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Het college van burgemeester en wethouders dat enkele maanden 
geleden aantrad staat voor een weinig benijdenswaardige taak. 
Er ligt een forse bezuinigingstaakstelling terwijl het college 
ook een aantal eigen ambities wil verwezenlijken. In het 
collegeprogramma wordt een stevig accent gelegd op de 
fysieke infrastructuur. Twee projecten die een fors beslag op de 
middelen zullen leggen wil men realiseren. De verdubbeling 
van de Westfrisiaweg en de ondertunneling van het Keern. 
Daarnaast zal de restauratie van het Oostereiland de nodige 
financiële druk op de gemeentebegroting leggen, zeker als 
men daar nog met tegenvallers wordt geconfronteerd. Ook de 
Blauwe Bergplannen wachten op verdere uitvoering. Afgezet 
tegen de bezuinigingstaakstelling zullen deze ambities wel eens 
met elkaar kunnen botsen. 
Het nieuwe college heeft gelukkig ook onmiskenbaar te kennen 
gegeven belang te hechten aan de monumentaliteit van de stad, 
en aan kunst en cultuur. Zo wordt continuering van de regeling 
stimulering restauratie monumenten beloofd. Tegen de druk 
die de fysieke infrastructuur op de begroting uitoefent kan de 
culturele infrastructuur maar een beperkte vuist maken. 
Toch, als men de paar grote instellingen waar in onze stad 
geld heen gaat, en die niemand in onze stad wil missen, niet 
meerekent, blijft er slechts een beperkt bedrag voor kunst en 
cultuur over. Oud-minister Plasterk heeft kunst en cultuur 
met recht het cement van de samenleving genoemd. En dat 
zijn ze in mijn optiek ook. De samenleving is een wonderlijke 
combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’. Een stad waarin alleen de 
harde infrastructuur wordt bevorderd is snel een dode stad. 
‘Hard’ en ‘zacht’ kunnen niet zonder elkaar. En het bijzondere 
is dat vaak met relatief kleine investeringen en subsidies zoveel 
aardige dingen gedaan kunnen worden. 
Wij wensen het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad 
veel wijsheid toe om de juiste mix van maatregelen te vinden, 
waarbij ook die ‘zachte’ activiteiten de moeilijke tijd overleven 
en de culturele infrastructuur overeind blijft. 

Egbert Ottens

V o o r w o o r d

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief
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Westfries Museum 

Roode Steen 1, Hoorn, 

0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Westfries Archief 

Blauwe Berg 5c, Hoorn, 0229 - 282 500

Studiezaal open:

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: elke 2e en 4e donderdag 

van de maand van 18.30-21.30 uur.

Museum v.d. twintigste eeuw 

Maquette Hoorn anno 1650.

De maquette is eigendom van Vereniging 

Oud Hoorn. 

Bierkade 4, 4a, Hoorn, 0229 – 214 001

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

17.00 uur

Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Vereniging Oud Hoorn

Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

Tel.: 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl

www.oudhoorn.nl

Geopend:

dinsdag en donderdag: 10 – 16 uur

zaterdag: 10 – 14 uur
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Bij de voorplaat

Als u dit nummer van het kwartaalblad in handen krijgt is inmiddels de eerste editie van de Hoornse 
kaasmarkt alweer achter de rug. Een aantal jaren geleden werd besloten de Hoornse kaasmarkt gedurende 
het toeristenseizoen nieuw leven in te blazen. En met dit gebeuren heeft Hoorn een attractie van de 
bovenste plank in handen. De geschiedenis van de kaasmarkt in Hoorn gaat zeker terug naar het jaar 
1609, in welk jaar de Hoornse kaaswaag in gebruik werd genomen. De door Hendrick de Keyser 
gebouwde Waag vormde jarenlang het middelpunt van een levendige handel in kaas. Deze kazen werden 
aangevoerd door boeren uit geheel West-Friesland. In de 17e eeuw kwam het wel voor dat er per dag 
125.000 kg. kaas per dag werd gewogen en verhandeld. In het boek ”Hoornse Herinneringen” kunnen we 
lezen dat in 1900 de jaarlijkse aanvoer van kaas nog 3.136.709 kg bedroeg. In een topjaar als 1916 werd 
er maar liefst 4.393.737 kg kaas aangevoerd en verhandeld. Met de komst van zuivelfabrieken kwam een 
einde aan de handel in kaas via de Waag. Voor boeren was het niet meer lonend om zelf kaas te maken 
want tegen deze fabrieken kon men het niet opnemen. Hierdoor kwam ook een einde aan de jarenlange 
kaasmarkt-traditie in Hoorn. In 1947 heeft men nog een poging ondernomen om de traditie weer op te 
krikken. De aanvoer van kaas bedroeg echter slechts een schamele 638 kg. Nu is echter de traditionele 
kaasmarkt weer helemaal terug op de plaats waar hij altijd geweest is. En ook nu natuurlijk weer met de 
Waag als stralend middelpunt waar de kaas wordt gewogen. Een kaasmarkt, compleet met kaaszetters, 
kaasdragers, handelaren, boeren, keurmeesters en natuurlijk de kaasmeisjes: alles onder de bezielende 
leiding van de kaasvader. Dit seizoen is de kaasmarkt te zien en te beleven op donderdag 17 juni en 24 
juni en vervolgens op 1, 8, 15, 17 en 29 juli en tot slot op 19 en 26 augustus. Telkens van 12.30 tot 
13.30 en ’s avonds van 20.30 tot 21.30 uur. Op de foto zien we Cees Tilet (links) als boer in strijd met de 
kaaskoper, een rol die gespeeld wordt door Jan van der Leek. Bij deze onderhandelingen gaat het er vaak 
heet aan toe tot groot genoegen van de vele toeschouwers. 
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Het verdwenen nOOdgeld van de  gemeente HOOrn

Frans Zack

Het is alweer geruime tijd geleden dat ik aan het 
bestuur van onze vereniging het voorstel deed om 
een kleine expositie in te richten rond Piet de Haan. 
Deze dienstplichtige sergeant/foerier sneuvelde in 
de eerste uren van de Tweede Wereldoorlog. Piet de 
Haan werd in Hoorn geboren en het zou nu juist 
70 jaar geleden zijn dat hij zijn leven gaf voor ons 
vaderland. Het bestuur was welwillend tegenover 
mijn voorstel maar bedacht tevens dat de hele Tweede 
Wereldoorlog wel in een expositie gebracht kon 
worden. Gezien het materiaal dat beschikbaar is heb 

ik toen die opdracht aangenomen. Ogenblikkelijk 
heb ik mij toen verzekerd van de medewerking 
van Marit Veerman die inmiddels veel ervaring 
heeft opgedaan met diverse exposities in onze 
tentoonstellingsruimte. Om onze tentoonstelling 
een extra dimensie te geven zijn wij op zoek gegaan 
naar iets speciaals al aanvulling. Ik herinnerde mij 
dat ik in het boek ”De jaren ’40-‘45” ooit iets had 
gelezen over noodgeld. Bij nader inzien bleek dat 
ook de gemeente Hoorn in de periode 10 mei-14 
mei 1940 noodgeld had uitgegeven. Om hierover 
meer aan de weet te komen zijn we naar het 
Westfries Archief getogen waar Leo Hoogeveen ons 
aan het betreffende dossier kon helpen. 
Uit de in dit dossier aanwezige informatie bleek 

dat de gemeente Hoorn noodgeld had uitgebracht 
in diverse coupures. Het origineel was echter niet 
in het archief aanwezig. Uit een aanwezig schrijven 
bleek dat het noodgeld na afloop van de periode 
was ingeleverd bij de Nederlandsche Bank N.V. 
te Amsterdam. Er zou echter van ieder biljet één 
exemplaar bewaard zijn gebleven en overgebracht 
naar het Westfries Museum. Tijd dus voor een 
zoektocht om dit noodgeld boven water te krijgen. 
Aanvankelijk leek het niet te lukken en wist men 
zich nauwelijks te herinneren dat het ooit had 
bestaan. Maar wij gaven onze speurtocht natuurlijk 
niet op en op vrijdag 16 april kwam het verlossende 

telefoontje van Cees Bakker van het Westfries 
Museum. Het bericht: ”We hebben het gevonden en 
het ligt hier klaar” was genoeg om als een speer naar 
het Achterom te gaan om deze unieke stukken op 
te halen. Op één van onze 24 panelen maakten wij 
uitvoerig melding van het noodgeld en konden we 
replica’s laten zien. Maar nu hadden we de originele 
stukken in huis hetgeen een welkome aanvulling 
op de expositie betekende. Nadat wij ons met dit 
noodgeld gingen bezig houden bleek dat men er 
veelal nooit van had gehoord. Reden dus voor 
een nader onderzoek waarvoor de vereniging het 
voor dit doel onmisbare boek ”Het noodgeld van 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945” 
heeft aangeschaft.

Het noodgeld-biljet van 

10 gulden, voorzien van 

de opdruk ”Waardeloos”. 

Deze opdruk kregen 

de biljetten die bij het 

drukken op wat voor 

manier dan ook schade 

hadden opgelopen
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Het verdwenen nOOdgeld van de  gemeente HOOrn

Het ontstaan
Onmiddellijk na de Duitse inval ontstond een groot 
gebrek aan zowel munt- als papiergeld. 
Het publiek verstoorde het betalingsverkeer door 
het oppotten van muntgeld. Papiergeld werd een 
nog groter probleem want de banken hadden geen  
grip meer op hun agentschappen waarbij ook het 
vervoersprobleem een rol speelde. Ook het feit dat 
diverse banken door gevechtshandelingen werden 
getroffen speelde een rol. Zo werd b.v. in Rotterdam 
de Bijbank aan de Boompjes zwaar getroffen. 
In andere plaatsen werd het in de banken aanwezige 
papiergeld op grote schaal vernietigd. Dit, om het 
niet in de handen van de vijand te laten vallen. 
Dit alles resulteerde in een groot gebrek aan 
contant geld waardoor vooral diverse gemeenten als 
uitkeringsverstrekker in de problemen kwamen. 
Op 11 mei 1940 kregen de Commissarissen der 
Koningin van de toen nog elf provincies een 
telegram van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Via dit telegram werd toestemming gegeven aan de 
gemeenten om hun eigen noodgeld uit te brengen. 
Vervolgens kreeg ook de gemeente Hoorn een 
telegram van de Commissaris der Koningin van de 
provincie Noord Holland, A. Roëll. Dit telegram 
had als tekst: ”Ingevolge telegrafische mededeling 
Minister van Binnenlandsche zaken worden de 
burgemeesters gemachtigd plaatselijk noodgeld uit 
te geven. Voor elk geval afzonderlijk is voorafgaande 
toestemming van den Commissaris der koningin 
nodig. Noodgeld moet zoodra de omstandigheden 
dit eenigzins toelaten, worden ingetrokken. 
De Commissaris der Koningin, A. Roëll”.
Op verzoek van burgemeester H. C. Leemhorst 
ontving de gemeente op 12 mei 1940 telegrafisch 
toestemming tot het uitgeven van noodgeld. In 
totaal zou het gaan om het voor toen gigantische 
bedrag van f 40.000.-. Daarbij ging het om de 
volgende coupures: 3.000 biljetten van 1 gulden, 
2.000 biljetten van 2,5 gulden, 1.400 biljetten 
van 10 gulden, 400 biljetten van 25 gulden en 80 
biljetten van 100 gulden. Na openbare aankondiging 
zou het noodgeld bij de gemeente-ontvanger weer 
kunnen worden ingewisseld voor regulier geld.
Voor het drukken van het noodgeld ging men in 
zee met de toenmalige drukkerij Edécea aan de 
Italiaanse Zeedijk met als directeur  P. Steenblok. 
Het toezicht op de uitvoering en aflevering was 
in handen gelegd van H.C.F.X. Doudart de la 
Grée, hoofdcommies op de gemeentesecretarie en 
J. Hartsuiker, boekhouder bij de gemeentelijke 
gasfabriek. De biljetten werden gedrukt in 
drie drukgangen: de gekleurde ondergrond, 

vervolgens werd in zwart het gemeentewapen en 
de handtekening van de burgemeester afgedrukt. 
Het drukproces werd afgesloten met het in rood 
afdrukken van het woord ”Serie”, serieletter en 

volgnummer. Op 17 mei 1940 was men zover dat de 
biljetten konden worden afgeleverd door de heer H. 
Logtenberg, de boekhouder van Drukkerij Edécea. 
Reeds dezelfde dag werden de diverse biljetten 
in omloop gebracht. Al op 20 mei 1940 kon de 
gemeente Hoorn bekend maken dat het noodgeld 
weer kon worden ingewisseld voor ”normaal” 
geld. De biljetten die bij het drukken op wat voor 
manier dan ook schade hadden opgelopen werden 
voorzien van de opdruk ”Waardeloos”. Ook de 
biljetten die wij tijdens de expositie konden tonen 
waren voorzien van deze opdruk. De biljetten die 
werden ingewisseld bij de gemeente zijn door 
middel van een stervormige perforatie ongeldig 
gemaakt. Dit was ook te zien op het paneel met 
replica’s tijdens onze expositie.

