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Henk Zantkuijl: monument!
Meer dan twintig jaar heeft Hoorn kunnen profiteren van 
de kennis en ervaring van Henk Zantkuijl op het gebied van 
de Monumentenzorg. Eind vorig jaar gaf hij aan met zijn 
werkzaamheden in de Commissie Welstand en Monumenten 
om gezondheidsredenen te stoppen. 
Toen Zantkuijl (1925) zich, na zijn pensionering als hoofd 
van het Amsterdamse Bureau Monumentenzorg, in Hoorn 
vestigde, waar zijn dochter woonde, strikte Arie Boezaard 
hem prompt als lid voor de Monumentencommissie. 
Enige jaren geleden ging deze commissie samen met de 
Welstandscommissie op in de Commissie voor Welstand 
en Monumenten. Het was in de commissie een zegen om 
naar hem te luisteren. En ook tijdens wandelingen door de 
stad leerde hij anderen om gebouwen, zoals hij dat noemde, 
te lezen. Elk gebouw is uniek, en het getuigt van respect 
voor het gebouw om bij ingrijpende restauraties eerst een 
bouwhistorisch onderzoek te doen. Ademloos luisterden 
we onlangs nog naar hem, toen hij in de Armenkerk inviel 
en à l'improviste een toelichting gaf op de geportretteerde 
gebouwen op de gemeentelijke monumentenkalender. Hij 
wees op soms ogenschijnlijk onbeduidende details die 
ineens gingen leven. Het was Zantkuijl die wethouder Sijm 
uitdaagde om de Poortjes in Hoorn op te knappen en in kleur 
te schilderen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was 
mordicus tegen. Enkele jaren later werd het een landelijke 
trend. Ook drong Zantkuijl aan op het verwijderen van 

V o o r w o o r d

de witte verf van het plafond van de H.H. Cyriacus- en 
Franciscuskerk. Er kwamen mooie schilderingen uit de 
bouwtijd van de kerk tevoorschijn, die vervolgens met grote 
deskundigheid door Max Polman werden gerestaureerd. Ook 
bij de restauraties van Ridderikhoff, de Statenpoort en de 
Boterhal was de inbreng van Zantkuijl van eminent belang. 
Hoorn, en in het bijzonder de monumentenzorg in onze 
stad, is Henk Zantkuijl grote dank verschuldigd. Vanaf deze 
plaats wenst het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn Henk 
Zantkuijl nog vele goede jaren in onze stad. 

 
Egbert Ottens

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

tel. 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: 

elke 2e en 4e donderdag van de maand 

van 18.30-21.30 uur.

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

tel. 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur

Afscheid Henk Zantkuijl van Commissie Welstand en Monumenten

Vlnr: Henk Zantkuijl, Carlo Huijts, Joost Büchner en wethouder 

Ronald Louwman
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Bij de voorplaat

De afbeelding van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk 
op het titelblad is gemaakt door Adrianus Cyriacus Bleijs 
voor het feestalbum ter ere van zijn 25-jarig jubileum 
als bouwmeester. Zijn tekentalent werd al vroeg op de 
Stadstekenschool onderkend, maar uiteindelijk werd hij 
architect en vestigde hij zich in 1864 te Hoorn, waar hij 
ook in 1842 op het ABC geboren was. Hij was een eigen-
zinnig mens en gebruikte verschillende bouwstijlen of een 
combinatie ervan. Daardoor duurde het enige tijd voordat 
er opdrachten 'binnenkwamen'. Vanaf 1870 tot 1880 heeft 
Bleijs vele winkelpanden en huizen in Hoorn en omstre-
ken ver-of nieuw gebouwd. Scholen, raadhuizen, kerken 
van zijn hand zijn op menige plek in Noord-Holland te 
vinden! Ook de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk aan het 
Grote Noord in Hoorn is van zijn hand. Hij overleed in 

1912 en nu 100 jaar later besteedt Oud Hoorn extra aandacht aan het leven en de werken van Bleijs.
Niet alleen met een artikel over zijn veelbewogen leven, maar ook door in de zomermaanden o.l.v. onze 
gidsen een speciale wandeling te lopen langs Bleijs-panden, die in Hoorn nog te bewonderen zijn!     
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AdriAnus CyriACus Bleijs  BegenAdigd HOOrns ArCHiteCt

MAr Bleijs*

Adrianus Cyriacus Bleijs werd geboren op dinsdag 
29 maart 1842 in Hoorn aan het ABC, in het huis 
van zijn grootouders van moederszijde. Hij werd 
vernoemd naar zijn grootvader Adrianus Bleijs 
(27-4-1795 Hoorn - 22-1-1876 Hoorn) en de 
Romeinse martelaar Cyriacus. Zoals gebruikelijk 
was in katholieke kringen werd hij dezelfde dag 
gedoopt in de R.-k. kapel aan de Korte Achter-
straat 4. Adrianus blijft het enige kind van meester-
timmerman Johannis Bleijs (8-9-1816 Hoorn - 
21-4-1888 Hoorn) en Johanna Krijgsman (10-2-
1818 Alkmaar - 1-7-1885 Hoorn). 

In 1846 kocht vader Johannis het pand aan het 
Grote Noord 40. Het achterhuis werd gebruikt als 
timmerwerkplaats en zo komt Adrianus al op jonge 
leeftijd met het vak in aanraking. Na zijn huwelijk 
met Bregitta Maria Witte (26-6-1844 Alkmaar - 
25-2-1930 Vlijmen), op 17 november 1867 te 
Alkmaar, krijgt hij het huis aan de Grote Noord en 
blijft daar tot zijn vertrek naar Amsterdam in 1880 
wonen.

Talent
Al op jonge leeftijd werd het talent van Adrianus 
zichtbaar en het was dan ook niet vreemd dat 
hij naar de Stadstekenschool ging. Aannemelijk 

is dat hij eerst de avondcursus handtekenen 
bij stadstekenmeester Vordeman gevolgd heeft. 
Vervolgens mocht je deelnemen aan de opleiding 
bouwkundig tekenen. Deze lessen werden gegeven 
door stadsachitect Bastiaan Blanken. Hoewel er geen 
gegevens van bekend zijn, werd Adrianus op 31 
december 1856, zonder dat hij het toelatingsexamen 
hoefde af te leggen, toegelaten tot de nieuwe cursus 
wiskunde, gegeven door ingenieur Hendrik Linse. 
Aannemelijk is dat hij al de opleiding bouwkunde 
volgde, anders was hij niet in aanmerking gekomen 
voor de cursus wiskunde. In 1857 werkte hij als 
opzichter bij de bouw van de door Blanken en 
Linse ontworpen gasfabriek in Hoorn.

Na zijn opleiding in Hoorn vertrok Adrianus op 
17 november 1859 naar Roermond om als leerling 
in het atelier van de beroemde architect P.J.H. 
Cuypers het vak te leren. Het was bekend dat om 
bij Cuypers te mogen werken je wel in zijn geest 
diende te denken. Dit bleek voor Adrianus niet 
haalbaar. Hij had een eigen visie op bouwkunde. 
De neogotiek, hoewel hij deze ook niet afwees, 
sprak hem het minste aan. Tijdens een ruzie, in 
juni 1861, tussen Cuypers en zijn beeldhouwers 
koos Adrianus partij voor de beeldhouwers en 
moest hij, net als de beeldhouwers, ook zijn 
excuses aanbieden, hetgeen hij weigerde. Zelfs 
vader Johannis reisde af naar Roermond om zijn 

Een nog jonge Adrianus 

Cyriacus Bleijs, circa 

1862

Tekeningen 1853 

Bloemstudie en 

tekening van zijn 

grootvader 

Adrianus Bleijs

*Mar Bleijs is een aangetrouwde achternicht van A.C. Bleijs. 

Zij beheert de website van de familie Bleijs
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AdriAnus CyriACus Bleijs  BegenAdigd HOOrns ArCHiteCt

zoon over te halen, maar Adrianus hield voet bij 
stuk en vertrok naar Antwerpen.

Adrianus vond dat zijn opleiding bij Cuypers 
te kort schoot en de ruzie was een goed excuus 
om naar Antwerpen te vertrekken. Maar ook zijn 
bewondering voor docent Pieter Jan August Dens, 
de latere stadsarchitect van Antwerpen, zal van 
invloed geweest zijn. Op 4 oktober 1861 schreef hij 
zich in voor de wintercursus bouwkunde van het 
middelbaar onderwijs aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij voelde zich 
met name aangesproken tot deze opleiding omdat 
deze alle aspecten en stijlen van de bouwkunde 
behandelde en architect Dens de docent van de 
cursus bouwkunde is.

