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Coen

''Het toeval is soms zo toevallig dat het geen toeval lijkt.''1 

Drie boeken die ik afgelopen weken las herinnerden mij aan 
de discussie over Jan Pietersz. Coen. De openingszin stond 
in Hoe een klein rotgodje God vermoordde, een intrigerend 
essay van Guus Kuijer. Ik las het aansluitend op Haatblaffers 
en draaikonten, ook van Kuijer. In deze onlangs verschenen, 
doorwrochte studie gaat Kuijer in op de moeizame geboorte 
van de tolerantiegedachte tijdens de Opstand in de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. De kiem daarvoor lag in 
het humanisme van Junius en zijn tijdgenoten. Junius' Batavia2, 
onlangs vertaald door Nico de Glas, is de eerste poging om de 
'identiteit' van de jonge republiek te verwoorden. De tolerantie 
die zijn navolgers 'uitvonden', was een grote stap voorwaarts 
op het pad van de beschaving. Beschaving die nog dagelijks 
bevochten moet worden. De Glas raadde mij het derde boek aan, 
Nieuw Amsterdam, van Russell Shorto, omdat het een goed beeld 
van de vroege zeventiende eeuw geeft.3 

Ik citeer om te beginnen uit het eerstgenoemde boek van Kuijer: 
''Het is nog niet zo lang geleden dat regeren zonder wreedheid 
ondenkbaar was, ook koningen met een goede naam, van 
David tot Karel de Grote, stonden tot aan hun lippen in het 
bloed van hun slachtoffers. 'Wijs bestuur' was een verwarrende 
combinatie van zorgzaamheid en wreedheid, hemel en hel.'' Ook 
na Karel de Grote waren bruutheid en wreedheid kenmerk van 
het gezag. Niet het minst van het kerkelijk gezag. De inquisitie 
kostte duizenden gelovigen het leven, net als het bewind van 
Filips II. De geuzen deden er in wreedheid niet voor onder. 
De reformator Calvijn was rechtstreeks verantwoordelijk voor 
de doodvonnissen van 400 mensen die anders dachten dan 
hij. Luthers opstelling in de Boerenoorlog ligt onder heftige 
kritiek. Zelfs de geniale vechtersbaas, stadhouder prins Maurits, 
was allerminst brandschoon. Hij tolereerde de wreedheden die 
in zijn naam werden begaan, of beging ze zelf, met als triest 
hoogtepunt de moord op Johan van Oldebarnevelt. 

In dit tijdsgewricht reisde Jan Pietersz. Coen in opdracht 
van de Verenigde Oostindische Compagnie naar Indië. Eerst 
als negentienjarige assistent koopman, later als gouverneur-
generaal. Een bliksemcarrière die mede werd ingegeven door 
zijn ijver, daadkracht, onbuigzaamheid en harde optreden in de 
Oost. Door bedrog van inlanders werd tijdens zijn eerste reis een 
vijftigtal koop- en zeelieden van de VOC voor zijn ogen vermoord 
of gedood. De steile calvinist Coen zou deze gebeurtenis nooit 
meer vergeten. Toen Coen later niet het monopolie op de 
handel in foelie en nootmuskaat wist te verwerven die de VOC 
wenste, en ontdekte dat de Bandanezen achter zijn rug om 
handel dreven met Engelsen en Portugezen, voerde hij een 
gruwelijke strafexpeditie uit op de eilandbewoners. Daarbij 
verloren vele duizenden inlanders het leven. Het kwam hem op 
een reprimande van de top van de VOC, de Heren XVII te staan. 

v o o r w o o r d

Maar desondanks benoemde de VOC hem voor een tweede 
termijn in Indië als gouverneur-generaal. Waar Coen schuldig 
is, zijn de bewindhebbers van de VOC als opdrachtgever dat 
niet minder. Los van het feit dat het aantal doden door de acties 
van Coen te gruwelijk voor woorden is, zou er sprake kunnen 
zijn van overdrijving. Zoals ondernemingen hun jaarcijfers zo 
fraai mogelijk presenteren en generaals het aantal vijandelijke 
doden opkloppen en de eigen verliezen bagatelliseren, zo hing 
Coen de stoere belangenbehartiger van de VOC uit. Vooral de 
Engelsen hebben de zaak opgeklopt. Maar moord is moord. Laat 
daar geen misverstand over bestaan. Het was geen genocide, 
zoals onder andere een Hoorns raadslid beweerde. Coens daden 
komen, ook achteraf niet, overeen met de criteria die de VN voor 
het misdrijf genocide in 1948 vaststelde. En dat ook in Coens' 
tijd het 'Gij zult niet doden', van de kansel werd gepreekt is een 
dooddoener. Immers de 'kerk' hield zich als dat uitkwam ook 
niet aan de Tien Geboden. 

Ik kom bij het boek van Shorto. Hij schrijft: ''De Engelsen 
wisten ongelooflijk veel voordeel te halen uit de affaire op 
Ambon4. Tientallen jaren voedde die de Engelse opvatting dat 
Nederlandse handelaren meedogenloze en hardvochtige vijanden 
waren. De Nederlandse lijst met gruweldaden was absoluut niet 
langer of korter dan die van de Engelsen, Portugezen of andere 
Europese bouwers van grootmachten, maar het geloof dat ze 
barbaarser waren, verlichtte de Engelse frustratie over het feit 
dat het kleine waterrijke land hen voorbij had gestreefd, in de 
race om de wereld.'' In een Engels pamflet5 uit die tijd, werden 
de Nederlandse misdrijven aan de andere zijde van de oceaan, 
Amerika, sensatiebelust beschreven. Tegelijkertijd wordt een 
Engelse kolonist geprezen die ''in één nacht veertienhonderd 
van hen [indianen] had omgebracht.'' Als 1400 indianen zich 
al lieten afslachten dan nog is die gruweldaad van de Engelse 
kolonist, uitgaande van het toen gebruikte wapentuig, fysiek 
onmogelijk. Psychologische oorlogsvoering.

Coen hanteerde barbaarse praktijken bij de uitvoering van zijn 
taak in de Oost. En de VOC was geen haar beter dan andere 
kolonisatoren in die tijd. Ook niet slechter. Het verleden kan niet 
ongedaan worden gemaakt. Dat in een periode van herlevend 
nationalisme, eind 19e eeuw, Coen een ereplaats in onze stad 
kreeg, moet in het teken van die tijd worden gezien. Nu zou 
er geen discussie over gevoerd behoeven te worden. Maar om 
alles wat ons met de bril van het heden op onwelgevallig is te 
verstoppen, dat gaat te ver. Laten we het verleden recht in de 
ogen kijken en laat de geschiedenis een permanente les voor ons 
zijn. Daarom is de oplossing van het Hoornse college een wijze: 
duidelijke informatie, meertalig, op de sokkel van het beeld.  
  1 De tekst was al gereed voor druk voordat Coen van zijn sokkel 

werd gerukt.     
2 Nico De Glas, Holland is een eiland. De Batavia van Hadrianus 
Junius (1511-1575); 2011     
3 De oorspronkelijke titel luidt: The Island at the Center of the 
World, The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony 
That Shaped America. De Nederlandse titel: Nieuw Amsterdam. 
4 Hoewel het in dat pamflet ging om het martelen van gevangen 
genomen Engelsen, plaatste de auteur dat feit in een bredere context. 
5 Shorto: ''Het pamflet was een schoolvoorbeeld van misleidende 
informatie in oorlogstijd''. 



115

  

Bij de voorplaat

Vele malen heb ik voor onze vereniging de bouwkunstcursus 
gegeven. Dat gebeurde 's avonds in de Oosterkerk. Nadat de 
cursisten vertrokken waren, was ik alleen in de kerk. De projector, 
het diascherm moesten worden opgeruimd. Daarna was de stilte 
in de kerk 'oorverdovend'. Zittend liet ik mijn blik door de kerk 
gaan. Ik genoot van die stilte, het zachte licht en de schaduwen. 
In het artikel 'Johannes Bosboom en Hoorn' herken ik dat gevoel 
in de werken van Bosboom. En dan natuurlijk speciaal bij die 
van de Noorder- en Oosterkerk. De manier waarop Bosboom 
zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen maakte, geeft een 
romantische sfeer weer, terwijl er tegelijkertijd sprake is van 
de Armenkerk, onderdeel van de Noorderkerk. De Oosterkerk 
stond er in 70-er jaren van de vorige eeuw nog verwaarloosd bij. 

Werd als kistenopslagplaats gebruikt. In de tijd van Bosboom stond er wel een dominee op de kansel. Toch 
creëerde Bosboom nogal eens zijn eigen werkelijkheid: het Oude Vrouwenpoortje aan het Kerkplein is als 
ingang van een kerkportaal gebruikt. Zie de voorplaat van ons blad! Ook op de afbeelding van de aquarel 
van de Boterhal op blz.141 staat de klokketoren er half achter i.p.v. ernaast. Maar behoort fantasie ook niet 
bij de romantiek? Ik wens u veel kijk-en leesgenot!      F.U.   

I N  d I T  N U M M E r
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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 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.
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Het stille geHeim acHter Het gele  teken, grOte OOst 35 
egbert Ottens

Toen ze al in de tachtig was leerde Gré Visser de 
geheimen van de computer kennen. Eenmaal de 
computer onder de knie, zette zij zich aan de 
beschrijving van haar lotgevallen in de Tweede 
Wereldoorlog waarover ze haar leven lang had 
gezwegen. Hoe zij in haar woning aan het Grote 
Oost, nummer 35, waarin nu Stripwinkel Het 
Gele Teken is gevestigd, zoveel mogelijk joden en 
verzetsmensen uit handen van de bezetter probeerde 
te houden en langzaamaan een steeds grotere rol in 
het Hoornse verzet kreeg. Een kleindochter zorgde 
ervoor dat haar herinneringen in kleine oplage in 
boekvorm verscheen. Op een middag, begin juli 
2011, bood Gré Visser een exemplaar daarvan aan 
Oud Hoorn aan. 

Margrieta (Gré) Visser werd in 1917 geboren als 
tweede kind van Kaatje, Catriena Anna Cromjongh 
en Taeke Visser. Oma Cromjongh had een water- en 
vuurwinkeltje in de binnenstad, opa Cromjongh 
was melkboer. Met zijn hondenkar bracht hij 
de melk rond. De Vissers waren afkomstig uit 
Friesland. Opa was een vurig aanhanger van 
Domela Nieuwenhuis. Vader Taeke was vrijdenker, 
antimilitarist en lid van de Vrije Socialisten. Zijn 
politieke beginselen verhinderden niet dat hij in 
1914 werd gemobiliseerd. Pas in 1919 keerde hij 
berooid huiswaarts. Hij vond werk bij de Horna 
Melkfabriek en enige tijd later als sleper van 
telefoonpalen bij de firma Koops aan het Nieuwe 
Noord. Door een ongeluk kon hij zijn werk niet 
langer uitoefenen. Na jaren kwakkelen begon hij als 
pluimveehouder. Eerst op een stukje land van opa 
nabij de Holenweg, daarna aan het Weeltje, in de 
huidige Grote Waal. 

In 1936 trouwt Gré met Jan Ruiter, die zij kent van 
een cursus Esperanto en de vredesbeweging. Met 
Jan begint ze een filiaal van coöperatie De Tijdgeest 
in textiel en woninginrichting in Wieringerwerf. 
Twee jaar later neemt Jan de gok en huurt samen 
met zijn broer Piet het pand Grote Oost 35 om 
er zelfstandig een zaak te beginnen: Meubelzaak           
De Gebroeders Piet en Jan Ruiter. Gré en Jan betrekken 
de woning boven de zaak. De huur is aanvankelijk 
hoog, het huis groot, maar problemen zien ze niet. 
Er moet hard worden gewerkt. Met een groeiende 
klandizie gaat het hen beiden voor de wind. In de 
spaarzame vrije uren is er tijd voor een uitgebreide 
vriendenschaar en soms een korte vakantie. Al snel 
wordt de oudste zoon, Bart, geboren.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
proberen Gré en Jan zo goed als dat gaat hun 
leven voort te zetten. Aanvankelijk lukt dat, maar 
langzaamaan draait de bezetter de duimschroeven 
aan en verandert het leven in Nederland. 
Goederen komen op de bon, mensen krijgen 
persoonsbewijzen die ze verplicht bij zich moeten 
dragen. Op die van de joodse bewoners komt 
een 'J', net zoals op hun stamkaarten in het 
bevolkingsregister. Tegen een kleine vergoeding 
is Jan Ruiter bereid om de bonkaarten voor zijn 
klanten bij het distributiekantoor op te halen en 
bij hen thuis te bezorgen. Hij wint het vertrouwen 
van de ambtenaren en na korte tijd krijgt hij de 
bonkaarten mee zonder dat de achtergrond van 
de ontvangers wordt gecheckt. Joodse inwoners in 
Hoorn en familie van in Duitsland te werk gestelde 
mannen, krijgen nog steeds bonkaarten. Door 
het gebrek aan controle lukt het zelfs om extra 
bonkaarten te regelen voor het ontluikende verzet. 

April 1942 vraagt een bekende van de Ruiters, 
de Amsterdamse verzetsstrijder Tom Rot2, of zij 
komende zomer een onderduikplek voor een joods 
artsengezin kunnen verzorgen. Dokter Mustaaf krijgt 
uiteindelijk een ander adres in Hoorn, maar eenmaal 
bekend dat Gré en Jan hun huis voor onderduikers 
openstellen komt het volgende verzoek al snel. 
Januari 1941 is Bob geboren een handenbindertje. 
Als de winkeldeur open staat smeert hij hem soms en 
moet zijn moeder hem ver van huis weer terughalen. 
Dat is een mooie smoes om de cliëntèle mee te delen 
dat de winkel uit voorzorg voortaan gesloten is en 
alleen na aanbellen geopend wordt. Een belangrijker 
reden voor het besluit is dat onverwacht ongewenste 
bezoekers niet plompverloren kunnen binnenvallen. 
De eerste onderduikers zijn Sjuul Soesman en 
zijn vrouw Sonja. Hij is handelsreiziger in textiel. 
Wanneer Soesman zijn oude klanten vaarwel komt 
zeggen omdat het echtpaar zich moeten melden 
voor vertrek naar Westerbork, bieden Jan en Gré hen 
onderdak in hun woning aan. Enkele weken later 
worden ze opgehaald uit Wassenaar. Niet veel later 
brengt Gerrit Boekhoven Edo en Truus van Emden, 
leden van de linkse verzetsgroep ISB uit Twente naar 
het adres Grote Oost 35. Daarna volgt de moeder 
van Sonja. Zij zou met haar dochter die in een tehuis 
voor joodse gehandicapten in Apeldoorn werkt 
komen. Maar als het zover is laat Sonja's zus haar 
patiënten niet in de steek. 

Nu het huis steeds voller wordt moeten Gré en Jan 
voorzichtiger zijn. Hun buren zijn te vertrouwen, 

Gré Visser, juli 2011, bij 

Oud Hoorn 
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Het stille geHeim acHter Het gele  teken, grOte OOst 35 
maar de sigarenwinkelier is nogal los van tong. 
Voor hij het weet praat hij zijn mond voorbij. Steeds 
meer ruimtes in het achterhuis worden geschikt 
gemaakt voor de groeiende groep onderduikers. 
Frits en Hilde volgen, een nicht van Sonja en 
haar man. Met de zeven onderduikers is het soms 
gezellig, maar de spanning valt ook wel eens te 
snijden. Vooral Truus, die een zeer joods uiterlijk 

heeft, kost het grote moeite om binnen te moeten 
blijven. Met de nabijgelegen Ortskommandantur 
van de Duitsers aan het begin van het Grote Oost, 
in het Drechterlandhuis, de Waterschapspanden, 
op de nummers 2 en 4, moet men dus voorzichtig 
zijn.3 
Gré's vader mag aanvankelijk ook niets van de 
activiteiten van zijn dochter en schoonzoon weten. 
Hij komt nog wel eens in het café en ook hij zou 
dan misschien iets kunnen laten vallen. Wanneer 
vader Taeke uiteindelijk toch de verrichtingen 
van zijn kinderen aan de weet komt, brengt hij 
wekelijks vlees van de schapen die hij slacht. Sjuul, 
slagerszoon, maakt van de schapenkoppen ragout 
of soep. Steeds nieuwe onderduikers melden zich 
op het adres of worden door bekenden of het verzet 
afgeleverd. Sommigen blijven een maand voordat 
ze naar veiliger oorden gebracht kunnen worden, 
zoals het vierjarige dochtertje Ida wier ouders het 

bekende persbureau Vaz Dias runden. Een bekende 
toneelspeelster bracht haar bij de Ruiters, waarna 
Gré en Jan voor een veilig adres zorgden.  

Wanneer Hoorn 500 evacués uit Den Helder 
moet opvangen komt dokter Romeijn langs. Hij 
veronderstelt dat de autoriteiten ook het grote pand 
aan het Grote Oost daarvoor willen gebruiken. 

Daarom brengt hij een drietal mensen dat volgens 
hem te vertrouwen is. Een oudere moeder, die 
voortdurend psalmen zingt, met haar dochter en 
zoon. Zij krijgen de achterkamer beneden, terwijl 
de oorspronkelijke winkel tot huiskamer wordt 
ingericht. Inmiddels wonen er zestien mensen in 
het pand. Zestien mensen en één wc. 

Gré en Jan hebben een goed contact met het 
verzet in Groningen. Regelmatig worden vandaar 
vervalste persoonsbewijzen, bonkaarten en stempels 
opgehaald. Daarvoor heeft Gré een speciaal korset 
gemaakt. Onderweg vinden verschillende controles 
plaats, onder meer als de boot van Staveren wordt 
genomen. Eén keer wordt Gré zelfs gevraagd om 
met een haar bekende verzetsstrijder mee te gaan 
om wapens naar Utrecht te brengen. De Ruiters zijn 
inmiddels de spil in het plaatsen van onderduikers 
bij gezinnen in West-Fiesland. 

Grote Oost 35, links eind 

jaren vijftig en nu
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In 1943 biedt de eigenaresse van het pand de 
woning te koop aan. Veertien dagen krijgen Gré 
en Jan de tijd om het te kopen. Lukt dat niet dan 
wordt de huur opgezegd. Met moeite weten ze het 
financieel te regelen. Kort nadat de papieren bij de 
notaris zijn gepasseerd komt een hoge ambtenaar 
van de gemeente kijken of alles wel klopt. Gré doet 
haar uiterste best om de man die alle vertrekken wil 
inspecteren om de tuin te leiden. Het hoofd van de 
tekenkamer, ook actief in het verzet, biedt een dag 
later zijn excuses aan dat hij Gré niet eerder heeft 
kunnen waarschuwen. Tegelijkertijd vraagt hij of ze 
enige tijd onderdak kan bieden aan een man, wiens 
zoontje van negen maanden elders is gevonden 
en afgevoerd. Ook de moeder komt, die niet mag 
weten dat haar kind niet meer in leven is. Pas na de 
oorlog wordt haar dat verteld. 

De Duitsers hebben in de gaten dat er met de oude 
stamkaarten wordt geknoeid. Ze besluiten dat deze 
allemaal moeten worden omgewisseld, waardoor 
de kaarten van de joodse inwoners er vanzelf 
uitvallen. In Groningen krijgt Gré tweehonderd 
nieuwe kaarten mee, waarmee opnieuw bonkaarten 
verkregen kunnen worden. Niet veel later melden 
zich Coen van Emden Boas en zijn vrouw Magda 
voor enkele maanden. Eenmaal voorzien van valse 

identiteitspapieren gaan zij naar Amsterdam terug. 
Het is Gré inmiddels duidelijk dat haar man  het 
met de huwelijkse moraal niet al te nauw neemt. 
Steeds vaker blijft hij weg van huis. Hij legt het 
aan met de vrouw van Gré's broer en papt ook met 
andere vrouwen in huis aan, wat tot toenemende 
spanningen leidt. Haar derde zwangerschap eindigt 
in een dramatische miskraam. Zo nu en dan wordt 

het Gré allemaal te veel, de spanning van al die 
onderduikers, de spanning tussen de mensen, 
het gedrag van haar man Jan, en de zorg voor de 
kleine Bob en zijn broertje Bart. Toch weet ze vol 
te houden. 
Een grote huiszoekingsoperatie, waarbij de Duitsers 
aan het Grote Oost van huis tot huis gaan, onder 
andere om huisraad en woningtextiel in beslag te 
nemen, eindigt als door een godswonder bij het 
huis naast de Ruiters. Nieuwe bewoners melden 
zich. Een neef die bij een razzia voor tewerkstelling 
naar Duitsland wist te ontsnappen, buren van de 
familie Van Emden Boas en ene Simon, die tijdens 
de treinrit naar Westerbork in de provincie Utrecht 
uit de wagon sprong. Simon komt met zijn vrouw 
die op deportatie wachtte. 

Zo goed en zo kwaad als dat gaat worden de 
hoogtijdagen gevierd. Sinterklaas, Kerst, Oud en 
Nieuw, verjaardagen. Voor de verjaardag van Gré 
voeren de bewoners zelfs een revue op. Gré moet 
steeds vaker de Streek in om eten te kopen. Als 
het haar lukt om grotere hoeveelheden voedsel 
te bemachtigen wordt dat door de knechten van 
de zaak met de bakfiets opgehaald en thuis in de 
kelder opgeslagen. Cohen en Marietje worden uit 
Amsterdam opgehaald, een zakenrelatie van de 
Ruiters. De Landelijke Organisatie voor hulp aan 
Onderduikers, kortweg LO genoemd, vergadert 
soms aan het Grote Oost 35. Afgesproken wordt dat 
Gré haar huis openstelt voor noodopvang. Een paar 
dagen, soms vele maanden, totdat vaste opvang is 
geregeld. De ouders van het paar dat al eerder door 
de familie Van Emden Boas is gestuurd, kloppen nu 
ook voor onderdak aan. De man was directeur van 
een grote sociale verzekeringsbank in Berlijn. De 
familie vluchtte in 1933. 

Juni 1944 wordt weer ten huize van Gré vergaderd. 
Anton van Bronkhorst, die een kamer bij de familie 
had en tussen de middag altijd aan het Grote Oost 
kwam eten, is die middag in de trein naar Alkmaar 
opgepakt. Bij een mislukte wapendropping bij 
Rustenburg hebben de Duitsers een Alkmaarse 
knokploeg gevangen genomen. Als bekend wordt 
dat Anton ook koerier voor die groep was, besluit 
Verbeek4, voorzitter van de LO in Hoorn, dat 
alle onderduikers zo snel mogelijk weg moeten. 
Iedereen neemt een of enkele mensen mee. Gré 
vertrekt met de beide jongens naar haar ouders 
om een dag later terug te gaan en de koffers van 
de bewoners te pakken. De mensen zijn hals over 
kop vertrokken, niemand heeft iets mee kunnen 
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nemen. Zo nodig wil ze ook stempels en vervalste 
papieren die nog in huis kunnen liggen verstoppen. 
Alles wordt op de bakfiets gezet die door de zoon 
van kruidenier Posthuma, Jo, in de schemer naar 
het magazijn van zijn vader wordt gebracht. Snel 
pakt Gré nog een kluit boter uit de kelder en 35 
rokersbonkaarten, die ze in haar fietstassen stopt. 
In de haast grist ze een nieuw overhemd mee, 
van één van de bewoners, dat nog ingepakt lag te 
wachten. Onderweg naar de boerderij wil ze het 
afgeven op het adres waar de man is ondergedoken. 
Had ze dat maar niet gedaan. Ze wordt door 
vier landwachters opgewacht en meegenomen. De 
rokerskaarten worden gevonden en besloten wordt 
om een kijkje te nemen in de verlaten woning. 
''Het is zwarte handel'', zegt Gré. Ze weet dat 
de straf daarvoor minder zwaar is dan voor het 
verbergen van joden. Helaas wordt ook een brief 
met het nieuwe adres van Edo en Truus gevonden. 
Ze schreven dat ze daar weg willen. Of Jan en Gré 
een ander schuiladres kunnen zoeken. Gré wordt 
voor een eerste verhoor meegenomen naar de 
voormalige woning van de burgemeester aan de 
Roode Steen, het huidige Rozenkruizerspand, waar 
de landwachters hun Hoornse kwartier hebben. 
Daar wachten ook enkele anderen die die dag 
door de landwacht zijn opgepakt. Niet veel later 
worden Edo en Truus en Piet Brakenboer binnen 
gebracht.5 Na het eerste verhoor volgt een verhoor 
door een Duitse Feldwebel. Gré herhaalt haar 
verhaal dat ze eerder de landwachters opdiste. Het 
slechte huwelijk en dat haar man haar dwong om 
onderduikers op te vangen voor het geld. In zijn 
rapport schrijft de Duitse militair vermoedelijk dat 
Gré onschuldig is. 

Maandag 15 juni 1944 wordt Gré Ruiter samen 
met zes andere arrestanten op transport naar 
Amsterdam gezet om door de Sicherheitsdienst in 
de Euterpestraat verhoord te worden. Met de trein 
over Alkmaar onder begeleiding van 14 bewapende 
en bange landwachters omdat ze misschien wel door 
het verzet overvallen kunnen worden. Gré vreest 
naar een concentratiekamp te worden afgevoerd. 
Na lang wachten roept het hoofd van de SD, Willy 
Lages, haar binnen. Hij leest het rapport uit Hoorn. 
''Er staat dat je onschuldig bent. Dat je door je man 
gedwongen werd om joden onder te brengen, en 
dat je eigenlijk niet goed wist wat je deed.'' Even is 
het stil. Dan schreeuwt hij, gepaard met een paar 
grove vloeken: 'Donder op.' Gré haast zich weg, 
het gebouw uit, de Euterpestraat uit. Weg, zo snel 
mogelijk naar de familie Van Emden Boas, die haar 

tot rust brengt. Met de laatste trein keert Gré in 
Hoorn terug, waar agent Stapel haar opwacht. Hij 
had een seintje gekregen dat ze terug zou komen en 
brengt haar zo snel mogelijk naar haar ouderlijke 

woning aan het Weeltje. Maar daar is alleen haar 
vader. Haar twee zoontjes zijn uit voorzorg met 
Gré's moeder naar een tante in Weesp gegaan. Later 
brengt vader haar met de fiets naar Weesp. Van man 
Jan hoort Gré al die tijd niets. Een advocaat van het 
verzet regelt de aanzet voor echtscheiding wegens 
moedwillige verlating. Als Gré eindelijk met haar 
beide jongens in haar huis terugkeert heeft de 
Landwacht Hoorn net verlaten. 