Met dank aan de heren Leo Hoogeveen (Westfries 
Archief) en Cees Bakker (Westfries Museum).

Bronnen:
”De jaren ’40-‘45”, De Bezige Bij, Amsterdam, 
1961 ”Het noodgeld van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog 1940-1945”, Rijksmuseum 
Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden, 1996
                 
 

Jeugdige belangstelling 

voor het noodgeld van 

de gemeente Hoorn 

(links onder in de vitrine) 

tijdens onze expositie 

”Hoorn in oorlogstijd”
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van de bestuurstaFel

Nieuw college, nieuw collegeprogramma
Voor de stad, maar niet minder voor de doelstellingen 
van onze vereniging, is het van eminent belang 
dat er een goed college van burgemeester en 
wethouders komt, gesteund door een betrokken en 
deskundige raad. De coalitie steunt op een brede 
raadsmeerderheid. 
Veel nieuwe gezichten in het college zal het 
besturen zeker in het begin niet altijd gemakkelijk 

maken. Maar het betekent ook dat er fris tegen 
zaken aangekeken wordt. In ieder geval is het 
collegeprogramma minder omvattend dan wij de 
laatste periodes gewend waren. 
Het nieuwe college kiest voor een koerswijziging, 
mede vanwege de omvangrijke bezuinigingen die 
gerealiseerd moeten worden. Daarnaast wordt de 
ambitie voor nieuw beleid uitgesproken. 
Die twee zullen wel eens gaan wringen. Zeker als 
wordt beseft dat een groot deel van de uitgaven vast 
ligt en het vrij besteedbare bedrag zo’n tien procent 
van de begroting bedraagt. Taakvermindering en 
taakafstoting worden dan ook niet uitgesloten. 
Bovendien wordt voor een andere, meer directe 
bestuursstijl gekozen. 

Er zijn nog wel onduidelijkheden in het college-
programma. Enerzijds wordt nadrukkelijk gekozen 

voor de harde infrastructuur, ondertunneling Keern 
en verdubbeling Westfrisiaweg. Dat legt een groot 
beslag op de beschikbare middelen. Anderzijds 
wordt ingestoken op behoud van ‘het goud van de 
binnenstad’. ‘Dat mag ons best wat waard zijn’, valt 
letterlijk te lezen. 
Die culturele en sociale infrastructuur zijn voor een 
gemeenschap niet minder belangrijk dan de fysie-
ke, asfalt en beton. Ook daar kan worden gekeken 

naar efficiency, privatisering (Westfries Museum) 
en samenwerking (cultureel platform). Over de 
Hoornse Poort is het programma vaag. 
De tunnel schijnt er te komen. Maar dan moet er 
wel een visie liggen op hoe de vragen aan het ande-
re eind daarvan worden opgelost. Doorstroming, 
parkeren, maar ook: autoluw en 30 kilometer. 
Anders staat de file straks niet voor het spoor maar 
in de tunnel vast. Het dossier van de ontwikkeling 
Vale Hen wordt weer opgestart. 
De vraag is: welk plan? Er lag een prachtig plan van 
architect Soeters, waarin nog lastige vraagstukken 
opgelost moesten worden. 
Maar dat is afgeschoten. Het nieuwe plan dat het 
vorige college presenteerde had minder kwaliteit. 
Een slechts half verdiepte parkeergarage van één 
laag is op die plek ongewenst. 

Winterbotters
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van de bestuurstaFel

Wat het samenvoegen van winkelpanden betreft 
lijken we weer terug bij af. ‘Wij benaderen 
verzoeken voor een concrete invulling positief’ zegt 
het programma. Eén van de nieuwe wethouders 
maakte in de krant een voorbehoud. Het is nu ja 
tenzij is in plaats van neen mits. Over samenvoegen 
van panden heeft de gemeenteraad in het kader 
van het bestemmingsplan binnenstad nog niet lang 
geleden heldere afspraken gemaakt. 

Gelukkig toont het nieuwe college oog voor de 
monumentaliteit van de stad te hebben. 
De regeling stimulering restauratie monumenten 
blijft overeind en ook aan het religieus erfgoed wil 
men aandacht besteden in de discussie rond her- of 
nevenbestemming. 
Maar de Engelbewaarderskerk blijft ongenoemd. 
En die lijkt als er geen stokje voor gestoken wordt, 
het lot van menige wederopbouwkerk in ons land 
te ondergaan. 

Wij hebben als bestuur de nieuwe wethouders voor 
Cultuur en Monumentenzorg, de heren Westenberg 
en Tonnaer, uitgenodigd voor een kennismakings-
gesprek. Het gesprek vindt in de loop van mei 
plaats. Te laat om de uitkomsten nog in deze 
rubriek te melden. 

Subsidies
Het eerste kwartaal van dit jaar scoorde Hoorn goed 
bij het binnenhalen van subsidies. De Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed stelde een half miljoen 
euro beschikbaar voor het uitvoeren van groot 
onderhoud en restauratieve werkzaamheden aan 
het Sint Pietershof. De werkzaamheden starten na 
de bouwvak en zijn eind 2011 klaar. 

De provincie verleende een subsidie van 1 miljoen 
euro voor het Oostereiland, door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed het Alcatraz in Holland 
genoemd. 
De kosten voor de totale ontwikkeling van het eiland 
worden momenteel geraamd op e 25 miljoen. Al 
eerder kreeg de gemeente e 3 miljoen subsidie van 
het rijk en 0,8 miljoen van de provincie.  

Ook wethouder Tonnaer mocht de eerste subsidie 
in ontvangst nemen: voor de aanleg van een nieuwe 
steiger aan de westelijke kade van het Oostereiland. 
De steiger is bedoeld ter uitbreiding van de 
aanlegplaatsen voor de historische vaartuigen van 
de chartervloot. Het ging om e 377.000. 

Varende monumenten
De Vereniging Botterbehoud Groep Hoorn en de 
Stichting de Hoornse Schouw doen een dringend 
beroep op de gemeente om het behoud van varende 
monumenten in de Hoornse haven te bevorderen. 
Beide wijzen erop dat er aan de westzijde van 
het Oostereiland een unieke kans ligt Hoorn te 
verrijken met museumhaven als onderdeel van 
een Centrum Varend Erfgoed Hoorn. Varende 
monumenten die, mede door het groeiende gebruik 
van de haven door de chartervaart moeilijk een 
plek aan de Veermanskade kunnen krijgen, zouden 
daar een vaste aanlegplaats kunnen krijgen. 
Daardoor ontstaat een waardevol en levendig 
geheel dat de cultuurhistorische bestemming van 
het Oostereiland versterkt. Ons bestuur steunt de 
ideeën van harte. (Elders in dit blad een artikel over 
de plannen). 

Platform Religieus Erfgoed Hoorn
Bestuurders van de monumentale PKN-kerken 
Blokker, Zwaag en de Noorderkerk, van de r.-k.
Sint Martinuskerk in Blokker en de Koepelkerk 
in Hoorn, en van de Stichtingen Lutherse Kerk en 
Oosterkerk in Hoorn hebben, samen met Vereniging 
Oud Hoorn een Platform Religieus Erfgoed Hoorn 
opgericht. Dat platform is een uitvloeisel van een 
bijeenkomst vorig jaar in de Oosterkerk, waar 
verschillende bestuurders hun zorgen uitspraken 
over het beheer en behoud van de aan hun zorgen 
toevertrouwde kerkgebouwen. 
De religieuze functie staat door de terugloop 
van het aantal actieve kerkgangers onder druk. 
Samen met de gemeente wil men nadenken over 
andere gebruiksmogelijkheden. Tevens zoekt men 
in gezamenlijkheid deskundige ondersteuning bij 
de zware taak om de gebouwen verantwoord te 
bewaren. De deelnemers aan het platform beseffen 
dat soms naar andere bestemmingen gezocht moet 
worden. Die dienen niet strijdig te zijn met de oude 
functie van de gebouwen.  

Sterflats
De commissie Welstand en Monumenten behandelde 
het bezwaar van IntermarisHoeksteen tegen het op 
de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen van 
de Sterflats. Bureau HzA lichtte een ruimtelijke 
en stedenbouwkundige analyse toe. Het bureau 
concludeerde dat de architectonische waarde beperkt 
is en het complex vooral een stedenbouwkundige 
waarde heeft, die weliswaar niet meer op alle 
niveaus functioneert. IntermarisHoeksteen gaf te 
kennen dat de monumentenstatus de uitvoering 
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van de werkzaamheden belemmert. 
De entrees en de woningen moeten worden 
aangepast om het complex geschikt te maken voor 
senioren. De drive-in woningen zijn bovendien 
van matige kwaliteit en moeilijk weer op gewenst 
niveau te brengen. De bewoners herkenden zich 
niet in de geschetste beelden. Veel van de geschetste 
stedenbouwkundige problemen ervoeren zij niet 
als zodanig. Ook de drive-in-woningen kunnen 
worden bewaard, vinden zij. 
De huidige bewoners zijn er tevreden over. 
De Commissie Welstand en Monumenten hoorde 
geen argumenten die strijdig waren met haar 
eerder uitgebrachte advies. Het ensemble is van 
grote cultuurhistorische, architectonische en 
landschappelijke waarde als woningbouwcomplex 
uit de periode van eind jaren zestig/begin jaren 
zeventig. De commissie zag ook geen belemmering 
in de monumentale status, eerder een uitdaging om 
tot een voor alle partijen goed plan te komen. 

Kastanjes Messchaertstraat
De kastanjes langs de Messchaertstraat krijgen extra 
levenskans. De gemeente heeft een voorstel van de 
bewoner om de tien parkeerplaatsen weg te halen 
en door gras te vervangen overgenomen. 
Daardoor krijgen de bomen meer ruimte en 
mogelijkheid om te ademen. Vorig jaar wilde 
het college de bomen in éen keer verwijderen 
en vervangen door jonge bomen. Daar staken de 
omwonenden een stokje voor. 

Omringdijk 
Bij de presentatie van plannen om de 126 kilometer 
lange Omringdijk, een provinciaal monument, voor 
een breed publiek over het voetlicht te brengen, 

meldde de Drechterlandse wethouder Luzette 
Wagenaar dat men ook wil proberen de dijk op de 
Werelderfgoedlijst te plaatsen. Wij hopen van harte 
dat dat lukt. De dijk is een uniek monument van 
de strijd tegen het water in onze regio en van wat 
samenwerking van belanghebbenden vermag. 