Naast de wintercursussen kon men aansluitend 
daarop ook een zomercursus volgen. Adrianus 
schreef zich, na het afronden van de eerste cursus, 
op 9 mei 1862 in voor de zomercursus Bouwkunde. 
Vervolgens meldde hij zich op 6 oktober 1862 aan 
voor de wintercursus Bouwkunde. Hoogtepunt in 
het academische jaar was de examendag waarop 
men op de verschillende niveau's examen kon 
doen.

Al tijdens zijn studie behaalde Adrianus een succes 
toen in 1862 de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst (MijBB) een prijsvraag uitschreef voor 
een ontwerp voor een museum. Adrianus stuurde 
een ontwerp in en behaalde de eerste prijs, een 
prijs van 250 gulden. Zijn latere lidmaatschap van 
de MijBB zou van grote invloed zijn op het werk en 
denken van Adrianus.

Aan het einde van de tweede wintercursus nam 
Adrianus op 3 april 1863 deel aan het examen 
bouwkunde van het middelbaar onderwijs. Het 
examen bestond uit twee ontwerpopdrachten 
waaruit een keuze gemaakt kon worden: het 
ontwerp van een groep huizen of een gebouw. 
Als je een snelle leerling was mocht je ook beide 
opdrachten uitwerken. Uit de uitslag blijkt dat 
Adrianus beide opdrachten uitvoerde en dit examen 
als beste aflegde. 

Door de succesvolle deelname aan het examen voor 
het middelbaar onderwijs kon hij zich op 4 oktober 
1863 inschrijven voor de wintercursus Bouwkunde 
in het Hoger Onderwijs. En ook tijdens deze 
cursus en het bijbehorende examen blonk hij uit 
en bleek hij een uitmuntend student. Voor het 

examen in het Hoger Onderwijs, op 30 maart 
1864, lagen drie opdrachten klaar: een zaal voor 
een landbouwtentoonstelling, een bejaardenhuis 
met kapel voor twintig oude vrouwen en zeven 
zusters, in Neogotiek, of een brug met triomfboog 
met plein, groot genoeg voor een leger dat een 
overwinning viert.

Wederom leverde Adrianus drie ontwerpen in en 
behaalde voor de tentoonstellingszaal de eerste 
plaats, voor het oudevrouwenhuis en voor de brug 
met triomfboog en plein behaalde hij de tweede 
plaats. Dit maakte hem de beste student en hij 
ontving hiervoor de 'Premier Prix d'Excellence', de 
bekroning van zijn succesvolle studie in Antwerpen. 
Bleijs had zich hier meester gemaakt van het 
architectenvak en kon in iedere gewenste stijl een 
goed ontwerp leveren.

Terug in Hoorn
Adrianus keerde terug in Hoorn om zich daar in juli 
1864 als architect te vestigen. Op 19 en 20 juli kon 
het publiek in de trouwzaal van het stadhuis zijn 
examenstukken bewonderen. Door deze tentoon 
te stellen wilde hij het publiek kennis laten maken 
met zijn kwaliteiten als architect. Maar hoewel hij 
zijn eerste opdracht, de bouw van een woonhuis 
aan de Turfhaven te Hoorn al binnen had, leverde 
de tentoonstelling niet veel nieuwe opdrachten op. 
Slechts één andere opdracht volgde dat jaar: de 
verbouwing van Nieuwland 3 tot spreeklokaal.

Ondanks zijn kwaliteiten als architect was 
het begin moeizaam. Pas vanaf 1870 nam het 
aantal opdrachten per jaar toe. Doordat hij van 
alle markten thuis was, slaagde hij er in met 
opmerkelijke en vernieuwende ontwerpen op het 
gebied van woonhuis- en winkelarchitectuur een 
monopoliepositie te verwerven. Door deze groei 
kwamen ook de grote opdrachten binnen; zoals 
voor kerken en gasthuizen kon hij tekenaars in 
dienst nemen en kreeg hij leerlingen.
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Vanaf 1870 tot 1880 heeft Bleijs zeker een stempel 
op Hoorn en de directe omgeving gedrukt. Hoewel 
er helaas niet veel meer van bewaard is gebleven, 
lieten veel winkeliers een nieuw pand bouwen of 
hun pui verbouwen en ook vele huizen werden 
verbouwd of nieuw gebouwd. Maar ook voor 
scholen, raadhuizen en  begraafplaatsen kon je 
bij Bleijs terecht. Diverse kerken verrezen in het 
Noord-Hollandse landschap.

Visie
Bleijs was een vernieuwer en wars van bestaande 
ideeën over de bouwkunst. Hij koos een eigen 
richting waarbij hij gebruik maakte van diverse 

stijlen of een combinatie ervan. Hij wees het 
automatisme van het gebruiken van de Neogotiek 
als uitdrukkingsvorm voor kerkgebouwen af. Hij 
gebruikte enkele malen de Neoromaanse stijl voor 
kerken. Van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk 
aan het Grote Noord te Hoorn doet de plattegrond 
aan de Barok denken en zijn in de details ook 
Romaanse, Oosterse en (Hollandse) Renaissance 
elementen terug te vinden. Het toepassen van een 
koepel hield verband met Bleijs' voorliefde voor het 
monumentale.

Voor iedere opdracht maakte Bleijs meerdere 
schetsontwerpen in diverse stijlen en werkte deze 
uit tot in de kleinste details. De opdrachtgever 
kon zo een goed beeld verkrijgen, waarbij Bleijs 
de uiteindelijke keuze aan de opdrachtgever over 
liet. Toch bouwde Bleijs enkele keren neogotisch, 

maar dit was dan de wens van de opdrachtgever. 
Regelmatig werkte hij 'modulair' en hoefde een 
ontwerp niet volledig uitgevoerd te worden, 
maar ontwierp hij de basis zo dat later altijd de 
verfraaiingen aan een gebouw of inrichting nog 
toegevoegd konden worden. 

Als perfectionist was voor hem een gebouw pas af 
met passend meubilair en inrichting. Ook hierover 
had hij zijn eigen visie. Binnen de familie zijn 
diverse schetsboeken uit verschillende perioden 
aanwezig waarbij veel uitwerkingen te vinden zijn. 
Opmerkelijk is dat van met name het ontwerp voor 
de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk in Hoorn 
en de Nicolaaskerk in Amsterdam, vanaf zijn 
studietijd, lang voordat deze kerken daadwerkelijk 
gebouwd werden, schetsen aanwezig zijn. Kennelijk 
was dit zijn 'droomontwerp' dat hij ooit hoopte te 
realiseren. Maar ook voor deze grote projecten heeft 
hij meerdere schetsen in diverse stijlen gemaakt.

In zijn drang tot vernieuwing maakte Bleijs ook 
gebruik van nieuwe en bijzondere bouwmaterialen, 
zoals kunstzandsteen en de Oegstgeester dak-
pannen. Maar ook nieuwe technieken waaronder 
heteluchtverwarming schuwde hij niet. Hij ging 
hier mee door, zelfs toen dit regelmatig problemen 
veroorzaakte, zoals leveringen die te laat waren 
of kosten die aanmerkelijk hoger uitvielen dan 
begroot. 

Medewerkers en uitvoerders
Hoewel hij bekend stond als een 'weinig plooibaar 
man' was zijn personeel hem zeer trouw. Jan Olthuis 
bijvoorbeeld, die naast tekenaar ook opzichter was, 
werkte bijna zijn hele werkzame leven voor Bleijs. 
Ook was Olthuis diverse keren getuige bij de 
geboorteaangifte van één van de kinderen van Bleijs. 
Dit gold ook voor Johannes Franciscus Hendricus 
Pastoor en Johannes Moritz Lodewijk, die later ook 
mee verhuisde naar Amsterdam. Leerling Jan Stuyt 
bleef tot Bleijs zijn praktijk stopte in dienst en was 
diep geroerd tijdens de uitvaartdienst van Bleijs.
Ook werkte Bleijs jarenlang met dezelfde opzichters 
hoewel deze niet bij hem in dienst waren. Jan 
Olthuis, Petrus Dirkse van Rhijn, Gerard Joan 
Rozee en Gerardus Petrus Bernardus Schermer 
waren mensen waarmee Bleijs graag in zee ging.
Anders was het met uitvoerders. Bleijs en uitvoerders 
konden moeilijk met elkaar door één deur. Dit 
had meestal te maken met de bouwkosten, die 
voor de aanbesteding meestal te laag werden 
ingeschat. Er is veel geschreven over ruzies met 

Uitwerking in een 

schetsboek van een 

winkelpui, in vier 

verschillende stijlen
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wisselende aannemers en uitvoerders tijdens de 
bouw die onherroepelijk vergaande consequenties 
hadden voor de bouwtijd en soms ook voor de 
kwaliteit. Naarmate de jaren vorderden ontstonden 
er soms ook problemen met opdrachtgevers en zijn 
uitlatingen over andere architecten werden hem 
veelal niet in dank afgenomen.