Lang duurt de rust niet. Binnen enkele maanden 
komt het NSF, het Nationaal Steunfonds, een 
ondergrondse bank die het verzet steunt, in de 
persoon van Wally van Hall langs, met de vraag of 
de woning toch weer als schuiladres mag worden 
gebruikt. Voor noodgevallen. Walraven van Hall6, 
broer van de latere burgemeester van Amsterdam, 
komt vaker aan met valse papieren en geld dat door 
Gré onder de onderduikers in Hoorn en omgeving 
wordt verdeeld. 
En geleidelijk keert ook een aantal oude bewoners 
terug. Niet veel later volgen nieuwe onderduikers, 
Ellen, een violiste bij Heck aan het Rembrandtplein 
in Amsterdam en haar man. Eind 1944 is Gré 
voortdurend op pad op zoek naar eten en nieuwe 
onderduikadressen in de regio. Ze ziet haar man 
Jan nog een enkele keer, maar de relatie met 
zijn schoonzus verhindert dat het tussen hem 
en Gré nog goed komt, alle beloftes van Jan ten 
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spijt. Neergeschoten piloten op weg naar Portugal 
verblijven enkele nachten aan het Grote Oost 35. 
Wanneer Gré misschien roodvonk heeft bezorgt de 
dokter haar een verklaring dat er een besmettelijke 

ziekte in haar huis heerst. ''De komende zes weken 
zul je geen last meer hebben van de Duitsers'', 
zegt hij. Nieuwe onderduikers laten zich niet 
door het plakkaat op de deur afschepen. Jaap 
van Praag komt. Hij zat bij Tom Rot, die zelf als 
gijzelaar in Vught vastzit, in de verzetsgroep. 
Vervolgens een opticien, Steef, uit de Amsterdamse 
Beethovenstraat, en Sytze, één van de  deelnemers 
aan de befaamde, later verfilmde, overval op de 
Leeuwarder Blokhuispoortgevangenis. Nog één 
maal moeten allen vluchten omdat een inval van 
de Duitsers wordt gevreesd, maar als deze uitblijft 
keert iedereen terug. 

Tegen het eind van de oorlog wordt Gré door het 
verzet naar de pastorie van de rooms-katholieke 
kerk in Obdam ontboden. Jan, die toevallig thuis 

is, wil mee. Maar Gré weet dat af te houden. Ab 
en Henk komen vervolgens binnen. Eén vraag 
hebben ze maar. Of Jan een partij bonkaarten van 
het verzet aan de baas van het stationsrestaurant 
heeft verkocht? Als dat zo is moet hij worden 
geliquideerd. ''Wij hebben de opdracht om dat 
uit te voeren.'' Gré twijfelt aan haar man, maar 
ontkent. Ze waarschuwt Jan maar zwijgt over de 
voorgenomen liquidatie. Hij moet zichzelf maar 
zien te redden.  

Op 4 mei 1945 brengt Het Parool het verlossende 
bericht van de Duitse overgave en de bevrijding. 
Aan het Grote Oost is het feest. De volgende dag 
maakt fotograaf Visser, geen familie, een foto van 
alle mensen die met de hulp van Gré en Jan en vele 
anderen door de oorlog heen geholpen zijn. Visser 
heeft nog voldoende materiaal om voor iedereen 
een afdruk te maken. Het is de laatste keer dat 
allen samen zijn. Iedereen vertrekt, op zoek naar 
de eigen familie, het eigen huis, naar Palestina. 
Het huwelijk van Gré en Jan valt niet te redden. 
De scheiding wordt uitgesproken. Jan krijgt de 
woning toegewezen, Gré weigert uit boosheid de 
10.000 gulden die hij haar daarvoor moet betalen. 
Na omzwervingen in Amsterdam, keert zij naar 
Hoorn terug. Het lukt haar het winkeltje van 
kleermaker Feller te huren, die in de nadagen van 

Jaap Wiggers, vrijwilliger bij Beeldbeheer van 
Oud Hoorn, heeft jaren bij de Gebroeders Jan 
en Piet Ruiter gewerkt. ''Het was een complete 
woninginrichtingszaak, waar vloerbedekking, 
traplopers, matrassen, ledikanten en meubilair 
te koop was. Ik stikte in de werkplaats ach-
ter het pand de nieuwe beddentijken. Daar 
leerde ik het vak van stoffeerder. Er was voor 
mij als jochie weinig bekend over wat er in 
het pand gebeurde al werd er wel eens over 
gefluisterd. Pas toen de zaak aan het Grote 
Oost met planken was dichtgetimmerd, hoorde 
ik dat mevrouw Ruiter naar het huis van de 
Landwacht aan de Kaasmarkt (nu Roode Steen) 
was gebracht.'' Tijdens een wandeling door de 
stad hoorde Jaap van schoondochter Wil Ruiter 
dat Gré Visser haar levensgeschiedenis had 
geschreven. Hij vroeg of hij het voor het archief 
van Oud Hoorn zou kunnen krijgen. Een paar 
weken later werd hij gebeld. Er volgde een 
afspraak en tot zijn verrassing kreeg Jaap het 
boekje mee. 
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de oorlog bij Arnhem sneuvelde. De kleine Bart 
wordt op voorspraak van de kinderbescherming 
door de rechter aan de vader toegewezen, ondanks 
de afspraak dat beiden zich voor de opvoeding 
van de kinderen verantwoordelijk zouden voelen. 
Mogelijk dat het eigendom van de woning Grote 
Oost 35 daar een rol bij heeft gespeeld. Jan is daar 
met de vrouw van Gré's broer gaan wonen. Gré 
is naarstig op zoek naar een huurwoning, maar 
die zijn de eerste jaren na de oorlog nauwelijks 
te vinden. Enkele jaren later vindt Gré alsnog het 
geluk in de persoon van Piet Pronk, met wie ze 
trouwt. Hij is negen jaar ouder, dan zij. In 1972 
overlijdt Piet, 64 jaar oud. 

1 Toen was ik Greetje van Hoorn… nu Gré Visser kwam uit in april 2009. Het boekje geeft ook een aardige sfeertekening van het 
milieu in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waarin mevrouw Gré Visser opgroeide. 
2 Tom Rot (1909-1982) was journalist en verzetsstrijder. Hij richtte het illegale blad De Vonk op.
3 De dames Dell en Van Vliet, onderwijzeressen, bewoonden de conciërgewoning in het Waterschapshuis. Zij mochten daar 
blijven wonen van de Duitsers. Zowel boven als beneden boden de dames onderdak aan veel onderduikers. Op 3 mei 1996 
werd ter herinnering aan hun moedige daden door Vereniging Oud Hoorn een plaquette aan de gevel aangebracht. 
4 P. Verbeek, in de oorlog bekend als oom Koos, lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk van Hoorn, nam al 
vroeg aan het verzet in Hoorn deel. Hij behoorde volgens drs. J.P.H. van der Knaap in De Banken zijn hard (blz.113) tot ''de 
Gideonsbende, die de stoot gaf tot het ontstaan van LO en LKP (Landelijke organisatie steun onderduikers en de Landelijke 
Knokploegen).'' Vanaf 1945 zat hij dertien jaar voor de ARP in de Hoornse gemeenteraad. Verbeek, geboren in Noordwijk in 
1882, overleed in 1966.
5 Geen van hen overleeft de oorlog. 
6 Walraven van Hall werd in januari 1945 door de Duitsers opgepakt en een maand later in Haarlem gefusilleerd.
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Het gebOOrteHuis van Hadrianus  Junius

Piet scHrickx 

Op 1 juli 2011 was het precies 500 jaar geleden dat 
Adriaen de Jonge werd geboren in een huis aan de 
Kerkstraat te Hoorn. Hij is vooral bekend geworden 
onder de verlatiniseerde naam Hadrianus Junius en 
was een van de meest geleerde Nederlanders.
Omdat ervan uitgegaan wordt dat Kerkstraat 9 de 
plek is waar het geboortehuis van Junius gestaan 
heeft, is daar onlangs (1 juli) een plaquette met een 
afbeelding van Junius onthuld en op de puibalk een 
opschrift met oude tekst aangebracht. Tot voor kort 
was de precieze plek van het huis van Junius nog 
vrij onzeker. Hoe de juiste plek bepaald is, dat is te 
lezen in dit artikel.

Velius omschrijft in zijn kroniek het geboortehuis 
van Junius als het huis aan de Kerkstraat ''daer 
het Verken uythangt''. Hieruit blijkt in onze tijd 
niet om welk pand het precies ging. Vanwege deze 
omschrijving is een gegeven uit het kohier van de 
10e penning in 1561 opvallend. Als eigenaar van 
een huis aan de Kerkstraat wordt daarin genoemd: 
'Simon int Vercken'. Onder deze zelfde naam 
verhuurt hij ook nog twee huizen en wordt dan in 

een bijlage (contrarol) genoemd Simon Varckeman. 
Dit huis aan de Kerkstraat zal dus hetzelfde huis 
zijn als het huis dat Velius noemt in zijn kroniek, 
waarin hij gebeurtenissen beschrijft tot en met het 
jaar 1629. In het kohier van de 10e penning blijkt 
het huis te staan aan de westzijde van deze straat. 
De juiste plek van het huis valt goed te situeren. 
Alvorens deze plek te bepalen, wil ik nog op enige 
gebeurtenissen en beschrijvingen ingaan die te 
maken hebben met dit geboortehuis.

Verblijf van Hadrianus Junius
Het huis van Junius moet kennelijk vóór 1561 
in andere handen zijn overgegaan. Wanneer dit 
ongeveer gebeurd zal zijn, houdt verband met 

de woon- en leefomstandigheden van Junius en 
zijn ouders. Na zijn jeugd in de Kerkstraat gaat 
Hadrianus Junius in Haarlem naar de Latijnse 
school. Daarna volgt hij diverse studies, met name 
geneeskunde en taalkunde, in verschillende steden 
in het buitenland. Tussendoor is hij wel enkele 
keren in Hoorn geweest, o.a. in 1537, na zijn 
studie in Leuven. Hij zal toen de ziekte van zijn 
vader Petrus Junius hebben meegemaakt, die 13 
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Het gebOOrteHuis van Hadrianus  Junius

november 1537 overleed. Hij heeft een grafschrift 
(epitaaf) laten vervaardigen op het graf van zijn 
vader, die een belangrijk persoon was geweest voor 
Hoorn (hij was secretaris en vijfmaal burgemeester 
van Hoorn, onder de naam Pieter de Jonge). Na zijn 
studies verbleef Junius enige tijd als geneesheer in 
Engeland, waarna hij vanaf ca. 1550 in Haarlem 
woonde, aldaar trouwde, en behalve als geneesheer 
zich ook bezighield met historie en taalkunde. 
Volgens Velius is hij nog een 'wijltijds' in Hoorn 
geweest. Wie weet, zal het huis aan de Kerkstraat 
in een van de keren dat hij in Hoorn verbleef, 
verkocht zijn, misschien al voordat hij zich in 
Haarlem vestigde. Uit een ander kohier van de 10e 
penning, van 1553, blijkt aan de westzijde van de 
Kerkstraat in ieder geval geen De Jonge (of Junius) 
meer te wonen. Vóór 1561 is eigenaar geworden 
een persoon die met varkens te maken had of 
wellicht een vleeshouwerij had, 'Simon int Vercken'. 
De moeder van Junius, Mary Dircx, is mogelijk 
verhuisd. In het kohier van de 10e penning uit 
1561 wordt ene Mary Dircx genoemd, wonend aan 
het Grote Noord vlakbij de Kerksteeg. Dat zou zijn 
moeder kunnen zijn. Zijn dochter Clara, gehuwd 
in 1577 met Meynaert Verlaen uit Hoorn (in 1584 
burgemeester aldaar), woonde naderhand wel in 
Hoorn, maar niet aan de Kerkstraat. 
Tijdens de belegering van Haarlem door de 
Spanjaarden (1572-1573) zag Junius nog kans 
naar Delft te gaan. Daarna ging hij met zijn gezin 
in 1574 naar Middelburg om aldaar als geneesheer 
op te treden. Hij was tevoren voor de tweede keer 
getrouwd. Door een opgelopen ziekte overleed hij 
echter al in 1575, te Arnemuiden. Zijn stoffelijke 
resten werden enige jaren later bijgezet in de 
Koorkerk van Middelburg.

Uit deze verkort weergegeven verblijfomstandig-
heden van Junius blijkt in ieder geval dat hij, na 
zijn vroegste jeugd, niet in Hoorn is gaan wonen, 
alhoewel hij er nog wel enkele keren verbleef.

De gedenkwaardige persoon Junius
Velius vond Hadrianus Junius een indrukwekkende 
persoonlijkheid en heeft gebruik gemaakt van zijn 
geschiedschrijving en ook van die van zijn vader 
Petrus Junius. Tevens heeft hij het een en ander 
over de familie Junius beschreven in zijn kroniek.
Ook na de dood van Velius (1630) bleef Hadrianus 
Junius een gedenkwaardig persoon en men heeft 
dat op een gegeven moment tot uitdrukking willen 
brengen door gedenktekens aan te brengen op zijn 
geboortehuis. Zware stormen met wateroverlast in 

de vijftiger jaren leverden nogal wat problemen in 
de stad op. Ook was er een heel zware storm in 
1660, waarbij zeer veel huizen werden beschadigd, 
zoals in de kroniek van Abbing (1841) valt te 
lezen. Dat leverde vele herstelwerkzaamheden op. 
Wellicht heeft men toen ook het geboortehuis van 
H. Junius aan de Kerkstraat verbouwd en in de gevel 
een beeltenis van hem aangebracht met daarbij een 
vers van dichter Henricus Bruno. Deze persoon 
woonde vanaf 1650 in Hoorn (geb. Middelie 1617, 
ov. Hoorn 1664) en was conrector van de Latijnse 
school. In ieder geval is de verbouwing gebeurd 
vóór 1666, in welk jaar Gerard Brandt (leraar van 
Remonstrantse Gemeente te Hoorn 1660-1667) en 
Pieter de Groot (raadpensionaris van Amsterdam) 
samen een rondwandeling maakten door Hoorn en 
via de Nieuwstraat langs het huis kwamen met de 
beeltenis van Junius, zoals Abbing vermeldt in zijn 
beknopte kroniek uit 1839.

Feyken Rijp schrijft in zijn Chronyk van 1706 ook 
over de aanwezigheid van een beeltenis van H. Junius 
met eronder een vers van H. Bruno aan de gevel van 
het huis, waar H. Junius is geboren. En Sebastiaan 
Centen schrijft hetzelfde in zijn aantekening in 1740 
bij de kroniek van Velius (4e uitgave), en vermeldt 
dat de beeltenis uitgehouwen is in steen en dat de 
tekst van het vers van Bruno is:
Hier lag eerst Junius noch taal-loos als een Kind. 
Wiens wedergâ men niet in zeven Talen vind.

Een verguld varken?
Opmerkelijk is dat zowel Rijp als  Centen geen gewag 
maken van de aanwezigheid van een uithangteken 
met een varken. Dit doet veronderstellen dat er na 
Velius' tijd mensen wonen die niets met varkens te 
maken hebben en dat sindsdien dit uithangteken 
verwijderd is. Opvallend is dat P. Scheltema in 
een boek uit 1836 (Diatribe, proefschrift over  
Junius), waarin hij o.a. de situatie beschrijft van het 
geboortehuis van Hadrianus Junius in de 18e eeuw, 
wel melding maakt van een varken. Zo schrijft hij 
dat de beeltenis van Junius zich bevindt tussen 
twee glasramen op de bovenverdieping met eronder 
op de puibalk het vers van Bruno en lager onder het 
beeld een van hout of steen ingemetseld varken, dat 
verguld was.
P. Scheltema (1812-1885) was een letterkundige 
die zich wijdde aan wetenschappelijk historisch 
onderzoek. Hij woonde niet in Hoorn, maar in 
Amsterdam, alwaar hij ook geboren is. Hij heeft zich 
o.a. verdiept in het leven van H. Junius. Korte tijd 
was hij leraar in Middelburg. De kennis betreffende 
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het huis waar Junius in Hoorn geboren was, heeft 
hij verkregen, zoals hij in zijn boek aangeeft, via 
handgeschreven teksten van J. de Crane. Deze 
persoon is in 1758 in Hoorn geboren (overl. 
Franeker 1842) en heeft een wetenschappelijke 
carrière gemaakt; hij was hoogleraar in Franeker. 
J. de Crane heeft vóór 1836 aan P. Scheltema 
geschreven dat het huis van Junius ruim honderd 
jaar tevoren de uiterlijke gedaante van de 18e eeuw 
verkregen heeft, zoals P. Scheltema vermeldt in zijn 
boek. Dit zou inhouden dat in het begin van de 18e 
eeuw het huis weer een verandering ondergaan zou 
hebben. Dit is uiteraard mogelijk, maar daar zijn 
geen gegevens van bekend.
J. de Crane, niet meer wonend in Hoorn, was toch 
nog min of meer op de hoogte van de gevel van het 
huis dat aan de Kerkstraat tot stand was gekomen. 

Hij schreef aan P. Scheltema dat het huis aan de 
westzijde van de straat stond en dat de beeltenis van 
H. Junius uitgebeiteld was in een eikenhouten blok, 
dat wit geverfd was en daardoor het voorkomen 
van steen had. Merkwaardig is dat De Crane 
vermeld zou hebben dat lager onder het beeld van 
Junius een varken in de gevel gemetseld was met 
als opschrift: 'het vergulde Varcken'. De vraag is of 
men mogelijk in de 18e eeuw een soort gevelsteen 
met varken heeft aangebracht als herinnering aan 
een eerdere gevelsituatie met een varken. Heeft 
De Crane dit alleen maar verondersteld? Of heeft 
Scheltema die mededeling van De Crane verkeerd 
begrepen? De Crane wist kennelijk wel dat er ooit 
(in de tijd van Velius) een varken uithing en zal dat 
wellicht aan P. Scheltema bericht hebben.

Verbouwing eind 18e eeuw
Later in de 18e eeuw, in 1781, vond er overigens nog 
wel een verbouwing plaats. Hierover schrijft Hendrik 
Carbasius (1761-1823) in zijn handschriften, die 
H. Saaltink gebruikt heeft voor zijn boek als 
vervolg op de kroniek van Velius (uitg. 1992). Hij 
vermeldde dat het huis aan de Kerkstraat waar 

Adrianus Junius geboren was, wiens beeltenis in de 
gevel stond met een onderschrift, werd verbouwd 
en een nieuwe voorgevel kreeg. 
Dat Carbasius dit vermeldt, heeft mogelijk te 
maken met het feit dat zijn vrouw Maria Berkhout 
de dochter was van Ludowina Berkhout-Verloren, 
die eigenaresse was geworden van een pand aan 
de Kerkstraat. Deze schoonmoeder van Hendrik 
Carbasius had het pand geërfd in 1780 van haar tante 
Marijtje Buys (overl. jan. 1780). Marijtje Buys was 
in 1724 getrouwd met Isaac Wesselz. Maarschalck 
(overl. 1761). Uit het verpondingsregister van 
1733 valt af te leiden dat Isaac Maarschalck al 
vóór 1733 eigenaar is van het pand en dat het 
huidige adres ervan is Kerkstraat 9. Uit het vervolg 
van dit artikel (de plaatsbepaling) zal blijken dat 
Kerkstraat 9 hetzelfde huis is als het 'Juniushuis'. 
De weduwe Marijtje Buys wordt tussen 1761 en 
1780 op ditzelfde adres als belendster genoemd 
van naaste buurpanden bij verkopen van die 
panden. Aangenomen kan worden dat zij er 
woonde. Na 1780 wordt de weduwe Ludowina 
Verloren als belendster genoemd, die er mogelijk 
woonde tot haar dood in 1803. Wellicht woonde 
zij er aanvankelijk samen met enkele van haar 
kinderen, zoals Maria die in 1785 trouwde met 
Hendrik Carbasius. In 1803 wordt als bewoonster 
opgegeven de weduwe van Boudewijn Carbasius, 
die de moeder was van Hendrik Carbasius. 
Gerard Berkhout en Ludowina Verloren (gehuwd in 
1753) hebben kennelijk het huis in 1780/81 laten 
verbouwen. Helaas is G. Berkhout in november 
1780 verongelukt.

J. de Crane kan meegemaakt hebben dat het huis 
aan de Kerkstraat in 1781 verbouwd werd en een 
nieuwe gevel kreeg. P. Scheltema maakt er namelijk 
melding van in een boek uit 1844 ('Oud en nieuw 
uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde'), 
met daarin een hoofdstuk over H. Junius en 
zijn geboortehuis. Hij vermeldt dat de beeltenis 
van eikenhout van Junius werd verwijderd en 
overgebracht naar de bibliotheek aan de zuid-
oostkant van de Grote Kerk boven de sacristie. Het 
lijkt in dat hoofdstuk alsof dit al eerder gebeurd is, 
maar dat zal berusten op een foutieve interpretatie 
van Scheltema van de gegevens die hij van De 
Crane had gekregen. H. Carbasius schrijft immers 
dat de beeltenis tot 1781 in de gevel stond.
Ook in de kroniek van Abbing staat te lezen dat de 
beeltenis van Junius uit zwaar eikenhout naar de 
bibliotheek is overgebracht, alwaar die verloren is 
gegaan bij de brand van deze kerk op 3 augustus 
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1838. De beeltenis was dus niet van steen, zoals 
Centen schrijft, maar van eikenhout.
De Crane zal de brieven, waar Scheltema in zijn 
boeken gebruik van maakte, geschreven hebben 
toen hij niet meer in Hoorn woonde. Er staan 
namelijk nog wat meer onduidelijkheden in. Volgens 
De Crane was het geboortehuis van Hadrianus 
Junius het vierde huis vanaf de Roode Steen. Dit 
berust echter op een vergissing, zoals blijkt uit 
de volgende gegevens betreffende de plek van het 
geboortehuis.

Plaatsbepaling van het geboortehuis
(met vermelding van hedendaagse huisnummers)
Het is duidelijk dat het geboortehuis van Hadrianus 
Junius aan de westzijde van de Kerkstraat stond. De 
juiste plek valt vooral af te leiden uit het kohier van 
de 10e penning van 1561, uitgaande van het adres 
Kerkstraat 15 of vanaf de plek van het gasthuis 
aan Kerkplein 39. Ten zuiden van het gasthuis 
zijn nog twee huizen aan het Kerkplein (nrs. 40 
en 41) en daarnaast Kerkstraat 15 + 13. De twee 
huizen aldaar zijn in 1901 verbouwd tot één huis, 
in Jugendstil, met behoud van de nummers 13 
en 15. Vóór 1900 waren dit altijd twee panden.
Het gasthuis is in 1563 gebouwd en vóór die tijd 
stonden er ter plekke twee woonhuizen met erven 
erachter, die opgekocht werden door het gasthuis. 
In 1561 woonden daar Clais Jansz. en Trijn Dircx, 
zoals blijkt uit aankopen van die huizen door 
het gasthuis. Daarnaast woonden aan Kerkplein 
40 en 41 Brecht Moertgis en Cornelis Heijnsz. 
(beide huizen eigendom van Brecht Moertgis). En 
aan Kerkstraat 15, volgens het kohier van de 10e 
penning, Oom Taems. Dit laatste blijkt ook uit 
de aankoop in 1568 door het gasthuis van een erf 
van Brecht Anthonisdr. Moertgis met als belending 
aan de zuidzijde Oom Taems. Als begrenzing 
van het erf van het gasthuis werd eind 16e eeuw 
een zuidmuur aangebracht, waarvan het restant 

langs de achtertuin van Kerkstraat 15 heden nog 
te zien is. Ook valt dit te constateren op de oude 
kadasterkaart uit 1823. Het is dus heel duidelijk 
dat Oom Taems in 16e eeuw woonde op de plek 
van het huidige adres Kerkstraat 15. Ook uit het 
kohier van de 10e penning van 1553 valt dit af 
te leiden. Taems Heijnsz. is dan eigenaar van 
ditzelfde pand. Dat Oom Taems dezelfde persoon 
is als Taems Heijnsz. blijkt namelijk uit het feit 
dat in 1572 Oom Thaems Heijnsz. lid is van de 
vroedschap in Hoorn. Vanuit de plek van het huis 
van Oom Taems of vanuit het huis waar Trijn Dircx 
woont valt via het kohier van de 10e penning van 
1561 precies af te leiden dat het huis van Simon 
int Vercken stond op het huidige adres Kerkstraat 
9. Dit is tevens te doen via het kohier uit 1553. 
Er blijkt dan op dezelfde plek te wonen Cornelis 
Fransz., die het huis huurt. Wie de verhuurder 
is, wordt in het kohier niet vermeld. Ook uit het 
schotboek van 1518 (soort belastingregister) valt 
precies af te leiden, vanaf het huis op de plek van 
het latere gasthuis, wie er toen aan Kerkstraat 9 
woonde, namelijk mr. Pieter Jong, die dezelfde zal 
zijn als Pieter de Jonge, de vader van Adriaen de 
Jonge. Het betreft precies de plek waar naderhand 
Simon int Vercken woonde en waar in de tijd van 
Velius 'het Verken uythangt'. Tevens is de plek van 
het huis na te gaan vanaf de Roode Steen in het 
kohier van 1561. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden dat de Kerkstraat toentertijd twee huizen 
langer was aan Roode Steenzijde dan nu. Deze 
twee huizen zijn door de gemeente gekocht en 
eind 16e eeuw (ca. 1598) afgebroken (evenals twee 
huizen aan het Grote Noord). Het geboortehuis van 
Hadrianus Junius blijkt in 1561 het zevende huis 
vanaf het marktplein te zijn en vanaf 1598 dus het 
vijfde huis vanaf dat plein, de Roode Steen. 
 