Tentoonstellingen
Na de tentoonstelling ‘Hoorn in oorlogstijd’ van 
Marit Veerman en Frans Zack, exposeert tot medio 
september Peter Dorleijn in het Pakhuis. Peter 
Dorleijn is historicus, kunstenaar, publicist en 
zeiler. De belangrijkste thema’s in Dorleijns werk 
zijn de historische scheepvaart, de visserij en de 
Zuiderzee. De tentoonstelling werd geopend op 15 
juni jl. Na Peter Dorleijn exposeert Peter de Rijcke 
in het Pakhuis. Ook De Rijcke is gefascineerd door 
historische schepen en de Hoornse haven. 
Zijn expositie wordt zondag 26 september om 16 
uur geopend. 

Hendrick Cornelisz Vroom
Het Westfries Museum probeert het schilderij van 
Hendrick Cornelisz Vroom waarop de slag van Jan 
Pietersz. Coen met de Spanjaarden en Portugezen 
wordt uitgebeeld te verwerven. Het museum heeft 
dat schilderij nu nog in bruikleen. 
De eigenaar wil het doek verkopen maar gunt het 
museum het eerste recht van aankoop, mits de koop 
in de loop van dit jaar rond gemaakt kan worden. 
Het is een voor Hoorn belangrijk schilderij naast 
het andere schilderij van Vroom, het in opdracht 
van het stadsbestuur geschilderde Gezicht op de 
haven van Hoorn, waar het museum eigenaar van 
is. Het bestuur van Oud Hoorn staat volledig achter 
pogingen om het schilderij te verwerven. 

1630 Hendrick Cornelisz 

Vroom, zeeslag met 

Spanjaarden en 

Portugezen VOC-tijd
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west-Friese kinderpOrtretten in Het westFries 
museum

Van 6 juni tot 5 september 2010 kunt u in het 
Westfries Museum een tentoonstelling, genaamd  
De glimlach van een kind, bekijken. De tentoonstelling 
laat portretten uit drie verschillende eeuwen zien.
Uit de 17e eeuw worden kinderportretten getoond 
van in West-Friesland wonende schilders. Het 
kinderportret lijkt wel een specialisme te zijn geweest 

van de West-Friese portretschilders. De Enkhuizer 
schilder Jan Claesz vervaardigde tussen 1595 en 
circa 1618 in ieder geval 10 afzonderlijke portretten 
van kinderen en zijn composities werden zeker nog 
een generatie lang nagevolgd door enkele anonieme 
meesters in Enkhuizen en door bijvoorbeeld Jacob 
Waben in Hoorn. 
De meest bekende West-Friese schilders van 
kinderportretten in het midden van de 17de eeuw 
waren ongetwijfeld de in Hoorn werkzame Abraham 
Liedts en Jan Albertsz Rotius. Hun werk laat zich ook 
vergelijken met het beste dat in de Republiek werd 
vervaardigd.

In de 19e eeuw wordt de fotografie ‘uitgevonden’. 
Ook daar worden voorbeelden van getoond. Maar 
ook dan wordt het kind ‘op z’n zondags’ en met 
een ernstig gezicht afgebeeld.En als derde serie zijn 
kinderportretten te bekijken van fotografe en beeldend 
kunstenaar Elizabeth Koning, die verwijzen naar het 
verleden, maar die toch in onze tijd gemaakt zijn. 

Uit de aankondiging van het museum zelf blijkt, dat 
er van glimlachende kinderen op de schilderijen en 
foto’s geen sprake is. En dat is ook wel te begrijpen, 
want voor zo’n schilder- en fotografeer’sessie’ werd het 
kind in mooie en in, zeker in de 17e eeuw, meestal 
van zware stoffen gemaakte kleding gestoken en dat 
was natuurlijk niet de ‘outfit’, waarin je makkelijk 
kon bewegen. 
Ook neem ik aan, dat het kind lange tijd moest 
poseren. Het maken van foto’s vergde in de begintijd 

wel enige tijd van stilzitten of staan! En bij het maken 
van een kinderportret als kunstwerk wordt van het 
kind ook wel geduld gevraagd, stel ik me zo voor!       

Over de eerste serie, de 17e eeuwse kinderportretten, 
hebben wij de heer John Brozius bereid gevonden een 
klein overzicht voor ons blad te maken. 
Een meer uitgebreide brochure van zijn hand over dit 
onderwerp is bij de balie van het Westfries Museum 
te koop.

Een korte voorgeschiedenis
In de Middeleeuwen bestond het kinderportret als 
zelfstandig genre nog niet. Kinderen waren onderdeel 
van een religieuze voorstelling of stonden naast hun 
vader en moeder op één van de zijpanelen van een 
altaarstuk. Uit literaire bronnen is bekend, dat voor 
het midden van de 16de eeuw in de Noordelijke 
Nederlanden al tal van individuele portretten van 
burgerkinderen werden geschilderd. Zo vond de in 
Haarlem woonachtige schilder en kunstenaarsbiograaf 

west-Friese kinderpOrtretten 
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Karel van Mander (1548-1606) het in zijn Schilder-
boeck (1604) vermeldenswaard dat de in Beverwijk 
geboren Jan Cornelisz Vermeyen omstreeks 1540 twee 
meisjesportretten had geschilderd van zijn dochtertje 
‘in Turksche cleedingen’ en van het buurmeisje met 
opmerkelijk fraai geschilderd haar. In de ogen van Van 
Mander moest de ware kunstschilder zich toeleggen 
op historiestukken, dat wil zeggen schilderijen met 
verhalen uit de bijbel, de mythologie of de Klassieken. 

Hij moest echter constateren, dat ook schilders die hij 
bewonderde het zich niet altijd konden veroorloven 
uitsluitend historiestukken te schilderen.Omstreeks 
1530 portretteerde de historieschilder Maerten van 
Heemskerck (1498-1574) Pieter Jan Foppesz en 
zijn gezin. Het portret is een van de vroegst bekende 
familieportretten die in de Noordelijke Nederlanden 
is ontstaan. 
Daar het burgerlijke familieportret als portrettype 
nog onbekend was, baseerde Van Heemskerck zich 
op een compositie waarmee hij vertrouwd was, 
namelijk dat van de Heilige Familie met Maria, Jozef 
en het Christuskind. Ongetwijfeld staat Pieter Jan 
Foppesz daarom als een soort kerkdienaar achter een 
altaarachtige tafel met brood en wijn en heeft zijn 
vrouw aan de rechterzijde een naakte baby in haar 
armen als een Maria met kind. De vroomheid van de 
ouders wordt echter volkomen teniet gedaan door hun 
twee ginnegappende en breeduit lachende kinderen 
achter de tafel. Dat kinderen ook anders konden 
worden geportretteerd, blijkt uit Van Heemskercks 
portret van een scholier dat ongeveer in dezelfde tijd 
als zijn familieportret is ontstaan. De jongen staat 

symbool voor alle jongeren die zich voorbereiden 
op hun rol als deugdzaam lid van de samenleving. 
Deze serieuze ondertoon blijkt uit het onderschrift 
op de borstwering en de tekst op het briefje in zijn 
hand dat vrij vertaald luidt: “ware eer is niet gelegen 
in de afkomst maar in een christelijke levenswijze.” 
Men zou dergelijke zinspreuken niet verwachtten op 
een kinderportret, maar toch waren ze wel bedoeld 
om de jeugd op het rechte pad te houden. Na circa 

1570 verschijnen op individuele kinderportretten 
allerlei attributen en motieven, die verwijzen naar 
een degelijke christelijke opvoeding. Kinderen vrolijk 
lachend portretteren, zoals Van Heemskerck omstreeks 
1530 nog had gedaan, werd een zeldzaamheid in de 
portretkunst. Door generaties na hem werd lachen 
zelfs als boers en onfatsoenlijk beschouwd. 

Jan Claesz uit Enkhuizen
Op grond van een groep van circa 30 portretten 
van de Enkhuizer elite kon worden vastgesteld 
dat er tussen circa 1594 tot circa 1618 een zeer 
productieve portretschilder in Enkhuizen moet 
hebben gewoond en gewerkt. Pas recent kon de naam 
van de schilder aan de groep worden verbonden, 
want toevalligerwijze werd een prent ontdekt naar 
één van zijn portretten gemerkt met ’Joan. Nicol. 
Enchus. Pinx.’ ofwel geschilderd door Jan Claesz van 
Enkhuizen. Waarschijnlijk woonde hij in Amsterdam, 
maar toen hij in 1594 een opdracht kreeg de dochters 
te portretteren van een Enkhuizer koopman, heeft hij 
de kans waargenomen zich als portretschilder in de 
stad te vestigen. 
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Al snel kreeg hij ook meer prestigieuze opdrachten van 
zowel de Enkhuizer als Hoornse elite. Zo schilderde 
hij in 1595 de eerder genoemde huwelijksportretten 
van Jan Huygen van Linschoten en Reynu Meynertsdr 
Semeyns en in 1602 de dubbelportretten van de 
Hoornse vroedschap Albert Fransz Sonck met zijn 
tweejarige zoontje Frans en Elisabeth Walings met haar 
vierjarige dochtertje Elisabeth (Westfries Museum). 
De ouders worden op beide portretten vergezeld door 
één van hun kinderen. Vergeleken met het bijna 75 
jaar oudere familieportret van Van Heemskerck, valt 
direct de bijna frontale compositie en belichting van 
de figuren op, een stijl die bij de conservatieve West-
Friese elite bijzonder in de smaak viel. De reputatie 
van Claesz als schilder van kinderportretten vestigde 
hij tussen 1608 en 1614. In deze periode is er geen 
enkel portret van een volwassene van hem bekend en 
maar liefst zeven kinderportretten. Hierdoor bestaat 
ongeveer de helft van zijn tegenwoordige oeuvre uit 
individuele kinderportretten of familieportretten met 
kinderen. Na de dood van Claesz, omstreeks 1618, 
zijn er verschillende Enkhuizer meesters geweest 
die compositorisch nauw aansluiten bij zijn werk. 
Omstreeks 1630 was de tijd voorbij dat één schilder 
ruimschoots aan de vraag naar portretten kon voldoen. 
Hoorn en Enkhuizen hadden het aantal inwoners zien 
groeien tot circa 20.000 en dit aantal zou tot circa 
1650 nog toenemen. In beide steden zien we dan 
ook een komen en gaan van bekwame schilders die 
voor korte of langere tijd in de stad verbleven. Zo 
vestigden bijvoorbeeld de Alkmaarder Jacob Waben 
zich in 1612 en Jan van Teijlingen uit Emden zich 
omstreeks 1630 in Hoorn. Van Van Teijlingen zijn tot 
dusver geen kinderportretten bekend. Het enige werk 
met kinderen dat aan hem kan worden toegeschreven 
is een fraai familieportret uit circa 1640 (Verblijfplaats 
onbekend). Beide ouders zitten aan weerszijden van 
een tafel met voor zich een jongen en een meisje. 
Dit portret met een onbekende familie is het vroegst 
bekende ‘West-Friese’ familieportret waarop ouders 
en kinderen samen zijn afgebeeld. 
Voor het eerst maakt men in West-Friesland ook 
kennis met een onbekende portreticonografie. Waar 
de scholier van Van Heemskerck nog via een briefje 
laat zien dat hij serieus is voorbereid op zijn toekomst, 
is deze boodschap bij Van Teijlingen omgezet in een 
symbolisch gebaar van de vader die een druiventros 
overhandigt aan zijn dochter. 

Jan Albertsz Rotius uit Medemblik
Na de dood van Jacob Waben ontstonden er in Hoorn 
in de jaren ’40 van de 17de eeuw waarschijnlijk 
weer nieuwe kansen voor een portretschilder van 

de elite. Jan van Teijlingen was gedeeltelijk in het 
gat gesprongen dat Waben achterliet, maar in 1643 
vestigde zich de Medemblikker Jan Albertsz Rotius 
(1624-1666) in de stad. Onder het vroege werk van 
Rotius bevinden zich relatief veel kinderportretten of 
portretten van jongeren. Net als bij Jan Claesz lijkt 
het erop dat Rotius zich als beginnend portretschilder 
eerst maar moest bewijzen met het schilderen van 
relatief onschuldige kinderportretten voor hij aan het 

grote werk mocht beginnen. 
Hij werd ook pas na circa 1655, toen hij zijn serie van 
vier grote schuttersstukken had voltooid, de eerste 
schilder van de elite. Zijn fraaiste kinderportretten 
ontstonden pas omstreeks 1660. Uit deze tijd kennen 
we onder andere een portret van een achtjarig meisje 
bij een fruitschaal uit 1660. Op het portret heeft de 
Rotius een op kinderportretten populair en steeds 
terugkerend opvoedingsmetafoor toegepast. Het 
meisje dat een druiventros oppakt bij de steel plukt 
symbolisch de vruchten van haar goede opvoeding. 