Amsterdam
Bleijs verhuisde in 1880 naar Amsterdam, waarbij 
diverse factoren meegespeeld kunnen hebben. De 
bouw van de Koepelkerk in Hoorn liep niet 
helemaal voorspoedig, de reistijd en gebrek aan 
vervoer braken hem op en er kwamen steeds meer 
opdrachten uit de hoofdstad binnen. In Hoorn liep 
het werk af en échte grote opdrachten hoefde hij 
daar niet meer te verwachten.

Tussen 1880 en 1898 kwamen de grotere 
opdrachten binnen waaronder tien kerken, scholen 
en diverse gasthuizen. Ook kreeg hij in de hoofdstad 
meer opdrachten tot nieuwbouw in plaats van 
verbouwingen en aanpassingen.

In zijn Amsterdamse periode was Bleijs niet alleen 
actief met zijn praktijk. Hij trad, in 1890, toe 
als 2e secretaris in het bestuur van 'Architectura 
et Amicitiae' om vervolgens vice-voorzitter te 

worden. In 1896 werd hij lid van het bestuur 
van de 'Maatschappij tot Bevordering van de 
Bouwkunst'. Daar was hij actief als voorzitter 

Adrianus Cyriacus Bleijs 

en familie en vaste 

medewerkers tijdens het 

feest ter gelegenheid 

van zijn 25-jarig 

jubileum in 1889. Foto 

is genomen bij de 

Ruïnekerk in Bergen

A.C. Bleijs in 1888
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van de examencommissie voor het bouwkundig 
opzichtersexamen. Verder is hij bestuurslid geweest 
van de kunstenaarsvereniging 'Arti en Amicitiae' en 
voorzitter van een Katholieke leesvereniging. Naast 
zijn verenigingswerk was hij van juli 1899 tot juli 
1901 gemeenteraadslid van Amsterdam.

Familie
Er kan niet gezegd worden dat Bleijs een familieman 
was; daarvoor ging hij teveel op in zijn werk. De 
tijdgeest liet dat niet toe, maar ook de afstanden die 
hij moest overbruggen bij opdrachtgevers en gebrek 
aan vervoer – de trein kwam pas in 1884 in Hoorn 
– droegen daar aan bij. Dit ging zover dat hij bij 
sommige geboorten van de kinderen niet aanwezig 
was. Grootvader Johannis en medewerkers namen 
dan vaak de honneurs waar om aangifte van 
geboorte te doen. Met name in zijn Hoornse 
periode was hij vooral bezig met zijn werk en met 
zich te vestigen als architect.

Uit zijn huwelijk worden twaalf kinderen 
geboren, negen jongens en drie meisjes, waarvan 
er acht volwassen worden. Hoewel het in die 
jaren gebruikelijk was dat meerdere kinderen niet 
volwassen werden, ook bij de gegoede burgerij, 
heeft dit diepe sporen bij hem achtergelaten. Het 
is één van de redenen geweest waarom hij in 1903 
abrupt stopte met zijn werk en zijn complete 
inventaris en ontwerpen op de veiling werden 
aangeboden. 

Vlak na de verhuizing naar Amsterdam stierf het 
jongste meisje, Cornelia, nog geen negen maanden 
oud. Een paar jaar later werden twee van de oudere 
jongens tegelijkertijd ziek. Het zou een onschuldige 
kinderziekte geweest zijn, welke is onbekend, 
maar in die tijd dodelijk. Coen en Frans werden 
in Hoorn bij hun grootouders ondergebracht om 

te voorkomen dat meerdere kinderen ziek werden, 
maar dat mocht niet baten. Beide jongens stierven 
binnen veertien dagen.

Bleijs had de wens en hoop dat ooit zijn kinderen 
met hem wilden samenwerken en in zijn voetsporen 
zouden treden. Als snel bleek dat drie jongens, 
Jan, Adrianus en Alexander zijn talent hadden 
meegekregen en ze werden hierin gestimuleerd. Jan 
en Adrianus mochten gaan studeren in Antwerpen, 
maar verkozen de 'kunst' boven bouwkunde 
en werden kunstschilder. Tevergeefs probeerde 
Bleijs zijn zonen te betrekken bij zijn werk, ook 
al heeft Jan de kruiswegstatie voor de kerk in 
Assendelft gemaakt. Vanaf het moment dat Bleijs 
zich realiseerde dat zowel Jan en Adrianus hem 
niet zouden opvolgen richtte hij zich volledig op 
Alexander. Toen Alexander in 1896 op 20-jarige 
leeftijd kwam te overlijden stortte zijn wereld in. 
Bleijs kwam deze klap nooit te boven en dit zorgde 
ervoor dat zijn werk bij gebrek aan inspiratie afnam 
tot hij uiteindelijk de beslissing nam om resoluut 
alles te veilen.

Het einde
Na het opheffen van zijn praktijk in 1903 vertrok Bleijs 
naar 's-Hertogenbosch. Hij kreeg een benoeming 
als inspecteur voor de volksgezondheiden was 
belast met de handhaving van wettelijke bepalingen 
met betrekking tot de volkshuisvesting in Noord-
Brabant, Gelderland en Limburg. Maar om 
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gezondheidsredenen moest hij zijn functie al snel 
neerleggen.

Bleijs bracht zijn laatste jaren rustig door in 
Kerkdriel waar hij op 12 januari 1912 in het 
'Liefdesgesticht' op 69-jarige leeftijd overleed. Op 
15 januari werd zijn lichaam per trein overgebracht 
naar Amsterdam waar in de Sint Nicolaaskerk de 
uitvaartdienst plaatsvond.

Adrianus Cyriacus Bleijs werd begraven op het 
eveneens door hem ontworpen 'R.-k. Kerkhof 
met kapel 'Barbara de Liefde' te Amsterdam, een 
uiteinde zoals hij voor zichzelf bedacht had.

Ondanks Bleijs'  'weinig plooibaar' karakter scheef  
leerling Jan Stuyt in zijn 'In Memoriam': "Met het 
verscheiden van den bouwmeester A.C. Bleijs is een 
persoonlijkheid uit ons midden verdwenen, die hoewel 
de laatste tijd niet zoozeer op den voorgrond tredend in 
bouwkundige kringen toch allerszins verdient dankbaar 
gememoreerd te worden. Dankbaar voor het vele 
dat hij in het algemene belang der schoonheid heeft 
teweeggebracht, dankbaar voor ter verfraaiing voor 
stad en land heeft tot stand gebracht. (-) Over zijn 

bouwwerken zal (-) de toekomst oordelen, wij die het 
voorrecht hebben gehad hem van nabij te kennen zullen 
het heengaan van Bouwmeester A.C. Bleijs betreuren en 
zijn nagedachtenis in eere houden".
 
Beeldbepalend
Bleijs' ontwerpen waren eigenzinnig en niet 
alledaags. Niet alleen in de jaren dat hij ze ontwierp 
maar ook vandaag de dag, honderd jaar na zijn 
dood, zijn ze nog uniek en vaak beeldbepalend. 
Kerken, die land- en zeemarkeringen zijn, zijn 
inmiddels Rijksmonumenten geworden en nog 
steeds onderwerp van gesprek, of worden als 
voorbeeld gesteld in vakbladen.

Helaas is er ook veel verloren gegaan, kerken die 
de tand des tijds niet konden doorstaan en geofferd 
werden voor stadsvernieuwing of door de massale 
leegloop. Huizen, winkels, scholen en ziekenhuizen 

die niet meer voldeden aan de hedendaagse norm 
van wonen of wetgeving bestaan soms alleen nog 
op papier.

Bleijs had ooit voor ogen iets te scheppen 'voor de 
eeuwigheid' en hoewel niets eeuwig kan zijn, zijn 
enkele van zijn bouwwerken een stukje op weg.

Ontwerp Wintertuin, 

Roode Steen 9, van 

A.C Bleijs. 

Ontwerpschets van Adrianus Bleijs waaruit blijkt hoe hij 

zijn ontwerpen tot in de kleinste details uitwerkte
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restAurAtie sCHerMerCOMplex te  HOOrn 
Kleine Noord 47, 49 en Dubbele Buurt 44, 46-48

p.C. Meijers*

Het voormalige Schermercomplex tussen het 
Kleine Noord, de Wester Sint Jansteeg en de 
Dubbele Buurt wordt momenteel gerestaureerd 
en verbouwd tot winkelruimten en appartemen-
ten. Aan het slaan van de eerste spijker voor de 
restauratie en herbestemming van dit complex 
is veel overleg voorafgegaan. Het bouwplan is 
tot stand gekomen door intensieve samenwer-
king tussen de eigenaar en de gemeente Hoorn.    