Het huidige adres Kerkstraat 9 is dus duidelijk de 
plek van het geboortehuis van Hadrianus Junius.

Literatuur en bronnen
Abbing, C., Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en Groote Kerk, 1839.
Abbing, C., Geschiedenis der stad Hoorn, 1841.
Miert, D. van, De voorwoorden van H. Junius' Batavia, 1996.
Rijp, F., Chronyk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn, 1706.
Saaltink, H., Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius, 1992.
Scheltema, P., Diatribe in Hadriani Junii vitam ..., 1836.
Scheltema, P., Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde, 1844.
Velius, T., Chronyck van Hoorn, 4e druk met aantekeningen S. Centen, 1740.

Schotboek 1518: WFA, 0348, inv.nr. 1316.
Kohier 10de penning 1553: NHA, 151.1, inv.nr. 178.
Kohier 10de penning 1561: NHA, 151.1, inv.nr. 181.
Verponding 1733: NHA, 151.1, inv.nr. 589-560.

Uitsnede uit de kaart 

van Blaeu



Junius sfeerimPressies, 1 Juli 2011

1

8

7

9

1
3

2

4

5

6

126



Hadrianus Junius aan de gedeputeerden Van der 
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1 Loco-burgemeester Ronald Louwman opent de 
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kerkstraat 9 een sterk en  weldOOrtimmerd Huis 
rita lOdde-tOlenaar

Inleiding
Adriaen de Jonge, Hadrianus Junius, werd op 
1 juli 1511 geboren in Hoorn op de plek waar 
nu Kerkstraat 9 is. Het huidige pand is een 
rijksmonument. Helaas ontbreekt een uitgebreide 
beschrijving van de bouwperiode en de herkomst 
van de monumentale elementen. De voorgevel is 
boven uit de 18de eeuw en de onderkant is in de 
20e eeuw herhaaldelijk veranderd. Het zou kunnen 
zijn dat het pand zelfs delen uit een eerdere periode 
bevat; dat vraagt echter nader onderzoek.

Ook in de 18de eeuw is de voorgevel gemoderniseerd. 
In het Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van 
de heer Dr. T. Velius wordt vermeld dat het huis 
van Junius in 1781 is veranderd. Destijds stond 
zijn beeltenis in de voorgevel met een tekst ter 
nagedachtenis aan de geleerde. De beeltenis is 
verdwenen en daarmee is de herinnering aan Junius 
in de vergetelheid geraakt.

Wie er toen woonde, is niet met zekerheid te zeggen. 
Aan de hand van het verpondingsregister van 1777 
en dat van 1806 is het moeilijk te bepalen welk 
pand met de aanduiding wordt bedoeld. Uitgaande 
van het aantal huizen geteld vanaf de Roode Steen 
zou mogelijk nr. 264 aan de Kerkstraat Westzijde 
de locatie kunnen zijn, waar toen de weduwe I. 
Maarschalck woonde. De onroerendzaakbelasting 
was toen samengesteld uit vijf onderdelen en 
bedroeg totaal 19 gulden en 18 stuivers.

Families Berkhout en Verloren
In het verpondingsregister van 1806 werd de locatie 
van Kerkstraat 9 aangeduid met H21. Het pand 
was in die tijd eigendom van de familie Berkhout-
Verloren, maar een bewoner werd niet genoteerd. De 
belasting was ƒ25,-, wat vergeleken met de andere 
woningen aan de Kerkstraat veel was. Alleen het 
pand aan de overkant op de hoek bij de Grote Kerk, 
het huidige Huize Merens op nr. 10, was duurder. 
In het Patentregister 1806-1811 t.b.v. belasting 
op het uitoefenen van een beroep is het pand niet 
te vinden; waarschijnlijk was er dus geen bedrijf 
gehuisvest en diende het enkel als woonhuis.

Wanneer we ons richten op hetgeen is vastgelegd, 
komen we bij de vraag hoe de familie Berkhout-
Verloren aan dit pand is gekomen. In 1806 stond 
als eigenaar nog Ludewina Verloren, geboren 10 
augustus 1733 te Hoorn als dochter van Herman 

Verloren (1682-1751) en Aafje Coster (1695-1736), 
vermeld. In feite waren het echter haar erfgenamen, 
want zij was reeds op 19 november 1803 overleden. 
Haar man, mr. Gerard Berkhout (1730-1780) was 
een zoon van mr. Herman Berkhout en Debora de 
Vries. Hij was destijds schepen, gasthuisvoogd en 
secretaris te Hoorn. Bij hun huwelijk is een akte bij 
notaris Blauw opgemaakt waarin werd geregeld dat 
ze niet in gemeenschap van goederen trouwden. Er 
werd derhalve een lijst van de bezittingen van beide 
echtelieden opgemaakt, maar deze is helaas niet 
aan de akte toegevoegd. Het pand kan via diverse 
erfenissen mogelijk in de familie zijn gekomen. 
Zo is Ludewina Verloren in 1779 benoemd tot 
algemeen erfgenaam van haar tante Maria Buijs, 
maar een lijst van de goederen, die tot deze erfenis 
behoorden, ontbreekt. Bij de erfenispapieren van 
haar een later jaar overleden man Gerard Berkhout 
komt een woning aan de Kerkstraat niet voor. 
Dat zou betekenen dat dit perceel mogelijk door 
een erfenis uit haar eigen familie in haar bezit is 
gekomen, tenzij het door aankoop is verworven en 
alleen aan haar toebehoorde.

Begin van de 19de eeuw
Vanaf de 19de eeuw is meer systematisch vastgelegd 
over bewoners en eigenaren, zeker met de 
invoering van het kadaster. Voor die tijd geven ook 
verkoopakten van naastgelegen panden informatie. 
In de transportakte van 1809, waarin het huis en 
de grond ten westzijde van nr. H21, Kerkstraat H22 
werd verkocht door H. Starre aan Spoelder, is als 

Bouwplan Kerkstraat 9 uit 1903
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kerkstraat 9 een sterk en  weldOOrtimmerd Huis 
een belendend perceel ten zuiden de naam van mr. 
W. Ruighrock genoemd. 
Op 20 januari 1827 is in De Doelen (gebouw aan 
de Achterstraat waarin vanaf 1615 de Hoornse 
schutterij gehuisvest was) de publieke verkoop van 
delen van de erfenis van Herman Berkhout, de enige 
zoon van Gerard en Ludewina Verloren, gehouden. 

Daar was een "sterk en weldoortimmerd huis, erve 
en grond" gelegen aan Kerkstraat, H21 bij. Het 
pand was afkomstig uit de nalatenschap van mr. 
Matthias Wijnandus Ruijghrock, echtgenoot van 
Debora Berkhout, de oudste dochter van Gerard 
en Ludewina Verloren. Na herhaalde opbiedingen 
en afslag is het voor ƒ760,- verkocht aan Johannes 
Knaven.

Wijnkopers
Met de invoering van het kadaster in 1832 wordt 
op systematische wijze het eigendom en grond en 
opstal vastgelegd. De locatie Kerkstraat 9 kreeg het 
nummer B775 en was toen nog steeds eigendom van 
Johannes Knaven. Het perceel had een oppervlakte 
van 195 m2 en werd omschreven als 'huis en erf'. 
Johannes Knaven, een wijnkoper, werd in 1797 
geboren in Medemblik als zoon van de arts Elias 
Knaven en huwde met Maria Geertrudis Rubens 
in 1818 in Hoorn. Zijn zoon Elias koos een ander 
beroep dan zijn vader en werd artsenijmenger 

(apotheker); ook zijn tweede zoon, Petrus, is zijn 
vader niet opgevolgd.

Johannes had het pand in januari 1827 op 
bovengenoemde publieke verkoop gekocht. Op 21 
april 1845 gaf hij makelaar Cornelis van der Wolff 
opdracht het pand te verkopen en twee dagen later 

is het wederom publiekelijk verkocht. Het kwam 
in handen van Jan Schermer, eveneens wijnkoper, 
voor de prijs van ƒ2.060,-. Het pand ernaast, nr. 
11, was al op 2 maart 1809 voor ƒ795,- eigendom 
geworden van diens vader Barent Schermer. Dat 
pand (11) diende eerst als woonhuis en is later 
tevens winkel geworden.

Van Jan Schermer zijn meer gegevens bekend. Hij 
werd op 5 november 1788 in de r.-k. kerk aan de 
Slijksteeg te Hoorn gedoopt. In 1819 huwde hij met 
de Blokkerse Eva van Baar in Hoorn en hij overleed 
in 1850. In het daaropvolgende jaar werd het pand 
op naam van zijn vrouw geregistreerd en de erfenis 
van haar man Jan werd verdeeld tussen haar en drie 
zonen; de jongste Theodorus (of Dirk) was toen 
nog minderjarig. De twee panden aan de Kerkstraat 
zijn met een totale waarde van ƒ4.000,- opgenomen 
en werden aan Eva (Aafje) toebedeeld. Zij zette het 
wijnkopersbedrijf voort. In haar testament, dat zij 
in 1859 liet opmaken bij notaris Hulst, legateert zij 
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aan haar zoon Theodorus, naast een aantal roerende 
goederen, het woonhuis en het daarnaast gelegen 
pakhuis (nu nr. 11) tegen ƒ4.540,- in te brengen 
in de erfenis. Na haar overlijden in 1872 zijn het 
woon- en pakhuis inderdaad in 1873 in handen 
gekomen van Theodorus Schermer, die wijnkoper 
en slijter in sterke dranken was. Hij heeft de panden 
voor ƒ4.375,- laten verbouwen onder toezicht van 
bouwmeester A. Bleijs. Niet lang daarna, op 27 
december 1875, is Theodorus overleden en zijn 
twee broers zijn bij testament, dat Theodorus 11 
dagen daarvoor had laten maken, benoemd tot 

erfgenamen. Het pakhuis en het woonhuis aan 
de Kerkstraat is bij scheiding en deling naar zijn 
oudste broer Barend gegaan, tegen de waarde van 
ƒ10.400,-. Barend heeft daarna samen met broer 
Willem het bedrijf voornamelijk rond het Kleine 
Noord verder uitgebreid.

Barend verloor zijn eerste vrouw en trouwde op 5 
oktober 1887 met Maria Agnes Schermer. Bij de 
verdeling van zijn nalatenschap in 1889 is B774 
(het huidige nr. 11) bestaande uit 'winkelhuis en 
erf', ingebracht in de vennootschap B. Schermer en 
Zoon; het 'woonhuis en erf' op B775 (nr. 9) is naar 
zijn dochter Evelina Marina Schermer en haar man 
Ferdinand Anthonius Johannes Kaag gegaan.

Tabak, stoffen en slagerij
Deze Evelina Schermer en Ferdinand Kaag waren in 
1871 aan het Breed gaan wonen. Hij was koopman 
en tabaksfabrikant, evenals zijn vader. Na het 
overlijden van zijn schoonvader Barend Schermer 
is hij eigenaar van Kerkstraat 9 geworden. In de 
akte van deling en scheiding werd vastgelegd dat 
er recht van vrije uitweg van perceel B775 naar de 
gemeenschappelijke steeg achter B774 was en wat 
betreft het onderhoud werd geregeld dat B775 de 
doorgang onderhield en dat de steeg en achterdeur 
ter verantwoordelijkheid van beide percelen was. 
B774 was aan Johannes A.G. Schermer en Antonius 
L. Schermer gelegateerd.

In 1905 is de verkoop van B774 aan ene Polak 
geregistreerd; Grietje Polak is dan samen met 
anderen eigenaresse geworden. Echter al op 17 
december 1903 heeft Eleazar Mozes Polak, aan 
'de weledele heren van de gemeente' het verzoek 
gedaan om het perceel Kerkstraat 9 te mogen 
inrichten voor een winkelhuis. Hij was vleeshouwer 
van beroep, evenals zijn vader, en gehuwd met zijn 
tweede vrouw Saartje Cohen. Zij woonden eerst 
op Kerkstraat 4, later op diverse andere plaatsen 
in de stad. 
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In 1904 is Salomon Polak, manufacturier uit 
Emmerik, Duitsland, aan Kerkstraat 9 zijn winkel 
begonnen. Het was echter van korte duur, want 
hij vertrok in mei 1906, kort na een brand, naar 
Amsterdam. Op 20 april 1906 was in de Hoornsche 
Courant het volgende bericht verschenen:

''Op den 2den Paaschdag, omstreeks 7 uur 's 
avonds klonk onverwacht geroep brand door onze 
straten en begonnen al spoedig de brandklokken te 
luiden aangezien er brand was uitgebroken in den 
Manufacturenwinkel ''De Zon'' (Kerkstraat) van den 
heer Polak. De goederen, hoofdzakelijk bestaande uit 
blouses, schortjes, linten en kanten, die in de beide 
uitstalkasten keurig waren geëtaleerd, schijnen met 
een der talrijk aanwezige lichtjes in aanraking te zijn 
gekomen, althans spoedig stonden die voorwerpen in 
vlam. Door het terstond aanwezig zijn van een paar 
spuiten bleef het geval tot een binnenbrand beperkt. 
Dat 't binnen enkele minuten in den omtrek van de 
Kerkstraat als 't ware zwart van menschen was, behoeft 
eigenlijk niet vermeld te worden- een ieder heeft op een 
Zondagavond (Tweede Paasdag is altijd een maandag 
maar wel een vrije dag RL) voor zoiets den tijd een 
kijkje te gaan nemen.''

Het pand had gelukkig maar weinig schade 
opgelopen.

De zoon van Eleazar, Louis Polak, eveneens slager 
en gehuwd met Grada Franken, een slagersdochter, 
woonde eerst aan Kerkstraat 4. Hij startte in 1907 
een eigen zaak aan de overkant op nr. 9, dat onder 
andere op naam van Grietje Polak stond. Zijn 
vader heeft de bouw vergunning ten behoeve van 
de zaak van zijn zoon aangevraagd. De broer van 
Eleazar Mozes, Salomon, is in het ouderlijk huis 
gebleven en heeft daar het slagersbedrijf voortgezet. 
De vergunning voor nr. 9 had betrekking op een 
wijziging van de onderpui in een Jugendstil-achtige 
stijl met de deur in het midden, die iets terugweek 
ten opzichte van de winkelruiten.

Grietje Polak heeft het pand in 1911 verkocht aan 
Louis Polak, waarna de kadastrale nummering 
werd veranderd in B31191. Louis Polak zelf is in 
1919 naar Amsterdam vertrokken. In 1919 woonde 
slager Henricus Ham uit Grootebroek met zijn 
vrouw Maartje Vet en twee dochters in het pand. 
Hij had de vleeshouwerij aan Kerkstraat 9 en een 
slachtplaats aan de Warmoesstraat 4 van Louis 
Polak overgenomen. Hij verhuisde verschillende 
keren: eerst naar het Breed, de Koepoortsweg in 

1935, de Venenlaan en uiteindelijk de Nieuwstraat. 
Het is natuurlijk toeval dat er in de 19de eeuw 
verschillende slagers hebben gewoond, maar reeds 
in de 16de eeuw, zoals te lezen valt in het artikel 
van Piet Schrickx, hing er een varkenskop aan de 
gevel, waarschijnlijk toen slager Simon er woonde. 
Eigenaar Louis Polak, eveneens een vleeshouwer, 
heeft het pand in 1920 verkocht en slager Cornelis 
Zwaan is de nieuwe eigenaar geworden. Hij heeft in 
1926 (geregistreerd in 1927) het pand verkocht aan 
Cornelis Klaasz. Ursem, een melkverkoper.

Melksalon en café
Cornelis was afkomstig uit Wognum en gehuwd 
met Neeltje Beerepoot. Hij kwam omstreeks 1910 
naar Hoorn en woonde aan de Kruisstraat 24. 
In 1926 heeft hij verlof voor de verkoop van 

Bouwtekening van het 

in 1980 geweigerde 

bouwplan
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alcoholische drank anders dan sterke drank voor 
de winkel aan Kerkstraat 9 gevraagd. Dit werd 
klaarblijkelijk goedgekeurd en hij heeft daar de 
melksalon Het Zuiden geëxploiteerd. Als secretaris 
van de Vereniging voor melkslijters ''Nieuw-Leven'' 
verzocht hij in 1932 art. 32 van het Melkbesluit 
voor Hoorn van kracht te verklaren. Het betrof de 
verplichting om melk in een winkel te verkopen 
uit hygiënische overwegingen. In datzelfde jaar is 
zijn verlof voor de verkoop van bier ingetrokken 
en heeft hij een verlof B voor alcoholvrije dranken 
gekregen. Bij de verkoop van het pand in 1947 
(geregistreerd in 1948) is Lourentius Johannes 
Slijkerman, een bakker uit Westwoud, eigenaar 
geworden. Hij heeft in het pand een lunchroom 
geheten Lunchroom De Instuif  gedreven. De zoon 
van Cornelis Ursem, Nicolaas Antonius, had ook 
een melkslijterij: De Witte Olifant aan de Kaasmarkt 
(Roode Steen 11, nu Surinaams eethuis). Hij 
woonde in 1947 aan Kerkstraat 9, toen Slijkerman 
daar eigenaar en hoofdbewoner was, en Nicolaas is 

vanuit dat pand met reusachtig bruidsboeket naar 
zijn huwelijks voltrek king in Wognum gegaan.

In 1949 is het pand formeel overgegaan op naam 
van Johannes Knijn, een brandstofhandelaar 
uit Venhuizen. Zijn vader had daar een café. 
Johannes had in 1948 een vergunning verlof A voor 
Kerkstraat 9 gekregen en heeft Lunchroom De Instuif 
van Slijkerman voortgezet. Later werd dat café De 
Instuif. Er mocht alleen bier en zwak-alcoholische 
dranken worden geschonken en verder werd er 
vooral ijs verkocht. Zijn mooie dochters stonden 
achter de bar en zorgden voor veel klandizie. 
Johannes had een groot gezin, maar dat was niet de 

reden waarom er twee sinterklazen kwamen, een 
via de achterzijde langs het Glop en de ander via de 
Kerkstraat. De sinterklazen verzoenden zich graag 
bij een borreltje, maar tot hun spijt werd het verlof 
voor het café in 1956 ingetrokken.

In dat jaar is het pand in handen gekomen van 
bovengenoemde Nicolaas Ursem, een zoon van 
Cornelis. Hij kwam vanuit Beverwijk terug naar 
Hoorn. Hij was oorspronkelijk bakker van beroep, 
werd toen melkslijter aan de Kaasmarkt en verhuisde 
zijn winkel in 1956 naar Kerkstraat 9. Eind 1956 
heeft hij als eigenaar het college van Burgemeester en 
Wethouders verzocht het pand te mogen verbouwen 
voor een bedrag van ruim ƒ10.000,- en hij kreeg 
per omgaande bericht dat daartegen geen bezwaren 
bestonden. De fraaie Jugendstil-achtige pui op de 
begane grond zou worden vervangen door een 
gevel met een winkeldeur en een aparte deur voor 
de toegang van de woning. Ook het achterterrein 
zou verder worden bebouwd. De plannen werden 

echter veranderd en volgens de vergunning die in 
1957 werd afgegeven, is alleen de gevel gewijzigd. 
In 1965 is het pand op de rijksmonumentenlijst 
geplaatst, maar de omschrijving is zeer beperkt: 
''Pand van eenvoudige architectuur. Van belang 
voor het geheel van de Kerkstraat.'' Het is in 1978 
verkocht aan J. Sinnige uit Bergen, die er een Hifi-
winkel van maakte.

Winkel Ursem na verbouwing 1957

Nicolaas A. Ursem's 

trouwdag 1947.  Voor 

Kerkstraat 9

Café De Instuif
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Videotheek en weer stoffen
In februari 1979 heeft ook eigenaar Sinnige een 
aanvraag ingediend om de voorgevel te mogen 
veranderen. De geplande voorgevel op de begane 
grond ging uit van een driedeling van ramen en 
kolommen, die in één lijn stonden langs de rooilijn; 
in oktober van datzelfde jaar werd de vergunning 
verleend. In 1981 is een nieuwe aanvraag voor 
de wijziging van de voorgevel ingediend, waarbij 
de kolommen vrijstaand zouden worden en de 
winkelruit naar achteren geplaatst. Het advies 
van de monumentencommissie was negatief. Er 
waren ernstige bezwaren, daar de voorgestelde 
wijziging onaanvaardbare gevolgen kon hebben 
voor de binnenstad van Hoorn, maar de wijziging 
bleek echter al illegaal gerealiseerd te zijn, ondanks 
herhaalde aanschrijvingen. Het college was het niet 
eens met de bestaande situatie en wilde deze in 
overeenstemming met het vergunde laten brengen, 
maar besloot toch geen actie te ondernemen omdat 
inmiddels al bijna twee jaar was verstreken.

Nadat Sinnige zijn winkel had gesloten, kwam de 
eerste videotheek van Nederland, die begonnen was 
in de antiekwinkel aan Kerkstraat 1, naar nr. 9. De 
heer De Geer kocht het pand in 1983 en zette zijn 
videotheek samen met familieleden daar voort. R. 
de Haan runde lange tijd de zaak. Vanaf juli 2006 is 
het pand eigendom van de heer Druif en mevrouw 
Leo en begin 2007 is de stoffeerderij De Oude Stoel 

daarin gevestigd. Het was een verhuizing over korte 
afstand: van Kerkstraat 6 naar 9. Ter gelegenheid 
van de Juniusherdenking op 1 juli is in de gevel een 
gedenksteen aangebracht. De tekst uitde 17de eeuw  

    
over de geboorteplek van Junius en zijn kennis van 
vele talen is op de tussenbalk geschilderd en de 
etalage is in Junius-sfeer gebracht. 

Kerkstraat 9 Melksalon Het Zuiden (bron: Rene Ursem)

Met dank aan de (oud)bewoners van Kerkstraat 
9 en hun familieleden en speciaal aan Leo 
Hoogeveen en bureau Erfgoed van Hoorn.

Wijziging voorgevel 

bouwvergunning 1979

Kerkstraat 9 in 2011
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JOHannes bOsbOOm en HOOrn

JOs biegstraaten

In de rijk geïllustreerde uitgave van de brieven van 
Vincent van Gogh die in 2009 verscheen1 werd ik 
op pagina 159 getroffen door bijgaande afbeelding 
(ill. 1). Het was een klein zwart-wit plaatje van 6 
x 4,3 cm, maar groot genoeg om een aantal details 
te onderscheiden. Het ging om een litho naar een 
schilderij van Bosboom en het had als onderschrift 
'Godsdienstoefening in een dorpskerk, 1862'. In de 
brief van 19 mei 1877 waarbij deze is afgebeeld, schrijft 
Vincent aan zijn broer Theo dat hij deze en andere 
litho's van Bosboom had gekocht 'bij een boekenjood' 
om wat stemming in zijn kamertje te brengen. In een 
brief van 7 september 1877 komt hij nog eens op deze 
litho's terug. Het kerkinterieur kwam mij bekend voor: 
ik zag er het interieur in van de Noorderkerk te Hoorn, 
met name het deel dat bekend staat als de Armenkerk. 
Geen 'dorpskerk' dus. Het daagde mij uit op zoek te 
gaan naar het origineel waarnaar de litho gemaakt 
was. Tot mijn verrassing kwam ik op die speurtocht veel 
meer werk tegen dat Bosboom van Hoornse gebouwen 
en interieurs had gemaakt. Bosboom blijkt van jongs 
af aan door Hoorn geïnspireerd te zijn geweest. Soms 
dateerde hij zijn werk, vaak ook niet. Ik heb ervoor 
gekozen eerst een korte samenvatting te geven van zijn 
levensloop. Daarna volgt een overzicht van werk dat op 
Hoorn betrekking heeft, geordend naar onderwerp.    

De jonge Bosboom 
Johannes Bosboom (ill. 2) en zijn tweelingbroer 
Nicolaas werden geboren op 18 februari 1817 
in Den Haag2. Zelf schrijft Bosboom kort voor 
zijn dood in 1891 over zijn eerste levensjaren 
het volgende. "Als kind was de teekenles mij de 
liefste geworden en die lust werd niet weinig 
aangewakkerd, toen, omstreeks mijn twaalfde jaar, 
de stadsgezichtschilder B.J. van Hove onze buurman 
werd. Sinds dien tijd begon ik sterk te verlangen naar 
het oogenblik, waarop ik de schoolbank tegen een 

plaatsje in zijn atelier zou mogen verwisselen. Dat 
verlangen werd reeds bevredigd in het najaar van 
31.'' Bij Bart van Hove ontmoette de veertienjarige 
Bosboom als medeleerling Sam Verveer, en Huib, 
de zoon van Van Hove, die in opleiding was bij de 
landschapschilder H. van de Sande Bakhuijzen. Met 
hen vormde hij na een aantal jaren een "drietal dat 
doorgaans zamen uitging om studies te maken en 
– pret te hebben.'' Niet alleen bij Van Hove leerde 
hij de kneepjes van het vak: van 1831 tot 1835 
bezocht hij ook de Haagsche Teekenacademie, 
waar hij elk leerjaar werd onderscheiden met een 
ereprijs, een zilveren medaille. In 1830 werd zijn 
leermeester Van Hove aangesteld als 'Décorateur 
voor het Tooneel'. Met Sam en Huib zou Johannes 
hem regelmatig assisteren bij het vervaardigen 
van decors voor toneelstukken en opera's, ook 
nog nadat de drie klaar waren met hun opleiding. 
Bosboom maakte door deze werkzaamheden kennis 
met verschillende bouwstijlen en landstreken, en 
met de aard van de klederdrachten in verschillende 
tijdvakken en landen. Andere proeven van 
bekwaamheid moest de jonge Bosboom in zijn 
geboortestad afleggen, zoals het schilderen van het 
Binnenhof, het Stadhuis, en de Vijverberg. In 1835 
maakte hij met Verveer een studiereisje over Utrecht 
en Nijmegen naar Düsseldorf, Keulen en Koblenz. 
In de laatste stad schilderde hij de Moezelbrug. 
Het werk werd gekocht door de bekende schilder 
Andreas Schelfhout, een grote erkenning voor zo'n 

1. 'Godsdienstoefening 

in een dorpskerk, 1862'. 

