coördinator, nam ons mee 
in de ontwikkeling van jong Hoorn 
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en de maatschappelijke impact die 
Troll met een breed scala van acti-
viteiten had op het Hoorn van 
het laatste kwart van de 20e eeuw. 
Februari: Hier is alles gewoon door 
Egbert Ottens. Hij vertelt over het 
leven tijdens de bezetting in Hoorn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hij gaat in op goed en kwaad en 
op het grijze gebied daartussenin. 
Maart: Rijkdom van de Westfriese 
Omringdijk door Michiel Bartels. 
Er wordt ingegaan op het arche-
ologisch en historisch onderzoek 
van de monumentale dijk van 126 
km lang. De dijkversterking tus-
sen Hoorn en Edam komt ook ter 
sprake. 

Stadswandelingen
Vorig jaar konden nog ruim 1500 
deelnemers genieten van onze 'live' 
stadswandelingen. Alleen op 6 sep-
tember tijdens cultuurweekend 
Hoorn, werden Stadswandelingen 
verzorgd. Op vier locaties in de stad 
startte die middag ieder uur een 
rondleiding. Onderwerpen waren: 
Poortjes, Kerk als Middelpunt, 
Nering achter de Kerk en Dijken 
en Eilanden. De groepjes konden 
beperkt gehouden worden door 
met tijdsloten te werken. Op deze 
manier genoten 200 mensen even-
goed nog van de verhalen over onze 
historische binnenstad. Om toch 
nog iets aan te kunnen bieden, wer-
den digitale stadswandelingen op de 
website geplaatst. Uit de cijfers van 
Google analytics blijkt dat hier toch 
heel veel vraag naar was. De betref-
fende webpagina met de 4 stads-
wandelingen 'Torens en kapellen', 
'Gouden Erfgoed', 'Gouden Handel' 
en 'Hoornse Poortjes' werd door 
4321 gebruikers bekeken. Hieruit 
blijkt duidelijk dat onze website in 
een grote behoefte voorziet.

Kroniek van Hoorn
De rubriek Kroniek van 
Hoorn bevat korte samenvattingen 
van het stadsnieuws die door Koos 
van Bockxmeer sinds 1996 vrij-
wel dagelijks zijn opgetekend voor 
het blad 'Hoorn oh ja'. Het blad, 
met als ondertitel: 'Van mensen en 
dingen die voorbij gingen', gaf een 

boeiend overzicht van de belang-
rijkste gebeurtenissen in woord en 
beeld van de stad Hoorn. De bij-
passende foto's zijn gemaakt door 
Riet Karssies. In 2019 en 2020 is 
de fotografie verzorgd door Sietse 
Postma. In 2020 gaat Pim van der 
Waal als fotograaf aan de slag. Alle 
exemplaren over de jaren 1996 tot 
en met 2020 zijn digitaal op de 
website geplaatst.

Kennisbank
De totale bezoekersaantallen van 
de Kennisbank zijn in 2020 weder-
om met bijna de helft toegeno-
men (7973). De kennisbank bewijst 
op deze manier dat er een grote 
behoefte is aan de informatie die in 
de inmiddels 9 databases is opgesla-
gen. De database met notarisaktes 
en de database 'begraven op het 
Keern' zijn namelijk in de loop van 
het jaar toegevoegd. Daarnaast is 
de website ook aangepast voor het 
gebruik van smartphones. Wellicht 
heeft dit pandemiejaar ook invloed 
op het bezoek van de kennisbank, 
nu veel musea en bibliotheken 
gesloten zijn. 
 