Inleiding
Het Schermercomplex bestaat uit een aantal 
samengevoegde panden en is in zijn huidige 
vorm ontstaan tussen het eind van de 18e eeuw 
en het eerste kwart van de 20e eeuw. Naast de 
19e-eeuwse elementen bevat het complex ook 
oudere bouwdelen. Kleine Noord 47 bevat 
bijvoorbeeld een 17e-eeuwse kern en is pas in 
1848 aan de voorzijde verhoogd en voorzien van 
een nieuwe gevel. Dit rijksmonument heeft een 
monumentaal winkelinterieur uit 1906 waarvan 
helaas veel bijzondere elementen zijn verdwenen. 
Het naastgelegen bouwdeel Kleine Noord 49 
bestond oorspronkelijk uit een pand met zadeldak 
maar is in 1907 opgehoogd met een verdieping en 
plat dak naar ontwerp van architect M. Lippits. 
Nr. 49 was in gebruik als pakhuis en kantoor. Op 
de eerste verdieping bevindt zich nog steeds de 
voormalige kantoorruimte met een fraaie houten 
lambrisering waarboven nog origineel behang uit 

de bouwtijd. Aan de zijde van de Dubbele Buurt 
staat een voormalig pakhuis met kenmerkende 
gele baksteen. Dit pand, Dubbele Buurt 44, is in 
1875 met een bouwlaag verhoogd en verbouwd 
tot likeurstokerij met meerdere ketels. Het grootste 
bouwdeel van het complex bevindt zich op de 
hoek van de Dubbele Buurt en de Wester Sint 
Jansteeg. In 1877 werd de bestaande bebouwing 
ter plaatse gesloopt en werd er een geheel nieuwe 
brandewijnstokerij gerealiseerd. Deze stokerij naar 
ontwerp van architect A.C. Bleijs, bestond uit 
twee bouwvolumes met in het midden tussen de 
zadeldaken een gemetselde schoorsteen; inmiddels 
is dit de laatste industriële schoorsteen in de 
binnenstad van Hoorn geworden. In 1919 is het 
pand Kleine Noord 51, op de andere hoek van de 
Wester Sint Jansteeg, verbouwd naar ontwerp van 
architect H.J. Cramer. Cramer was overigens als 
architect ook aangetrokken voor de Azijnfabriek 
Orleans even verderop aan het Kleine Noord.1 
Alle verbouwingen en samenvoegingen hebben 
geresulteerd in een industrieel complex waarin 
Kleine Noord 47 de status als rijksmonument heeft 
gekregen en de overige bouwdelen als gemeentelijk 
monument zijn aangewezen. 

Herontwikkeling
Het Schermercomplex is tot 1997 in gebruik 
geweest als distilleerderij. Nadat het complex leeg 
kwam, is het verschillende keren van eigenaar 
gewisseld. Door de elkaar opvolgende partijen 
werden bouwplannen ontwikkeld die telkens 
uitgingen van volledige sloop of van gedeeltelijke 
sloop met herstel van de voorgevels aan het 
Kleine Noord. In alle voorstellen moesten de 
bestaande bouwdelen aan de Dubbele Buurt en 
de Wester Sint Jansteeg verdwijnen. Doordat in de 
plannen te weinig rekening werd gehouden met 
de monumentale waarden van de panden, werd 
geen overeenstemming bereikt met de Commissie 
Welstand en Monumenten van de gemeente Hoorn. 
Met elke transactie bij wisseling van eigenaar en elke 
afgewezen bouwaanvraag stegen de kosten waardoor 

* P.C. Meijers is bouwhistoricus bij Bureau Erfgoed van de 

gemeente Hoorn 

Kleine Noord, begin 20e 

eeuw, met rails voor 

paardentram, voor de 

verbouwing van de 

nummers 49 en 51

Oude bouwplan uit 

2007
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restAurAtie sCHerMerCOMplex te  HOOrn 
de financiële haalbaarheid van de bouwplannen 
steeds moeilijker werd. In de tussentijd bleef 
het complex leegstaan en ging bouwtechnisch 
flink achteruit door het gebrek aan onderhoud. 
In 2007 kwamen de panden in eigendom van 
de huidige eigenaar, A-zeven Projectontwikkeling. 
Ook A-zeven had plannen die uitgingen van sloop 
en kreeg daarom geen positief advies van de 
Commissie Welstand en Monumenten. Begin 2009 
werden alle bouwplannen ingetrokken en bleven de 
panden leegstaan. 

Initiatief
Naar aanleiding van de impasse waarin de 
ontwikkelingen waren gekomen maakte Bureau 
Erfgoed van de gemeente Hoorn een eigen variant 
voor herontwikkeling. Deze variant ging uit 
van behoud van de bestaande bouwvolumes en 
monumentale waarden. Binnen dit uitgangspunt 
werd beoordeeld hoeveel m2 winkel- en 
woonruimte maximaal gerealiseerd kon worden 
zonder de monumentale waarden te verliezen. Met 
de afdeling Stedenbouw werden de mogelijkheden 
in bouwhoogten en binnenterreinen onderzocht. 
Het resultaat van dit onderzoek was een globaal 
bouwplan waarmee de maximale bouwhoogten 
en oppervlakten werden vastgelegd. Alle nieuwe 
ontwikkelingen van het complex moesten binnen 
de marges van dit bouwplan blijven. 
Om het project financieel haalbaar te maken en 
tot snelle uitvoering te komen was de gemeente 
Hoorn bereid het project te subsidiëren. Uit het 
Stimuleringsfonds Economische Ontwikkeling kon 
als 'crisismaatregel' een bijdrage worden gedaan 
in het kader van de werkgelegenheid. Ook voor 
het realiseren van woningen boven winkels was 
subsidie mogelijk. Een belangrijke voorwaarde was 
dat er een bouwplan zou komen wat op goedkeuring 
van de Commissie Welstand en Monumenten kon 
rekenen.

Bureau Erfgoed nam vervolgens contact op met de 
heer Wit, eigenaar van A-zeven Projectontwikkeling, 
om het vastgelopen bouwproces nieuw leven in te 
blazen. Na stevig overleg werd overeenstemming 
bereikt over een bouwplan op hoofdlijnen. 
Architectenbureau TPAHG kreeg vervolgens de 
opdracht om het bouwplan uit te werken en de 
gemeente Hoorn maakte een wijziging van het 
bestemmingsplan mogelijk. 

In de daaropvolgende vergunningsprocedures zijn 
door alle betrokken partijen de grenzen opgezocht 

van wat maximaal haalbaar was vanuit ieders 
optiek. Monumentenzorg gaf bijvoorbeeld meer 
ruimte voor wijzigingen aan de structuur en de 
eigenaar probeerde meer historische elementen te 
behouden. Het ontwikkelde bouwplan bestond uit 
een grote winkelruimte op de begane grond en acht 
appartementen op de verdiepingen. Najaar 2010 
waren alle benodigde vergunningen verstrekt.

Bouwplan
Om voldoende woonoppervlak te realiseren zijn 
soms ingrijpende maatregelen genomen. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn het bebouwen van de 
binnenplaats en het afbreken van een oud pakhuis 
achter Kleine Noord 49. Het bouwdeel Kleine 
Noord 47 is naar achteren uitgebreid naar de 
oorspronkelijke diepte en ook het pand Dubbele 
Buurt 44 is over twee bouwlagen verlengd. Op het 
platte dak van Kleine Noord 49 is een geheel nieuwe 
extra bouwlaag gemaakt met een zadeldak. Om 
deze toevoeging een duidelijk hedendaags accent 
te geven is het voorste deel van het dak in glas 
uitgevoerd. Door tussen de schuine daken van het 
hoekpand Dubbele Buurt 46-48 een plat dak aan 
te brengen is niet alleen extra gebruiksoppervlak 
gecreëerd maar ook de mogelijkheid voor een paar 
dakterrassen. Ook zijn extra dakkapellen geplaatst 
en sommige vensters vergroot. Door al deze 
ingrepen is voldoende extra oppervlak gecreëerd 
om acht appartementen te kunnen realiseren.
Om de bovenwoningen toegankelijk te maken 
is in de Wester Sint Jansteeg een geheel nieuw 
trappenhuis ontworpen. Ook voor deze ingreep 
is eigentijdse architectuur toegepast met veel glas 
en staal. Op niveau van de eerste verdieping is 
binnen de nieuwe achtergevels een ingesloten 
dakterras gecreëerd wat de ruimtelijke beleving van 

Studie gevelkleuren; 

gerealiseerde ontwerp

Uitzicht glaskap op 

Kleine Noord met 

Noorderkerk
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het complex versterkt. Via dit gemeenschappelijke 
dakterras zijn de individuele woningen ontsloten 
en is buitenruimte voor de woningen gecreëerd. 