(Litho bij brief van 19 

mei 1877, afgebeeld in 

'Vincent van Gogh – De 

brieven') 

2. Zelfportret van Johannes Bosboom. 

(Marius en Martin, pag. 13)
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jonge knaap. Schelfhout zou daarna zowel een 
raadsman als vriend voor hem worden.
 
Zelfstandig werkzaam als schilder 
In 1836 verliet hij het atelier van Van Hove en 
vestigde hij zijn eigen werkplaats in de woning van 
zijn ouders aan de Dunne Bierkade te 's-Gravenhage. 
Bosboom schrijft hoe hij zich in die periode sterk 
aangetrokken voelde tot de Romantische beweging. 
Wel vond hij dat men ''verviel in gekleurdheid 
en opgesmuktheid, vaak ontaardende in chic," 
maar ook zag hij later "een verstandig zoeken naar 
verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, 
vermeerdering van reliëf.'' 
In datzelfde jaar 1836 had Bosboom een schilderij 
gemaakt van de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, 
dat terstond een koper vond. Een jaar later werd hij 
bekroond voor ''eene kerk  met invallend zonlicht''. 
Kerkinterieurs met hun bijzondere lichtval zouden 
vanaf die tijd een zeer geliefd thema worden in zijn 
werk. Nog in 1837 ging hij op reis naar België, 
waar hij o.a. in Hoogstraten, Brussel en Antwerpen 
kerkinterieurs schilderde. Maar ook in Noord- en 
Zuid-Nederland zou hij in vele kerken, kloosters 
en later ook synagogen een bron van inspiratie 
vinden. Of het nu ging om katholieke, protestantse 
of joodse gebedsruimten, hij wilde de gewijde sfeer 
van zijn onderwerpen in een nieuw en hoger licht 
laten zien. Hij idealiseerde de plekken die door 
hun lichtval en vorm indruk op hem maakten, 
wilde het grootse van de interieurs laten zien. 
De mensen die hij in die interieurs tekende of 
schilderde waren meestal nietige figuren, van wie 
de kleinheid contrasteert met de indrukwekkende 
ruimten, die daardoor nog imposanter lijken. Vaak 
zijn die figuren alleen schetsmatig weergegeven, 
met een enkel kleurtje, meestal in zeventiende-
eeuwse kleding. Bosboom kwam graag in Noord-
Holland. In Overlevering en Herinnering schrijft zijn 
neef dat hij na zijn omzwervingen door België in 
de veertiger jaren van de negentiende eeuw meer 
naar Noord-Holland trok, vooral toen hij juffrouw 
Toussaint, die toen in Alkmaar woonde, had leren 
kennen.
 
De ontmoeting met Truitje Toussaint
Geertruida Louisa Toussaint was in Alkmaar 
geboren op 16 september 1812 als dochter van een 
apothekersechtpaar. Met haar moeder had zij een 
moeizame relatie. Toen een broertje geboren werd, 
achtte vader het raadzaam haar door zijn moeder in 
Harlingen te laten opvoeden, die deze taak liefdevol 
op zich nam. Truitje, zoals haar vrienden haar 

noemden, zou één van de belangrijkste schrijvers 
van haar tijd worden. Al op jonge leeftijd had zij 
een grote letterkundige belangstelling. Die werd nog 
versterkt toen zij van mei 1833 tot februari 1835 als 
gouvernante in Hoorn ging werken bij de familie De 
Bruyn-Kops.3 In het statige huis aan Gouw 7 werd 
de rechter achterslaapkamer, met boekenkast, haar 
domein. De jeugdig ogende Trui werd geacht twee 
meisjes te onderwijzen, maar ook de vijf broertjes 
vroegen steeds meer aandacht. Hoewel zij zeer 
gewaardeerd en gesteund werd door het echtpaar 
De Bruyn-Kops, voelde zij zich niet opgewassen 
tegen haar opvoedkundige taak.  Ze vertrok in goed 
overleg om bij haar ouders in te trekken in Alkmaar. 
Later zou ze met veel waardering terugzien op de 
Hoornse periode. De De Bruyn-Kopsen waren een 
zeer ontwikkelde familie, die regelmatig recente, 
vooral Franse literatuur aanschafte. Voor Truitje 
waren de avonden waarin ze sprak over literatuur 
of de tijd had om te lezen, heel kostbaar. Voor 
haar schrijverschap betekende deze periode dan 
ook veel. Bosboom ontmoette Truitje Toussaint 
voor het eerst in Den Haag in 1846. Zij logeerde 
daar om bij te komen van haar zware arbeid. Zij 
had inmiddels al werk geschreven dat veel lof 
had geoogst, waaronder de in 1840 verschenen 
historische roman Het Huis Lauernesse. In de jaren 
die achter haar lagen, had zij enkele ongelukkige 
liefdes achter de rug, o.a. met historicus en literair 
criticus Reinier Bakhuizen-van den Brink.  
De in die tijd bekende dichter S.J. van den 
Bergh introduceerde Truitje bij Bosboom. Hun 
ontmoeting in zijn atelier maakte grote indruk op 
beiden. Bosboom schonk haar een aquarel naar zijn 
schilderij 'Lux Tenebris', zij hem een exemplaar van 
haar pas verschenen roman De Graaf van Leycester 
in Nederland. Zij bleven elkaar ontmoeten en traden 
uiteindelijk in het huwelijk op 3 april 1851 (Ill. 3). 
Stadsbestuur en burgerij van Alkmaar boden hun 
beroemde stadgenote voor deze gelegenheid een 
uitbundig feest aan. De jonggehuwden vestigden 
zich in Den Haag, waar zij hun verdere leven 
zouden blijven wonen.

Zwerven door Noord-Holland
Om Truitje te ontmoeten was Bosboom regelmatig 
naar Alkmaar getrokken. Van daaruit bezocht hij 
vele stadjes en dorpjes, zowel voor als na zijn 
huwelijk. Hij werd vooral gefascineerd door de 
kerken. In de Belgische kerken die hij eerder 
bezocht had, was hij vooral getroffen door de rijke, 
soms barokke interieurs. In Noord-Holland werd 
hij steeds meer getrokken door de eenvoud, het 

3. Tekening Bosboom van 

Geertruida Toussaint als 

bruid. (Marius en Martin, 

pag. 11)
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sobere. Zelf noemt hij zijn schilderij 'Bakenesser 
Kerk te Haarlem' uit 1852 een voorbeeld van de 
vooruitgang in zijn werken. Het is een sobere 
voorstelling van een kleine kerk die hij zelf als 
een meesterstukje beschouwde om zijn 'kracht 
en eenheid'.4 Zijn neef, J. Bosboom Nz, schrijft 
dat Bosboom studies maakte in Alkmaar5, Hoorn, 
Beverwijk, enz. en hard werkte. Tot de plaatsen in 
West-Friesland waar hij in kerken inspiratie vond, 
behoorde Oosthuizen: hij maakte niet minder 
dan 20 aquarellen van het kerkinterieur6! Van het 
orgel van de kerk in Purmerend zijn een aquarel 
en een tekening (uit 1843) bekend. De Groote 
Kerk te Edam7 en het dorpskerkje van Sijbekarspel 
leverden eveneens materiaal op voor tekeningen, 
aquarellen en schilderijen. Dat hij rond 1950 het 
interieur van de Hervormde Kerk in Sijbekarspel 
getekend heeft, weten we omdat J.P. Lange daar een 
staalgravure naar gemaakt heeft8.

De eerste huwelijksjaren
Bosboom had in de loop der jaren een grote 
naam opgebouwd. Hij werd met grote regelmaat 
uitgenodigd voor tentoonstellingen en won prijzen. 
In 1856 werd hij benoemd tot erelid van de 'Société 
Belge des Aquarellistes'. Financiële zorgen waren 
er niet. Terwijl hij hard werkte, deed Trui dat 
ook. Zij schreef verhalen en romans, werkte mee 
aan tijdschriften en correspondeerde met bekende 
literatoren als Potgieter en Busken Huet. Het was 
een gelukkige tijd. Toch tekenden zich toen al 
donkere wolken af. Bosboom had steeds vaker 
onvrede met de schilderijen die hij maakte. Hij 
leverde werk niet af, schilderde het deels over, of 
vroeg zelfs werk terug om het te verbeteren. Hij 
leed aan stemmingswisselingen en Truitje, voor wie 
hij zich altijd zeer verantwoordelijk voelde, moest 
soms listen gebruiken om hem aan het werk te 
krijgen.

Inzinkingen en oplevingen
Zijn inzinkingen bereikten een dieptepunt in 1862 
toen zijn tweelingbroer Nicolaas overleed, met 
achterlating van een weduwe en zeven kinderen. 
Truitje schrijft aan Potgieter dat hij moedeloos is en 
bemoediging nodig heeft. Die komt van een vriend 
van de familie, Jhr. C.C.A. Ridder van Rappard. 
Deze biedt hem zijn zomerverblijf Heischoten te 
Woudenberg aan en spreekt met hem af dat hij 
alles zal kopen wat hij daar maakt. Ook stimuleert 
hij hem ander werk dan kerkinterieurs te maken, 
wat Bosboom doet. Met graagte maakt hij schetsen 
en tekeningen van het dagelijkse boerenleven. 

Van Woudenberg trokken de Bosbooms door naar 
vrienden in Loosdrecht, waar hij schaapskooien 
en pittoreske landschappen schilderde. Er zouden 
meer inzinkingen volgen, waaronder een diepe 
in 1864, maar met de steun van vrienden en de 
adviezen van een zenuwarts komt hij ook die 
te boven. In 1865 is hij voldoende hersteld om 
een reis naar Trier te maken, waar de Dom grote 
indruk maakt. Op een tussenstop in de Borinage 
maakt hij o.a. een tekening van een kalkoven in 
Chaudefontaine, waarover Vincent van Gogh in 
december 1878 en maart 1879 met waardering 
aan zijn broer Theo schrijft.9 In de jaren zeventig 
gaat het met zijn gezondheid op en neer. Hij blijft 
werken aan kerkinterieurs, vaak in olieverf. Maar 
er is ook werk met een lichtere toets. In 1873 
huurt het echtpaar een kamer in  Scheveningen en 
ontstaat een serie dorps-, strand- en zeegezichten. 
In 1876 reizen de Bosbooms door Drente en 
Groningen, waar naast kerkinterieurs ook stallen en 
delen bestudeerd worden.

Bosboom en de Haagse School
Met de doorbraak van een generatie jongere 
kunstenaars vanaf 1870 wordt in Den Haag een 
nieuwe ontwikkeling zichtbaar: landschap en 
zeegezicht worden hoofdthema in 'open' doeken met 
suggestieve, sfeervolle weergaven van licht, lucht en 
ruimte. Bosboom, die een actieve rol vervulde in 
kunstkringen, kende en waardeerde het werk van 
Israëls, Weissenbruch, de gebroeders Maris, Mesdag 
en Mauve. En op hun beurt kenden en bewonderden 
de jongere schilders Bosboom. Ongetwijfeld zullen 
zij zijn schilderijen van  kerkinterieurs, kloosters en 
monumentale gebouwen gewaardeerd hebben om 
het vakmanschap dat eruit sprak, maar dat stond 
toch ver van hen af. In de sfeertekening van zijn 
(kerk)interieurs en in het bijzonder in zijn latere 
werk met lichtere toets, zijn schetsen, aquarellen en 
sepia's met hun impressionistisch karakter, zullen 
zij een verwante geest ontdekt hebben.
Tot de kunstenaars die opkeken tegen het 
vakmanschap van Bosboom behoorde ook Vincent 
van Gogh. Op 26 augustus 1881 schrijft deze aan 
zijn broer Theo: "Toevallig heeft Bosboom mijn 
studies gezien, heeft mij nog een & ander gezegd er 
over maar wenschte ik maar eens meer gelegenheid 
had om door hem teregtgewezen te worden. B. is 
een van de mensen die de gaaf hebben om ook 
aan anderen iets te leeren & aan 't verstand te 
brengen."10 Vooral na 1880 wint de aquarel het bij 
Bosboom steeds vaker van het schilderij. Met enige 
reserve spreekt hij in 1891 over die ontwikkeling 
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in zijn autobiografie. Nadat hij heeft vastgesteld 
dat sommigen overdreven door aquarellen te willen 
opvoeren tot de kracht van schilderijen, schrijft 
hij verder: "Gelukkig wisten de meesten onzer 
Hollandsche artisten aan die klip te ontkomen 
en in hunne teekeningen dat eigenaardig 'dunne' 
te behouden, waardoor in de laatste jaren zelfs 
in Engeland, waar de bedoelde overdrijving vaak 
wordt gehuldigd, - onze teekeningen om hun 
eigenaardig cachet bij toeneming worden geroemd 
en gekocht".11

Bezoek aan Hoorn in 1880
Op 17 augustus 1880 vertrok het echtpaar naar 
Hoorn, waar Bosboom wilde schilderen in de 
Noorderkerk12. Zij zagen er het huis Gouw 7, dat 
door Trui in dezelfde staat werd gevonden als toen 
zij er als negentienjarige was vertrokken bij de 
familie De Bruyn-Kops. Ze namen hun intrek in 
De Doelen, toen in gebruik als hotel. Het beviel 
Trui daar maar matig. Heel levendig beschrijft ze  
in een brief aan een vriendin waarom ze het niet 
naar haar zin heeft. Handelsreizigers, pikeurs, 
houders van harddravers en joden en jodinnen die 
het honderdjarig bestaan van hun kerk kwamen 
vieren, en in het bijzonder een opdringerige jodin, 
stonden een aangenaam verblijf in de weg. Het liefst 
wandelde ze wat in de stad of in de omgeving van 
de Koepoortsweg. Als het erg warm was bleef zij op 
haar kamer lezen of brieven schrijven. Over haar 
man schrijft zij aan een vriendin het volgende:
"Bosboom was in zijn element en werkte als een 
bezetene: om zes uur 's morgens zat hij al ergens 
op het Doelenplein om studies te maken, dat later 
om de stand van de zon niet kon plaats hebben 
en den heelen dag was hij zoo ongeveer bezig. 
Hij was verrukt van de steegjes en poortjes, die 
men hier vindt, zoo antiek dat het soms is of de 
huisjes U op het hoofd zullen vallen, maar voor 
een schilder is zulks verukke[lijk]. Het Stadhuis, 
de zeehaven, de Doelen, waar wij logeerden alles 
leverde hem stof, behalve (vrij vertaald: 'en dan 
nog niet meegerekend', JosB) de kerken waarom 
hij gekomen was." Het waren gelukkige weken, 
waarin het echtpaar 's middags rijtoertjes in de 
omgeving maakte of wandelde. Bosboom keerde er 
geestdriftig van terug met een schat aan materiaal 
dat hij op zijn atelier zou uitwerken. 

De laatste jaren
Ook in de laatste jaren wisselen perioden van geluk 
en neerslachtigheid elkaar af. Met zijn vrouw beleeft 
hij gelukkige jaren in hun woning aan de Veenlaan,  

later Toussaintkade, waarheen zij in 1877 verhuisd 
waren. In zijn tuin had hij een atelier laten bouwen 
dat door velen gezien werd als het meest stemmige 
van de stad. Langzaam gaat de gezondheid van zijn 
vrouw achteruit. Ze werkt weinig meer. Op 13 april 
1886 overlijdt zij. Hij aanvaardt het verlies, draagt 
het met blijmoedigheid. Op haar grafsteen laat hij 
beitelen dat zij zijn roem en trots was.   
Hij is blij met de huldeblijken die hem bereiken. Het 
overlijden van de weduwe van zijn tweelingbroer 
een jaar later raakt hem diep, en breekt hem. Maar 
na een lange rusttijd herstelt hij. In het voorjaar 
van 1890 wordt hij getroffen door een beroerte. 
Hij werkt daarna nog aan een interieur van de St. 
Bavo en aan tekeningen van kerken in Haren en 
Midwolde, die in augustus en september 1891 
tentoongesteld worden. Kort voor zijn dood krijgt 
hij bezoek van de schilder Tholen. Hij lijkt versuft 
en in zichzelf verdiept. Maar als Tholen de stad 
Edam noemt, mompelt Bosboom iets van ville-
morte en voegt er stil voor zich heen bij: "die 
stadjes waren op marktdagen niet dood."13 Hij 
overlijdt nog voor de expositie is afgelopen, op 14 
september van dat jaar. 

Hoorn in het werk van Bosboom
Het overzicht van werk van Bosboom dat hierna volgt, 
is het resultaat van een maandenlange zoektocht 
in boeken, tijdschriften, tentoonstellingscatalogi, 
archieven, collecties van musea enz. Ook het 

4. Tekening van de 

Hoofdtoren van 28 maart 

1846, 21,5 x 28,4 cm 

(Westfries Museum) 
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internet was een belangrijke bron van informatie. 
Bosboom maakte vaak verschillende versies, soms in 
verschillende technieken, van eenzelfde onderwerp. 
Wat het zoeken lastig maakt, is dat de werken 
in tentoonstellingscatalogi en in inventarissen 
van musea vaak omschrijvingen meekrijgen als 
'kerkinterieur' en 'Kerk te Hoorn'. Als er geen 
afbeeldingen bijstaan is het dan onmogelijk na 
te gaan om welk werk het precies gaat. In het 
volgende overzicht wordt het werk naar onderwerp 
gerangschikt en besproken.

De Zeetoren
Al op zestienjarige leeftijd vond Bosboom inspiratie 
in Hoorn. Een bewijs daarvoor is te vinden in 
de Lijst van werken door Bosboom, geëxposeerd op 
Tentoonstellingen van levende Meesters tussen 1833 
en 1889. Jaarlijks werden deze tentoonstellingen 
georganiseerd in grote steden. Er blijkt uit dat 
Bosboom  in 1833 op de expositie in Den Haag, al 
twee schilderijen mocht inbrengen: het ene van 'het 
Binnenhof te 's-Gravenhage', het andere van een 
'Gezigt op de Zeetoren te Hoorn.'14 

Ondanks intensieve naspeuringen bleek het niet 
mogelijk het schilderij terug te vinden. Of het nog 
bestaat en zo ja waar het nu is, blijft vooralsnog 
een open vraag. Wel is een andere afbeelding 

bekend van de Hoofdtoren. Het gaat om een 
tekening in slechte staat op  gehavend, gevlekt en 
verbruind papier. Rechts onder is deze gesigneerd 
en gedateerd '28 maart 46 J Bosboom'. De tekening 
bevindt zich in het Westfries Museum (ill. 4 zie pag. 
137)15. Het is een mooie, pittoreske voorstelling, 
met losse hand getekend, zoals vaak het geval is bij 
Bosbooms tekeningen en aquarellen. Deze tekening 
is gedateerd, maar veel van Bosbooms werk is dat 
niet. Het is des te lastiger vast te stellen wanneer 
werk vervaardigd is, omdat hij onderwerpen die 
hem boeiden vaak veelvuldig opnieuw tekende, 
aquarelleerde of schilderde. In zijn atelier had hij 
vele mappen met schetsen en tekeningen die hij 
soms na jaren weer tevoorschijn haalde.

Poort van het Oude-Vrouwenhuis 
Uit 1836 dateert een olieverfschilderij dat is getiteld 
'Poort van het Oude Vrouwenhuis te Hoorn' (ill. 
5). Het is geschilderd op paneel en meet 17 x 13 
cm. Het betreft een romantische weergave van deze 
nog bestaande poort, die in allerlei opzichten botst 
met de werkelijkheid. De achtergrond waartegen 
de poort is geplaatst is niet die van het Oude 
Vrouwenhuis. Misschien is het, zoals wel geopperd 
is, een stukje van de Noorderkerk. Ook de muurtjes 
die naar de poort leiden, zijn fantasie. En de 
zittende vrouwfiguren boven de poort, mogelijk 

6. Poort van het Oude Vrouwenhuis. Aquarel, 27 x 18 cm

5. 'Poort van het Oude 

Vrouwenhuis te Hoorn'. 

Olieverf op paneel, 

17 x 13 cm
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regentessen, komen wel overeen met die van 'Het 
Oude-Vrouwenhuys', maar de eenhoorn als drager 
van het wapen van Hoorn kwam (en komt) niet 
voor op deze gevel.16 Om het nog ingewikkelder 
te maken staat in het fries boven de poort niet 
'Hoorn', maar 'Scheveningen'.
In veel opzichten is het typerend voor het werk van 
Bosboom. Die wenste noch hier, noch in ander werk 
een realistische weergave te geven. Hij combineerde 
elementen, voegde andere toe, verplaatste elementen 
alsof het decorstukken waren, kortom deed alles 
wat hij nodig vond om het schilderij mooier 
te maken. Ook de kleding van de figuren is 
historiserend: zoals vaak grijpt hij voor de kledij 
terug op de zeventiende eeuw. Het schilderijtje is 
een voorbeeld van een 'capriccio', een schilderij 
waarin de kunstenaar allerlei bestaande elementen 
bij elkaar heeft gebracht die in werkelijkheid niet 
bij elkaar te vinden zijn. Het schilderij werd op 
24 april 2002 geveild bij Christie's. Het bracht              
e 11.950,- op. 
Bosboom heeft van dezelfde poort nog meer 
afbeeldingen gemaakt. Zo is er een aquarel op 
papier, bij Christie's geveild op 26 april 2006, en 
verkocht voor e 1800,-. Opmerkelijk is hier de 
grote lantaarn, in het midden boven de poort (ill. 
6).17 De aquarel is niet gedateerd, wel gesigneerd. 
Een derde afbeelding is een schets, te vinden in de 
monografie van Marius & Martin op pagina 8 (ill. 
7). De lantaarn hangt hier rechts naast de poort 
en we zien ernaast een bord, waarschijnlijk om 
annonces op te plaatsen. De eenhoorn ontbreekt 
hier. De schets is gesigneerd, maar niet gedateerd. 
Mogelijk gaat het om een tekening die Bosboom 
maakte tijdens zijn bezoek aan Hoorn in 1880. 
De losse tekenstijl lijkt op die van ander werk uit 
die tijd, zoals het poortje van de Doelen dat hij 
signeerde en dateerde 'Sept 83'.  

De Doelen
Op pagina 247 van de monografie van Dinkelaar 
& Kaatman vinden we een afbeelding van een 
olieverfschilderij op doek (ill. 8). Het meet 44 x 36 
cm en stelt  de 'Hoofdpoort van de Stadsdoelen te 
Hoorn' voor. In een bijschrift staat de opmerking 
"In 1880 maakte Bosboom studies van De Doelen 
in Hoorn." Hoe juist deze mededeling ook is, als 
daarmee de indruk wordt gewekt dat het schilderij 
van 1880 of later zou zijn, is dat niet terecht. 
Op grond van de stijl en de behandeling van het 
onderwerp lijkt het zeer waarschijnlijk dat het 
een vroeg werk is. Het doet sterk denken aan het 
schilderij van het Oude-Vrouwenhuis van 1836. 

Ook hier vinden we een frontale weergave van de 
poort, die wordt vergezeld van 'decorstukken' die 
Bosboom toevoegde om compositorische redenen. 
De muur en het trapje rechts en de grote groene 
struik zijn aan zijn fantasie ontsproten. Met de in 
historische kledij gestoken figuren en het raam met 
het groene luik links van de poort zorgen zij voor 
een omlijsting van het centrale deel, de poort met 
Sint Sebastiaan en de soldaten, die het volle licht 
krijgt. In beide schilderijen kunnen we een blik 
werpen in de ruimte achter de openstaande deur. 
Er zijn zoveel overeenkomsten, zelfs in kleur, dat 
het wel heel aannemelijk lijkt dat het schilderij van 
rond 1836 is. Mogelijk gaat het om werkstukken 
die hij maakte in opdracht van Van Hove, bij wie 
hij dat jaar zijn opleiding voltooide, en voor wie hij 
toen nog als  decorschilder werkzaam was. 
Tot de naoogst van zijn verblijf in Hoorn in 1880 
behoort wel de voorstelling van de poort van De 
Doelen, gesigneerd JB met de datering 'Sept 83' 
(ill. 9). Het gaat om een aquarel, opgehoogd met 
krijt, in de losse tekenstijl die Bosboom vaak in 

7. Poort van het Oude 

Vrouwenhuis. (Marius en 

Martin, pag. 8)
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Olieverf op doek, 

44 x 36 cm 
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zijn aquarellen hanteerde. Het heeft de lichtheid 
en transparantie die het werk uit die tijd bij velen 
gezocht maakte. Op 19 mei 2004 werd het werk 
geveild bij Sotheby's in Amsterdam. Het bracht e 
6588.- op. 
Tot diezelfde oogst behoort een aquarel van 50,5 
x 34 cm uit de collectie van het Rijksmuseum 
(ill. 9a).18 Het is een voorstelling van het St. 
Jorispoortje, dat vanaf 'Achter de Vest' toegang gaf 
tot het doelenterrein. De aquarel is gehoogd met 
krijt en wit – een techniek die Bosboom vaker 
gebruikte – waardoor de binnenplaats oplicht tegen 
de donkerder stenen van het poortje en de muur. 
Schetsmatig zijn St. Joris te paard en het wapen 
van Hoorn zichtbaar in de gevelsteen boven het 
poortje. 
In de collectie van de National Gallery of Scotland, 
in Edinburgh, bevindt zich een aquarel op papier, 
groot 31 x 55 cm, met een gezicht op de achterzijde 
van De Doelen (ill. 10).19 Een zwart-wit afbeelding 

ervan staat in de monografie van Hennus met het 
onderschrift 'Gezicht op Hoorn. ± 1880. Aquarel.'20 
We zien een koets aan de achterzijde van De 
Doelen. Het gebouw ligt in het zonlicht. Het zal 
gaan om een werkstuk waarvoor Bosboom vroeg 
was opgestaan, op een moment dat de zon nog 
in het oosten stond. Het dateert dan inderdaad 
van 1880 of later. Rechtsonder staat de signatuur 
'Bosboom', linksonder het opschrift 'Hoorn'. 