Website
De website heeft een prima huis-
stijl en wordt door meerdere men-
sen inhoudelijk onderhouden. 
Hillebrand Peerdeman, technisch 
webmaster, moet vanwege proble-
men met zijn ogen helaas het basis-
werk dat hij uitvoert met het pro-
gramma Dreamweaver stoppen. Er 
is een prima overdrachtsdocument 
opgesteld waarmee we een nieuwe 
webmaster zouden kunnen verwel-
komen. In 2020 is er een lichte 
stijging te zien van het aantal bezoe-

kers tot bijna 53.000. Er waren 633 
bezoekers meer dan in 2019 die 
onze website wisten te vinden. De 
bezoekers bladerden door 201.610 
pagina's om de verschillende infor-
matie op te zoeken. Het gebruik van 
de smartphone neemt toe ten koste 
van tablet- en pc-gebruik.

Facebook
De Facebookpagina van Vereniging 
Oud Hoorn is sinds 2013 'in de 
lucht' of 'op het Web' te volgen. 
De pagina is opnieuw populairder 
geworden: van 1605 'likes' op 31 
december 2019 naar 1735 'likes' 
op 2 januari 2021. En we hebben 
1792 volgers: dus er zijn mensen 
die ons niét leuk vinden, en wel 
onze Vereniging of Facebook in de 
gaten houden, om te checken of er 
niet iets 'verkeerds' gezegd wordt 
over Jan Pietersz. Coen of de ideeën 
voor hoogbouw in Hoorn. We kre-
gen in 2020 eindelijk de eerste 
recensie van onze Vereniging op 
onze Facebook-pagina: vijf sterren! 
En daarbij de opmerking: 'Past goed 
op ons erfgoed en heeft veel infor-
matie.'
De Open Monumentendag kon geen 
doorgang vinden vanwege het virus. 

Digitale nieuwsbrief
Dit jaar zijn er 7 digitale nieuws-
brieven aan de leden gezonden. Dit 
blijkt een mooie en snelle manier 
om leden te informeren en oproe-
pen te doen. Vrijwilligers worden, 
wanneer daartoe aanleiding bestaat, 
via een aparte digitale brief geïnfor-
meerd over voor hen belangrijke 
zaken.

Hoorn, januari 2020
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Jaarverslag 2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen, zodat ook dit 
verslag bij deze is vastgesteld.De voorzitter bedankt 
Matt Wevers ook hiervoor.

Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Penningmeester Jos Renckens geeft een toelichting 
op de jaarcijfers. De aanwezige leden hebben geen 
op- of aanmerking en dus worden de jaarrekening 
en begroting vastgesteld.

Verslag financiële commissie en decharge 
van het bestuur
De voorzitter deelt mee dat de leden van de financi-
ele commissie Jeroen van Miert en Gerard van Stijn 
niet aanwezig zijn. Vervolgens leest de secretaris 
het ingezonden stuk voor waarin de commissie 
het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn en de 
Stichting Monumenten Oud Hoorn decharge ver-
leent voor het gevoerde financiële beleid.

Financiële commissie
Gerard van Stijn heeft de zittingstermijn bereikt 
en is dus niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 
Maarten Sebastiaan Hol te benoemen als zijn 
plaatsvervanger. Het voorstel wordt goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Gerard van Stijn voor zijn 
werkzaamheden in de financiële commissie.

Huishoudelijk reglement
De voorzitter geeft een toelichting op het gebruik 
van een huishoudelijk reglement. Zaken die niet in 
de statuten zijn geregeld, kunnen in een huishou-
delijk reglement worden vastgelegd. Niemand heeft 
vragen over het voorgestelde huishoudelijk regle-
ment. Dan is het reglement bij deze vastgesteld.

Monumentenprijs 2020
Ieder jaar wordt er in onze stad weer een prach-
tige restauratie of herbestemming opgeleverd. Het 
afgelopen jaar sprong het Huis met de drie Egeltjes 
eruit, Achterom 3-5. Een prachtig historisch pand 
met een rijke geschiedenis. Kijk ook eens op onze 
kennisbank waar dit pand met haar rijke geschie-
denis uitvoerig is gedocumenteerd. Nettie de Roos, 
één van onze vrijwilligers, heeft in deze documen-
tatie veel werk gestoken. Het pand is herbestemd 
naar zijn oorspronkelijke functie, woonhuis. Het 
verschil met voorheen is dat er nu veel kleine 
woningen in het pand gerealiseerd zijn met behoud 
van de monumentale waarde. Het bijbehorende 
bordje wordt met een fotomoment uitgereikt aan 
de architect en opdrachtgever in klein gezelschap. 