Bouwhistorisch onderzoek
Om tijdens de planfase de monumentale waarden 
te kunnen beoordelen is vooraf bouwhistorisch 
onderzoek verricht. Met dit onderzoek kon 
onderscheid gemaakt worden tussen waardevolle 
historische onderdelen en ondergeschikte recentere 
onderdelen. Ook diende het onderzoek om de 
oorspronkelijke structuren afleesbaar te houden en 
in de nieuwe plannen te verwerken. Een voorbeeld 
hiervan is de houtconstructie van Kleine Noord 
47. Het oorspronkelijke houtskelet dat bestond 
uit eiken muurstijlen met korbelen, maar zonder 
sleutelstukken, was nog gedeeltelijk aanwezig. Uit 
de aanwezige gehakte telmerken kon herleid worden 
dat het pand van oorsprong tien balkvakken diep 
was. Op basis van het onderzoek kon het bestaande 
pand aan de achterzijde worden uitgebreid naar 
zijn oorspronkelijke diepte. Hierdoor kregen de 
verdiepingsbouwlagen voldoende oppervlak om 
als individuele woningen geschikt te worden 
gemaakt; een voorbeeld van de meerwaarde van 
bouwhistorisch onderzoek in een vroegtijdig 
stadium.

Uitvoering
Medio 2010 startte Aannemingsbedrijf Wit Wog-
num BV met de voorbereidende werkzaamheden. 
Begonnen werd met de ontmanteling van het 
complex en de sloop van de begane grondvloeren. 
Wat opviel was het enorme hoogteverschil tussen 
het Kleine Noord en de Dubbele Buurt. Om 
dit verschil in hoogte te overbruggen verspringt 
de nieuwe begane grondvloer ter plaatse van 
de voormalige binnenplaats nu ruim een halve 
meter. De winkelruimte bestaat momenteel uit 
vijf samengevoegde bouwdelen waarvan de 
oorspronkelijke structuren afleesbaar zijn door de 
resterende bouwmuren en constructies. De winkel 
heeft verschillende toegangsmogelijkheden en is 
eenvoudig weer op te delen in kleinere segmenten.

Na het sloopwerk zijn de bestaande houten 
draagconstructies hersteld en nieuwe constructieve 
voorzieningen aangebracht. Op sommige plaatsen 
waren de houten balken zo verrot dat ze geheel 
vernieuwd moesten worden. Veel balken zijn 
verstevigd om aan de nieuwe wettelijke eisen 
te voldoen. Het gevelmetselwerk is grotendeels 
behouden gebleven en na reiniging voorzien van 
nieuw voegwerk. Scheuren in het metselwerk zijn 
met behulp van roestvaststalen ankers onzichtbaar 
verstevigd. Alle buitengevels, daken en vloeren 
zijn volledig geïsoleerd. De hellende daken zijn 
voorzien van de bestaande holle pannen met 
toepassing van de oorspronkelijke ventilatiepannen. 
De bestaande buitenkozijnen zijn gerestaureerd of 
in oorspronkelijke vorm vervangen. De nieuwe 
buitengevels aan het gemeenschappelijke dakterras 
zijn modern vormgegeven en vlak gepleisterd in 
tegenstelling tot de bestaande gevels die in schoon 
metselwerk zijn uitgevoerd. Door deze afwijkende 
afwerking zijn de verschillende bouwperioden 

Kleine Noord, daken 

noordzijde

Kleine Noord, 2006

Binnenplaats na sloop
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direct zichtbaar. De individuele gevels aan het 
dakterras zijn in eigentijdse kleuren geschilderd 
naar advies van architectenbureau TPAHG dat 
tevens de directie op het project heeft gevoerd. 

De kleuren op de bestaande geveldelen zijn 
gebaseerd op kleurhistorisch onderzoek.
De hoge gemetselde schoorsteen aan de zijde van 
de Dubbele Buurt is gerestaureerd en kan weer als 
afvoerkanaal functioneren. Bij hergebruik levert 
dit uiteraard een passender beeld op dan een 
roestvrijstalen pijp met tuidraden, zoals op menig 
ander pand in de stad. Ook andere belangrijke 
monumentale details zijn behouden gebleven. De 
bijzondere en typisch Hoornse loodcirkels op de 

Pironnen met loodcirkels

Dakterras nieuwe situatie

pironnen en de dakkapel aan het Kleine Noord 47 
zijn gehandhaafd.3 De kenmerkende spitse zinken 
pironnen op de hoeken van de daken Dubbele 
Buurt 46-48 zijn vervangen maar niet correct 
gereconstrueerd; dit wordt door de aannemer 
nog gecorrigeerd. Een bijzonder aspect van het 
bouwplan zijn de restauraties van de monumentale 
interieurs. Op de begane grond bevindt zich de 
voormalige winkelinrichting. Hiervoor wordt een 
afzonderlijk restauratieplan gemaakt. Ook zeer 
bijzonder is de stijlkamer op de eerste verdieping van 
Kleine Noord 49, de voormalige kantoorruimte van 
de distilleerderij. Naast de houten lambriseringen, 
paneeldeuren, geprofileerde betimmeringen en het 
typische gele zonnetjesglas in de bovenlichten 
is hier heel bijzonder behang aanwezig. Dit 
reliëfbehang, dat dateert uit de bouwtijd 1907, 
wordt Lincrusta behang genoemd. Lincrusta behang 
is in Nederland nauwelijks bekend en werd vooral 
in Engeland toegepast. In Hoorn zijn ook geen 
andere voorbeelden van dit behang bekend. De 
stijlkamer wordt geheel in oude luister hersteld met 
toepassing van klassieke armaturen en schakelaars 
voor de elektrische installaties. Ook voor de toe 
te passen radiatoren worden klassieke modellen 
gebruikt. 

Lincrusta behang
Lincrusta is in 1877 door Frederick Walton in 
Engeland uitgevonden en verwant aan Walton's 
andere grote succes Linoleum. De gemalen kurk 
in Linoleum werd voor Lincrusta echter vervangen 
door houtslijpsel. Dit slijpsel werd samen met 
geoxydeerde lijnolie, hars en gom tussen twee 
walsen op een ondergrond geperst. Eén wals was 
gegroefd om het reliëf te vormen, de tweede wals 
was glad zodat de rug van het Lincrusta vlak 
bleef. In eerste instantie was de ondergrond van 
textiel gemaakt, maar dit werd te stijf bevonden en 
vervangen door papier.
Een belangrijke eigenschap van Lincrusta was zijn 
perfecte nabootsing van andere materialen zoals 
gips, metaal, leer, tegels en hout. Bovendien was 
het goedkoper dan de materialen die het nabootste, 
duurzaam en waterbestendig. Het materiaal won 
vanwege zijn kwaliteiten een gouden medaille op 
de 'International Health Exhibition' in London in 
1884 voor zijn hygiënische kwaliteiten.(4)

Glaspaneel met 

zonnetjesglas

Archeologisch onderzoek
Naast bouwhistorisch onderzoek is ook 
archeologisch onderzoek verricht. Archeologie 
West-Friesland wist met beperkte middelen diverse 
putten, waterkelders en de restanten van een 
halfronde oven aan de zijde van de Dubbele Buurt 
bloot te leggen. Op de voormalige binnenplaats 
bevond zich een grote waterkelder met een 
oppervlak van ca. 12,5 m2 die was voorzien van 
een tongewelf over de gehele lengte. Een kleinere 
waterkelder ter plaatse van de Wester Sint Jansteeg 
liep onder de fundering van de gevel door. Wellicht 
was dit een restant van vroegere bebouwing aan de 
steeg. In het achterste deel van Kleine Noord 47 
was tijdens de ontmanteling van het complex een 
haardplaats, met aan weerszijden twee kaarsnissen 
in het metselwerk ontdekt. Op een diepte van ca. 
50 cm werd de plavuizenvloer van deze haardplaats 
gevonden. Op basis van majolica wandtegels met 
als motief een vierpas met granaatappel, dateert 
deze haardplaats uit het begin van de 17e-eeuw.2
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Excelsiorplaat
Naast het bijzondere behang in de stijlkamer op de 
eerste verdieping is ook de daaronder toegepaste 
wandconstructie bouwhistorisch interessant. De 
scheidingswanden die dateren uit de bouwtijd, zijn 
gebouwd met Excelsiorplaten. Dit zijn rechthoekige 
blokken van 6-7 cm dikte die zijn samengesteld uit 
samengeperste gips, kalk en hout of kokosvezels. 
Aan het eind van de 19e eeuw en in het begin van 
de 20e eeuw werden veel nieuwe bouwmaterialen 
ontwikkeld en werd er veel geëxperimenteerd met 
de toepassingen daarvan. Deze Excelsiorplaten 
zijn zo'n voorbeeld van een nieuw materiaal en 
een nieuwe toepassing. In 1896 werd de plaat 
door de gebroeders Van der Vijgh uit Amsterdam 
op de markt gebracht nadat ermee in 1895 een 
gouden medaille op de wereldtentoonstelling van 
Amsterdam was gewonnen. Ze werden vooral 
toegepast als brandvrije scheidingswanden, 
plafonds of tussenvloeren.5 Soortgelijke platen 
waren Brücknerplaten of kokosgipsplaten onder 
de naam Separator. Opvallend is de afwerking van 
de platen die zijn voorzien van golvende groeven 
of een stempelpatroon van cirkels. Deze afwerking 
was bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
nog onbekend.