'De Boterhal'  
Op 8 september 2009 bood het veilinghuis Christie's 
een aquarel aan, getiteld 'Daily activities in front 
of the Boterhal'. Volgens de toelichting was deze 
gesigneerd 'J Bosboom/Hoorn'. Hij was geschat 
op  e 3000 tot e 5000, maar werd niet verkocht. 
(ill. 11). Het werk ging terug naar de particuliere 
eigenaren. Met medewerking van Christie's lukte 
het hen op te sporen en in mei 2011 gingen zij 
in op een bod dat door het Westfries Museum 
werd uitgebracht. Deze bijzondere, tot dan toe 
vrijwel onbekende, aquarel van de Boterhal met 
klokkentoren maakt nu dus deel uit van de collectie 
van het museum.    
Ook in deze aquarel vinden we een romantische 
weergave. Het meest opvallend is dat de 
Klokkentoren gedraaid achter het Sint-Jans Gasthuis 
is afgebeeld.21 Uit verschillende plattegronden 
en uit tekeningen van Cornelis Pronk (1727) 
– hoewel geen nauwkeurige afbeelding naar de 

werkelijkheid – en J.C. van de Blocquery (1844) 
blijkt dat de Klokkentoren niet achter, maar naast 
het gasthuis aan de Kerkstraat stond.22 Bosboom 
wilde om compositorische redenen kennelijk geen 
frontaal aanzicht van de gevels van gasthuis en 
klokkentoren, zeker niet naast elkaar. Daarom koos 
hij ervoor de Klokkentoren naar achter te plaatsen 
en het Kerkplein een flauwe bocht naar links 
te laten maken. Zo krijgen we in plaats van een 
gezicht op de platte gevels een kijkje in een straatje 
met twee in enkele lijnen neergezette huizen. 
De groepjes figuren van verschillende grootte in 
historische kledij maken het tot een heel levendig 
tafereeltje. De aquarel is gedateerd 27 Mei. Een 
jaartal is niet zichtbaar. Wat we wel zeker weten is 
dat de afbeelding met de Klokkentoren een situatie 
weergeeft van voor 1853, want in dat jaar werd 
deze gesloopt.

9a Sint Jorispoortje. 

Aquarel, gehoogd 

met krijt en wit, 50,5 x 

34 cm (Rijksmuseum, 

Amsterdam)

9. Gezicht op Doelen te 

Hoorn (1883).  

Krijt en aquarel

10. Gezicht op achterzijde van De Doelen. Aquarel, 

31 x 55 cm (National Gallery of Scotland, Edinburgh)
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De Oosterkerk
Ofschoon de Noorderkerk veel vaker door 
Bosboom als inspiratiebron is gebruikt dan de 
Oosterkerk, heeft hij ook het interieur van de 
laatste afgebeeld.  Een zwart-wit afbeelding van 
gelovigen die aandachtig luisteren en opkijken 
naar de dominee op de preekstoel is te vinden in 
Van der Knaap, Oosterkerk, teken van tegenspraak, 
op pagina 138.23 Volgens het bijschrift gaat om 
aquarel  van omstreeks 1840, voorstellende een  
'Zondagmiddagdienst in de Oosterkerk.' Toeval of 
niet, op 1 juni van dit jaar, 2011, werd deze aquarel 
geveild bij Walker's in Ottawa, Canada. Volgens het 
bijschrift zou het gaan om het interieur van de St. 
Jacobskerk te Utrecht. Ongetwijfeld een onjuiste 
toeschrijving. Een afbeelding in kleur van deze 
aquarel gaat hierbij (ill. 12). Het werk ging naar een 
onbekende koper voor 1755 Canadese dollars.
In Oosterkerk, Teken van tegenspraak, op pag. 
109, vinden we een zwart-wit afbeelding van een 
schilderij van een dienst op woensdagmiddag. Een 
voorlezer leest uit de Bijbel, achter hem zit een 
predikant. Volgens Van der Knaap is het van het 

midden van de negentiende eeuw (ill. 13). 
In de collectie van Museum Jan Cunen te Oss 
vinden we een aquarel op paneel van 43,5 x 57,5 
cm (ill. 14).24 In Van der Knaap staat een zwart-
wit afbeelding van deze aquarel op pagina 173. 
Het bijschrift 'olieverfschilderij' zal niet correct 
zijn. De ten opzichte van de vorige aquarel sterk 
vereenvoudigde weergave past in de ontwikkeling 

die Bosboom had doorgemaakt. Het werk is van 
1866. De nadruk ligt veel meer op de sfeer dan op 
een gedetailleerde weergave. In plaats van tientallen 
gelovigen zien we hier een tweetal figuurtjes en de 
preekstoel is leeg. De nadruk ligt hier op vorm, 
licht en schaduw, niet op gelovigen die een dienst 
bijwonen. 

De Noorderkerk 
Bosboom had een aantal kerken waarnaar hij 
steeds weer terugkeerde. Dat was bijvoorbeeld het 
geval met de Bakenesser Kerk in Haarlem en met 

11. 'Daily activities in 

front of the Boterhal'. 

Aquarel, 38 x 52 cm 

(Recent aangekocht 

door het Westfries 

Museum)

13. Dienst op woensdagmiddag in de Oosterkerk. 

Schilderij

12. Zondagmiddagdienst in de Oosterkerk. Aquarel, 

gouache en inkt, 26,5 x 35 cm
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de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Ook de 
architectuur en de lichtval van de Noorderkerk 
in Hoorn moeten hem bijzonder aangesproken 
hebben. De zoektocht naar werk van hem dat 
gerelateerd was aan Hoorn leverde een flink 
aantal olieverfschilderijen en aquarellen op van de 
Noorderkerk, en ook enkele litho's. 

De Armenkerk
De naspeuringen naar het voorbeeld voor de 
litho van Van Gogh leverde enkele opmerkelijke 
uitkomsten op. De litho is van A.C. Nunnink 
en wordt gedateerd in de vijftiger jaren van de 
negentiende eeuw.25 Het is onomstotelijk het deel van 
de Noorderkerk dat bekend staat als de Armenkerk. 
Een predikant staat op het preekgestoelte en houdt 
de aandacht gevangen van de toehoorders. 
De situatie doet sterk denken aan die van de aquarel 
van 1840 van de Oosterkerk. De deur in de houten 

scheidingswand op de achtergrond staat open. 
Daarboven zien we de eenhoorn met het wapen van 
Hoorn. In het midden hangt een modelscheepje. 
Men zou dat eerder verwachten in de Oosterkerk, 
de kerk waar de vissers samenkwamen. Van der 
Poel, die onderzoek deed naar scheepsmodellen in 
Nederlandse kerken, komt na uitgebreid onderzoek 
tot de conclusie dat het nooit in de Noorderkerk 

heeft gehangen.26 De zoektocht naar het origineel 
leverde nog een navolging op. Deze bevindt zich 
in de collectie van het Westfries Museum.27 Het 
betreft een 'gepenseelde prent' op papier van de 
Armenkerk, naar Bosboom, vervaardigd door H. 
Storm in 1875. Opmerkelijk is dat Storm het 
scheepsmodel heeft vervangen door een lantaarn 
(ill. 15). De vraag was wat op het origineel te 
vinden zou zijn. Het antwoord kwam bij een 
bezoekje aan het depot van het Stedelijk Museum 
te Amsterdam. Onder collectienummer A 2587 
wordt een paneeltje bewaard van 26,5 x 37 cm (ill. 
16). Het is rechtsonder gesigneerd J. Bosboom. Het 
museum geeft er de volgende beschrijving bij: 
"In sober kerkinterieur luisteren verspreid zittende 
gelovigen in 17e eeuwse kledij naar de predikant 
die rechts van de poortvormige ingang op de 
kansel staat. Schuin voor deze, met hoed, de koster. 
Links, in hoge kerkbank, een diaken. Eveneens aan 
de linkerzijde een aantal weesmeisjes met witte 
kappen vergezeld door een Regent en een Regentes 
van het huis zgn. meisjesmoeders. Bij de deur een 
suppoost. Hoge ruimte, met gepleisterde muren en 
vaag zichtbaar op de achtergrond een tongewelf." 
Er was geen twijfel mogelijk. Het ging om het 
origineel waarnaar de latere afbeeldingen 
waren gemaakt. Was het al niet zichtbaar op de 
navolgingen, dan was het dat hier.  
Het is duidelijk, Bosboom heeft er zelf voor gekozen 
een scheepsmodel in de ruimte te hangen op de 
plaats van de lamp. Wie weet had hij dit model in 

zijn atelier in Den Haag: hij bewaarde daar allerlei 
attributen die hij in zijn werk opnam als hij dat 
mooi vond. Hij veroorloofde zich naast deze nog 
een andere vrijheid: het houtsnijwerk met uitsparing 
boven de deur waarin de eenhoorn met het wapen 
van Hoorn te zien is, heeft nooit boven deze deur 

14. De preekstoel in de 

Oosterkerk. Aquarel; 

43,5 x 57,5 cm (Museum 

Jan Cunen, Oss)

15. Door H. Storm 

'gepenseelde prent' van 

de Armenkerk (1875), 

26,0 x 17,9 cm 

(Westfries Museum) 

 16. Godsdienstoefening in de Armenkerk. Olieverf op 

paneel, 26,5 x 37 cm (Stedelijk Museum Amsterdam)
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gezeten. Het houtsnijwerk is te vinden boven de 
deur van het tochtportaal bij de hoofdingang van 
de kerk. Bosboom vond het kennelijk mooier de 
vlakke bovenkant van de scheidingswand hiermee 
te doorbreken. De eenhoorn met het wapen 
van Hoorn in de uitsparing is ook ontsproten 
aan zijn fantasie. We kunnen de omschrijving 
'Godsdienstoefening in een dorpskerk' bij de brief 
van Van Gogh intussen definitief vervangen door 
'Godsdienstoefening in de Armenkerk te Hoorn'.
Van de Armenkerk bestaan meer afbeeldingen. 
Marius en Martin geven op pagina 21 van hun 
monografie een afbeelding van een aquarel met 
een sober karakter. In de deuropening staat een 
vrouwenfiguurtje, verder zijn geen menselijke 
figuren waarneembaar. Het wapen met de eenhoorn 
ontbreekt en er hangt geen scheepsmodel, maar een 

lamp (ill. 17). Een andere is te vinden in Elsevier 
Maandschrift, jaargang 27 (1917), deel 53, op 
pagina 2. Het onderschrift luidt: 'Consistoriekamer 
te Hoorn. Aquarel. Museum Fodor Amsterdam 
(dateering '46 of misschien '48).' Ook hier gaat 
het om een sobere afbeelding, met een vrouw 

en een kind in het midden voor de opening in 
de scheidingswand (ill. 18). Ook hier ontbreken 
wapen en eenhoorn en hangt er een lamp. Met 
de titel 'De kerk te Hoorn, 1846' is dit werk 
tegenwoordig  te vinden in het Amsterdam Museum, 
onder  inventarisnummer TA 10403. De toelichting 
vermeldt dat het een werk op papier is, vervaardigd 
met O.I. inkt.

Spiltrap en tochtportaal
Het Ashmoleon Museum te Oxford herbergt een 
mahoniehouten paneeltje van 21 x 15,5 cm waarop 
met olieverf een spiltrap en houten kast zijn 
geschilderd (ill. 19). De kast dient als tochtportaal 
tussen de grote toegangsdeur aan het Kleine Noord 
en het interieur van de kerk. De Engelse toelichting 
zegt dat het interieur nog niet is geïdentificeerd. 
Zonder twijfel gaat het hier om de Noorderkerk. Het 
museum dateert het op grond van de schetsmatige 
opzet na 1865. Bosboom heeft deze trap en kast 
vaker geschilderd. Telkens met kleine verschillen. 
Zo vond in het Prinsenhof te Delft van 24 december 
1958 tot 2 februari 1959 een tentoonstelling plaats 
van werk van Bosboom. Achter nummer 54  van 
de tentoonstelling schuilt dezelfde spiltrap met 
kast. Als afbeelding 13 is er een zwart-wit foto 
van  opgenomen. De voorstelling lijkt erg op die 
van Oxford. Volgens de catalogus gaat het om een 
paneel van 19 x 15 cm, dat omstreeks 1861 is 
vervaardigd. Het werk droeg de titel 'Interieur van 
de Noorderkerk te Hoorn' en was afkomstig van het 
Frans Hals Museum te Haarlem, waar het zich nog 
steeds bevindt (ill. 20). 
In Dinkelaar & Kaatman komt nog een afbeelding 
voor. Onder de kop 'Kerk te Hoorn' lezen we hier 
op pagina 199 dat het gaat om een aquarel  van 40 
x 34 cm. Op grond van de stijl is het aannemelijk 
dat deze dateert van 1880 of later (ill. 21).

De preekstoel en het doophek
Gezien het grote aantal afbeeldingen waarop deze 
voorkomen, was Bosboom bijzonder gefascineerd 
door de preekstoel en het doophek. We zien de 
preekstoel  in een waarschijnlijk in de jaren veertig 
te dateren aquarel, die o.a. wordt afgebeeld bij 
Marius & Martin (ill. 22)28. Ook hier als in de 
Oosterkerk en de Armenkerk een dominee die 
voorgaat in gebed. De aandacht gaat vooral uit naar 
de wisselwerking tussen dominee en gelovigen. 
De preekstoel wordt niet gebruikt, maar is wel 
prominent aanwezig. Volgens Dinkelaar & Kaatman 
is de aquarel van na 1880. Bewijs ervoor ontbreekt. 
Gezien de verwantschap, ook in stijl, met de 

17. 'Kerk te Hoorn'. Aquarel

18. 'Consistoriekamer te Hoorn'. Tekening op papier, O.I. 

inkt, 29,3 x 38,2 cm

19. Spiltrap en 

tochtportaal 

Noorderkerk. Olieverf 

op mahoniehouten 

paneel, 15,5 x 21 cm 

(Ashmolean Museum, 

Oxford)
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hiervoor genoemde voorstellingen van gelovigen en 
voorganger in de Oosterkerk en de Armenkerk lijkt 
een vroegere datering op zijn plaats.
Vanuit een andere hoek zien we de preekstoel 
ook op een voorstelling van vrouw en kind. Een 
prominente plaats krijgt ook het doophek, waarvan 
beide bogen worden bekroond door de eenhoorn 

met het wapen van Hoorn (ill. 23)29. Er is ook een 
olieverfschilderij met vrouw en kind tegen een 
achtergrond met preekstoel en doophek (ill. 24)30. 
In Een verhaal over de Noorderkerk door Willem 
Vingerhoed en Tim Zaal (Hoorn, z.j.) vinden we 

een aantal gelovigen rond preekstoel en doophek. 
De afbeelding in zwart-wit is te vinden op pagina 
18 (ill. 25). Met enige moeite valt het doophek 
met zijn bogen, voor de preekstoel, die gedeeltelijk 
schuil gaat achter een pilaar, ook te onderscheiden 
op een aquarel in Marius & Martin (ill. 26)31.
In Museum Jan Cunen te Oss vinden we een schets 

van de preekstoel en een boog van het doophek 
met de eenhoorn 'zwevend' in de ruimte ernaast. 
Vermoedelijk ging het om een voorstudie voor een 
schilderij (ill. 27).32 

Van 1880 of later lijken de sepia van 13 x 8,5 cm 
en de aquarel  van 13 x 9,5 cm die door Dinkelaar 
& Kaatman worden afgebeeld op pagina 172 en 

20. Spiltrap en 

tochtportaal Noorderkerk. 

Olieverf op paneel, 

15 x 19 cm (Frans Hals 

Museum)

21. 'Kerk te Hoorn'. 

Aquarel, 40 x 34 cm 

(particuliere collectie)

24. 'Doopplechtigheid in de Noorderkerk te Hoorn'. 

Olieverf op paneel, 14 x 18 cm

22. 'Kerk te Hoorn met 

voorganger'. Aquarel, 

41 x 50 cm (particuliere 

collectie)

23. 'Doophek in de kerk te 

Hoorn'. Aquarel
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173 (ill. 28 en 29). In het bijzonder de veel lichtere 
toets en transparantie wijzen erop. Ook op pagina 
186 van dit boek vinden we een aquarel van de 
preekstoel, met daaromheen staande en biddende 
figuren (ill. 30).
Op de site van Oud Hoorn is verder een mooie 
afbeelding van een olieverfschilderij te vinden van 
een doopplechtigheid. Het gaat om een schilderij 
dat in 2008 werd aangeboden bij Christie's. De 
opbrengst werd geschat op e 30.000,- tot e 50.000,- 
maar het werd niet verkocht. Een sterk gelijkend 
schilderij van olieverf op paneel is te vinden bij 
Dinkelaar en Kaatman op pagina 143 (ill. 31). 

Ook in de Verenigde Staten kunnen we een schilderij 
van de Noorderkerk van Bosboom vinden. In het 
Mildred Lane Kemper Art Museum, in St. Louis, 
(USA) bevindt zich een olieverfschilderij op papier, 
getiteld 'Interior of a Dutch Church', waarvan we 
kunnen aannemen dat het de Noorderkerk betreft 
(ill. 32). In de collectie van het Rijksmuseum bevindt 
zich een olieverfschilderij op papier, op paneel, 
'Kerkinterieur Hoorn, preekstoel' (ill. 33).33 Het is 
ook te vinden op de site www.geheugenvannederland.
nl, met de toevoeging dat het zou dateren uit 1891. 

26. 'Kerk-interieur te Hoorn'

25. 'Een interieur van de 

schilder Bosboom'

27. Studie van een kerkinterieur met preekstoel en 

boog'(1860). Tekening met inkt op papier, 33x 45 cm 

(Museum Jan Cunen, Oss)

30.'De Noorderkerk in 

Hoorn'. Aquarel, 19,5 x 28,5 

cm (particuliere collectie)

28. 'Preekstoel van de 

Noorderkerk te Hoorn'. 

Sepia, 8,5 x 13 cm 

(particuliere collectie)

29.'De Preekstoel in de 

Noorderkerk te Hoorn. 

Aquarel, 9,5 x 13 cm 

(particuliere collectie)
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Navraag bij het Rijksmuseum leverde echter geen 
bewijs op voor dat jaartal. Jammer, want dat zou 
betekend hebben dat het in zijn laatste levensjaar 
zou zijn voltooid. Een schilderij van Hoorn aan het 
begin en aan het eind van zijn loopbaan, het is zo'n 
mooie gedachte.34

Tot slot
Het voorgaande geeft een overzicht van de resultaten 
van een onderzoek van enkele maanden. Het 
pretendeert geenszins volledig te zijn. Bosboom 
heeft zeker meer van Hoorn afgebeeld dan hier 
beschreven en afgedrukt. Zijn werk was populair. 
Met name in de laatste jaren van zijn leven is 
ook veel werk verkocht aan buitenlanders, in het 
bijzonder aan liefhebbers uit Engeland. Veel zal nog 
schuil gaan in particuliere en museale collecties in 
binnen- en buitenland. Het onderwerp verdient 
een grondige studie en een mooie publicatie. Met 
wat intussen al bekend is, zou ook al een mooie 
tentoonstelling in Hoorn gehouden kunnen worden. 
Deze zou naast afbeeldingen die betrekking hebben 
op Hoorn ook aangevuld kunnen worden met ander 
werk uit West-Friesland.  Bij de voorbereiding van 
zo'n tentoonstelling zal ongetwijfeld nog een en 
ander boven water komen. De directie van het 
Westfries Museum heeft al aangegeven daar positief 
tegenover te staan. 
Dit artikel zal mogelijk ook mensen bereiken die 
bekend zijn met werk van Bosboom over Hoorn dat 
hier niet wordt beschreven. Dat de redactie van dit 
blad, en in het bijzonder de schrijver van dit artikel 
daar graag over geïnformeerd zou worden, behoeft 
geen betoog.

32. 'Interior of a Dutch Church'. Olieverf op papier, 

op paneel, 27,5 x 33,7 cm (Mildred Lane Kemper Art 

Museum, Saint Louis, USA)

33. 'De Preekstoel van de Kerk te Hoorn'. Olieverf op 

papier op paneel, 14 x 25 cm (Rijksmuseum, Amsterdam)

31. Doopplechtigheid in 

de Noorderkerk te Hoorn. 

Olieverf op paneel, 

14 x 18 cm (particuliere 

collectie)



147

Noten
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14 Dinkelaar, Kaatman, p. 129.
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inventarisnummer 10128.
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eenhoorn komt daar niet op voor.  
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20 Hennus, p. 46.
21 Christie's omschrijving 'Boterhal' is een historische misser. 
In de tijd dat Bosboom het gebouw schilderde was het nog 
gasthuis. Als 'Boterhal' werd het pas in 1923 in gebruik 
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26 J.M.G. van der Poel, Scheepsmodellen in Nederlandse kerken. 
In: Uit het Peperhuis, jrg. 1974, pp. 45-47.  
Zijn twijfel wordt bevestigd in: J.M.G. van der Poel, 
Scheepsmodellen in Nederlandse kerken. Enkhuizen 1987,  p. 67.
27 Westfries Museum, collectienummer 04357.
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Hij staat ook in Dinkelaar/Kaatman op p. 89 en op p. 203.  
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29 Marius, Martin, te vinden tegenover p. 118.
30 Dinkelaar/Kaatman, p. 143, de tweede afbeelding.
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32 Museum Jan Cunen, Oss: Studie van een kerkinterieur met 
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Johannes Bosboom
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in memOriam JaaP tOes (1919-2011)

frans Zack

Op 1 juni jl. overleed op 91-jarige leeftijd de heer Jaap 
Toes, oud-hoofdredacteur van het Noordhollands 
Dagblad. Voor de lezers van het kwartaalblad van 
de Vereniging Oud Hoorn werd de heer Toes vooral 
bekend door de door hem geschreven artikelenserie 
over Hoorn als garnizoensstad in de 19e eeuw. In vier 
uitvoerige bijdragen beschreef hij het wel en wee van 
het garnizoen in Hoorn. Het eerste artikel verscheen 
in het kwartaalblad nummer 3 in september 2010. 
Het laatste deel van zijn artikel werd opgenomen in 
het kwartaalblad nummer 2 dat op 15 juni 2011 ver-
scheen. Met de uiterste nauwkeurigheid corrigeerde 
hij zijn artikelen en bracht waar nodig wijzigingen 
aan. Ook het laatste deel van zijn artikel kreeg hij 
nog onder ogen en hij heeft ook toen nog de nodige 
correcties aangebracht. Op dat moment verbleef hij in 
een verpleeghuis te Abbekerk.

In 1940 begon het werkzame leven van de nog jeugdi-
ge Jaap Toes toen hij een tijdelijk arbeidscontract kreeg 
bij de Centrale Boekhouding der Gemeentebedrijven 
in zijn geboorteplaats Den Helder. Daar was hij als 
jongste bediende werkzaam op de afdeling gas, water 
en elektriciteit. Zijn werkzaamheden bestonden o.a. 
uit koffie en thee zetten voor de collega's,  de daarop 
volgende afwas doen en het bedienen van de sten-
cilmachine. Na overplaatsing naar de afdeling 'gas' is 
hij zelfs nog meteropnemer geweest en moest hij ook 
de bakjes van de muntmeters legen bij de afnemers 
thuis.
Voor Jaap Toes begon zijn journalistieke carrière op 
8 juli 1946 bij de toenmalige Onze Courant wat later 
het Nieuw Noordhollands Dagblad in Hoorn zou wor-
den. Hij was daar o.a werkzaam op de stadsredactie 
en tevens ook de algemene redactie. Na enige tijd 
werd hij overgeplaatst naar Den Helder en kwam 
vervolgens weer terug naar Hoorn. Inmiddels had 
het katholiek georiënteerde B.V. Noorderpers het in 
Groningen, Friesland en Drenthe verschijnende dag-
blad Ons Noorden overgenomen. Jaap Toes was de aan-
gewezen man om daar als chef orde op redactionele 

zaken te stellen. Na dit uitstapje naar het Noorden was 
het nu Alkmaar waarheen Jaap Toes in de functie van 
redactiechef werd overgeplaatst. De redactionele jonge 
honden aan het Ritsevoort moesten door Jaap Toes 
enigszins in toom worden gehouden. 
In februari 1962 volgde zijn aanstelling als hoofdre-
dacteur, in een soort duo-presentie samen met de heer 
J. M. Onstenk. Hierbij zou de heer Onstenk zich met 
de algemene voorlichting blijven belasten. Jaap Toes 
werd verantwoordelijk voor gewestelijke berichtge-
ving, technische- en personele zaken.
In de daarop volgende jaren was Jaap Toes met de 
regelmaat van de klok in de zetterij van de krant te vin-
den. Dit om de vinger aan de pols te houden waar het 
ging om redactionele uitlatingen die in zijn ogen niet 
of nauwelijks door de beugel konden. Dit bracht hem 
regelmatig in conflict met de betreffende scribent die 
hij dan moest uitleggen dat het geschrevene echt niet 
in het dagblad gepubliceerd kon worden. Desondanks 
werd hij door zijn redactionele collega's, en ook het 
technisch personeel van de drukkerij, op handen 
gedragen. Dat werd ondermeer bewezen op dinsdag 
1 december 1981, de dag dat hij van de VUT ging 
genieten. Speciaal voor hem hadden redactie en tech-
nisch personeel een bijzondere, acht pagina's tellende 
uitgave van het Noordhollands Dagblad vervaardigd. 
Tal van bekende namen uit de journalistieke wereld 
kwamen daarin aan het woord om hun zegje te doen 
over Jaap Toes. Woorden van bewondering, ontzag 
en collegialiteit voerden hierin de boventoon. Naast 
zijn redactionele werkzaamheden was Jaap Toes ook 
op andere terreinen actief. Zo was hij o.a. vele jaren 
voorzitter van de afdeling Hoorn van het Nederlandse 
Rode Kruis. Voor deze activiteiten ontving hij de pen-
ning van erkentelijkheid van het Nederlandse Rode 
Kruis. Verder ontving hij voor zijn werkzaamheden de 
zilveren legpenning van de gemeente Hoorn.
Na zijn afscheid als 'krantenman' begon hij een studie 
Nederlands Recht tot en met het kandidaatsexamen 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na een vrije 
studierichting die leidde tot de titel drs., vervolgde de 
heer Toes zijn studie en promoveerde in 1992 tot doc-
tor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift met als 
titel: Wanklanken rond een wingewest in de nadagen van 
de Surinaamse slavernij. Zijn promotor was professor 
Sj. Faber te Haarlem. 
In 1996 schreef de heer Toes ook al een uitvoerig 
artikel voor ons blad. Dat had als titel: Hoorn raakte 
rechtbank kwijt na jaren van hoop en vrees.