Einde van een traditie
Na de dood van Rotius en Liedts kwam vrij plotseling 
een einde aan de vrijwel naadloze opeenvolging van 
West-Friese portretschilders. Hoornse en Enkhuizer 
opdrachtgevers lieten zich steeds vaker portretteren 
door buitenpoorters die voor korte tijd hun residentie 
in de stad hadden genomen. De fraaie vrijwel 
ononderbroken reeks kinderportretten, die dankzij 
de plaatselijke schilders en hun opdrachtgevers was 
ontstaan, kwam in 1670 net zo abrupt ten einde als 
deze in 1600 was ontstaan.

1667 Schilder Liedts

Collectie W.F.M.



76

de lange weg naar erkenning van  varend erFgOed in HOOrn

peter dOrleijn

Meer dan twintig jaar geleden staken we als Hoornse 
eigenaren van monumentale vissersschepen de 
koppen bij elkaar om bij het gemeentebestuur 
te pleiten voor een behoudscentrum voor 
varend erfgoed. We maakten voor opslag van 
scheepsbenodigdheden en materialen en voor 
onderhouds- en restauratiewerk al enige tijd 
gebruik van een gebouw op het terrein van de oude 
gasfabriek aan het Gerritsland. De sanering van 
het gasfabriekterrein lag in het verschiet, maar de 
gaskoepel viel vooralsnog buiten de sloopplannen. 
Op de laatstgenoemde locatie hadden we onze 

zinnen gezet. Op 29 febuari 1988 stuurden we het 
gemeentebestuur een voorstel. In de slotalinea staat 
onder meer: ‘Afgezien van het grote belang van 
voorgesteld behoudscentrum voor de toekomstige 
gebruikers, kan het – met de erbij afgemeerde 
historische schepen – een aantrekkelijke aanblik 
bieden voor inwoners en bezoekers van onze 
stad. Bovendien blijft met de typische koepel 
een markant punt in de Hoornse binnenstad 
bewaard, terwijl aan dit bescheiden monument 
van nijverheid en techniek een nieuwe, passende 
bestemming wordt gegeven.’

Gaskoepel
Op het idee de gaskoepel aan te wijzen als monument 
borduurden we een jaar later verder. Toen hadden 
we een verhuizing naar de koepel al achter de rug, 
omdat de overige bebouwing was gesloopt. In een 
brief van 14 februari 1989 aan de raad kondigden 
we aan gemeente en provincie te verzoeken de 
koepel aan te merken als monument van nijverheid 
en techniek. De aanvraag werd gehonoreerd, maar 

dat kon de uiteindelijke sloop niet voorkomen. 
Inmiddels was een maatschappelijke discussie 
losgebarsten. ‘De vereniging Oud Hoorn en de 
bewoners aan het Gerritsland zijn fel gekant tegen 
een eventuele sloop van de directeurswoning en de 
gaskoepel daarachter’,kopte het Noord Hollands 
Dagblad van 17 januari 1989. Beide objecten 
konden best worden ingepast in de toekomstige 
woningbouw ter plekke, vond men. Maar de race 
was al gelopen. Voor sociale woningbouw op het 
gasfabriekterrein was een prijsvraag uitgeschreven 
en het stond de architecten vrij de gaskoepel wel of 
niet in hun ontwerp op te nemen. In het winnende 
plan van de Deense architect Sigsgaard kwam de 
koepel niet voor. 
In het stadhuis werd meegedacht over een oplossing 
voor het wegvallen van onze werk- en opslagruimte. 
Die vond men op het Oostereiland, waar de 
plannen van justitie om het gevangeniscomplex te 
verlaten concreter werden. De gebouwen stonden al 
geruime tijd leeg en sociale controle op het terrein 
was welkom. Aan de uiterste zuidpunt van het 
eiland stond ‘de Zagerij’, een oude loods, gebruikt 
om de bajesklanten met allerhande timmerklusjes 
bezig te houden. Daar konden we onze intrek 
nemen, samen met leden van Stichting Het Zeilend 
Bedrijfsvaartuig Hoorn, waartoe de loods met een 
scheidingswand in tweeën werd gedeeld. Geheel 
in stijl verhuisden we al onze spullen per botter. 
Ook maakten we zelf een aanlegsteiger aan de 
westzijde. 
Een voorstel van raadslid Roger Tonnaer om Hoorn 
te verrijken met een eigen varend monument leidde 
in 1993 tot aanschaf en restauratie van de laatst 
vissende Hoornse schouw, de HN20 van Arend de 
Beer (bouwjaar 1934). De gemeente verschafte de 
financiële middelen. Op initiatief van toenmalig 
gemeenteraadslid Anita Wagemakers-Muller werd 
beheersstichting De Hoornse Schouw opgericht, 
waarvan zij vijftien jaar als voorzitter actief was. 
In het bestuur heeft traditiegetrouw een bestuurslid 
van Oud Hoorn zitting: bij aanvang was dat Bas 
Baltus en na zijn overlijden Femke Uiterwijk.
In juni 1994 dienden we, in het kader van het 
Toeristisch Recreatief Actieplan Kustlijn Hoorn,  
het plan in voor een traditionele scheepshelling 
en een visserijmuseum op het zagerijcomplex. 
Dit idee kreeg bijval uit de politiek, maar van 
realisatie kwam het niet omdat de gemeente geen 
zeggenschap over het eiland had. In 1995 kregen 
we ‘om niet’ de schouw HN1 (bouwjaar 1916) 
in bezit. Het schip verkeerde in slechte staat en 
onderging een paar ingrijpende restauraties. 
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de lange weg naar erkenning van  varend erFgOed in HOOrn

Voor dit soort grote investeringen doen we nooit 
vergeefs een beroep op landelijke, regionale en 
vooral plaatselijke fondsen. 

‘De Botterwerf’
Een nevendoel van de stichting is het levend 
houden van de cultuurhistorie van de Hoornse 
visserij en het beoefenen en overdragen van 
ambachtelijke vaardigheden en visserijtechnieken. 
Daartoe organiseren we met een grote groep 
vrijwilligers allerlei activiteiten voor publiek en 
onderwijs. Inmiddels hebben duizenden mensen ‘de 
Zagerij’ – of ‘de Botterwerf’ zoals ons onderkomen 
wordt genoemd – bezocht tijdens open dagen en 
rondleidingen, al of niet in combinatie met een 
zeiltochtje. Onder hen ook veel scholieren van 
basis- en voortgezet onderwijs. 
Eind 2002 werden de gevangenisgebouwen buiten 
gebruik gesteld. Vier jaar later voerden we samen met 
anderen actie voor een open en groen Oostereiland 
om te voorkomen dat projectontwikkelaars het 
zouden volbouwen. Centraal hierbij stond ons plan 
voor een Centrum voor Varend Erfgoed, om onze 
plek te behouden en het maritieme karakter van 
het gebied te versterken. Een museumhaven langs 
de westoever van het eiland maakt deel uit van 
genoemd Centrum. Dit mede omdat een initiatief 
vanuit de gemeenteraad om aan de Veermanskade 
een museumhaven in te richten was mislukt. 
De ruimte daar was beperkt en de ligplaatsen 
werden bestemd voor charterschepen.
De raad bepaalde dat het Oostereiland wordt 
heringericht volgens een ‘historisch scenario’ en 
dat ‘de Botterwerf’ een plek op het eiland moet 
behouden. Sinds januari 2008 zijn wij in overleg 
met de projectgroep Oostereiland over realisering 
van ons Centrum Varend Erfgoed Hoorn. Vanuit het 
nieuwe bezoekerscentrum, dat is gekoppeld aan de 
museumhaven, kunnen wij onze publieksactiviteiten 
intensiveren en professionaliseren, een functie die 
wij als beheerders van nationaal varend erfgoed als 
onze taak zien. In het Centrum worden kennis en 
ervaring op het gebied van onderhoud, restauratie 
en gebruik van varende monumenten gebundeld. 
Hier kunnen we ook onze uitgebreide verzameling 
historische foto’s, scheeps- en visserijattributen 
tonen en demonstraties, lezingen en andere 
bijeenkomsten houden. Naast onze vissersvloot 
willen we in de museumhaven ook plaats bieden aan 
acht of negen andere monumentale scheepstypen, 
zoals vrachtschepen, sleepboten, dienstvaartuigen 
et cetera, inclusief bewoonde schepen in verband 
met de gewenste sociale controle. Voor de huidige 

werk- en opslagruimte is vervangende nieuwbouw 
gedacht, passend in de historische omgeving. 
Ook zou een traditionele sledehelling hier een plaats 
moeten krijgen, zodat we onze platbodemschepen 
kunnen droogzetten voor onderhoud en restauratie 
en er voor het publiek iets bijzonders te zien valt. 
Het draagvlak van het Centrum wordt gevormd 
door de eigenaars van de museumschepen tezamen 
met een grote en hechte groep vrijwilligers. 
Elf eigenaars van varende monumenten uit Hoorn 
en andere delen van het land hebben zich reeds 
aangemeld als belangstellende voor een plaats in de 
museumhaven. Het predikaat varend monument 
geldt alleen voor schepen die staan ingeschreven 
in categorie A van het Nationaal Register Varende 
Monumenten®.
Of het plan in zijn geheel kan worden uitgevoerd 

is afhankelijk van het verkrijgen van voldoende 
subsidies. Daarnaast gaan er sinds kort stemmen 
op om aan de westoever schepen uit andere delen 
van de haven te leggen om daar meer ruimte te 
creëren. Daarmee zou echter de laatste kans op 
een museumhaven in Hoorn én het bijbehorende 
bezoekerscentrum voorgoed verkeken zijn. 
De westkant van het Oostereiland wordt dan een 
allegaartje, een rommelhaven zonder enige identiteit. 
Alleen een museumhaven met een duidelijke 
signatuur wordt een cultuurhistorische trekpleister 
en is een verrijking voor het Oostereiland en het 
havengebied. Nadat er miljoenen zijn geïnvesteerd in 
voorzieningen voor de chartervaart, de cruiseschepen 
en de jachthavens wordt het na ruim twintig jaar de 
hoogste tijd goede voorzieningen te treffen voor 
varende monumenten. Het Oostereiland is de enige 
plaats in Hoorn waar nog een museumhaven kan 
worden gerealiseerd. Het is – overeenkomstig het 
nieuwe landelijke monumentenbeleid – tevens de 
plek waar ons uniek varend erfgoed het beste tot 
zijn recht komt.

De voormalige 

gasfabriek aan het 

Gerritsland met op de 

voorgrond enkele botters 

en op de achtergrond 

de gaskoepel [Foto Marc 

Dorleijn]
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Het glas in betOn raam van de engelbewaarderskerk

bert stuurman*

In het jongste kwartaalblad, in het artikel over de 
Engelbewaarderskerk, meldt pastor Weel dat hij ‘de 
naam van de ontwerper (van het glasraam) (nog) niet 
heeft kunnen achterhalen’. 

Ik vind dat nogal een gemis voor een dergelijk 
beeldbepalend onderdeel en doe een poging zijn 
kennis aan te vullen: Vrijwel zeker weet ik dat het 
ontwerp van het glas in beton raam van de hand 
is van Berend Hendriks (1918-1997). Weliswaar 
heb ik nog geen overtuigend bewijs kunnen vinden 
dat Hendriks verantwoordelijk is voor het ontwerp, 
maar Berend Hendriks was in de vijftiger jaren een 
van de weinige kunstenaars – en misschien wel de 
enige – die zich met dit type ramen bezig hield. Het 
kan niet anders dan dat architect Witlox met het 
werk van Berends op de hoogte was. 