Resultaat
Een stukje Hoorns erfgoed, de voormalige 
distilleerderij Schermer, is behouden. Door 
intensieve samenwerking tussen A-zeven 
Projectontwikkeling, de gemeente Hoorn, 
architectenbureau TPAHG en bouwbedrijf 
Wit, is dit vervallen industriële complex gered 
van sloop. De restauratie en herbestemming 
hebben geresulteerd in een aantal bijzondere 
en betaalbare appartementen met een geheel 
eigen karakter en een winkelvoorziening die het 
Kleine Noord en de Dubbele Buurt verbindt. 
Daarop mag een glaasje gedistilleerd gedronken 
worden!

Bronnen:
1 O. Ralling, Bouwhistorische verkenning, december 2009

2 Archeologische waarneming, Archeologie West-Friesland 2011

3 P.C. Meijers, 'Loodcirkels en Hartvormen in Hoorn', Oud 

Hoorn 2011-2, p 102/103

4 T. Brain, Notitie Lincrusta behang in 'Aardenburgse 

Regentenkamer uit 1910', Leiden 1998

5 P. Bot, Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en 

infrastructuur, p.250/251, Alphen aan de Maas 2009

Winkel in 2006
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de BiOgrAfie vAn jOHAn CHristiAAn KerKMeijer (1875-1956)

Een vastberaden blik op schoonheid

tOn vAn Weel    
 
In juni 2012 verschijnt het volledige verhaal 
over het boeiende leven en werken van de 
oprichter van de Vereniging Oud Hoorn, over 
een man met vele ambities en talenten.

Ruim 55 jaar na zijn overlijden is het eindelijk 
zover dat we de biografie over deze eerste ereburger 
van Hoorn kunnen aankondigen. Jarenlang is hij 
ermee bezig geweest, historicus Rob de Knegt, 
met het onderzoek naar het volle leven van Johan 
Christiaan Kerkmeijer (1875-1956). 
In 2007 accepteert de auteur op verzoek van de 
Kerkmeijer–de Regt Stichting de opdracht om 
een overzicht samen te stellen van de activiteiten 
van de twee naamgevers van de stichting: Johan 
Kerkmeijer en Christine de Regt. De stichting 
heeft dan net haar 50-jarig bestaan gevierd. Het 
kleurrijke gedenkraam met de twaalf Hoornse 
poortjes in de Oosterkerk getuigt daar nog iedere 
dag van. Bij de voorbereiding van de festiviteiten 
stuitte het stichtingsbestuur regelmatig op leemten 
in de kennis over beide naamgevers. En zo 
ontstaat het idee van een onderzoek, uitmondend 
in een boek. De Publicatiestichting Bas Baltus 
blijkt het boek maar wat graag uit te geven. 
Het onderzoek is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een heuse biografie over de man die in West-
Friesland en met name in Hoorn de ogen van zeer 
veel inwoners heeft geopend voor de waarde van 
de historische schoonheid waarin zij iedere dag 
leven. Maar J.C.K. – we zeggen het een beetje 
oneerbiedig – heeft veel meer betekend voor 
de West-Friese samenleving, zowel tijdens zijn 
leven als ver daarna. Hij maakt deel uit van een 
uitgebreid netwerk van nationale coryfeeën op 
het terrein van kunst en cultuur in brede zin. Dat 
netwerk beïnvloedt hem terwijl hij op zijn beurt 
andere deskundigen binnen die kring op tal van 
terreinen beïnvloedt. Kerkmeijer is kunstenaar, 
tekenleraar, initiator en stimulator, bestuurder 
en organisator, kortom een zeer actieve en 
betrokken creatieve burger aan wie de stad Hoorn 
in 1937 als eerste het ereburgerschap verleent. 
De gedenksteen in de gevel van 'zijn' woning 
aan de Noorderstraat 18A herinnert ons daaraan.                                                                                           
Rob de Knegt komt de eer toe als eerste het 
complete leven van deze duizendpoot te hebben 
opgetekend in een zeer lezenswaardige biografie. 
Op vrijdag 29 juni 2012 wordt de biografie, deel 

2 in Biografische Reeks Hoorn, in de Oosterkerk 
gepresenteerd. Daarvoor hebben het Westfries 
Museum en de Kerkmeijer–de Regt Stichting de 
handen ineen geslagen. De presentatie valt samen 
met de opening van de speciale tentoonstelling 
La Hollande Pittoresque die in de periode van                   
1 juli t/m 11 november 2012 in het museum te 
bewonderen zal zijn. De romantische stadsbeelden 
van Zuiderzeestadjes uit de 19e eeuw worden in die 
tentoonstelling aangevuld met werken van Johan 
Christiaan Kerkmeijer. Ook in het Oost-Indisch 
Pakhuis wordt een eerbetoon georganiseerd voor 
de oprichter; daar in de vorm van een expositie 
over met name de Bouwplancommissie, de 

commissie die onder voorzitterschap van J.C.K. 
zeer veel invloed heeft gehad op het gemeentelijk 
(ver)bouwbeleid voor de Tweede Wereldoorlog.  
Bij dit kwartaalblad treft u een folder aan met 
informatie over het rijk geïllustreerde boek van 
ruim 200 pagina's. Deze vertelt u alles over de 
mogelijkheden van voorintekening en de prijs.                                                                             
De termijn van voorintekening sluit zaterdag 12 
mei 2012. Door de zeer speciale voorintekenprijs 
van e 9,95 wil het bestuur van de Kerkmeijer–de 
Regt Stichting een bijdrage leveren aan het streven 
om de betekenis van deze bijzondere Hoornaar bij 
een breder publiek bekend te maken. 
De winkelprijs bedraagt e19,95. 

Johan Christiaan Kerkmeijer

Een vastberaden blik op schoonheid

ROB DE KNEGT
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HAns rijsWijK

"Een gezonde ziel kan niet in een droog lichaam 
wonen". Dit citaat van de Franse schrijver François 
Rabelais (1490-1553) is door zes achtereenvolgende 
generaties van de zogeheten 'natte Schermer' twee 
eeuwen lang en vervolgens door twee generaties 
Blom nu drie decennia achtereen op succesvolle 

wijze gehanteerd. Sinds 24 juli 1782 staat                    
B. Schermer & Zoon officieel te boek als distillateur 
en likeurstoker. De 'Schermers' staan precies twee 
eeuwen aan het hoofd van het bedrijf aan het 
Kleine Noord als in 1982 Paul Robert Blom samen 
met zijn vrouw Joke het roer overneemt. In 1997 
worden de monumentale panden in de binnenstad 
verlaten. Schermer Wijnkopers & Distillateurs, 
zoals de naam inmiddels luidt, vestigt zich aan 
de Geldelozeweg in het voormalig gezamenlijke 
kantoor van de nutsbedrijven PWN en PEN. Dat 
gemeentelijke monument is ontworpen door de 
Hoornse architect H.J. Cramer. Daar werken – na 
het overlijden van Joke Blom in 2009 – nu ook 
(samen met vader Paul) familieleden van de tweede 
generatie uit die familie: de dochters Esther (sinds 
1997) en Tanja (met haar man Martin Philipse 
sinds 2011). Op 24 mei 2002 krijgt Schermer 
Wijnkopers tijdens de festiviteiten van het 220-jarig 
jubileum het predicaat 'bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier'. 