In al die jaren dat ik hem gekend heb was hij voor 
mij altijd 'meneer Toes' Daarom ook nu: meneer Toes, 
rust in vrede.

In zijn functie van 

voorzitter van het 

Nederlandse Rode Kruis 

afdeling Hoorn kon de 

heer Toes (uiterst links) 

in 1985 de sleutels van 

een nieuwe Fiat-bus in 

ontvangst nemen. Dit 

gebeuren vond plaats 

aan de Electronweg op 

industrieterrein Hoorn 80 

waar toen DAF Noord-

Holland gevestigd was.

Dr. Jacobus (Jaap) 

Toes (Den Helder, 1919 - 

Hoorn, 2011)
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vOOrJaarsledenvergadering 
Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
Vereniging Oud Hoorn op 13 april 2011

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

Aanwezig: 48 leden en speciale gast wethouder 
Ronald Louwman

1 Opening 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom 
in Huis Verloren en in het bijzonder wethouder 
Ronald Louwman, die een toelichting zal geven op 
de plannen voor de Poort van Hoorn. Ook bijzonder 
welkom voor de aanwezige ereleden. 
Afbericht is ontvangen van Albert de Graaf, Diana 
en Bert van den Hoogen, Annie Pietersen, Dennis 
Bruin, Francisca van Putten, Pierre Janssens en Jos 
Biegstraten. Bestuurslid Hieke Stapel kan ook niet 
aanwezig zijn. 

2  Verslag van de najaarsledenvergadering 
oktober 2010
Het verslag staat op blz. 188 en 189 van het vierde 
nummer van het Kwartaalblad 2010. Het wordt 
zonder wijziging vastgesteld.

3  Actualiteiten en mededelingen van het 
bestuur
Het Juniusjaar.  Dit jaar staat in Hoorn in het teken 
van Junius. Het Westfries Museum opent in april 
een kleine dependance aan de Nieuwstraat: de 
Juniuswinkel, voor al uw historische optochten 
en maskerades. In het Kwartaalblad verschijnen 
diverse artikelen over Junius. Tijdens een bijzondere 
bijeenkomst in Het Park worden op 1 juli twee 
boeken ten doop gehouden, De commissarissen 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland zijn 

uitgenodigd als erfgenamen van de opdrachtgevers 
voor de Batavia, namelijk de Staten van Holland 
en West-Friesland. Belangstellenden zijn welkom.  
Naast lezingen is er muziek door het Hoorns 
Kamerkoor en de première van een muziekstuk 
gecomponeerd door Willem Woestenburg. Na 
afloop wordt aan Kerkstraat 9, waar vijfhonderd 

jaar geleden het geboortehuis van Junius zich 
bevond een gevelsteen onthuld. Op 2 juli is het 
feest in de Juniusstraat. Daar zullen de foutieve 
straatnaambordjes worden vervangen. Er is een 
buurtfeest waar bewoners en stichting Netwerk 
zich voor inzetten.
Tijdens het festival Oude Muziek op 27 mei t/m 
29 mei vinden concerten plaats in het kader van 
de Juniusherdenking. Het thema van het festival 
is dit jaar Muziek uit de tijd van Junius. Zie voor 
het programma het komende Kwartaalblad, dat 
half juni verschijnt. Ook de Boterhal is actief. 
Daar wordt een tekenwerkplaats georganiseerd 
en gewerkt aan een Junius-optocht. De voorzitter 
dankt fondsen en sponsors .
Hoorn in de 19e eeuw: Volgend jaar bestaat de 
vereniging 95 jaar. Een bijzonder boek dat voorlopig 
de werktitel Hoorn in de 19e eeuw heeft is in 
voorbereiding. Het is een beetje een vergeten eeuw 
in ons land en in onze stad. Het beeld van de 'dode 
stadjes aan het IJsselmeer', zoals de tentoonstelling 
heet met schitterende geromantiseerde schilderijen, 
waar het Westfries Museum na de verbouwing mee 
komt, blijkt bij nadere beschouwing een geheel 
ander beeld op te leveren. 

Maquette Hoorn 1650: De restauratie van de 
maquette verloopt voorspoedig. Marchel de Bruijn 
is er druk mee bezig. Jacques Buiten adviseert. 

Het bestuur 

Vereniging Oud Hoorn

in memOriam JaaP tOes (1919-2011)
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De volgende stap is een nieuwe audiovisuele 
presentatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
nieuwste technieken op dat terrein. We werken 
nauw samen met het Westfries Museum. 
 
Engelbewaarderskerk: We zijn als bestuur 
uitermate verheugd over het bericht dat de 
Engelbewaarderskerk een andere en ons inziens 
zeer passende functie krijgt. 

In het Platform Religieus Erfgoed is op ons voorstel 
besloten om in Hoorn een kerkenvisie op te stellen 
op grond waarvan beleid kan worden ontwikkeld 
voor historische kerkgebouwen die qua exploitatie 
steeds meer in de verdrukking komen. Oud Hoorn 
is bij de opstelling en de verwerking van de enquête 
nauw betrokken. 

Samenwerking andere instellingen: De samenwerking 
met instellingen als het Westfries Archief, het 
Westfries Museum en de bibliotheek is goed. Ook 
met de gemeente is de verhouding uitstekend, 
zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. 
Daarnaast wordt in projecten samengewerkt met 
andere instellingen, zoals Netwerk, de Boterhal en 
het Filmhuis. 
Over enkele jaren is het vierhonderd jaar geleden 
dat de schippers Schouten en Le Maire vanuit 
Hoorn vertrokken om een andere route naar de 
Oost te ontdekken. In zijn logboek doet schipper 
Schouten verslag van de reis en de ontberingen. De 
Kaap Hoornvaarders willen dat feit in 2015 groots 
gedenken. Namens Oud Hoorn is de voorzitter 
afgevaardigd in het bestuur van een daarvoor apart 
op te richten stichting. Ook die andere beroemde 
schipper zullen we niet kunnen vergeten: Bontekoe. 
Er is een intrigerend beeld van hem op het Houten 

Hoofd door onze burgemeester onthuld. Een prima 
stuk Hoornpromotie. 

Twee bedreigingen. Het betreft het vergunningvrij 
bouwen bij monumenten en de plannen met betrekking 
tot het IJmeer-Markermeer, waarbij voor de kust van 
Hoorn eilanden en dijken worden geprojecteerd, 
met daartussen grote gaten in de bodem. Als bestuur 
volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. 

Leden: De jaarlijkse excursie, op zaterdag 18 juni, 
gaat naar Utrecht. De organisatoren hebben weer 
een prachtig programma opgesteld. 
Enkele van onze vrijwilligers worden met 
gezondheidsklachten geconfronteerd. Wij wensen 
hen van hieruit sterkte. Het ledental blijft momenteel 
op hetzelfde niveau. Maar nieuwe leden kunnen we 
altijd gebruiken. 
Binnenkort buigt het bestuur zich over de instelling 
van een jeugdlidmaatschap. 
Annie Pieterse stopt. Zij heeft zich als gids jarenlang 
voor de vereniging ingezet. Ze bereidde haar 
wandelingen altijd met de grootste nauwgezetheid 
voor. Wij danken haar daarvoor.
In het najaar beginnen we weer met een 
bouwkunstcursus. Belangstellenden kunnen zich 
daarvoor aanmelden. Het is voor sommigen de 
opmaat om gids bij Oud Hoorn te worden. Een 
bijzonder gilde binnen de vereniging. 

Contributieverhoging: Een contributieverhoging zal 
in een van de komende jaren helaas onvermijdelijk  
zijn. Gedurende tien jaar, vanaf het begin van de 
eeuw, is de contributie ongewijzigd gebleven. Tot 
nu toe konden we de stijging van kosten opvangen 
door onder andere relatief hoge rente-inkomsten. 
Maar de rente staat al enkele jaren op een historisch 

Vragen stellen tijdens 

de voorjaarsleden-

vergadering

Buste van Bontekoe
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laag niveau. In een volgende vergadering zullen we 
een voorstel tot verhoging van de contributie doen. 
Het water staat nog niet tot aan de lippen. 

Oplevering Oostereiland: Deze zomer wordt de 
oplevering van het Oostereiland verwacht. Daarmee 
heeft Hoorn opnieuw een schitterende prestatie op 
monumentengebied geleverd. Het zal een nieuwe 
trekpleister voor de stad worden. We hopen van 
harte dat ook de andere plannen, zoals de Botterwerf, 
geleidelijk aan gestalte zullen krijgen. Als het lukt 
willen we onze najaarsledenvergadering in het 
nieuwe Filmhuis houden. Met een inleiding over 
de restauratie en eventueel een rondwandeling. Om 
vast te noteren: 29 oktober aanstaande. 

4  Jaarverslag 2010
Het jaarverslag is te vinden op blz. 34 tot en met 37 
van het eerste nummer van 2011. Dit wordt zonder 
wijziging vastgesteld met dank aan de secretaris. 

5  Rekening 2010
De rekening 2010 en de begroting 2011 zijn in een 
afzonderlijk katern gepubliceerd. 
De penningmeester meldt dat de ledenadministratie 
ondersteuning heeft gekregen van Bert van den 
Hoogen en dat Wai Low zich gaat terugtrekken. 
Aan de oproep om mailadres en geboortejaar door 
te geven heeft nog niet iedereen gehoor gegeven. 
Graag naar leden@oudhoorn.nl 
De jaarrekening 2010 wordt goedgekeurd. 

6  Begroting 2011
De begroting 2011 laat een negatief saldo zien, 
gevolg van lagere rente-inkomsten en uitgaven 
voor de Juniusviering en andere publicaties die op 
stapel staan. De vergadering gaat akkoord met de 
voorgestelde begroting.

7  Verslag financiële commissie
De financiële commissie bestond uit de heren De 
Munnik en Wigard. Piet de Munnik licht het verslag 
toe. De boekhouding en de kas zijn in orde bevonden. 
Voor het overige gelden dezelfde opmerkingen als 
vorig jaar. De voorraad van een aantal boektitels is te 
groot. De volmacht van bestuursleden om financiële 
transacties te doen, kan helaas bij de banken niet 
anders worden geregeld.
De afspraak is gemaakt dat er eenmaal per drie 
maanden een financieel overzicht in het bestuur 
wordt besproken en dat de uitgaven van twee 
parafen worden voorzien. De penningmeester Piet 
van Iersel wordt bedankt voor het vele werk besteed 

aan de rekening 2010 en het opstellen van de 
begroting 2011.  
De vergadering verleent decharge. 

8  Benoemen financiële commissie 2011
Ook de heren De Munnik en Wigard worden 
bedankt. En als dank en blijk van ons vertrouwen 
in hen wordt voorgesteld hen beiden opnieuw te 
benoemen. De vergadering stemt daarmee in. 

9  Benoeming Jaap Bronkhorst en Eddy Boom
Volgens het rooster van aftreden treden Jaap 
Bronkhorst en Eddy Boom af. Gelukkig zijn beiden 
bereid om zich voor een nieuwe periode herkiesbaar 
te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. 
Beiden worden herbenoemd. 

10  Rondvraag
Willy Wiggelaar wil weten hoe de plannen om op de 
hoek van de Koepoortsweg een pand bij te bouwen, 
moeten worden beoordeeld. Er bestaat onrust bij 
mensen. De ontwikkelingen zijn nog niet duidelijk 
en het bestuur volgt deze nauwlettend.
Sebastiaan Hol wijst op het torentje op de Oosterpoort 
in de maquette dat zou ontbreken. Dat wordt 
doorgegeven aan de restaurateur. 

11  De Poort van Hoorn door wethouder 
Ronald Louwman
De toespraak van Ronald Louwman is te vinden 
op de website van Oud Hoorn. Voor degenen 
die daar geen toegang toe hebben, volgt hier een 
samenvatting. 

In de afgelopen decennia zijn verschillende 
plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het 
stationsgebied. Geen van die plannen heeft de 
eindstreep gehaald. Een snelle analyse leert dat de 
plannen zich beperkten tot alleen het stationsgebied. 

Voorzitter Egbert 

Ottens overhandigt 

wethouder Louwman 

een cadeaulidmaat-

schap
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Er werden functies verplaatst en toegevoegd in het 
gebied rond het spooremplacement. Functies die 
meer verkeer opleverden op het Keern en ook 
tot een hogere parkeervraag leidde. Voor deze 
gevolgen boden de plannen geen, dan wel in 
onvoldoende mate een oplossing. Het plan dat er 
nu ligt doet dat wel. Allereerst beslaat het een groter 
plangebied. Het meest opmerkelijke verschil met 
voorgaande plannen is de nieuwe toegangsweg naar 
de binnenstad.  Dit is ook meteen het belangrijkste 
onderdeel in het plan en een eerste stap die we willen 
zetten. We zullen op zoek moeten naar de Hoornse 
maat als het gaat om de toekomstige ontwikkeling 
van de Poort van Hoorn. Dit gebied, gelegen 
tegen de historische binnenstad, biedt prachtige 
mogelijkheden om het draagvlak voor de binnenstad 
te vergroten, het OV-knooppunt te verbeteren, de 
centrumfunctie van Hoorn een nieuwe impuls te 
geven en een deel van de toekomstige behoefte 
aan bijvoorbeeld stadswoningen, leisure/vrijetijd, 
kantoorachtige functies en winkels te realiseren. 
Er zijn vele belangen die bij deze ontwikkeling een 
rol spelen. Daarom komt er een klankbordgroep 
waarin ik verschillende belangenorganisaties aan 
tafel uitnodig, ook de Vereniging Oud Hoorn. 
De ontwikkeling van Hoorn is de afgelopen jaren 
snel gegaan; door een groei van bijna 20.000 naar 
70.000 inwoners in 40 jaar. De grote groei heeft 
plaats gevonden in de wijken Grote Waal, Risdam, 
Kersenboogerd en Bangert en Oosterpolder. De 
binnenstad is duidelijk verbeterd en ligt er veel 
mooier bij dan 30-40 jaar geleden. 

Die sterke groei is er nu wel uit en ik verwacht 
ook niet dat die weer zo stevig zal aantrekken. 
De behoefte aan kwantitatieve groei is vervangen 
door kwalitatieve groei, met andere woorden: 
niet meer weilanden omzetten in woonwijken, 
maar de bestaande voorraad een kwaliteitsimpuls 
geven. Daar ligt de opgave voor de komende jaren. 
In de structuurvisie die we voor Hoorn aan het 
voorbereiden zijn zal daar richting aan worden 
gegeven. Wij zullen naar verwachting voor de zomer 
met de basistekst gereed zijn voor de structuurvisie, 
zodat wij daarna ook in gesprek kunnen met de 
stad en de gemeenteraad. De Poort van Hoorn past 
uiteraard binnen de structuurvisie.

Eind  2007 presenteerde de Task Force Ruimtewinst 
in de Noorderkerk plannen voor het stationsgebied, 
waarin onder meer het tracé van de toegangsweg 
was opgenomen. In 2009 heeft de gemeenteraad het 
tracé vastgesteld en in 2010 heeft de gemeenteraad 

de uitgangspunten voor verdere planontwikkeling 
van de Poort van Hoorn vastgesteld. De hoofdlijnen 
daarvan zijn:

bevestiging van het tracé•	
afsluiten Keern-zuid, opwaardering tot     •	
volwaardige  fietsroute
nieuwe ontsluiting vanaf Maelsonstraat•	
busstation naar noordzijde•	
parkeerbehoefte in principe aan de noordzijde•	
ruimte voor detailhandel, wonen, kantoren, •	
maatschappelijke voorzieningen, horeca, 
dienstverlening, parkeren, perifere- en 
grootschalige detailhandel op de Van Aalstweg

Tenslotte heeft de gemeenteraad gisteravond 
besloten een krediet beschikbaar te stellen voor 
de technische voorbereiding van de toegangsweg. 
Het bijzondere is dat het daarbij niet alleen gaat 
om de toegangsweg voor auto's maar ook om de 
toegangsweg voor fietsen; een soort fietspromenade 
de binnenstad in. Er worden 4 tunnels onderzocht: 
onder het Dampten en het spoor voor de auto's, 
en onder de provinciale weg en het spoor voor de 
fietsers.

In het besluit van de raad is ook het functionele 
programma per deelgebied opgenomen. Het is nog 
een globaal beeld. De komende tijd zal dit nader 
uitgewerkt en in de klankbordgroep besproken 
worden. Ook is het belangrijk te beseffen dat we 
hier praten over een ontwikkeling die 15 tot 20 jaar 
vraagt en dus ook enige flexibiliteit nodig heeft.
  
Het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg gaat 
vanaf de Provinciale weg tussen de Titaan en de 
oude Proefboerderij met een tunnel richting het 
Pelmolenpad om tenslotte aan te sluiten op De 
Weel.

Het betekent: 
vervangende nieuwbouw vestiging •	
Leekerweide aan het Dampten
sluiten achterste deel begraafplaats •	
verplaatsing benzine en lpg verkooppunt BP•	
planologische procedure•	
financiering •	
goedkeuring NS-Poort en ProRail•	

De toegangsweg zal zorgen voor:
een verbeterde toegang van de binnenstad, •	
omdat de wachtrijen voor de spoorwegover-
gang tot het verleden behoren
veiliger situatie: de wachtrijen veroorza-•	
ken steeds vaker gevaarlijke situaties op 
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Provincialeweg en A7, maar ook op de krui-
sing Veemarkt/De Weel met Keern/Hoge Vest
versterking centrumfunctie: De capaciteit van •	
transferium wordt vergroot en de toegankelijk-
heid verbeterd. Dit zal de aantrekkingskracht 
op consumenten uit de regio verhogen. De 
groei die dit tot gevolg heeft biedt de moge-
lijkheid het stationsgebied te ontwikkelen
versterking OV-knooppunt: bussen hoeven •	
niet meer te wachten voor spoor, minder kans 
op storingen treinverkeer. Dit wordt belang-
rijker naarmate de NS overgaat op spoorboek-
loos rijden
fietsers krijgen vrij baan de binnenstad in en •	
uit.

Uitbreiding transferium: de parkeerbehoefte van 
bezoekers aan de binnenstad en de treinreizigers 
wordt in principe opgelost op het stationsgebied 
noord. De opgave die er ligt volgens de laatste 
berekening zou kunnen oplopen tot ruim 
2000 parkeerplaatsen op en rond het huidige 
transferium. Het is de bedoeling om de noordzijde 
als eerste te ontwikkelen, omdat hier een 
belangrijke parkeeropgave ligt. We kunnen zo de 
bezoekers van de binnenstad laten wennen aan 
het parkeren aan deze kant. De nieuwe ontsluiting 
van de Maelsonstraat maakt het transferium nog 
beter bereikbaar vanaf de Provinciale Weg. Deze 
ontsluitingsweg vervangt de huidige die naar het 
ziekenhuis gaat. Alleen de ambulance blijft daar 
gebruik van maken. 
De volgende stap is de verplaatsing van het 
busstation naar de noordzijde. Dat zal veel 
busverkeer aan de zuidzijde schelen en ook de 
dienstregeling zal punctueler kunnen worden 
aangehouden, omdat er geen vertragingen meer 
ontstaan door dichte spoorbomen. Het regionale 
OV-knooppunt zal aanmerkelijk verbeteren. In 
de gesprekken met de NS en Prorail kijken we 
ook naar duurzame oplossingen voor het voor- 
en  natransport. Daarbij moet u denken aan 
bijvoorbeeld elektrische oplaadpunten en dergelijk. 
De fietsroute de binnenstad in zal in de fasering 
naar voren wordt gehaald  door het raadsbesluit 
van gisteravond. De verdere invulling van de 
gebieden ten noorden en ten zuiden van het station 
wordt nog nader bekeken. Een mogelijk onderdeel 
daarbij is het herstellen van de singelgracht 
die ooit vanaf de Draafsingel doorliep tot de 
Westersingel. De ontwikkeling van de Prismalocatie 
en het Pelmolenpad behoren ook tot de Poort van 
Hoorn. Het is zelfs zo dat de ontwikkeling van de 

Prismalocatie wel eens eerder in beeld kan komen 
omdat we bezig gaan met de herstructurering van de 
Grote Waal. De Prismalocatie is de entree van deze 
wijk. De ontwikkeling van het Pelmolenpad is als 
laatste in beeld. Deze locatie zal als opvang moeten 
dienen voor het parkeren als het Transferium wordt 
ontwikkeld.  

Er zijn veel vragen voor de wethouder met name 
over de verkeers- en parkeersituatie die in en bij 
de binnenstad gaat ontstaan. Staan de plannen 
niet haaks op de autoluwe binnenstad? Sommige 
aanwezigen uiten hun twijfels over de plannen 
en de kosten. De wethouder benadrukt dat het 
parkeren met name aan de noordzijde van het 
station plaatsvindt, aan de zuidzijde moeten de 
functies hun 'eigen parkeren' zelf oplossen en 
verder op het Pelmolenpad. 
De voorzitter dankt wethouder Louwman voor zijn 
bijdrage en de beantwoording van de vragen. 

Als blijk van dank ontvangt de wethouder een 
cadeaulidmaatschap van onze vereniging in de 
hoop dat dit het begin is van een lidmaatschap in 
lengte van jaren. 

13  Sluiting van de bijeenkomst
De voorzitter dankt eenieder voor de aanwezigheid 
en de inbreng. 

De zaal luisterend 

naar wethouder 

Louwman
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van de bestuurstafel 2011-3
egbert Ottens

Afscheid
Van twee mensen moest in de afgelopen maanden 
afscheid worden genomen. Allereerst Jaap Toes. 
Hij schreef de serie artikelen over het garnizoen 
in Hoorn. Met groot genoegen zag Toes het vierde 
en laatste deel nog in druk verschijnen. Kort 
daarna overleed hij. Elders in het blad staat een In 
Memoriam geschreven door Frans Zack. 
Ook het overlijden van Jaap Blokker raakte de 
vereniging. Het is bekend dat het Blokkerconcern 
zijn roots in Hoorn had. De familie Blokker 
onderhield een nauwe relatie met onze stad. Het 
oorspronkelijke woonhuis van de grondlegger van 
het Blokkerconcern stond aan het Breed, nummer 
12. Even verderop, Breed 22, bevond zich de latere 
winkel, onder andere in ijzerwaren. Dat pand wordt 
thans gerestaureerd. Bij het eeuwfeest van de firma 
Blokker kreeg Vereniging Oud Hoorn Breed 12, 
nadat het was gerestaureerd, als cadeau. In dit pand 
is de winkel van Esdégé Reigersdaal gevestigd, waar 
cliënten hun creatieve producten verkopen. Op de 
eerste verdieping bevindt zich Teekengenootschap 
Debutade, dat dit jaar 145 jaar bestaat. Een artikel 
over Debutade van Nancy Volten treft u in dit 
nummer aan.  

Junius 
In samenwerking met tal van organisaties en 
instellingen in Hoorn is onze vereniging erin 
geslaagd om Hadrianus Junius, vijfhonderd jaar na 
zijn geboorte op 1 juli 1511, aan de vergetelheid te 
ontrukken. Het bestuur kijkt met groot genoegen 
terug op alle activiteiten en zegt iedereen die 
een bijdrage aan de activiteiten leverde van harte 
daarvoor dank. Elders in het blad treft u nog 
enkele foto's aan van de laatste activiteiten: de 
feestelijke bijeenkomst in Schouwburg Het Park, 
de onthulling van de gedenksteen aan het pand 
Kerkstraat 9, de receptie in de Boterhal waar het 
Junius Tekengilde actief was, en het straatfeest in 
de Juniusstraat. In de lokale pers is veel aandacht 
aan Junius besteed. In De Volkskrant (2 juli 2011) 
stond een lovende recensie van het boek van 
Dirk van Miert, de levensschets van Junius. Met 
trots lazen we de laatste regel uit de recensie: Het 
is indrukwekkend hoeveel historisch besef deze 
lokale vereniging heeft weten op te wekken. 

Verrommeling
Per brief vestigde het bestuur aandacht van 
het college op de verrommeling van een aantal 

plaatsen in de binnenstad. Oud Hoorn noemde de 
warmtestralers bij de Waag, de terrasstoelen op de 
Roode Steen, reclameborden aan de Achterstraat, 
de vernieuwing van de kiosk bij de Veliusbrug 
en de winkelruiten van een van de winkels bij 
het busstation. In zijn antwoord vroeg het college 
begrip voor de ''beperkte capaciteit en de omvang 
van een groot aantal zaken. Daardoor is het niet 
mogelijk om overal toezicht op te houden. Er is 
geen sprake van onvoldoende aandacht of gebrek 
aan handhaving. Want de overheid heeft een 
beginselplicht tot handhaving''... ''Door prioritering 
worden sommige zaken echter eerder aangepakt 
of projectmatig of integraal.'' Melding door Oud 
Hoorn wordt op prijs gesteld, aldus het college. In 
de rubriek Stadsbeeld worden nieuwe zaken aan de 
orde gesteld. 

Bezoek Oud Haerlem
Zaterdag 9 juli 2011 bezocht een delegatie van 
Vereniging Oud Haerlem Hoorn. Na ontvangst op 
het station leidde Marianne Godvliet het gezelschap 
rond om tegen koffietijd in ons verenigingsgebouw 
uit te komen. Daar werd uitgebreid van gedachten 
gewisseld over de mogelijkheden en problemen 
die een oudheidkundige vereniging heeft bij het 
realiseren van haar doelstellingen. Met name was 
men geïnteresseerd in de relatie met de gemeente. 
Ook wilde men kennis nemen van de activiteiten die 
de vereniging onderneemt. Na de lunch nam Christ 
Stoffelen het stokje over. Op speciaal verzoek van 
Oud Haerlem werd in beide rondleidingen bijzonder 
aandacht besteed aan de werken die architect 
Adrianus Bleijs in Hoorn heeft nagelaten. Gerard 
Weel ontving het gezelschap in de Cyriacuskerk, 

één van de topstukken uit het oeuvre van Bleijs. 
Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat Bleijs 
overleed. Als vereniging zullen wij extra aandacht 
aan Bleijs en zijn Hoornse gebouwen besteden. 