Ik baseer mijn mening bovendien, en niet in het 
minst, op de wetenschap dat in Hoorn-Noord bij 
de uitvoering van het stedenbouwkundig plan het 
Architectenbureau Nielsen, Spruit en Van de Kuilen 
was betrokken. 
Wil van de Kuilen ontwierp ondermeer de voormalige 
ULO aan de overzijde van de Johannes Poststraat en 
de maisonette woningen aan de Liornestraat. Chris 
Nielsen tekende voor het appartementengebouw 
op de hoek van de Johannes Poststraat en voor de 
bejaardenwoningen aan de Van Goyenstraat.
Dat alles onder supervisie van Wieger Bruin die 
voor het stedenbouwkundige ontwerp zorgde. 
Gebruikelijk was dat op het stedenbouwkundige plan 
de namen van de geselecteerde architecten werden 
vermeld. Het genoemde architectenbureau NSK 
werd in juli 1961 gesplitst in het Architectenbureau 
Nielsen en Spruit. W. van de Kuilen vormde een 
nieuwe maatschap als het Architectenbureau Wieger 
Bruin, Vink en Van de Kuilen. (En was nog vele jaren 
actief als ontwerper in Hoorn-Noord.)
Chr. Nielsen was ontwerper van de Gereformeerde 
Pinksterkerk in Heemskerk, bouwjaar 1957, (nu 
Rijksmonument) waarbij hij samenwerkte met 
Berend Hendriks. Dat ontwerp is gepubliceerd 
in het weekblad ‘Bouw’. Samen met het 
‘Bouwkundig Weekblad’ ontbrak dat op geen enkel 
architectenbureau in Nederland. In 1953 was er al 
een samenwerking tussen Nielsen en Hendriks voor 
een gevelmozaïek (geen glas) voor de Hervormde 
Kerk in Ent Noordoostpolder. En later dat jaar idem 
voor de Hervormde Kerk in Huizen. 
Van de Kuilen was de medeontwerper van de 

Koningskerk in Amsterdam (1957), waarbij glas in 
beton raam werd toegepast naar een ontwerp van 
Berend Hendriks. Het kan nauwelijks anders dan 
dat architect Witlox de heren Wieger Bruin, Van de 
Kuilen en Nielsen op zijn minst kende en dat uit 
die contacten/kennis de naam van Berend Hendriks 
opborrelde. 

Voor mij is er dan ook geen twijfel dat Berend Hendriks 
het glas-in-beton raam in de Engelbewaarderskerk 
ontwierp. Het onderwerp van het glasraam is ook 
kenmerkend voor het werk dat Hendriks in die 
periode ontwierp. Ook de naam van de Dordtse 
Glashandel klinkt me bekend in de oren, in dit 
verband. 

Ik hoop dat ik hiermee de leemte in de kennis van 
pastor Gerard Weel heb ingevuld. 

Bert Stuurman is ex-medewerker van het 
Architectenbureau Nielsen en Spruit 

32  jaargang

2010

Oud HOOrn 1
Kwartaalblad

Berend Hendriks (1918-1997) 
De heer Bert Stuurman stelt, uitstekend 
gedocumenteerd, in nevenstaand artikel dat Berend 
Hendriks de maker van het glas in betonraam in de 
Engelbewaarderskerk is.* Toeval of niet: het in april 
2010 uitgekomen kwartaalblad van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed besteed onverwacht ook 
aandacht aan werk van Berend Hendriks. 
Zijn glas in betonraam in de Heemsteedse Pinksterkerk 
wordt gepresenteerd als een ongeëvenaard 
voorbeeld van Hendriks monumentale kunst. Het 
bijzondere is dat ook deze kerk werd gebouwd door 
Architectenbureau Niesen, Spruit en Van der Kuilen, 
waar Stuurman over schrijft. Ook hier dezelfde 
combinatie van architect en kunstenaar. 
Daan Wildschut introduceerde de bijzondere 
techniek van het glas in betonraam in ons land. 
De techniek grijpt terug op 1929 toen een mystieke 
lumineuze naar een ontwerp van Louis Cafetière 
voor het eerst op een tentoonstelling over kerkelijke 
kunst in museum Galerie in Parijs werd getoond. 
Hendriks werd in 1918 in Apeldoorn geboren. 
Al vroeg verhuisde hij naar Amsterdam waar hij 
aan de Rijksacademie onder andere van Herinricht 

leZers scHrijven
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Meneer Van Albada 
Veertien jaar was ik toen de oorlog uitbrak en zat 
in de tweede klas van de HBS, het gebouw aan de 
Johan Messchaertstraat, dat spoedig werd gevorderd 
door de bezetter. De lessen werden voortgezet in de 
consistoriekamer van de Grote Kerk en later in 
de Kamer van Koophandel aan het Grote Oost. 
Echt schokkende dingen heb ik niet meegemaakt 
en ook geen persoonlijke verliezen. Ondanks de 
oorlog had ik een heerlijke schooltijd. Een wereld 
ging voor me open en ik leefde het onbekommerde 
leven van een tienermeisje. 
De lessen gingen gewoon door, af en toe stonden er 
vreemde leraren voor de klas, invallers, stagelopers. 
Pas veel later heb ik begrepen dat zij Joodse leraren 
waren die een tijdje in de luwte moesten blijven of 
misschien ondergedoken waren. Let wel, het was 
nog in het begin van de oorlog. Één gebeurtenis 
staat me nog glashelder voor ogen. Het zal in 1942 
geweest zijn, ik zat in de 4e klas, het was zomer, een 
zonnige dag in augustus, vakantietijd. Ik liep op de 
Spoorsingel. Of was het de Draafsingel? En kwam 
meneer Van Albada tegen, de natuurkundeleraar. 
Hij droeg een zware rugzak met zo’n metalen 
draagrek. Hij was een tengere man, heel jong nog 
met bijziende ogen achter een klein brilletje. 
Dat hij Joods was, ik had geen idee. Hij kon 
absoluut geen orde houden, het was een bende 

in de klas, de belhamels liepen over de stoelen en 
banken en wij, de vier meisjes in de klas van 16 
durfden er niets van te zeggen. ‘Dag Riek’, zei hij 
en ik: ‘dag meneer’. Ik keek nog eens verbaasd om 
en dacht waar gaat die in ’s hemelsnaam naar toe.? 
Ik vergat het voorval. Jaren en jaren later las ik het 
dagboekje van mevrouw Kerkmeijer-de Regt, waarin 
ze van dag tot dag de gebeurtenissen in Hoorn in 
de oorlog beschrijft. Op een dag, schrijft ze, was 
het station afgezet, veel beweging er omheen en 
veel mensen samengepakt. De familie Kerkmeijer 
woonde aan de Noorderstraat tegenover het station. 
Toen vielen bij mij de puzzelstukjes in elkaar. 
We waren toentertijd bezig met volwassen worden, 
wie had er toen gehoord van deportatietreinen? 
Elk jaar bij de dodenherdenking op 4 mei staan 
mijn gedachten even stil bij meneer Van Albada die 
op de zonnige zomerdag in de vakantie aan zijn 
laatste reis begon.

H. ter Hofstede-de Hart

Deze bijdrage werd helaas te laat voor het vorige 
nummer ontvangen. De redactie vond haar echter 
belangrijk genoeg om alsnog te plaatsen omdat de 
dilemma’s van de oorlogsjaren er uit spreken. 

Campendonk les kreeg. Aanvankelijk werkte hij als 
schilder, maar nadat hij onder invloed kwam van het 
constructivisme legde hij zich toe op monumentaal 
werk. Bij veel bouwopdrachten werd hij als 
kunstenaar betrokken. De monumentale kunst moet 
de architectuur verduidelijken, maar tegelijkertijd 
de mogelijkheid bieden om een andere, ‘geestelijk’ 
ruimte binnen te gaan, merkte Hendriks ooit op. Na 
een crisis in zijn kunstenaarschap begon hij als docent 
monumentale vormgeving aan de Kunstacademie in 
Arnhem. Daarin vond hij hernieuwde inspiratie als 
kunstenaar, waarbij hij veelvuldig terugviel op oud 
testamentische thema’s. Vooral het gevecht van Jacob 
met de engel intrigeerde hem. Het is een regelmatig 

Per abuis is onder het artikel van de heer Bijhouwer in ons kwartaalblad van 15 maart jl. op Pag.10 
de bron niet vermeld: een artikel uit het maandblad voor veteranen 'Checkpoint' nr. 4, Pag. 34/37 
van de auteur Gielt Algra. 

weerkerend thema in zijn werk, teruggebracht tot de 
abstracte vormen van het constructivisme. 

* Er kwam nog een suggestie bij de redactie binnen 
van één van onze leden. Kunstenares Thea van Lier 
moest bij de foto’s sterk aan het werk van Egbert 
Dekkers denken. Beiden, Hendriks en Dekkers, 
hebben verwant werk gemaakt.  

Bronnen:
Kwartaalblad Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, april 2010 Berend, Jakob en de Engel, 
1990
Website: gittamontanus.nl/ens/kunst/hendriks

e



Achter de Vest 54-56
Beschermd stadsgezicht
Het plan is door aanhoudende 
aandacht van de Commissie 
Welstand en Monumenten aanzienlijk 
verbeterd. Nadat de wethouder de 
vergadering van de commissie in 
verband met dit punt bijwoonde is 
de gemeente akkoord gegaan met 
een vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen op het binnenterrein. 
Er kan nu een commerciële ruimte in 
het linkerpand worden gerealiseerd, 
waardoor het gevelbeeld sterk 
verbetert en een in de straat passende 
gevelwand ontstaat. Het plan kan 
eindelijk worden uitgevoerd.

Achter op ’t Zand 44
Beschermd stadsgezicht
Het ziet er naar uit dat er ook hier 
eindelijk een ontwerp ligt dat de 
instemming van de meerderheid 
van de Commissie Welstand en 

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egbert Ottens 

Monumenten kan verwerven. 
Eerder had de kleinst mogelijke 
meerderheid van de commissie het 
plan afgewezen. Tevreden is de 
commissie niet. Het plan ademt 
teveel het compromis. 

Bierkade 13
Rijksmonument

De bij de vorige restauratie 
teruggebrachte hangkamer op 
de eerste verdieping is door de 
nieuwe eigenaar eruit gesloopt 
(illegaal). De Commissie Welstand 
en Monumenten vindt dat de 
verbouwing de monumentale waarde 
van dit pand uit 1591 te veel aantast 

en vraagt de afdeling Erfgoed van 
de gemeente in overleg met de 
eigenaar naar passender oplossingen 
te streven. 

Draafsingel 37
Rijksmonument
In plaats van vijf komen er nu acht 
appartementen in het pand. De 
buitengevel wordt ten opzichte van 
het eerdere plan fors gewijzigd. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten wil eerst een nader 
onderzoek van de afdeling Erfgoed 
en adviseert ook kleuronderzoek te 
doen. 

Houten Hoofd
Gemeentelijk monument
De gemeente wil een beeld op een 
stenen sokkel op het Houten Hoofd 
plaatsen. De Commissie Welstand en 
Monumenten adviseerde een andere 
plek te zoeken, bijvoorbeeld op de 
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Veermanskade. Een steiger is geen 
voor de hand liggende plek voor een 
beeld, aldus de commissie. Ook een 
volgend voorstel om het beeld op 
een houten sokkel te plaatsen kon de 
commissie niet vermurwen. 

Kleine Noord 47
Rijksmonument
Boven de commerciële ruimtes 
op de begane grond komen 
acht appartementen. Het pand 
krijgt een kap in de trant van de 
Jugendstilgevel. De pakhuisgevel 
wordt in stijl uitgevoerd met 
grotere vensters en het hoekpand 
van architect Bleijs krijgt twee 
dakkapellen, waarvoor de verdwenen 
dakkapel model heeft gestaan. 
Bureau Erfgoed van de gemeente 
heeft bij de ontwikkeling van dit plan 
een belangrijke rol gespeeld. 