Oktober 2020

matt wever, SeCretarIS

De vergadering werd digitaal gehouden via ms 
Office Teams
Aangemeld 34 leden. Definitief deelgenomen 21 
leden. Afbericht: Francisca van Putten, Annette 
Snaas, Arnoud Schaake

Opening, welkomstwoord
Voorzitter Jaap van der Hout opent de digitale 
vergadering en legt de (on)mogelijkheden 
uit hoe wij in deze vergadering met de digitale 
mogelijkheden om kunnen gaan. 'Deze digitale, 
ingekorte ledenvergadering laat zien dat we met 
elkaar een vreemd en verwarrend jaar achter de 
rug hebben. Het coronavirus heeft niet alleen diep 
in onze persoonlijke levens ingegrepen, maar ook 
in de vereniging. Begin van het jaar ging alles op 
slot en konden we pas weer op 1 juli voorzichtig 
opstarten. Begin november moest het slot er 
opnieuw op. De eerste ledenvergadering en de 
ledenexcursie hebben we dit jaar moeten missen. 
Dat we hier bij elkaar voor een scherm zitten met 
een beperkt gezelschap is tijdens deze tweede golf 
een duidelijke noodgreep maar onontkomelijk om 
aan onze bestuurlijke wettelijke verplichtingen te 
voldoen.'

Algemene mededelingen en actualiteiten
De voorzitter deelt mee dat door de coronapandemie 
de meeste activiteiten geen doorgang konden 
vinden. Lezingen, wandelingen, cursussen, 
excursies, schoolprojecten enz. Ook bij deze 
algemene ledenvergadering is er geen lezing zoals 
eerder vermeld en de monumentenprijs zal op een 
ander moment worden uitgereikt. Dit jaar zijn twee 
markante leden overleden, oud-voorzitter Harry 
van Scherpenberg en Trudy de Rooy-Fikke. De 
memoriamartikelen vindt u op onze website.

Bestuurswijzigingen
Dit jaar zijn Ron Dol en Jan Haring volgens rooster 
aftredend en herkiesbaar. Zonder tegenstemming 
en dus met algemene stemmen worden de 
bestuursleden herbenoemd. 

Verslag ledenvergadering oktober 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen, zodat het 
verslag bij deze is vastgesteld. De voorzitter bedankt 
Matt Wevers voor zijn verslag.
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bloemen en cadeautjes worden bij ze thuisbezorgd 
en alsnog persoonlijk overhandigd. Christ Stoffelen 
is jarenlang onze documentalist geweest en laat een 
prachtige en toegankelijke bibliotheek achter in ons 
Pakhuis. Maar dat is lang niet zijn enige verdienste 
voor de vereniging. Christ is ook gids geweest, en 
een goede gids. Eén van onze gidsen vertelde me 
dat ze lid is geworden en gids bij onze vereniging 
door de meeslepende verhalen die Christ vertelde 
op zijn wandelingen door de stad. Christ woont 
niet meer in het Hoornse en dat noopte tot dit 
afscheid. Ondanks de afstand tussen zijn nieuwe 
woonplaats en ons Pakhuis heeft hij toch nog 
de tijd gevonden om regelmatig de afrondende 
werkzaamheden in ons documentatiecentrum te 
verrichten. Hillebrand Peerdeman, ook zo een 
harde werker achter de schermen. Hillebrand is 
sinds 2003 de webmaster van de website van Oud 
Hoorn. Door gezondheidsperikelen met vooral 
zijn ogen is hij niet meer in staat zijn werkzaam-
heden voort te zetten. Hillebrand heeft een prima 
huisstijl afgeleverd, waar we nog lang gebruik 
van kunnen maken. De daarbij gehanteerde PHP-
techniek ontsluit diverse databases en heeft een 
goede koppeling naar de Kennisbank. Op de 
achtergrond verzorgde hij niet alleen de techniek, 
maar bracht hij ook de statische pagina's van de 
rubrieken bedrijven, scholen en kerken samen met 
de auteurs en fotografen fraai en toegankelijk tot 
stand. Eind december verzorgde hij de statistieken 
van het bezoek aan de website. Deze statistieken 
zijn steeds opgenomen in de Nieuwjaarsrede van 
de voorzitter. De steeds hogere bezoekcijfers zijn 
vooral aan hem te danken. Hij zorgde voor een 
hoge vindbaarheid bij de zoekmachines als Google. 
Gelukkig heeft Hillebrand ervoor gezorgd dat het 
dynamische deel m.b.t. bijvoorbeeld actualiteit, 
lezingen, wandelingen e.d. door andere leden van 
de Internetwerkgroep gevuld kunnen blijven wor-
den. De voorzitter had graag beide heren hier op 
gepaste afstand op het podium willen hebben om 
hun onze dankbaarheid in de vorm van een bos 
bloemen en een cadeau te overhandigen, maar die 
houden ze tegoed. Als u allemaal nu uw microfoon 
aanzet kunnen we toch nog een groot applaus voor 
Christ en Hillebrand laten horen.'

Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering met de woorden: 
'Beste mensen dit was het dan weer, ik hoop dat 
we elkaar dit jaar nog tegenkomen. Geniet van 
het leven ondanks de huidige beperkingen en blijf 
vooral gezond.'

Zij zullen een mooi plekje voor het bordje vinden 
zodat de bewoners er lang aan mogen worden her-
innerd dat ze in een bijzonder pand wonen.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
via de chat. Wel zijn er twee schriftelijk vragen bin-
nengekomen van Piet van Iersel. In augustus 2018 
is er een Toekomstvisie gepresenteerd. Hoe staat 
het met de speerpunten die destijds geformuleerd 
zijn? Heeft er al een tussentijdse evaluatie plaatsge-
vonden? Het ledenaantal is onder de 1900 gezakt. 
Welke plannen heeft het bestuur om weer in de 
buurt van de 2000 leden te geraken? Piet van Iersel 
beseft dat de coronatijd het niet gemakkelijk maakt 
om daaraan te werken, maar toch. Bij de vraag over 
de toekomstvisie antwoordde de voorzitter: 'Er was 
een aantal doelen gesteld: De statuten van de ver-
eniging zijn opnieuw vastgesteld en door de notaris 
vastgelegd. Het kantelen van de organisatie; ieder 
bestuurslid is het aanspreekpunt voor één of meer 
werkgroepen. Waar mogelijk wordt meer gedigita-
liseerd. Hier maken we nog steeds grote stappen. 
Onze kennisbank is daar een goed voorbeeld van. 
Ook deze vergadering, laat zien dat we hierin goede 
vorderingen maken.' 

Verbetering of vernieuwing van onze huisvestiging: 
'Door corona en stroperigheid bij de gemeente heb-
ben we kortgeleden besloten om ten aanzien van 
de Sint Ceciliakapel een pas op de plaats te maken. 
Andere panden die voor ons betaalbaar of interes-
sant zijn, hebben we nog niet kunnen vinden.' 