Barent Pitersz. alias Schermer
De geschiedenis van het vermaarde Hoornse bedrijf 
start in 1782 op het moment dat Jan Bent zijn winkel 
aan het Kleine Noord op nummer 47 verkoopt aan 

Barent Pitersz. alias Schermer. Die is op 13 mei 
1741 gedoopt in de R.-k. Kerk aan het Achterom. 
Jan Bent verkoopt in zijn winkel dranken, tabak 
en pijpen. Maar hij is ook de grootvader van 
Barent Schermers vrouw. Jan Bent koopt – naar 
alle waarschijnlijkheid – zelf vier jaar eerder, op 29 
juli 1778, het pand. Tussen de enorme hoeveelheid 
archiefstukken die door de generaties Schermer 
bewaard zijn, bevindt zich ook een koopakte die 
vermeldt dat Jan Bent voor het "huys aan het Oude 
Noord met een gemeene uijtgang op den Magere 
Varkemarkt Eenhondert en tagtigh Guldens" aan 
ene Wagemaker uit Medemblik heeft betaald. Die 
Magere Varkemarkt is het huidige Scharloo. (Op 
de kaart van Blaeu wordt overigens de straatnaam 
aangeduid als 'Verken Marckt'). Barent Pitersz. alias 
Schermer boert die eerste jaren goed. In augustus 
1785 heeft hij al een extra pakhuis nodig. Dat 
koopt hij van Jan Bent, de grootvader van zijn 
vrouw. Dat pakhuis ligt aan die Varkensmarkt, 
nu aan het Scharloo dus achter Kleine Noord 49. 
Overigens vinden Barent Pitersz. alias Schermer en 
Jan Bent elkaar al snel in de handel in onroerend 
goed. Er zijn veel aktes die bewijzen dat zij samen 
in dat laatste kwart van de 18de eeuw veel huizen en 
pakhuizen hebben ge- en verkocht.

Eerste vat genever
De oprichtingsdatum van het bedrijf stoelt op 
het "Negotie Boek Der in Koop behorende tot de 
Wijnkoperij van B. Schermer begint met 24 Julij A. 
1782 in Hoorn". De allereerste vermelding in dat 
negotieboek wordt ook op 24 juli 1782 geschreven 
en betreft de aankoop op die dag van "Een Stuk 
Gen. zijnde No. 28, Groot Vier Aem, twee Stelen, 
twee Mengelen tot 33 Guld. d'Aem". De jenever 
wordt gekocht van "de Heere Jean d'Arrest en 
Zoonen tot Weesp". Het houten vat nummer 28 
bevat 683 liter en kost 140 gulden en 15 stuivers. 
Bovenop die prijs komt: "Voor 't Zegel" nog eens 3 
gulden en 7 stuivers. Het vat wordt kennelijk door 
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een beurtschipper op goed vertrouwen afgeleverd, 
want Barent Schermer betaalt ruim twee maanden 
later en geeft op 2 oktober 1782 het verschuldigde 
bedrag mee aan schipper Sijmon Fortuijn.
Jean d'Arrest en zijn zonen worden een goede 
relatie van Barent Schermer. De Hoornse handelaar 
koopt veel vaten jenever van het bedrijf in Weesp. 
In 1785 bijvoorbeeld al voor meer dan 2.000 
gulden. Maar ook Wijnand Focking in Amsterdam 
– in de vaderlandse drankwereld nog altijd een 
bekende naam – levert aan Barent Schermer. 
Op 25 februari 1783 is volgens het negotieboek 
de eerste levering. Voor 11 gulden, 14 stuivers 
en 8 centen levert de al sinds 1679 bestaande 
distilleerderij Wijnand Focking onder andere 
'Beste Anijs', 'Beste Rozenolie' en 'Best Guldewater'. 
Terzijde: alleen de eerste wordt nog steeds gemaakt.

Het eerste – populair omschreven – in- en verkoop-
boek van Barent Schermer laat zijn handel zien 
tot in het begin van de 19de eeuw. In de eerste 
pakweg twintig jaar gaat het alleen om jenever en 
likeuren. Maar in het eerste decennium van die 
nieuwe eeuw verschijnen in het negotieboek ook 
de vermeldingen over aan- en verkopen van wijn. 
Die wijn gaat per oxhoofd, een vat van 220 liter. 
Overigens toont dat negotieboek ook de oplopende 
prijs van jenever. Betaalt Barent Schermer nog voor 
dat eerste aam 35 gulden aan Jean d'Arrest, in 1806 
varieert de prijs van 54 tot 65 gulden per aam.

Onroerend goed
Barent Schermer houdt zich in de eerste jaren 
grotendeels bezig met de uitbreiding van zijn 
zaak aan het Kleine Noord. Maar de grote stapel 
koopaktes uit de eerste decennia toont ook andere 
aankopen. Zoals van het pand aan de Kerkstraat 
11. Voor dit pand 'tegenover de kerk' legt Barent op 
2 maart 1809 795 gulden op tafel. De aankoop is 
belast met een zogenaamd 'oud eigen', een toeslag 
volgens een zogeheten onvervreemdbaar recht 
(daterend van 15 december 1722) waardoor elke 
nieuwe eigenaar verplicht is die te betalen. In dit 

geval aan het Protestants Weeshuis. 
Barent betaalt die verplichte 3 gulden 
zonder protest. Kerkstraat 11 wordt eerst woonhuis, 
later een eigen winkel. Later kopen verschillende 
Schermers nogal wat panden in Hoorn, maar ook 
in Amsterdam. Op 17 maart 1827 koopt Johannes 
Schermer van de erfgenamen van Willem Venverloo 
een huis aan de Varkensmarkt. Een pand aan de 

Veemarkt en een huis aan het Kleine Noord worden 
op een veiling op 22 juli 1863 gekocht. Totale prijs 
1.485 gulden. Ook in Weesp koopt het Hoornse 
bedrijf een pand en begint er een eigen winkel en 
op 6 januari 1919 wordt voor 34.300 gulden een 
pand aan de hoofdstedelijke Rozengracht gekocht. 
Ook daar wordt wijn en gedistilleerd verkocht. 
Later komt er in Amsterdam nog een depot bij aan 
de Spuistraat en aan de Oude Zijds Voorburgwal.

Ook in Hoorn laten de Schermers zich steeds 
op de vastgoedmarkt zien. In het oog lopende 
bezittingen van de verschillende generaties 
Schermer zijn onder andere het Blokhuis aan 
de Draafsingel (later bewoond door onder meer 
dokter Winkler en de oogarts Huberts) en een 
fraai woonhuis op de hoek van de Eikstraat en de 
Draafsingel (later deels onderkomen van Drukkerij 
Noordholland en het Noordhollands Dagblad). 
Tot het tweehonderdjarige bestaan in 1982 is het 
bedrijf ondergebracht in zes panden aan het Kleine 
Noord. Drie lopen door tot aan het Scharloo; de 
andere drie liggen aan de overzijde. Ook is er nog 
een magazijn aan de Veemarkt.
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Interessant Memoriaal
Oprichter Barent Pitersz. alias Schermer vertrekt in 
1819. Drie jaar later op 29 augustus 1822 blaast hij 
de laatste adem uit. Dan staat het dertiende kind 
van de totaal vijftien nakomelingen, zoon Joannes 
Schermer (gedoopt op 5 november 1788), aan 
het roer. Joannes start met een 'Memoriaal' waarin 
de verkopen worden bijgehouden. Het is een 
hoogst interessant bewaard gebleven document. 
De namen van caféhouders en kruideniers (met 
name de katholieken onder hen) waaraan Schermer 
levert, zijn erin terug te vinden. Kruideniers 
ook, want naast die alcoholische versnaperingen 
zijn het de normale kruidenierswaren die het 
assortiment bepalen: meel, azijn, thee en koffie, 
schoensmeer, tabakswaren, bonen, lange Goudse 
pijpen, boter, chocolade en de klanten kunnen via 
Joannes Schermer zelfs een abonnement krijgen 
op de Haarlemsche Courant. Een pint azijn kost 
in die jaren 2½ stuiver. Pittig aan de prijs in 

vergelijking met een pint jenever die voor 6½ 
stuiver wordt verkocht. Tegenwoordig liggen die 
prijsverhoudingen wel wat anders. Ook wijn is 
in vergelijking met jenever erg duur. De weduwe 

Van Rosendael betaalt volgens het 'Memoriaal' het 
lieve sommetje van 1 gulden en 8 stuivers voor 
een fles 'Spaansche wijn'. Een fles witte wijn kost 
14 stuivers. Een ons thee levert Joannes Schermer 
8 stuivers op, een lood koffie (ongeveer tien tot 
vijftien gram) kost 1 gulden en 2 stuivers.

Evenals de tweede generatie in de persoon van 
Joannes houdt ook de derde generatie zich 
voornamelijk met de groothandel bezig. Het 
is Joannes' zoon Barend Schermer (oudste van 
zeven kinderen, geboren op 13 augustus 1820 en 
overleden op 5 oktober 1887) die het roer van zijn 
vader overneemt. Hij 'regeert' tot 1875. Dan treedt 
de vierde generatie van de 'natte' Schermers in 
duplo aan. Johannes Anthonius Gerardus Schermer 
(derde zoon uit het huwelijk van vader Barend 
met Anne Maria Kleintjes) komt in 1875 in het 
bedrijf. Johannes A.G. wordt geboren op 13 januari 
1851 en overlijdt op 22 april 1904. Zijn broer 
Anthonius Leonardus (de vierde zoon, kortweg 
Antoon; geboren 30 januari 1855 en overleden 
23 april 1919) komt in 1887 Johannes helpen. 
Met name dit tweetal heeft de bedrijfsactiviteiten 
fors uitgebreid. Vooral het besluit om zelf te gaan 
distilleren is van belang voor de ontwikkeling van 
Schermer en Zoon. Maar ook starten de twee met 
een likeurstokerij en wordt advocaat gemaakt. Dat 
is dan nog lang niet alles, want Johannes en Antoon 
beginnen ook een azijnfabriek in het pand Kleine 
Noord 43. Dit pand wordt al tijdens het bewind 
van Barend Schermer in 1849 gebouwd; de eerste 
steen wordt gelegd door Evalina Maria, het eerste 
kind van Barend en dus de oudste zus van Johannes 
en Antoon.