Koepoortsweg 10, 12, 14, 92, 
118, 120 en 125 

Deze panden worden voorgedragen 
voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Koepoortsweg 68

De kap van dit pand, waarvoor de 
gemeentelijke monumentenstatus in 
voorbereiding is, wordt verhoogd. 
De kapvorm blijft gehandhaafd,, de 
hellinghoek wordt steiler. 

Roode Steen 16
Rijksmonument
Het Westfries Museum wil 
vlaggenmasten plaatsen met 
banieren. De Commissie Welstand 
en Monumenten heeft daar bezwaar 
tegen. Incidenteel moeten banieren 
kunnen, niet permanent. 

Stationsplein/Van 
Dedemstraat
Beschermd stadsgezicht

Het plan voor de bouw van 
drie liften ten behoeve van de 
voetgangersbrug over het spoor is 
aangehouden voor de laatste details. 

Zon 11
Rijksmonument
We sluiten de rubriek met de 
vermelding van dit pand dat te lang 
op restauratie wacht. 
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vOOrjaarsledenvergadering

verslag van de vOOrjaarsledenvergadering Op 
14 april 2010 

Aanwezig 42 leden.
Afbericht van de familie Met, de dames M. van 
Schaaik, D. van den Hoogen, T. Eggers en C. Boon 
en de heren E. Wagemaker, J. Floris en S. Hol. 

1 – Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter heet een ieder van harte welkom, in 
het bijzonder de inleiders van het programma na 
de pauze: Liesbeth van Apeldoorn en Boudewijn 
van Langen. 
Tevens een bijzonder welkom aan de aanwezige 
ereleden van de vereniging.

2 – Verslag van de najaarsledenvergadering 
van 24 oktober 2009
Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld met 
dank aan de secretaris Rita Lodde. 

3 – Actualiteiten en mededelingen vanuit het 
bestuur
De onderwerpen die aan de orde komen staan 
uitgebreid vermeld onder de rubriek Van de 
bestuurstafel in het kwartaalblad 2010-2.
De voorzitter spreekt over het nieuwe college en 
het nieuwe collegeprogramma. Het bestuur heeft 
de nieuwe wethouders voor Cultuur en voor 
Monumentenzorg, de heren Westenberg en Tonnaer, 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Een 
van de leden stelt, maak ook een stadswandeling 
voor het nieuwe college. Het bestuur zal dat bekijken. 
Hij gaat in op de subsidies die Hoorn dit jaar heeft 
gekregen onder meer voor het uitvoeren van groot 

onderhoud en restauratieve werkzaamheden aan 
het Sint Pietershof en de provinciale subsidie van 1 
miljoen euro voor de restauratie en herbestemming 
van het Oostereiland. 
Verder komen de varende monumenten, 
wederopbouwkerken, de oprichting van het Platform 
Religieus Erfgoed Hoorn, de kastanjebomen aan de 
Johan Messchaertstraat, de Westfriese Omringdijk, 
de tentoonstellingen die gepland staan, de Sterflats 
en het schilderij van Vroom dat het Westfries 
Museum wil aankopen ter sprake.
Er zijn twee namen genoemd voor de maker van 
het raam in de Engelbewaarderskerk. Het zal nog 
verder worden nagezocht

4 – Jaarverslag 2009
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met 
dank aan de secretaris. 

5 en 6 – Rekening 2009 en Begroting 2010
De rekening en begroting zijn los aan het 
Kwartaalblad toegevoegd. Er wordt in de 
vergadering een aanvullend stuk uitgedeeld waarin 
de toelichting is verbeterd. De penningmeester 
Piet van Iersel verklaart de verschillen met de 
vorige rekening: er zijn posten anders gerubriceerd 
en daardoor verschoven. Hij geeft aan waarom 
de begroting voor 2010 een negatief saldo laat 
zien. De belangrijkste oorzaken zijn de lagere 
renteopbrengst en de geplande publicaties van 
Velius, het Visserseiland en de voorbereiding van 
Hoorn in de 19de eeuw.
Het geraamde tekort komt ten laste van het eigen 
vermogen en het stimulerings- en promotiefonds. 

7 – Verslag financiële commissie en     
décharge penningmeester
De financiële commissie bij monde van Piet de 
Munnik deelt mede dat de financiële situatie 
van de vereniging gezond is en dat een stringent 
beleid m.b.t. de reserves wordt gevoerd. De 
penningmeester heeft zijn taak uitstekend vervuld. 
Piet van Iersel wordt als penningmeester onder 
dankzegging décharge verleend voor het gevoerde 
financiële beleid. Hij is een uiterst consciëntieuze 
penningmeester gebleken. 
De financiële commissie wordt bedankt voor haar 
werkzaamheden en voor de suggesties voor een 
projectboekhouding bij publicaties. 

8 – Benoeming financiële commissie 2011
Piet de Munnik en Jan Wigard worden bij acclamatie 
benoemd. 

Piet van Iersel, de 

penningmeester, geeft 

antwoord op een vraag 

van één van onze leden. 

Rechts voorzitter Egbert 

Ottens
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9 – Herverkiezing drie bestuursleden
Volgens het rooster treden Hieke Stapel, Rita Lodde 
en Jan Floris af. Er zijn geen tegenkandidaten 
gesteld. Ook deze drie worden bij acclamatie 
herbenoemd. 
 
10 – Rondvraag
De ledenexcursie naar Huis Doorn is volgeboekt. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat 
iedereen aan bod komt en degenen die vorig jaar 
niet meer mee konden zijn nu het eerst aan bod 
gekomen. 

Er wordt gevraagd of de presentatie na de pauze 
op de uitnodiging van de ledenvergadering meer 
aandacht kan krijgen. Dat zou het belangstelling 
voor de vergadering kunnen vergroten.

Het actief verwerven, restaureren en beheren van 
historische panden is een onderwerp waarover 
verschillend wordt gedacht. Het bestuur zal dat 
nader bespreken.

Aan het bestuur wordt gevraagd de ontwikkelingen 
van de veranderingen aan de Omringdijk nauwlettend 
te volgen. Frans van Iersel, vertegenwoordiger in de 
Commissie voor Monumenten en Welstand, deelt 
mee dat de verbreding van de Westerdijk aan de 
orde is geweest. De gemeente heeft daarin geen 
belangrijke rol: de provincie en het Hoogheemschap 
bepalen wat er gebeurt.

11 – Pauze

12 – Presentatie plannen Oostereiland
Liesbeth van Apeldoorn en Boudewijn van Langen 
zijn beiden betrokken bij de planvoorbereiding 

voor de restauratie van het Oostereiland. 
Zij laten de ontwikkeling van het eiland en de 
bebouwing zien. Het eiland is in de periode 1662- 
1668 ontstaan door de opslag van havenslib en 
daarna door een dijk omgeven. In eerste instantie 
werd het gebruikt door de admiraliteit. Het oudste 
deel van de bebouwing is het admiraliteitsgebouw 
uit de 17de eeuw. Ook de aangrenzende gebouwen 
stammen deels uit de 17de eeuw. Het grote 
alkovengebouw is uit de periode 1869-1874.
Bij de restauratieplannen is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de oorspronkelijk indeling en 
verschijningsvorm van de onderscheiden gebouwen 
en bouwdelen. Er wordt in verschillende gradaties 
gewerkt: hersteld, toegevoegd op gebouweigen 
wijze, aangepast op eigentijdse wijze, toegevoegd 
op eigentijdse wijze en massa toegevoegd op 
eigentijdse wijze. 
De functies die in het complex worden 
ondergebracht zijn wonen, culturele activiteiten 
als het Filmhuis en het Museum van de twintigste 
eeuw, een hotel met horeca en de werkfunctie te 
weten het ontwerpcentrum. Aan de westkant komt 
de botterwerf en een werksteiger. Het zuidelijk deel 
is bestemd voor recreatie. Aan de oostzijde is het 
aanleggen van schepen voorzien.
De planning is dat de aannemer het complex aan 
het einde van dit jaar oplevert. Daarna moet de 
afwerking nog plaatsvinden. 

De voorzitter dankt hen beiden voor de presentatie 
en overhandigt een zeefdruk voor het nieuwe 
kantoor.

13 – Sluiting vergadering
Dank aan alle aanwezigen en de mensen van de 
Oosterkerk. 

Boudewijn van Langen 

geeft uitleg bij de 

powerpointpresentatie 

na afloop van de 

ledenvergadering
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kwartaalblad OntslOten

In februari 1979 kwam het eerste kwartaalblad 
van de Vereniging Oud Hoorn uit. De vereniging 
bestond toen al 72 jaar. In dit eerste nummer schrijft 
de redactie o.l.v. Bas Baltus het een sprong in het 
duister te vinden en groei- en puberteitsproblemen 
te verwachten. Naast het Verenigingsnieuws, 
berichten van het monumentenfront stelde men 
zich voor bijdragen over de geschiedenis van de 
stad te gaan publiceren. 
In het archief van het verenigingsgebouw Het 
Oostindisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, zijn 
alle kwartaalbladen in te zien. In veel gevallen 
is er zelfs een nabestelling mogelijk. Door in het 
decembernummer een index op te nemen van de 
geplaatste artikelen van het afgelopen jaar, zijn 
artikelen op naam van auteur en titel steeds terug 
te vinden. De gebundelde index is binnen de 
Vereniging altijd bekend geweest onder de naam 
"Index van Arie van Zoonen". 
Deze index wordt sinds 2002 op de website van de 
Vereniging doorzoekbaar aangeboden. Frans Zack 
verzorgt daarbij vanuit de redactie sinds september 
2002 een samenvatting van elk kwartaalblad. 
De afdeling beeldbeheer heeft alle kwartaalblad 
al geruime tijd digitaal beschikbaar in het 
Verenigingsgebouw. Naast het handig doorzoeken 
van de index kan er ook gemakkelijk een citaat 
uit de kwartaalblad opgenomen worden voor een 
studie, een nieuw artikel, een werkstuk etc. 
Niet alle leden zijn in staat om op de openingstijden 

van het Verenigingsgebouw langs te komen om te 
speuren in de kwartaalbladen. De index en een 
digitaal exemplaar van de verschenen artikelen zijn 
vanaf heden nu ook beschikbaar via de website van 
de Vereniging. De auteurs en rechthebbenden zijn 
de afgelopen jaren benaderd om een herpublicatie 
van hun artikel op Internet toe te staan. Tot nu toe 
heeft niemand zich verzet tegen een herpublicatie. 
Op dit moment staan alle artikelen die sinds 1979 
verschenen zijn in een zgn. PDF-file beschikbaar. 
Er wordt nog gewerkt aan een verbeterde 
weergave, zodat de leesbaarheid optimaal wordt. 
De Kwartaalbladen zijn niet als geheel gescand. Het 
is een selectie uit alle artikelen. 
Voor het ontsluiten is voor het pdf formaat gekozen, 
de pagina’s worden geopend in de Acrobat Reader, 
elke pagina is afzonderlijk doorzoekbaar. Voor de 
goede orde, de koppeling is alleen toegankelijk 
voor artikelen ouder dan een jaar!

Toegang tot de Kwartaalblad 
Na de kwartaalbladartikelen staat nu op stapel om 
achtereenvolgens het documentatiecentrum en de 
beeldbank op Internet te ontsluiten. Dit sluit aan bij 
de doelstelling van de Vereniging: "De vereniging 
stelt zich ten doel het behouden van de schoonheid 
en het in herinnering houden van het verleden van 
de stad Hoorn, een en ander in de ruimste zin."