Bomenstichting
Door het wegvallen van rijkssubsidie en andere 
inkomsten moet de Bomenstichting na 41 jaar 
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haar deuren sluiten. De ongeveer tweehonderd 
vrijwilligers in het land zullen hun werk ten behoeve 
van het behoud van monumentale bomen voortaan 
zonder professionele ondersteuning vanuit de 
Bomenstichting moeten doen. Henk Overbeek was 
voor Oud Hoorn de link naar de Bomenstichting. 
Henk zet zijn werk voor onze vereniging voort 
vanuit de grote kennis die hij, overigens niet alleen 
op dit terrein, heeft. 

Poort van Hoorn
In september 2008 besloot de gemeenteraad 
van Hoorn tot het opstellen van een nieuwe 
Structuurvisie voor de integrale ontwikkeling van de 
Poort van Hoorn: het stationsgebied, Pelmolenpad 
en omgeving. De Poort van Hoorn is een interessant 
stedenbouwkundig plan met een nieuw gewaagd en 
ambitieus ontwikkelings- en een ontsluitingsmodel 
voor de binnenstad. Afgesproken is dat het plan 
nader zou worden uitgewerkt zodat in een later 
stadium de gemeenteraad een meer gewogen en 
onderbouwd standpunt zou kunnen innemen. Maar 
in plaats daarvan stelde de gemeenteraad april jl. 
onder het motto 'anders gaat de stad op slot', bijna 
een miljoen euro beschikbaar om, vooruitlopend 
op de discussie rondom de structuurvisie en het 
ontwikkelingsmodel, de plannen voor drie tunnels 
nader uit te werken. Het is onduidelijk waarom de 
periode vanaf september 2008 niet geresulteerd 
heeft in de uitgewerkte visie. Het duurt wel erg lang 
voordat de plannen onderbouwd en doorgerekend 
zijn. 
Ons bestuur heeft een commissie ingesteld die zich 
over de Structuurvisie buigt. 

Varend erfgoed
De ideeën van Stichting Zeilend Bedrijfsvaartuig 
Hoorn en Stichting De Zagerij (botterwerf) zijn in 
een voorstel tot oprichting van een Centrum voor 
Varend Erfgoed samengevoegd. Beide stichtingen 
willen de bruine vloot Hoorn als thuishaven een 
impuls geven. Kern van het voorstel is dat de 
chartervloot en de particuliere schepenbezitters 
de faciliteiten delen en elkaar aanvullen in het 
aantrekkelijk houden van de haven voor het 
toerisme en hun kennis met betrekking tot het 
erfgoed uitdragen. 
Omdat de chartervloot de laatste jaren is gekrompen 
en het onwaarschijnlijk is dat deze op afzienbare 
termijn weer groeit hebben de initiatiefnemers het 
idee opgevat om aan de westkade een museumhaven 
te realiseren waarin een vaste collectie van 
particuliere historische schepen wordt getoond 

hetgeen een noodzakelijk draagvlak vormt voor 
het te realiseren Centrum voor Varend Erfgoed. 
Voor de realisatie van nutsvoorzieningen, steigers 
en verbouw dan wel nieuwbouw van opslag- en 
werkplaats zijn al verschillende subsidies toegezegd 
en zijn er afhankelijk van de uiteindelijke financiële 
mogelijkheden verschillende scenario's uitgewerkt. 
Het rapport is aan de gemeente aangeboden. 

Redactie Kwartaalblad
De redactie van het Kwartaalblad kon worden 
uitgebreid. Vanaf deze plaats een hartelijk welkom 
aan Rick Otten, student geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. We zijn nog op zoek 
naar iemand die de eindredactie van het blad op 
zich wil nemen en de contacten met de vormgever 
en drukker onderhoudt. Een leuke job. Wie wil?

Nieuwe tentoonstelling
Vanaf zaterdag 24 september exposeert de 
fotovereniging Fotovrienden West-Friesland in ons 
verenigingsgebouw, met als toepasselijk thema Oud 
Hoorn. De vereniging bestaat uit een gezelschap 
'beginnende' amateurfotografen, die, na het volgen 
van een fotocursus, de behoefte hadden hun 
gezamenlijke interesse (het fotograferen) verder uit 
te breiden. De leden komen maandelijks bijeen om 
onder andere foto's te bespreken die zijn gemaakt 
door de clubleden, nadat vooraf een thema is 
bepaald. Het doel hiervan is om van elkaar te leren! 
Regelmatig wordt een praktijkavond georganiseerd 
en zo nu en dan een expositie. De clubleden zijn 
met veel enthousiasme aan het werk gegaan met 
het thema: Oud Hoorn. Fotovrienden West-Friesland 
hoopt dat de expositie met net zoveel enthousiasme 
zal worden bekeken.
 
Maquette Hoorn 1650
Het bestuur bracht in juni 2011 een tweede bezoek 
aan restauratieatelier Fabriek De Bruijn waar de 
Maquette Hoorn 1650 wordt gerestaureerd. Het 
zal nog even duren voor de maquette in alle glorie 
kan worden opgesteld in een nieuwe ruimte van 
het Westfries Museum. Maar de resultaten zijn 
veelbelovend. 

Onderdeel maquette

Hoorn 1650



Achterom 17, St. Jozefhuis, 
rijksmonument
Wat het resultaat is van 
conflicterende overheidsregels is 
te zien op de daken van het St. 
Jozefhuis aan het Achterom. De Arbo 
vereist veiligheidsvoorzieningen voor 
inspectie van en werkzaamheden aan 
daken. 

De Commissie Welstand en 
Monumenten ging niet akkoord 
met het voorstel. Zij acht het niet 
wenselijk dat deze voorzieningen in 
het zicht worden geplaatst. Inmiddels 
zijn deze voorzieningen aangebracht, 
maar zodanig dat het monumentale 
aanzicht van de daken van het 
rijksmonument danig is aangetast. 
De bal ligt nu bij de gemeente. 

Achter op 't Zand 33-35, 
beschermd stadsgezicht
Na nog enkele aanpassingen van 
het bouwplan ging de Commissie 
Welstand en Monumenten met de 
samenvoeging van beide panden 
akkoord. 

Achter op 't Zand

Soms kom je onverwacht een 
particulier initiatief tegen tot 
verfraaiing van het stadsbeeld.
Zoals deze gevelschildering. Een 
initiatief dat navolging verdient 
wanneer het met respect voor het 
verleden en de omgeving gebeurt.

Grote Oost 38, rijksmonument
Dit rijksmonument wordt volledig 
gerestaureerd. Gelukkig, want er was 
nogal wat achterstallig onderhoud. 

Inmiddels heeft een uitgebreid 
bouwhistorisch onderzoek plaats 
gevonden. De uitkomsten daarvan 
worden betrokken bij de uitwerking 
van de plannen. 

Kerkplein 6, gemeentelijk 
monument
De monumentale pui van dit 
gemeentelijke monument wordt 
aangetast door het voor de 
winkeldeur geplaatste rolluik. Voor 
de toepassing van rolluiken gelden 
voorschriften in onze stad, evenals 
voor het realiseren van wijzigingen 
aan monumenten. De Commissie 
Welstand en Monumenten heeft de 
gemeente dan ook terecht om het 
handhaven van de regels gevraagd. 

Kerkplein, Grote Kerk, 
rijksmonument
De Commissie Welstand en 
Monumenten is op hoofdlijnen 
akkoord gegaan met het voorstel 
om de Grote Kerk op het Kerkplein 
gedeeltelijk te voorzien van een extra 
vloer. Tenminste éen van de twee 
huidige winkels verlaat het pand. 
Met de nieuwe verdieping wordt 
het winkeloppervlak aanzienlijk 
uitgebreid. De nieuwe vloer 
blijft in de voorgelegde plannen 
op voldoende afstand van de 
monumentale transeptramen. Wel 
adviseert de commissie om de vloer 
zo slank mogelijk te maken. Toch 

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egbert Ottens 
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is het zaak om van meet af aan met 
een goede vormgever in zee te gaan 
zodat de monumentaliteit van dit 
bijzondere gebouw zo goed mogelijk 
gehandhaafd blijft. 

Kleine Oost 34-36, 
gemeentelijk monument
Bij de verbouwing van dit pand 
wordt de gevel volledig gerestaureerd. 
Het plan is door de Commissie 
Welstand en Monumenten 
geaccordeerd op voorwaarde dat de 
oorspronkelijke roedeverdeling van 
de ramen op de begane grond wordt 
gerespecteerd.

Koepoortsweg, gemeentelijke 
monumenten 
Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende zeven panden aan de 
Koepoortsweg op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst: 10, 
12, 14, 92, 118, 120 en 125. Al 
eerder werden een kleine vijftig 

panden aan de Koepoortsweg op 
de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. Zij maken deel uit van 
de historische bebouwing met 
een grote variëteit in bouwstijlen, 
zoals neorenaissance, Jugendstil en 
Amsterdamse School.

Oostereiland, rijksmonument 
De laatste hand wordt gelegd aan 
de inrichting van het buitengebied 
en de binnenplaats op het 

Oostereiland. Een schitterende 
aanvulling op het historisch erfgoed 
in onze stad. De Commissie 
Welstand en Monumenten stemde 
in meerderheid in met de aanleg 
en het materiaalgebruik van het 
binnenterrein, hoewel anders dan de 
commissie oorspronkelijk wenste. 
Ook het digitale reclamebord op 
de zijgevel van het voormalige 
gevangeniscomplex is akkoord, 
alsmede de reclame voor het 
toeristisch informatiepunt. Oud 
Hoorn vindt dat het oorspronkelijke 
karakter van het binnenterrein 
ondanks de instemming, verloren is 
gegaan, ook al is in het uiteindelijke 
ontwerp deels tegemoet gekomen 
aan de bezwaren van de commissie. 
De voorstellen met betrekking tot 
de reclame-uitingen zijn ingetogen 
en terughoudend. Met het digitale 
reclamebord is het mogelijk het 
aantal reclame-uitingen tot een 
minimum te beperken. Oud Hoorn 
sluit zich aan bij de commissie die 
wil dat de oude betonnen poort naar 
het binnenterrein met traliehek wordt 
teruggeplaatst. 

Roode Steen, beschermd 
stadsgezicht
De gemeente bereidt een nieuwe 
terrassennota voor. In de Commissie 
Welstand en Monumenten werd 
daarover in oriënterende zin 
gesproken. De terrasschermen, een 
ontwerp van Piet Hein Eek, zijn aan 
vervanging toe. Volgens de commissie 
kunnen de schermen weg, maar 
enkele ondernemers aan de oostzijde 
wensen deze toch te handhaven. De 
commissie adviseerde om de knik 
uit rijbaan richting Kerkstraat weg 
te nemen. Om de rijbaan duidelijker 
aan te geven overweegt de gemeente 
plaatsing van hardstenen palen en 
RVS-'punaises' in het plaveisel. Ook 
sprak de commissie zich uit tegen 
de witte stoelen die sinds kort op de 
Roode Steen verschenen zijn. Oud 
Hoorn sluit zich daarbij aan. Als het 
beeld van de huiskamer verrommelt 
heeft dat een negatieve uitwerking 
op het verblijfsklimaat. Ook moet 
er aandacht zijn voor de historische 
kwaliteit en het aanzien van het plein 
als de terrassen gesloten zijn. 

Stationsplein, rijksmonument 
We hebben er in deze rubriek al vaak 
op gewezen: de toepassing van de 
reclameuitingen aan monumentale en 

beschermde panden. Toen zich enige 
tijd geleden een hamburgerketen in 
het monumentale stationsgebouw 
vestigde heeft Oud Hoorn de 
gemeente gevraagd stringente 
afspraken daarover met de uitbater 
te maken. Die afspraken zijn weinig 
waard gebleken nu de ramen naar 
het Stationsplein geheel dicht zijn 
geplakt met wanstaltige reclames. 
Oud Hoorn vraagt de gemeente om 
zo snel mogelijk handelend op te 
treden. 
 
Vale Hen – Kleine Noord 
De restauratie aan het voormalige 
Schermercomplex, de natte Schermer, 
zijn volop in uitvoering. Bureau 
Erfgoed en de afdeling Stedenbouw 
van de gemeente hebben uitstekend 
samengewerkt bij het vastleggen 
van de randvoorwaarden voor dit 
lastige complex. Restauratie stond 
voorop zonder dat de feitelijke 
invulling van het plan en de 
uitwerking in het gedrang kwamen. 

Met veel vakmanschap worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Het 
complex dat zich uitstrekt over 
meerdere panden tussen Vale Hen en 
Kleine Noord wordt weer een parel 
onder de Hoornse monumenten. 157
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Het Visserseiland, wat een verhaal
Deel 1 in de Reeks Hoornse Verhalen

Wie de huidige bebouwing van het Visserseiland, 
voorheen Westereiland, in ogenschouw neemt, kan 
zich nauwelijks voorstellen welke maatschappelijke 
ontwikkeling dit stadsdeel gedurende de afgelopen 
eeuw heeft doorgemaakt. Bij dit kwartaalblad treft 
u een flyer aan met informatie over een nieuw 
boekwerk dat handelt over dat bijzondere stadsdeel, 
over het schiereiland Visserseiland. Een weliswaar 
klein gebied maar daardoor niet minder van belang 
voor de stadsgeschiedenis. De flyer vertelt u alles 
over de mogelijkheid van voorintekening en de prijs. 
De termijn van voorintekening sluit op 15 oktober 
a.s. 

Medio november 2011 verschijnt bij de 
Publicatiestichting Bas Baltus het eerste deel in 
de reeks Hoornse Verhalen. Deze nieuwe reeks is 
in het leven geroepen om de verhalen van oude 
Horinezen uit hun mond zelf op te tekenen voordat 
deze verloren gaan. Het gaat om hun woon- en 
werkervaringen, om de belevenissen van en in de 
familie en in de vrije tijd. 
Onderzoeker en Oud Hoorn-gids Huub Ursem heeft 
zijn ziel en zaligheid gelegd in zijn speurtocht naar 
de bewoners- en gebruikersgeschiedenis van het 
Visserseiland vanaf het begin van de 20ste eeuw. 
De nadruk ligt daarbij op de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog. Een nog jonge historie, dat zeker, maar 
daarom niet minder interessant. Hij is in gesprek gegaan 
met voormalige bewoners van het eiland en is daarbij 
gestuit op prachtige authentieke verhalen. Verhalen 
over armoede en hard werken in de pieperkokerij, in 
de rokerij, in het taanhuis en het beenderenpakhuis. 
Indringende en ontroerende verhalen over liefde 
en verdriet, over de grote betrokkenheid van de 
bewoners op elkaar. Al lezende ruik je de vislucht. 
Het Visserseiland lag niet alleen ruimtelijk 'los' van 
de rest van de stad, het kende ook een heel eigen 
cultuur, een eigen sub-cultuur als het ware. Verhalen 
uit de eerste hand die de auteur met begeleiding van 
de publikatiestichting tot een origineel boekwerk 
maakt. Hij neemt u o.a. mee op een wandeling over 
het eiland anno 1930. Misschien spreekt het vele 
oorspronkelijke, oude fotomateriaal nog wel het meest 
tot de verbeelding. Samensteller Huub Ursem heeft in 
de foto-albums van voormalige bewoners mogen 
kijken en heeft zo een unieke collectie beeldmateriaal 
kunnen opnemen in zijn boek.

Oostereiland
Het kon niet uitblijven, bij de recente ingrijpende 
restauratie- en herbestemmingsoperatie van het 
Oostereiland past een boek. Hoorns stadsbestuur 
heeft dan ook de Publicatiestichting Bas Baltus 
verzocht een publicatie over de geschiedenis van het 
eiland samen te stellen waarin zowel de gebouwelijke 
ontwikkelingen als de gebruikersgeschiedenis 
aan de orde komen. Uiteraard krijgen ook de 
jongste restauratie en herbestemmingen aandacht. 
Kunsthistoricus Willeke Jeeninga, gespecialiseerd 
in architectuur, tekent voor de eindredactie. Van 
Admiraliteit, via bedelaarsgesticht, Huis van 
Correctie, Rijkswerkinrichting en het gebruik in en 
nà WOII arriveert de lezer bij het begin van de 21ste 
eeuw. Hij heeft dan een lange boeiende reis achter 
de rug.

De redactie wil er een fraai boek van maken dat in 
het voorjaar van 2012 het licht moet zien. Diezelfde 
redactie is naarstig op zoek naar goed beeldmateriaal. 
Daar wringt op dit moment nog de schoen. Wij zijn 
op zoek naar oud fotomateriaal van de onderstaande 
thema's en doen daarbij een klemmend beroep op de 
lezers van het kwartaalblad van Oud Hoorn. Iedere 
tip in dat verband is ook welkom. Het gaat met name 
om beeldmateriaal van: 
- het alkovengebouw ingericht met cellen
- beelden van de bewaarders, met of zonder 
gevangenen. 
-  het gebruik van de binnen- en buitenruimten tijdens 
en na WOII. Mocht u ons kunnen helpen, neemt u 
dan contact op met de Publicatiestichting Bas Baltus, 
tel. 0229-216449 of mobiel 06 20407567. U kunt 
uiteraard ook contact zoeken via email: vanweel@
quicknet.nl
Vanzelfsprekend gaan wij zeer behoedzaam met 
uw beeldmateriaal om, vermelden wij de bron 
daarvan in het boek en zorgen wij ervoor dat u de 
aangeleverde foto's ongedeerd terug krijgt.

nieuwe bOeken Over HOOrns HistOriscHe eilanden 

Wat een verhaal...

Huub Ursem

Visserseiland     
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Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende 
restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de 
overheid eigenaren van monumenten tot planmatig 
onderhoud. Zij doet dat met het z.g. Brim: Besluit 
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 
(www.cultureelerfgoed.nl). De rijksmiddelen zijn 
beperkter dan ooit en dus zal de eigen bijdrage 
de komende jaren nog groter dienen te zijn. 
Daarom lijkt het logisch dat er in de toekomst een 
groter beroep op ook onze stichting zal worden 
gedaan voor wat betreft het herstel van specifieke 
monumentale elementen. 
Dat niet alle restauratie- en reconstructieprocessen 
volgens plan verlopen, is een open deur. Drie jaar 
geleden, ruim voor de economische crisis, zegt 
het bestuur een aanzienlijke bijdrage toe voor de 
reconstructie van de poort van het voormalige 
klooster Nieuwlicht te Blokker. De realisering van 
deze open poort laat echter lang op zich wachten en 
het bestuur spreekt zijn zorgen uit bij de Stichting 
Cultuurhistorische Route Blokker. ''De vertraging is 
vooral te wijten aan de procedure om de vervuilde 
grond op het betreffende perceel af te voeren'', 
zegt de coördinator. Ons bestuur verwacht dat de 
reconstructie, inclusief het terugplaatsen van de 
oorspronkelijke sluitsteen, daadwerkelijk in 2011 
gestalte krijgt. Langer uitstel is niet verantwoord.   
In 2010 is de wens te komen tot een publicatie 
over het leven en werken van Johan Christiaan 
Kerkmeijer (1875-1956), zijn levensgezellinnen 
Johanna Bakker en Christine de Regt en de historie 
van de Kerkmeijer-de Regt Stichting zelf, een 
flinke stap dichterbij gekomen. Onderzoeker Rob 
de Knegt is diep in de archieven gedoken en 
heeft het eerste manuscript voorgelegd. Interessant 
materiaal dat vanwege de complexiteit van de 
onderwerpen op onderdelen nadere uitwerking 
behoeft. De redactiecommissie bestaande uit Rita 
Lodde, Leo Hoogeveen, Carel de Jong en Ton van 
Weel adviseert de schrijver hierbij. De verwachting 
is dat de 'Biografie van J.C. Kerkmeijer' in het 
voorjaar van 2012 wordt gepresenteerd in het 
Westfries Museum. Inmiddels heeft ons bestuur de 
totstandkoming van de biografie over Hadrianus 
Junius mede mogelijk gemaakt door een bijdrage in 
de kosten te verlenen aan de Publicatiestichting Bas 
Baltus. Deze stichting start met de Junius' biografie 
de nieuwe reeks: Biografische Reeks Hoorn.   

De najaarsvergadering is, op verzoek van het 
bestuur, deels bijgewoond door  museumdirecteur 

Ad Geerdink. Aan de orde zijn geweest het 
aankoopbeleid van het museum met daaraan 
gekoppeld het beleid inzake subsidie- en 
sponsoraanvragen alsmede de mogelijkheid om 
in het kader van het thema 'Dode stadjes aan de 
Zuiderzee' te komen tot een tentoonstelling over 
het werk van J.C. Kerkmeijer. Die laatste wens in 
relatie tot de publicatie over deze grote Hoornaar.
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur een 
verzoek om financiële steun ingewilligd van de 

Beheerscommissie Kerkelijk Kunstbezit Lutherse 
Kerk Hoorn. De restauratie van de zesarmig 
messing kroonluchter uit de vroege 17e eeuw acht 
het bestuur van  groot belang voor het behoud van 
het religieus erfgoed. Een positieve reactie heeft ook 
het stichtingsbestuur Oosterkerk ontvangen. Het 
herstel van de heerenbanken en de monumentale 
spiltrap is mede daardoor vlot verlopen.
                                
Tenslotte, de Stichting Behoud Hervormde 
Kerk Zwaag heeft een bijdrage gekregen in de 
productiekosten van het boek De Hervormde Kerk 
van Zwaag. Het boek is op 11 november 2010 – 
op het feest van Sint Maarten – gepresenteerd in 
het kerkgebouw. Het bestuur heeft met de laatste  
toezeggingen tevens getracht zijn grote waardering 
uit te spreken voor het vele werk van de vrijwilligers 
in de drie genoemde organisaties.      

Jaarverslag 2010

Afbeelding uit het boek 

'De Hervormde Kerk 

van Zwaag'; houten 

paneel getiteld: Soager 

Vrou (vrouw in Zwaagse 

klederdracht). Het 

paneel maakt deel uit 

van een serie van 24 

panelen die in de 16e 

eeuw als een soort

prentenboek gemaakt 

zijn voor een Duitse 

reiziger.

Bron: Hollands 

Kaasmuseum Alkmaar
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Zaterdag 10 september jl.  was de officiële opening 
van Debutades expositie, ter gelegenheid van het 
145 jarig bestaan van Hoorns Teekengenootschap. 
Locatie: de Nederlands Hervormde kerk in Blokker. 
Een terugblik op een vereniging die begon als 
'een elitair clubje'1 en zich ontwikkelde tot een 
vereniging van amateurbeeldendkunstenaars. 

Schilderen en kunst kijken? Alleen voor 
notabelen
Debutade werd opgericht in juni 1866 door 
H. Vorderman, stadstekenmeester, en vier oud-
leerlingen van de stadstekenschool. De officiële 
naam van de vereniging toen: Teekenkundige 
vereeniging onder de zinspreuk 'Debutade'.  Een 
naam die afkomstig is uit de Griekse mythologie, 
een verhaal over het ontstaan van de schilderkunst. 
Volgens deze geschiedenis zou een meisje uit het 
oude Griekenland de schaduw van haar geliefde, 
die een verre reis moest maken, op de muur van 
haar huis hebben 'nagetrokken'. Haar vader vulde 
de contouren in met allerlei kleuren. De naam van
de vader luidde: Butades.2 
De vereniging hoort tot één van de oudste 
tekenverenigingen van Nederland. Rond 1866 waren 
tekenen, schilderen en kunstkijken zwaarwichtige 
bezigheden van notabelen.  

Zo begon ook Debutade: als statige herenclub (van, 
waarschijnlijk, zilversmeden). Langzaam maar 
zeker werd het een open vereniging met een breed 
aanbod aan tekencursussen. Op 1 oktober 1866 
werd de eerste tekenavond gehouden in het lokaal 
boven de Waag, waar ook de stadstekenschool 
zat. In het begin tekende men alleen naar gekleed 
model, daarna volgden ook de stillevens. 

Kunstbeschouwingen
Tekenen was niet het enige doel van Debutade: 
ook het houden van kunstbeschouwingen was 
belangrijk. Driemaal per jaar. Leden hadden vrij 
toegang tot deze bijeenkomsten, en jaarlijks werd er 
onder de leden een kunstwerk verloot. Een verslag 
van zo'n kunstbeschouwingavond verscheen op 30 
maart 1900 in het Stadsblad, geschreven door de 
toenmalige docent J.C. Kerkmeijer. Over wie later 
meer. 

Een stukje uit het verslag:
"Dinsdagavond werd in de 'Witte Engel' de derde, 
tevens van dezen winter de laatste kunstbeschouwing 
door de vereeniging 'Debutade' gehouden. Tal van 
bezoekers brachten eenige aangename uren door; 
want het kan niet anders dan een waar genot zijn, 
de verschillende gevoelsuitingen te beschouwen. 
Ditmaal was het de portefeuille van 'Arti et 

HOOrns teekengenOOtscHaP  debutade bestaat 145 Jaar

Twee pagina's uit 

het plakboek van 

Debutade
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Amicitiae', die in ons midden was gebracht en 
zekerlijk bij allen eenen niet ongunstigen indruk 
heeft achtergelaten (…)." 

De locaties van Debutade
Het begon in een lokaal boven de Waag, in 1866. 
Datzelfde jaar verhuisde men naar het gebouw 
van de Bank van Lening aan de Wisselstraat. 

Toen dat gebouw in 1937 werd ingericht om een 
culturele cursus te geven voor werkloze arbeiders, 
vond men een lokaal in het gebouw van de Oost-
Indische Compagnie aan de Muntstraat. Vanaf 
1970 vond Debutade een plekje in de voormalige 

Gereformeerde Kerk aan de Korte Achterstraat. In 
1971 werd het pand Breed 12 door de gebroeders 
Blokker geschonken aan Vereniging Oud Hoorn. In 
1974 nam Debutade er haar intrek, en daar worden 
de cursussen nog steeds gegeven.