Activiteiten ontwikkelen die interessant zijn 
voor onze leden en inwoners van Hoorn en de 
regio.'Vorig jaar is Anja Morit voortvarend en 
enthousiast begonnen met een nieuwe cursus. Dit 
jaar zou hij van start gaan, een eerste aantal avon-
den is gehouden maar ook hier stak corona weer 
storend zijn hoofd om de hoek.' De tweede vraag 
kan de voorzitter eigenlijk alleen maar beantwoor-
den met corona, corona, corona. 'Al onze activi-
teiten waar we nieuwe leden werven of mensen 
nieuwsgierig maken naar onze vereniging gingen 
dit jaar niet door.'
Afscheid nemen is altijd lastig zeker in dit jaar 
als het ook nog twee iconen van onze vereniging 
betreft, Christ Stoffelen en Hillebrand Peerdeman. 
'Ik had liever op het podium van de Oosterkerk 
gestaan met in mijn armen twee bossen bloemen 
en cadeautjes maar het is niet anders dan ze nu 
en op deze wijze even in het zonnetje te zetten. De 



 
  

In vroeger tijden ging het meeste ver-
voer per boot. Dit is ook de reden dat 
alle pakhuizen aan het water staan. 
Het VOC - Pakhuis aan Onder de 
Boompjes, is daar een voorbeeld van. 
Het is gebouwd in 1606 voor de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie, in 
een vrij nieuw gedeelte van de stad. 
De Nieuwe Turfhaven (nu Onder de 
Boompjes) wordt in 1602 voor het 
eerst bestraat en de Fabrieksstraat 
(nu Pakhuisstraat) wordt in 1600 
aangelegd. De opslag van de goede-
ren bevindt zich op de eerste en de 
tweede verdieping, de bewoning op de 
begane grond. Vanwege het gewicht 
van de opgeslagen goederen zijn de 
balken vaak wel 50 cm dik. De za-
ken gaan goed maar hoe imposant 
het gebouw ook is, al gauw is het te 
klein en wordt het met 10 meter ver-
lengd tot aan Achter de Vest, over de 
hele lengte van de Fabrieksstraat. In 
1636 is de ruimte weer te klein en er 
wordt een pakhuis naast gebouwd. 
In de pakhuizen wordt o.a. peper, 
nootmuskaat, kruidnagels, foelie en 
kaneel opgeslagen. In het rechterpand 
is de hardstenen schoorsteenmantel 
bewaard gebleven. Hierop zijn bui-
deltjes met nootmuskaat te zien. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw 
gaat het bergafwaarts met de Com-
pagnie. Het gebouw krijgt daarna 
vele functies. Het biedt onder meer 

onderkomen aan soldaten en onderof-
ficieren van het Garnizoen. In 1940 
vindt een grote restauratie plaats. 
De gevels worden opnieuw opgemet-
seld en krijgen een andere indeling. 
Er worden luiken geplaatst die naar 
boven en beneden kunnen klappen. 
Daarna doet het pand o.a. dienst als 
Arbeidsbureau, Consultatiebureau 
voor zuigelingen, een groentewinkel, 
een fietsenwinkel en een winkel voor 
hobbyartikelen. Bij de laatst restaura-
tie zijn er nog peperkorrels tussen de 
balken gevonden. De unieke grenen-
houten kapconstructie is ondanks de 
ouderdom van het pand nog steeds in-
tact. Sinds 1997 is het pand gesplitst 
en heeft de Vereniging Oud Hoorn 
Onder de Boompjes 22 in gebruik 
als verenigingsruimte met een winkel 

en een expositieruimte. In Onder de 
Boompjes 21 bevindt zich Theater het 
Pakhuis. In 2004 koopt Stadsherstel 
het gedeelte aan de Pakhuisstraat. 
Er wordt ruimte geruild met Oud 
Hoorn. De woning boven nummer 22 
gaat naar Stadsherstel en een gedeel-
te van de Pakhuisstraat komt bij de 
Vereniging Oud Hoorn. Het achterste 
gedeelte langs de Pakhuisstraat en de 
bovenverdieping, wordt aan ACTA 
(Academisch Centrum Tandheelkun-
de Amsterdam) verhuurd. Na 5 jaar 
verlaat ACTA het pand en wordt de 
bovenverdieping verhuurd aan een 
onderzoeksbureau. In het achterste 
gedeelte bevindt zich nu Tandarts-
praktijk 'Het Pakhuis'. En zo wordt 
het oude gebouw uit 1606 nog steeds 
optimaal benut.
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