Jan Floris, coördinator werkgroep Internet

U ontvangt hiermee een bijzonder cadeau. 
Degene, die u dit cadeau schenkt, wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de 
activiteiten van de Vereniging Oud Hoorn. U ontvangt vier maal per jaar het kwartaalblad van de 
vereniging en het welkomstpakket. U draagt bij aan het behoud van Hoorns stadsgezicht en van de 
monumenten. Kortom, aan het behoud van de schoonheid van Hoorn.
Door het jaar zijn er lezingen en stadswandelingen. Ook het volgen van een bouwkunstcursus behoort 
tot de mogelijkheden. 
De informatie daarover vindt u behalve in het kwartaalblad ook op onze website: www. oudhoorn.nl 
U bent op dinsdag en donderdag van 10-16 uur en op zaterdag van 10-14 uur van harte welkom in 
ons verenigingsgebouw Het Oostindisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, Hoorn. 
Ons telefoonnummer is 0229-273570.
Ons emailadres is info@verenigingoudhoorn.nl
Alle reden om na het cadeaujaar uw lidmaatschap voort te zetten! 
U wordt daaraan door de Vereniging Oud Hoorn tijdig herinnerd. 
Dan kunt u uw keuze aangeven.
                  Veel genoegen gewenst.

Cadeau-lidmaatschap voor de Vereniging Oud Hoorn
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succesvOlle expOsitie ”HOOrn in OOrlOgstijd”
Frans Zack

Daar het dit jaar 65 jaar geleden is dat Nederland 
werd bevrijd van de Duitse bezetter werd in de 
expositieruimte van ons verenigingsgebouw de 
tentoonstelling  
”Hoorn in Oorlogstijd” gehouden. Met deze 
expositie werd tevens herdacht dat ons land op 
10 mei 1940, nu 70 jaar geleden, met de Tweede 
Wereldoorlog te maken kreeg. Dit werd vooral 
onder de aandacht gebracht door het in de eerste 
uren van de strijd sneuvelen van de in Hoorn 
geboren sergeant/foerier Piet de Haan.
Op 17 april kon voorzitter Egbert Ottens de 
tentoonstelling openen en werd de officiële 
openingshandeling verricht door Ben de Haan. 
Na een korte inleiding kon Ben officieel het 
Oorlogsherinneringskruis van zijn oom Piet 
toevoegen aan de expositie. Dit onder toeziend oog 
van de nu 90-jarige Martien de Haan, eveneens een 
oom van Ben en jongste broer van de gesneuvelde Piet 
de Haan.De tentoonstelling, die werd samengesteld 
door Marit Veerman en Frans Zack, gaf via 24 
panelen een fotografisch beeld van de voornaamste 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Hoorn. Zo kwamen o.a. de mobilisatie, Rode Steen 
10, de gaarkeuken, de vliegtuigcrash boven Hoorn, 
de fusillade op het Kerkplein en de bevrijding aan 
de orde. Uiteraard werd extra aandacht gegeven aan 
het sneuvelen van Piet de Haan bij de verdediging 

van Villa Amstelwijck te Dubbeldam. Samenstellers 
hadden de hand weten te leggen op tal van zaken 
die een goed beeld gaven van het militaire leven van 
Piet de Haan. Oorspronkelijk was Piet de Haan van 
beroep boekhouder/betaalmeester bij de veiling te 
Avenhorn. 
In enkele vitrines kon men zaken bewonderen die 
betrekking hadden op de bezetting van Hoorn. 
Verder kon men hier het noodgeld bekijken dat 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
door de gemeente Hoorn werd uitgebracht. Met 
de expositie van deze noodgeld-biljetten had onze 
vereniging een ware primeur in huis. Deze biljetten 
waren namelijk nog nooit eerder voor het publiek 
te zien geweest. 
Verder waren interessante zaken te zien die 
o.a. afkomstig waren van het Museum van de 
Twintigste Eeuw, het Westfries Archief en een aantal 
particulieren.
De expositie was te zien tot en met 31 mei j.l. 
Een groot aantal belangstellenden heeft van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt en gezien de reacties 
in het logboek was men zéér te spreken over 
hetgeen er te zien was.

Ben de Haan legt als officiële openingshandeling het Oorlogsherinneringskruis 

van zijn oom Piet in de vitrine. Links Frans Zack, samen met Marit Veerman de 

samensteller van deze expositie

Martien de Haan, de 12 jaar jongere broer van de 

gesneuvelde Piet de Haan, hier bij het paneel dat 

herinnert aan zijn broer
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cHrist stOFFelen

Over de afgelopen periode zijn weer aardig wat 
nieuwe aanwinsten te vermelden. Als eerste noem 
ik het door drs. TJ.P.J. Talsma geschreven boekje 
‘De groote heeren moeten het maar weten’ uit 1986. 
Hierin wordt de Tweede-Kamervertegenwoordiging 
uit het noordelijk deel van Noord-Holland tussen 
1840 en 1870 besproken. Verscheidene invloedrijke 
Horinezen en de politieke rol die zij gespeeld 

hebben komen daarbij ter sprake. Jhr. Mr. Pieter 
van Akerlaken (1792-1862) was landelijk zo’n 
vooraanstaand persoon, dat hij de bijnaam “Piet 
Almachtig” kreeg. Hij was lid van de Tweede Kamer 
van 1838 tot 1847. In 1844 werd hij zelfs voorzitter 
van de Tweede Kamer, nadat hij een jaar eerder in 
de adelstand was verheven. Ook Pieters zoon Dirk 
(1815-1892) was vele jaren lid van de Tweede 
Kamer. Van de andere besproken Horinezen noem 
ik alleen nog Jhr. Mr. Pieter Opperdoes Alewijn 
(1800-1875), bij velen bekend van de in 2007 
gerestaureerde Villa Alewijn, Grote Oost 26. 
In 1995 verscheen ‘Finale mei, het einde van de oorlog 
in Nederland’. Paul Arnoldussen en Albert de Lange, 
brachten in dit boek geschiedenissen samen, die 
zich tijdens Tweede Wereldoorlog in Nederland 
afspeelden. Hoofdstuk 7 is getiteld ‘Twee moedige 
tantes; De Ortskommandantur in Hoorn, een veilig 
adres’. Over deze geschiedenis uit de jaren ’42-’43 
in en om Grote Oost 6 kon u al lezen in de artikelen 

in onze kwartaalbladen 1995, nr. 1 en 1996, nr. 2. 
In dit hoofdstuk 7 lezen we nog  andere feiten over 
de dames Dieuw van Vliet en Aaf Dell. De volgende 
aanwinst heeft ook met de oorlog te maken. 
Het betreft het boek ‘Het Noodgeld van Nederland 
in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945’, geschreven 
door o.a. Alphons Toele en Hans Jacobi. Over het 
onderwerp van deze uitgave van het Rijksmuseum 
Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden 1996, kunt 
u lezen in een artikel van Frans Zack elders in dit 
kwartaalblad. In 1984 vond in het Zuiderzeemuseum 
te Enkhuizen een expositie plaats, gewijd aan Lucas 

Jansz. Waghenaer, zijn werk en dat van collega-
cartografen uit zijn tijd. 
De Vereniging ‘Vrienden van het Zuiderzeemuseum’ 
gaf bij deze tentoonstelling de bundel ‘Lucas 
Jansz. Waghenaer van Enckhuysen’ uit. Dit boek, 
waarin op duidelijke en fraaie wijze de maritieme 
cartografie in de Nederlanden in de zestiende 
en het begin van de zeventiende eeuw wordt 
behandeld, is aan onze verzameling toegevoegd.  
Een erg mooi en leerzaam boek is ‘Old houses in 
Holland’ van Sydney R. Jones. Het aangeschafte 
exemplaar is een in 1986 verschenen heruitgave 
van het origineel uit 1913. De zeer informatieve 
Engelse tekst van het boek is gemakkelijk te 
begrijpen. Het boek bevat enige honderden 
tekeningen van Jones, gedateerd 1912 en 1913, 
zowel van bouwkundige details en interieurs van 
gebouwen, als van stadsgezichten en gevelwanden. 
Hoorn komt hierin verscheidene malen in woord 
en beeld aan bod.

Foto links

Jhr. Mr. Pieter van 

Akerlaken (collectie 

WFM, detail

Foto rechts

Friedrich Schiller (10 nov. 

1759 - 9 mei 1805
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Het dOcumentatiecentrum van  Oud HOOrn

De heer Wil Schackmann hield op 1 maart jl.  
in het Pakhuis een lezing over de proefkolonie 
Frederiksoord  in Drenthe en enkele later gestichte 
koloniën. In kwartaalblad nr. 1 van dit jaar kon 
u een artikel van hem lezen, getiteld ‘Hoorn en 
de landbouwkoloniën’. Het door hem geschreven 
boek ‘De proefkolonie’ is inmiddels opgenomen in 
onze verzameling. 
Een erg goed en leuk boek is het ‘Hollandsch 
Sagenboek’ uit 1943. Volksverhaaldeskundige 
Jacques R. W. Sinninghe bracht in dit werk alle 
hem toentertijd bekende legenden en sagen uit 
Noord- en Zuid-Holland tezamen, geordend in 
verschillende categorieën. Ook vele zich in Hoorn 
of directe omgeving afspelende volksverhalen 
kunnen we in dit boek lezen. 
Van de hand van de beroemde Duitse schrijver 
Friedrich Schiller (1759-1805) verscheen in 1788 
het werk ‘Geschichte des Abfalls der vereinigten 
Niederlande von der spanischen Regierung’. 
Met dit werk bewees Schiller niet alleen een groot 
literair talent, maar ook een zeer begaafd historicus 
te zijn. In het documentatiecentrum hebben we 
nu een exemplaar van de in 2005 uitgebrachte 
Nederlandse vertaling, getiteld ‘De Opstand der 
Nederlanden’. Hiermee zijn we een gedegen werk 
rijker over een zeer belangrijke episode uit onze 
vaderlandse geschiedenis. 
Ook deze periode ontving onze vereniging enkele 
vermeldenswaardige schenkingen, waarvoor ik de 
gulle gevers weer van harte mag bedanken. Van 
Hans Rijswijk kregen wij een exemplaar van het 
door hem geschreven leuke boekje ‘Wonen in de 
tuinen, de geschiedenis van een nieuwe wijk’. Het betreft 
hier woonwijk ‘de Streektuinen’ in Hoorn-Noord, 
op de locatie waar tot 2005 het Streekziekenhuis 
stond. Hans schetst kort de geschiedenis van dit 
gebied vanaf de vroege 17e eeuw tot heden. 
Hij beschrijft de planning, ontwikkeling en realisatie 
van ‘de Streektuinen’ en gebruikt daarbij o.a. zijn 
interviews met de bewoners van drie van de nieuwe 
woningen in deze wijk. 
De heer Hedde Bakker uit Hoorn schonk ons twee 
leuke boekjes. Het ene is een exemplaar van de 
in 1945 opgevoerde Hoornsche Bevrijdings-Revue 
„Het gaat goed”, met tekst en muziek van Johan 
Ridderikhoff, Gré de Reus (Margreet van Hoorn) en 
Jac. Broersen. Het andere is een exemplaar van het 
officiële programma van de viering van ‘Hoorn 600 
jaar stad’ in 1957. 
Het ‘Comité 40-45 Hoorn’ gaf dit jaar het boek ‘Wij 
zijn weer vrij’ uit. André Nuyens schreef dit boek 
speciaal voor de jeugd van nu. Gebruikmakend 

van de herinneringen van enkele Horinezen, die de 
Tweede Wereldoorlog als kind beleefden, beschrijft 
André hoe het leven van kinderen in oorlogstijd 
eruitzag. Hij verweeft in het boek een ogenschijnlijk 
bescheiden rol van een meisje, dat met haar ouders 
uit Bosnië gevlucht is en in het hedendaagse Hoorn 
is komen wonen. 
Door de inbreng van dat meisje wordt duidelijk dat 
het leven van kinderen in een oorlog vandaag de 
dag er niet veel anders en zeker niet beter uitziet. 
André is er meesterlijk in geslaagd een moeilijk en 
gevoelig onderwerp, wat het beleven van oorlog 
toch is, voor kinderen niet te zwaar, begrijpelijk 
en invoelbaar weer te geven. Dit jeugdboek is 
naar mijn mening een aanrader, niet alleen voor 
kinderen maar ook voor volwassenen! Tot zover het 
laatste nieuws over ons documentatiecentrum. 
Voor vragen, opmerkingen en schenkingen kunt u 
mij bereiken op telefoonnummer 0229-235227. 