Dick Ket
In 1936, bij het 70-jarig jubileum, werd er een 
tentoonstelling van werk van leden en oud-leden 
gehouden.  Een van de oud-leden die deelnam, was 
Dick Ket. Hij werd in 1902 in Den Helder geboren. 
Rond 1920 woonde de familie in Hoorn, en was Ket 
lid van Debutade. Hij kreeg er les van Kerkmeijer. 
Voor een tentoonstelling stuurde hij een zelfportret 
in. Reeds in 1940 stierf hij in Bennekom, aan een 
aangeboren hartkwaal.  

De oorlogsjaren
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 heeft Debutade 
als vereniging stilgelegen. Met de Cultuurkamer, 
een Duitse instelling waar alle culturele instellingen 

HOOrns teekengenOOtscHaP  debutade bestaat 145 Jaar

De Koepelkerk, 

tekening 1920, 

Dick Ket

Zelfportret Dick Ket
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1 Uit het voorwoord door Ton Frumau, op 
de poster die was uitgegeven bij het 125-jarig 
jubileum van Debutade
2 J.P. v.d. Knaap

Bronnen:
Plakboek tekengenootschap Debutade Hoorn, 
1867-1963, Westfries Archief
Poster Debutade 125 jaar jong, Debutade
Een boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van Debutade in 1966, 
geschreven door J.P. v.d. Knaap.
Website: www.debutade.nl
Website: www.bekijk.nl 

lid van moesten zijn om officieel te bestaan, wilde 
de vereniging niets te maken hebben. In 1946 zijn 
de tekenavonden weer begonnen.
Vlak na de oorlog begon men met iets nieuws: 
tekenwedstrijden voor de jeugd van de Hoornse 
lagere scholen. Voor iedere leeftijdscategorie was 
een leuke prijs beschikbaar. 

Exposities na de oorlog
Het pand Muntstraat 1 leende zich goed voor 
exposities. Een greep uit het grote aanbod. Op 5 
juli 1947 was er een tentoonstelling  van Adriaan 
Volkers.  Het dagblad schreef: "er was niet veel werk 
dat de aandacht kon vasthouden.  Veel meer dan de 
schilderijen genoot men van de tekeningen van 
Volkers." In november 1948 kon men, na betaling 
van 25 cent, de werken van 7 moderne schilders 
bewonderen. Het NHD sprak over "waaghalzerij 
van het surrealisme. De grote vraag was of het 
publiek dit alles zonder meer te accepteren heeft. 
En dat geloven wij niet direct." Debutade was 
duidelijk baanbrekend bezig!

In november 1950 was er een tentoonstelling van 
schilderijen en tekeningen van J.C. Kerkmeijer. 
Een greep uit de krantenkoppen: 'merkwaardig 
werk van een merkwaardig man." "Onze ereburger 
hartelijk gehuldigd: zijn liefste schilderij in het 
museum  - waarom de heer Kerkmeijer van Hoorn 
houdt.'' Kerkmeijer werd wegens het bereiken van 
de 75-jarige leeftijd gehuldigd: "Het eigenaardige 

van deze huldiging is, dat niet de heer Kerkmeijer 
een cadeau krijgt, maar de burgerij, namelijk het 
schilderij van het Visserseiland dat door de heer 
Kerkmeijer is vervaardigd en dat nu een plaatsje 
krijgt in het museum."

Frits ten Hagen
Eén van de oud-leraren is de veelzijdige kunstschilder 
Frits ten Hagen: van  1974 tot 1984 gaf hij les bij 

Debutade. Jarenlang had hij, samen met een vriend, 
een eigen galerie in Hoorn: Galerie Gersie. Hier was 
zijn werk doorlopend te zien. Naast zijn stillevens 
is hij vooral bekend als portretminiaturist.

Cursussen en workshops 
Vandaag de dag is Debutade nog steeds actief in het 
pand Breed 12, met cursussen voor volwassenen en 
voor kinderen. Er is aandacht voor veel verschillende 
technieken, waaronder pastel, aquarel, olieverf en 
collage.  Naast de cursussen organiseert Debutade 
ook workshops. Bijvoorbeeld over miniaturen, of 
portrettekenen. 

Recent werk van één 

van de leerlingen van 

Debutade

Miniaturen van Frits Ten Hagen
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de gOuden eeuw in 3d
Het Westfries Museum heeft haar deuren na de 
restauratie weer geopend. De eerste tentoonstelling 
biedt een 22-tal fascinerende stadsgezichten van 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik in de zeventiende 
eeuw. Niet op doek of papier, maar in 3D. Rob Tuytel 
heeft met eigentijdse digitale technieken een nieuwe 
dimensie aan het traditionele stadsgezicht toegevoegd. 
Het is alsof je midden in een zeventiende-eeuwse stad 
staat. De stadsgezichten zijn gebaseerd op uitgebreid 

bronnenonderzoek, maar volledige weergaven van 
de historische werkelijkheid zijn het niet. Het zijn 
artistieke impressies. Tuytel's stadsgezichten ademen 
de sfeer van de werken van negentiende-eeuwse 
romantische schilders als Cornelis Springer en 
Adrianus Eversen. Ze geven een fascinerend beeld 
van de architectonische rijkdom in de steden, die in 
het begin van de zeventiende eeuw een ongekende 
bloeiperiode doormaakten. Tot 20 november 2011.

Maandag 3 oktober 2011
De pest: een gesel of een gave Gods door Gerrit Valk.
Hoorn is in de periode tussen 1450 en 1670 
veelvuldig getroffen door de pest. Alkmaar telde 
in die periode negen pestjaren, Enkhuizen elf 
en Hoorn vierentwintig. De Alkmaarse historicus 
Gerrit Valk  zal uitgebreid ingaan op de oorzaken 
en gevolgen van deze ziekte.

Dinsdag 22 november 2011 
De opstand van 1572 door Reno Raaijmakers.
Enkhuizen was de eerste stad die zich vrijwillig 
afkeerde van de wettig landsheer Filips II en 
aansluiting zocht bij de opstandelingen onder 
aanvoering van Willem van Oranje. Hoe deze strijd 
zich in Holland verder ontwikkelde hoort u tijdens 
deze avond.

Maandag 23 januari 2012 
Dagelijks leven en feesten in de middeleeuwen door 
Piet den Boer. Hoe zag het dagelijks leven er uit in 
de middeleeuwen en hoe werd er feest gevierd.

Dinsdag 13 maart 2012
Scheve ogen in de Lage Landen door Laura van der 
Wijden.
Middeleeuwse auteurs laten hun personages 
afgunstig en jaloers zijn op zaken waarin de 
maatschappelijke idealen zijn terug te vinden. 
Afgunst als zonde en seksuele jaloezie zijn enkele 
van de onderwerpen die aan bod komen.

Maandag 17 mei 2012
Nog niet bekend.

De lezingen zullen plaatsvinden in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt e 4,00, leden hebben e 1,50 
reductie.
Kaarten kunnen worden afgehaald in ons 
verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 
en 14.00 uur. Telefonisch reserveren kan onder 
nummer 0229-273570. Voor meer informatie zie 
onze website: www.oudhoorn.nl

leZingen seiZOen 2011/ 2012
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Het dOcumentatiecentrum van Oud  HOOrn

Medio april t/m juli 2011    
    
cHrist stOffelen

Over deze periode zijn er weer heel wat interessante 
aanwinsten te vermelden. Ik noem eerst enkele 
schenkingen. Namens de vereniging mag ik de 
gulle gevers hartelijk bedanken. 
Frank Wiggers schonk ons een exemplaar van het 
door hem samengestelde boekje Honderd Jaar Achter 
de Vest 34. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van 
Gymnastiekschool tot Groot Hoorns Muzieklokaal 
'De Vesting' van Showband Hoorn, over de periode 
1910-2010. Het geheel is verduidelijkt en verfraaid 
d.m.v. een groot aantal illustraties. Aanleiding tot 
dit boekwerkje was de grote uitbreiding anno 2010 
en de daaropvolgende ingebruikname van het 
verenigingsgebouw.

Van Albert de Graaf kregen we een envelop met 
interessante inhoud. Hierin o.a. het laatste uitgegeven 
nummer van het kerkblad De Wachter, december 
1998, van de Hervormde Eikstraatgemeente en 
een overdruk van het allereerste nummer van juni 
1915. Verder no. 455 van de speciale bibliofiele 
uitgaaf over het oude Künckelorgel (1784) uit de 
Eikstraatkerk, dat tegenwoordig te vinden is in de 
Grote- of St. Gertrudiskerk te Workum. 
Mevrouw Gré Visser uit Hoorn schonk ons onlangs 
een gesigneerd exemplaar van haar autobiografisch 

boek Toen was ik Greetje van Hoorn … … nu Gré 
Visser. Meer hierover is te lezen in een artikel 
van Egbert Ottens elders in dit blad. Dit jaar 
bestaat erfgoedvereniging Heemschut 100 jaar. 
Wij ontvingen hun prachtige jubileumuitgave, 
getiteld Het gelijk van Heemschut, een eeuw inzet voor 
erfgoedbescherming. Verder is ons boekenbestand 
in deze periode natuurlijk ook uitgebreid met de 
twee jongste uitgaven van de Publicatiestichting 
Bas Baltus. In de Bouwhistorische Reeks Hoorn 
verscheen deel 15, De Ridderikhoffpanden in Hoorn. 
Bijgestaan door een zestal medeauteurs verzorgde 
Willeke Jeeninga in dit boek de beschrijving van 
de bouw-, bewonings- en gebruiksgeschiedenis 
van de panden Roode Steen 9, Grote Oost 3 en 5. 
Natuurlijk komt ook de heer Joh. M. Ridderikhoff 
ter sprake. Dat hij ook schilderde kunt u lezen op 
blz. 50 van het boek. Als voorbeeld daarvan treft u 
hierbij een afbeelding aan van een schilderij dat hij in 
1973 schilderde voor toenmalig gemeentesecretaris 
mr. A.P. Punt. We zien hier het uitzicht op de 
Hoofdtoren vanaf de hoek van de Melknapsteeg en 
de dijk Achter op 't Zand. 
Vrijdag 1 juli jl. kwam bij dezelfde publicatiestichting 
deel 1 uit in de Biografische Reeks Hoorn. Dirk van 
Miert schreef dit boek, getiteld Hadrianus Junius 
(1511-1575), Een humanist uit Hoorn. Op dezelfde 
dag verscheen ook Holland is een eiland, De Batavia 
van Hadrianus Junius (1511-1575) van Nico de Glas. 
In de artikelen van beide auteurs in het vorige 
kwartaalblad, van juni dit jaar, hebt u al uitvoerig 
kunnen lezen over deze laatste twee boeken. 
Het derde Juniusboek, ook op 1 juli te Hoorn 
gepresenteerd, brengt mij op de vermelding van 
de nieuwe aankopen. Het werk is getiteld The 
Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius (1511-
1575). Northern Humanism at the Dawn of the Dutch 
Golden Age. Onder redactie van Dirk van Miert 
komt in deze bundel wetenschappelijke artikelen 
duidelijk tot uiting hoezeer Junius op vele gebieden 
productief was als schrijver, vertaler en bewerker 
van Latijnse en Griekse teksten. De hoofdstukken 
in dit boek analyseren de belangrijkste van Junius' 
werken, waarvan sommige nog nooit eerder waren 
bestudeerd. Het nodige onderzoek is geheel gedaan  
in het licht van de traditie van het humanisme dat 
Junius zo eigen was. 
Een interessante aanwinst is het in 2005 verschenen 
boek Schepen van de Gouden Eeuw. In dit door 
Remmelt Daalder, Elisabeth Spits en zes anderen 
geschreven werk passeren de belangrijkste 
scheepstypen uit de 17e eeuw de revue. Niet alleen 
wordt aandacht beteed aan de bouw en afmetingen 

Schilderij van 

Joh. M. Ridderikhoff
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van elk der scheepstypen, maar ook aan allerlei 
facetten van het gebruik ervan. Zo komen naast 
de vele kleine en grote typen handelsschepen 
o.a. ook de staatsie- en plezierjachten ter sprake. 
Op het hierbij afgedrukte detail van een in het 
boek afgebeeld anoniem 17e-eeuws schilderij is 

te zien hoe een fluitschip wordt ontdaan van o.a. 
waterplanten en zeepokken. Dit gebeurt door deze 
aangroei af te branden en af te schrapen van de 
romp van het gekrengde, d.i. scheefgekantelde 
schip. 
Eind april jl. verscheen de gids Zin in Westfriesland, 
met als ondertitel gééf je zintuigen de ruimte. Peter 
Sasburg en Ruud Spruit schreven de teksten voor dit 
informatieve boekje, waarin alle huidige Westfriese 
gemeenten aan de orde komen. De gids bevat per 
gemeente informatie over de samenstelling, de 
ontstaansgeschiedenis, de relatie met de omringdijk 
en tips betreffende kunst, cultuur en erfgoed. 
Bij het kwartaalblad van december 2009 ontvingen 
de leden van onze vereniging als bijlage de door 
muziekhistoricus Frans Schouten geschreven 
Messchaertspecial. Van dezelfde auteur verscheen 
onlangs de monografie De zangkunst van Johannes 
Martinus Messchaert (1857-1922). Het betreft 

hier deel 7 van de serie Focus, uitgegeven door 
de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis. Dit werk bevat veel minder 
fraaie illustraties dan de genoemde special, maar 
Schouten behandelt erin aanzienlijk uitvoeriger het 
werk en de carrière van de tijdens zijn leven in Europa 

gevierde concertzanger en alom zeergewaardeerde 
zangpedagoog. Voor de Hoornse muziekfijnproever 
is deze uitgave zeker erg interessant. 

In het maartnummer van ons blad maakte ik al 
melding van de door het Westfries Genootschap 
uit te geven Westfriese Historische Reeks. 
Inmiddels is hiervan het tweede deel verschenen, 
getiteld Veehouderij. Met medewerking van 
vele anderen beschrijft Kees van der Wiel in 
dit prachtig geïllustreerd boek de geschiedenis 
van de veehouderij in Oostelijk West-Friesland 
gedurende de periode 1880-1930. Tal van aspecten 
en specialisaties worden uitvoerig besproken. 

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

Het dOcumentatiecentrum van Oud  HOOrn

Het afbranden van de 

scheepshuid van een 

gekrengd fluitschip 

(detail)

Nederlands Scheepvaart 

Museum, Amsterdam
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leZers scHriJven

Le Corbusier en De Engelbewaarderskerk

gerard weel  
                                                                                    
In een gesprek met de vice-voorzitter van de 
parochie Hoorn kwam de vraag naar boven of de 
inmiddels als uitvaartcentrum voor de toekomst 
bewaarde Engelbewaarderskerk van Hoorn Noord 
wel echt iets te maken had en heeft met de 
architectuur-vernieuwing van de beroemde Franse 
bouwmeester Le Corbusier (1887-1965). Hij had 
diens zogenoemde 'voorbeeldkerkje', Nôtre Dame-
du-Haut in Ronchamp, gebouwd in 1950-1954, 
zelf bezocht en er weinig overeenstemming qua 
architectuur met de Engelbewaarderskerk bespeurd. 
Naar aanleiding hiervan heb ik deze kwestie nog 
eens onder de loep genomen.
Charles Edouard Jeanneret, alias Le Corbusier, Zwitser 
van geboorte - wiens leven dramatisch eindigde: hij 
verdronk -,  was in elk geval een vernieuwer: eerst 
al in de schilderkunst en later in de architectuur. 
Hij was modern ingesteld, nuchter en zakelijk en 
vooral praktisch. Hij gebruikte meestal beton en 
zag de mogelijkheden daarvan, had een voorkeur 
voor weinig versiering en essentiële vormen: 
rechthoek, plat en vlak, kubus en cilinder. Inzake 
architecturale verhoudingen ging hij uit van de 
'gulden snede' en - in samenhang daarmee - van de 
maten en verhoudingen van het menselijk lichaam. 
In de loop van zijn ontwikkeling en zijn groeiende 
aandacht voor architectuur 'bekeerde' hij zich tot op 
zekere hoogte van 'strak' naar 'meer golvend' en van 
'wiskundig' naar 'menselijk'. Maar veel versiering 
en aankleding schuwde hij: een muur - mits goed 
gemetseld - spreekt voor zichzelf en een raam ook. 
Geen kitsch maar eerlijke materialen.
Als het om kerkarchitectuur ging, vond hij, moest er 
veel meer 'van mens naar kerk' gedacht worden dan 
'van kerk naar mens'. Dat sloot aan bij de 'nouvelle 
theologie' van 'de kerk wij samen' die later tot het 
Tweede Vaticaans Concilie zou doordringen. Een 
kerkgebouw moest geen breuk zijn in de omgeving: 
de omringende natuur moest er in zekere zin in 
kunnen doordringen: doorlopende vensterrijen van 
open glas, grote glazen wanden waardoor het licht 
volop in de kerk zou doordringen, platte, liefst 
enigszins golvende daken die meer aan een zee-
oppervlak dan aan een wolkendoorboring doen 
denken. De toren moest niet spits en recht zijn 
maar enigszins afgeplat en als het ware uit de 
grond gegroeid als een paddenstoel. 'Binnen' moest 
verbonden zijn met 'buiten'. Liefst geen zware 
maar glazen deuren (of helemaal geen deuren als 

dat mogelijk was, b.v. in een natuurgebied) zodat 
men gemakkelijk kon in- en uitlopen. Horizontale 
ramen, soms kleine op rijen die beschutting tegen 
zon en regen zouden geven (en nestgelegenheid 
voor duiven volgens de Franciscaanse traditie), 
soms grote om veel licht binnen te laten en de 
omgeving te laten zien. Om de ramen toch stevig te 
houden, zou er (gewapend) beton en staal kunnen 
worden gebruikt. Wit glas had zijn voorkeur boven 
matglas of kleurig glas-in-lood, juist vanwege het 
'binnenbrengen van de omgeving' en 'onbeperkte 
toegang tot het licht'. 

Toen ik deze gegevens verzamelde, kreeg ik steeds 
meer het gevoel dat het Engelbewaarderskerkgebouw 
minstens een poging is de ideeën van Le Corbusier 
te verwerkelijken. Het mag dan zo zijn dat het 
kerkje van Ronchamp, dat in de natuur zelf ligt, 
op het eerste gezicht heel anders overkomt dan het 
Engelbewaardersgebouw in onze stad, midden in 
een stadswijk, ik houd het voor zeker dat als die 
grote architect een kijkje had kunnen nemen in 
onze - nu voormalige - kerk, we vast en zeker zijn 
zegen hadden gekregen.

Correctie Kwartaalblad 2011-2
In het artikel Loodcirkels en hartvormen in Hoorn 
van Pieter Meijers in het vorige Kwartaalblad zijn 
helaas de bijschriften weggevallen. In de marge 
op blz. 102 staan twee trotseerloodjes uit Hoorn, 
gedateerd 1603, gevonden bij de Westerdijk. 
De foto in de linkerkolom toont loodcirkels op de 
dakkapel Grote Oost 16. Die in de rechterkolom 
loodcirkels en piron Kleine Noord 47. De foto in 
de linkerkolom op blz. 103 toont loodcirkels op 
de dakkapel van Breed 40. In de rechterkolom 
ziet u losse loodcirkels op de dakkapel van de 
Statenpoort. 

Nôtre Dame-du-Haut in 

Ronchamp

Engelbewaarderskerk
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Frank Wiggers stuurde bijgaande brief: 

Hoorn, 26 april 2011

Beste mensen,
Eerder al bespraken wij in het kort mijn onderzoek inzake de 
geschiedenis van Muziek(korpsen) in Hoorn.
Maar daarop vooruit liep een kortlopend project inzake de 
geschiedenis van het verenigingsgebouw van Showband Hoorn. 
Het is dankzij beide projecten dat ik u thans kan berichten over 
twee verschillende onderwerpen die u in uw kwartaalblad als 
aanvulling mag vermelden. 

Gymnastiekschool vs Gleijsteen
Ik breng nog maar even in herinnering dat dit 
karakteristieke gebouw dit jaar op 25 april jl. de 
leeftijd van honderd jaar bereikte (althans: dat is 
de datum van oplevering) en dat het destijds werd 
gebouwd door de bij de vereniging en mijzelf 
onbekende aannemer Gerrit Kuip uit Oosterblokker. 
Het gebouw zelf is daarentegen genoegzaam bekend, 
het gaat immers om de voormalige 'gymnastiekschool' 
aan enerzijds Achter de Vest, anderzijds het 
Doelenplein. 

Het boekwerkje Honderd Jaar Achter de Vest 34 is reeds 
in uw bezit, maar ik vond nog een aardige aanvulling 
op een eerder in het kwartaalblad verschenen verhaal 
over aannemer Gleijsteen.
Deze Hoornse aannemer en bouwer van 'het Rode 
Dorp' was (zo bleek uit het dikke dossier) destijds 
namelijk één van de inschrijvers voor de bouw van 
de 'Gemeentelijke Gymnastiekschool'. 

De door Gleijsteen ingediende aanneemprijs 
van ƒ14.010,- bevond zich aan de hoge kant, 
uiteindelijk is het karwei aan Gerrit Kuip (aannemer 
te Oosterblokker) gegund voor het bedrag van 
ƒ10.999,-. Achteraf berekende Kuip een meerprijs 
voor 'onvoorzien' en aanvullend werk (da's een oud 
spelletje) maar bleef met het nieuwe totaalbedrag 
toch nog flink onder de ingediende aanneemsom 
van Gleijsteen. 

Arie Koning, eerste Erelid van Jong Hoorn 
Onlangs besteedde uw kwartaalblad aandacht aan 
Arie Koning, dit maakte destijds veel los. Nadien is 
mij uit diverse stukken gebleken dat de beschreven 
heer Arie Koning als eerste tot Erelid van Jong Hoorn 
(nu: Showband Hoorn) werd benoemd. Meerdere 
krantenberichten uit die tijd getuigen daarvan.  Arie 
was uit financieel oogpunt geen rijk man, dat was 
al bekend, maar hij had desondanks veel voor de 

jeugddrumband over. Eerst voor drumband 't West, 
vervolgens voor haar rechtsopvolger Jong Hoorn. 
Het is 4 maart 1961, tijdens een feestavond in een 
flink gevulde (oude) Parkzaal, als Arie Koning door 
de toenmalige voorzitter Jan Reinderman op het 
podium wordt geroepen om te worden benoemd 
tot Erelid. 

Ofschoon Jan Reinderman als enige bestuurder uit 
die tijd nog in leven is (onlangs werd hij 96 jaar) kan 
hij zich niet meer herinneren waarom Arie destijds 
tot erelid is benoemd. Arie was altijd aanwezig bij 
de diverse rondgangen door de stad maar daarmee 
verdien je nog geen erelidmaatschap. Het vermoeden 
bestaat dat Arie dit niet alleen ontving vanwege 
diens mateloze populariteit onder (het jonge deel 
van) de bevolking, maar daarnaast in verband 
met de productie van de benodigde bandeliers 
en schootsvellen die, volgens zeggen, door hem 
geleverd zouden zijn. Vermoedelijk tegen kostprijs, 
of zelfs geheel gratis. Weer andere bronnen beweren 
dat het erelidmaatschap Arie werd gegund zonder dat 
daar noemenswaardig veel tegenover stond. Helaas 
ontbreken de oudere notulen en dat is vervelend als 
je met de geschiedenis van de vereniging bezig bent 
omdat dit het noodzakelijke zoekwerk bemoeilijkt. 
Het bleek dat binnen de vereniging (door een 
samenloop van omstandigheden) niemand van de 
huidige oudere leden nog kennis had van het juiste 
verhaal rondom het eerste erelid. Inmiddels is Arie 
bijgeschreven op het overzicht van Ereleden van 
Showband Hoorn. Wie meer denkt te weten over 
deze benoeming mag het ons vertellen! 

Nog twee bekende namen....
Naast Arie Koning bleek er nòg een bekende Horinees 
wiens naam op het overzicht ontbrak: Henk Verduijn. 
In elk geval heeft Showband Hoorn (nogmaals) 
de genoemde 'twee namen' toegevoegd aan haar 
bestaande Eregalerij van harde werkers; wat zo'n 
zoektocht door het verleden al niet veroorzaakt! 

Gezocht: foto Arie Koning
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de 
lezers te vragen of zij wellicht nog een foto hebben 
(of kennen) waarop Arie Koning in zijn volle glorie 
(niet in de rol van de Stadsfeesten!) te zien is. 
Graag toesturen aan: Frank Wiggers, Postbus 4125, 
1620 HC  HOORN. Of: eu2us@hotmail.com

Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Frank Wiggers

leZers scHriJven

Gymnastiekgebouw 

Achter de Vest
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Na afloop van de zomerse kaas-
markten maken de kaasmeisjes 
een vrolijk dansje. 
Dit onder toeziend oog van 
J. Pz. Coen die daar al bijna 
120 jaar op zijn sokkel staat. 
Tot dat op dinsdag 16 augustus 
2011 een kraanwagen drastisch 
een einde maakte aan Coen 
zijn uitzicht op de danseresjes. 

Hij bleek toch niet zo stevig op 
zijn uitzichtpunt te staan als 
altijd werd aangenomen. Bij het 
terugplaatsen van de vanwege de 
kermis weggehaalde 
lantaarnpalen viel het bijna 
2 ton wegende VOC-kopstuk 
met een donderende klap op de 
kinderhoofdjes van het plein. 
De laatste kaasdansjes van dit 

seizoen zal hij dus niet meer 
onder ogen krijgen. Een bedrijf 
in Haarlem buigt zich over de 
schade die bij de val werd 
opgelopen. Daarna komt Coen 
weer terug om zijn bekende 
plaats op de sokkel weer in te 
nemen. Uit dit alles blijkt dat 
Hoorn ook in één klap kan 
veranderen.

HOe HOOrn veranderde
frans Zack 

2 000990 053794
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