Hoorn, North Holland; 

Sydney R. Jones, 1912
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leZers scHrijven

Een indrukwekkende gedenktocht. De eerste 
ontmoeting met de heer Ursem, één van de 
stadsgidsen van Hoorn, (“Zeg maar Huub” zei hij 
met een brede glimlach) was pal voor de deur van 
mijn voormalig onderduikadres aan het Breed. Het 
zou het begin worden van een indrukwekkende 
avond. Een herdenkingstocht naar aanleiding 
van 65-jaar Bevrijding, georganiseerd door de 
Vereniging Oud Hoorn. De groep van ongeveer 80 
belangstellenden bestond uit jong en oud. Vooral 
opvallend was de aanwezigheid van het grote 
aantal jonge kinderen die deze tocht zou gaan 
meelopen. We werden opgedeeld in kleine groepen 
en onder leiding van de stadsgidsen begon de 
Vrede en Vrijheidswandeling langs de dijk en door 
de binnenstad van Hoorn. Huub, onze groepsgids, 
begon de tocht met nogmaals een bezoek aan mijn 
onderduikadres  aan het Breed 6.

Hij vertelde het verhaal van mijn terugkeer naar 
mijn “ouderlijk huis”, een paar jaar geleden.
De moedige daad van de familie Kaldenbach om 
mij daar, met gevaar voor eigen leven,
te verschuilen en de eer die ik deze moedige mensen 
postuum heb kunnen bewijzen, in de vorm van een 
inschrijving in het Gouden Boek van Israël. 
Een prachtig handgeschreven certificaat heb ik nog 
niet zo lang geleden aan de nabestaanden mogen 
overhandigen. Onze gids Huub toonde met trots 
een kopie van het certificaat aan de groep. 

Ook wist hij tot mijn verrassing nog enige leuke 
anekdotes te vertellen uit de tijd toen ik daar verbleef.
Herinneringen aan de kogelflesjes-limonadefabriek, 
de paardenstallen en het Zuiderzee-zwembad.
Een aangrijpend moment, niet alleen voor mijzelf, 
maar het riep ook bij de anderen van de groep 
zichtbaar emoties op. 
We vervolgden onze wandeling langs de prachtige 
monumenten gemaakt door Truus Menger.
Vijf beelden van handen, die de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog symboliseren.
Eén vrouw legde met eerbied een bloem bij een beeld. 
De wind was koud, maar de hartverwarmende wijze 
waarop Huub de anekdotes en achtergrondverhalen 
vertelde, deed de kou snel vergeten. Hij stond stil 
bij het vliegtuigongeluk boven Hoorn, waarbij de 
neerstortende toestellen vele slachtoffers maakten. 
Maar ook vertelde hij over de redding van het 
kind, dat nog levend uit de puinhopen gehaald 
kon worden. De tocht ging vervolgens langs 
indrukwekkende gedenkplaatsen. Onder andere het 
“Achterhuis” van de moedige onderwijzeressen Aaf 
Dell en Dieuw van Vliet, die vlak onder het oog van 
de Duitsers vele onderduikers, waaronder een achttal 
Joden, huisvestten. Daarbij geholpen door Odile 
Moreels, de directrice van het Stadsziekenhuis. Een 
plaquette aan de gevel van het gebouw herinnert 
nog aan deze moedige vrouwen.
De fusilladeplaats bij de Grote Kerk herinnert aan 
de wraakactie van de Duitsers, die op deze plek 
5 onschuldige burgers ombrachten. De plek was 
getooid met vele bloemstukken. Ook stonden we stil 
bij de indrukwekkende lijst met 56 namen die op de 
gedenksteen aan de muur van het Statenlogement 
gebeiteld staan. Onschuldige mensen, Joden en 
niet-Joden, die in de Tweede Wereldoorlog door 
toedoen van de Duitsers zijn omgekomen.
De boeiende wandeling eindigde in het Oost-
Indisch Pakhuis, het onderkomen van de Vereniging 
Oud Hoorn, waar een tijdelijke tentoonstelling over 
de Tweede Wereldoorlog te zien was. 
Het was een waardige afsluiting van een voortreffelijk 
voorbereide gedenktocht, welke ons herinnert aan 
het moedige verzet door de inwoners van Hoorn 
tegen de Duitse bezetters.
Zij die daarbij omgekomen zijn, hebben hun leven 
voor onze vrijheid gegeven. Hun namen zullen 
voor altijd met groot respect bij ons voortleven.

Gabriël de Leeuw, (Schuilnaam Keesje Hoogendijk) 
Ex-onderduiker.

Fam. Kaldenbach 

Breed 6 

Onderduikadres 

Gabriël de Leeuw
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men vraagt Ons

Femke uiterwijk

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 heeft de heer 
J. D. Osinga sr. - hij is inmiddels overleden  - het 
dagelijks leven in het toen nog kleine, maar bezette 
Hoorn op de gevoelige plaat vastgelegd. 
De familie Osinga beheert sinds vele jaren een 
fotozaak aan het Grote Noord en in 1995 werd 
met deze oorlogsfoto's en de daarbij behorende 
geschiedenis een boek samengesteld: ’’HOORN, 

bezet & bevrijd’’. Wat dit boek zo interessant 
maakt, zijn vooral de vele foto's. Met de tekst geeft 
dit boek - het is inmiddels al lang uitverkocht - een 
goede indruk van wat er tijdens en na de oorlog 
in zo'n kleine stad allemaal gebeurde! En veel 
Horinezen herkennen situaties, die zij gedurende 
die ellendige jaren ook hebben meegemaakt.  

Nu is het 2010 en naast mij ligt het pas verschenen 
boek, getiteld: "WIJ ZIJN WEER VRIJ", geschreven 
door André Nuyens. Hij heeft dit verhaal in 
opdracht van het Comité '40-'45 geschreven  
voor de kinderen in Hoorn, die de gevolgen van 
de Duitse bezetting in onze stad niet hebben 
meegemaakt en die door het lezen van deze typisch 
Hoornse geschiedenis hopelijk het nutteloze van 
een oorlog gaan inzien. Er staan weinig foto's in 

dit boek en die worden ook niet gemist, want het 
gaat om het Hoornse verhaal, dat zich afspeelt 
tussen 1940 en 1945. Op de omslag staat wel 
een foto, uit de collectie van de heer Osinga, 
afgedrukt. Het betreft hier een kinderoptocht. 
Kinderen van verschillende leeftijden lopen op het 
Grote Noord met een spandoek. "WIJ ZIJN WEER 
VRIJ" staat er op. Zoals u begrijpt, is deze tekst 
ook de titel van het boek geworden. Deze foto 
ontroert mij, want de kinderen lopen er zo sterk bij.                                                                                                                                             

De foto staat ook bij deze tekst afgedrukt, want wij, 
de redactieleden, maar ook vooral de auteur André 
Nuyens, willen graag weten of u nog namen kent 
van de kinderen die op deze foto te zien zijn.  
Heeft u informatie over de meisjes en jongens 
die meelopen in de optocht, laat het mij of de 
Vereniging Oud Hoorn dan weten.
Mijn adres: Geldersesteeg 27, 1621 LA Hoorn, 
email: femkeuiterwijk@hetnet.nl.  
Het adres Vereniging Oud Hoorn: Oostindisch 
Pakhuis, Onder de Boompjes 22, 1621GG Hoorn, 
email: info@oudhoorn.nl

Het boek is niet in de boekhandels te koop. Het is 
uitsluitend op lagere scholen gratis ter beschikking 
gesteld.
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publicatiesticHting bas baltus

tOn van weel

de bOuwHistOriscHe reeks HOOrn: 
deel 14 kOndigt ZicH aan

de HervOrmde kerk van Zwaag

De kerk, het dorp, de geschiedenis
Na een flinke aanloopperiode zijn we nu trots 
de verschijning van een nieuw boek te kunnen 
aankondigen over de Hervormde Kerk van Zwaag 
geplaatst tegen de historische achtergrond van het 
dorp en zijn bewoners. Oorspronkelijk droeg de 
kerk de naam van de Heilige Martinus, ooit de 
populairste patroonheilige van West-Friesland. 
Het is om die reden dat de presentatie van het boek 
gepland staat op het jaarfeest van Sint Maarten: 
donderdag 11 november 2010. 
Het boek zelf is het resultaat van de intensieve 
samenwerking tussen de Stichting Behoud 
Hervormde Kerk Zwaag, de Stichting Historisch 

Zwaag en de Publicatiestichting Bas Baltus. 
De Stichting Behoud doet haar uiterste best om 
het kerkgebouw in goede conditie te houden voor 
huidige en toekomstige gebruikers. 
De Stichting Historisch Zwaag is ons zeer 
behulpzaam geweest, vooral bij het verzamelen 
van het beeldmateriaal. In de Publicatiestichting 
Bas Baltus werken afgevaardigden van Oud Hoorn, 
met vertegenwoordigers van de gemeente Hoorn 

en de  Stichting Stadsherstel, aan verantwoorde en 
leesbare historische publicaties over de stad en haar 
omgeving.   

Vele auteurs hebben hun medewerking verleend 
aan de totstandkoming van deze bijzondere 
publicatie: bouw- en architectuurhistorica Olga 
van der Klooster, mediëvist Christiaan Schrickx, 
stadsarcheoloog Michiel Bartels, restauratie-architect 
Joost Buchner, orgeldeskundige Jan Jongepier, 
(toren)uurwerk-vrienden Willem van der Krogt en 
Cees Tishauer. Ook komen verscheidene huidige 
gebruikers-inwoners aan het woord. De flyer gaat 
verder op de diverse bijdragen in.  

Teken nu reeds in!
De winkelprijs van dit rijk geïllustreerde boek in 
full color bedraagt e 24,95. 
Bij het kwartaalblad van juni treft u de flyer aan 
met een antwoordkaart. Wanneer u het boek 
met behulp van de antwoordkaart besteld vóór 

1 augustus 2010 ontvangt u een aantrekkelijke 
korting van e 5.- en vermelden wij uw naam in het 
boek. U kunt het boek ook bestellen via de website 
van Oud Hoorn: www.verenigingoudhoorn.nl

De aankondiging 
van een bijzonder boek

DE HERVORMDE KERK VAN ZWAAG
De kerk, het dorp, de geschiedenis

Vanaf zaterdag 13 november 2010 kunt u op de 
bekende openingstijden uw bestelde exemplaar 
afhalen in het Oost-Indisch Pakhuis.

In- en exterieur van 

de Hervormde Kerk in 

Zwaag
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Staande op de rijweg van Achter 
de Vest een foto nemen, dat gaat 
alleen nog op zondagochtend. 
Maar ook dan staan er auto`s 
geparkeerd. De foto boven is 
gemaakt voor 1910. Dat is te 
zien aan het stukje bebouwing 
helemaal links van het poortje, 
dat een gedeelte van de 

voormalige gymzaal laat zien, 
die in 1910 in gebruik werd 
genomen. Rechts langs de straat 
loopt een wit hekwerk. Nu is 
dat een gemetseld muurtje. 
Misschien was men toch 
bang dat kinderen onder een 
sporadisch voorbijrijdende auto 
zouden komen. Verder staat alles 

er vertrouwd bij. De Mariatoren 
staat er nog steeds. Alleen 
worden er nu op zondagochtend 
heel wat honden door hun 
‘sportieve’ eigenaren uitgelaten. 
Boven gaat het om een 
ingeslapen stadje en onder om 
uitgeslapen hondeneigenaars!

2 000990 053794

HOe HOOrn veranderde
Femke uiterwijk  
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