Receptenboek
Met de vierde generatie in de persoon van Johannes 
komt ook het eerste receptenboek voor die 
likeurstokerij. Een opmerkelijk boekje trouwens, 
want het begint met een opsomming van de "Kosten 
van oprichting en verandering van het perceel wijk 
6, no. 288 tot Likeurstokerij". Architect Bleijs 
wordt genoemd evenals metselaar Kaldenbach, 
timmerman Meijer, koperslager Scholten en smid 
Gleijsteen. Voordat de eerste likeur gestookt kan 
worden is Johannes Schermer al 1.901,80 gulden 
kwijt. Wetenswaardig zijn de vermelde recepten. 
Zo is voor 250 liter Citroen Elixer naast 200 liter 
ruwe moutwijn en 14 liter voorloop (van de eerste 
distillatie) maar liefst 35 kilo schillen, 1 ons (!) 
saffraan en "Voor de kleur op 250 liter 1 flesch geele 
kleur uit het vaatje" nodig. Uit het receptenboek 
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blijkt dat om de paar jaar de recepten van de 
belangrijke, klassieke dranken (citroenjenever, 
kruidenbitter en oude genever) worden aangepast.

Die azijnfabriek heeft in de tweede helft van de 19de 
eeuw gefloreerd. Azijn is een product van dezelfde 
alcohol als die gebruikt wordt voor de distillaten 
en likeuren. Schermer maakt azijn in hoge houten 
kuipen vol beukenkrullen met de bacteriën, die de 
wijnalcohol verzuren. Het Hoornse bedrijf levert via 
aanbestedingen heel wat azijn aan het Departement 
van Marine. Eind 19de eeuw is de concurrentie zo 
groot dat de azijnproductie wordt gestopt.

Een ander vermeldenswaardig feit uit die tijd is de 
officiële oprichting van de firma B. Schermer en 
Zoon. Dat gebeurt op 4 december 1877. Firmanten 
zijn vader Barend Schermer (die 10 jaar later 
overlijdt) en zoon Johannes (sinds 1875 aan het 
bewind). In 1887 wordt ook zoon Antoon vennoot. 

Kermisgeld
De komst van de firma betekent ook de 
introductie van balansboeken en een uitgebreide 
verantwoording van personeels- en loongegevens. 
Uit de eerste eeuw zijn geen exacte gegevens bekend. 
Vanaf 1877 worden personeelskosten nauwgezet 
bijgehouden. Het weekgeld voor een knecht ligt in 
1889 op 8,25 gulden, twee loopjongens krijgen in 
dat jaar elke week een kwartje, knecht Dirk Kamp 
vangt een gulden extra omdat hij op zondag nog 
in de azijnmakerij actief is. Leuk om te zien is dat 
de knechts op 10 augustus van dat jaar drie gulden 
extra krijgen. Eigenlijk wel logisch, want dan gaat 
de Hoornse kermis van start. Ter vergelijking: het 
weekloon van een knecht bedraagt in 1935 23 
gulden en in 1949 54 gulden. En elke ochtend was 
er tot halverwege de vorige eeuw een borreltje voor 
alle personeelsleden. 

Laatste generatie
In 1903 treedt een nieuwe directie aan. Bernardus 
(Bernard; geboren 8 maart 1879 en overleden 15 
november 1934) volgt vader Johannes op. Bernards 
broer Petrus Johannes (geboren 26 november 1885 
en overleden 13 mei 1954) komt zeven jaar later 
mede aan het roer. In 1906 wordt het winkelpand 
aan het Kleine Noord grondig verbouwd. In de 
jaren twintig wordt tijdens een nieuwe verbouwing 
de winkel verrijkt met zeven opvallende deuren, 
waarin geslepen en geëtste ruiten met de initialen 
van alle vroegere firmanten. In het glas in lood zijn 
ook drinkglazen en 'voetjes van glazen' verwerkt. 
Het interieur blijft tot de verhuizing van het bedrijf 
in 1997 in stand. De geëtste ruiten zijn – net als 
veel andere bedrijfsrelikwieën – meegegaan naar de 
Geldelozeweg

In de loop van de jaren dat Bernard en Petrus Johannes 
de directie vormen komen ook de drie zonen van de 
laatste in de zaak terecht. Johannes Antonius Gerardus 
wordt directielid in 1940; Gerar-dus Bernardus 
Johannes treedt in 1947 aan en de jongste zoon 
Franciscus Petrus Maria wordt in 1959 in de directie 
opgenomen. Op 1 oktober 1977 wordt de naam van 
de firma gewijzigd in Schermer Wijnkopers B.V. Vanaf 
dat moment treedt F.P.M. Schermer, de jongste van 
het drietal 'natte' Schermers, als enig directielid op. 
Terzijde: de 'droge' Schermers runnen lange tijd een 
gruttersbedrijf in Hoorn; de 'warme' Schermer een 
verwarmingsinstallatiebedrijf.

Paul en Joke Blom
In 1982 komt – bij het tweede eeuwfeest – een 
einde aan de dynastie der 'natte' Schermers. Paul 
Robert Blom (sinds 1965 in dienst en als adjunct-
directeur vooral actief als in- en verkoper van wijn) 
neemt samen met zijn vrouw Joke Blom-Wennink 
het bedrijf over. In 1997 volgt de verhuizing naar de 
Geldelozeweg en wordt het Kleine Noord verlaten. 
Samen beheren zij de oorspronkelijke recepturen 
en de gevestigde naam. Als wijnkenner geniet Paul 
Blom grote bekendheid in binnen- en buitenland. 
Het is dan ook niet vreemd dat de laatste decennia 
het omzetaandeel van de wijn fors stijgt. Joke Blom 
overlijdt op 20 juni 2009. Paul runt vanaf dat 
moment samen met jongste dochter Esther Ophoff-
Blom Schermer Wijnkopers & Distillateurs. Esther 
werkt overigens al vanaf 1997 in de zaak. Twee jaar 
na de dood van Joke Blom komt ook oudste dochter 
Tanja in het bedrijf. Haar man Martin Philipse werkt 
al sinds 2007 bij Schermer. Esther, Tanja en Martin 
zullen gedrieën het bedrijf voortzetten.
 

Joke Blom-Wennink 

(Foto: Marcel Rob)
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de WeesKinderenpAssie Ontsluierd

HenK vAn WOesiK 

Dit artikel is ontstaan n.a.v. iets wat ik las in 
hoofdstuk 4 van het boek 'T Wees Huys in Hoorn, 
Bouwhistorische Reeks Hoorn – deel 13. Het betreft 
de massahysterie of weeskinderenpassie, zoals 
beschreven onder het kopje Weeskinderen 'gillende, 
huylende en blaffende als honden' op blz. 191 van het 
boek. Deze weeskinderenpassie, zoals deze toen 
werd genoemd, kwam ook in weeshuizen elders in 
het land op grote schaal voor. Dokters en medici 
stonden voor een raadsel en men kon niets anders 
bedenken dan dat de kinderen onderhevig waren 
aan massahysterie. De werkelijke oorzaak van deze 
pijnlijke stuiptrekkingen die de arme kinderen 
moesten ondergaan, werd nooit gevonden. In 
dit artikel wordt onder andere uit de doeken 
gedaan wat de oorzaak van deze afschuwelijke 
gebeurtenissen is geweest.

De moedernegotie
De behoefte aan graan voor het dagelijks 
brood is altijd van levensbelang geweest. In de 
Middeleeuwen, waarin het graan nauwelijks op de 
natte gronden kon gedijen, waren de Hollandse 
schippers genoodzaakt met hun koggen, hulken en 
later fluitschepen het graan uit de Baltische landen 
te halen. Het grootste deel van het graan werd door 
Polen geleverd. 
In de 16e eeuw werd Amsterdam de stapelplaats 
van het graan voor Europa. Hier werd het graan 
opgeslagen, op de markt gebracht en gedistribueerd. 
Het graan werd in grote hoeveelheden door de 
Hollandse reders verscheept naar landen in Zuid-
Europa, waar dikwijls hongersnood heerste. 
Aan het einde van de 16e eeuw had de handel 
zulke grote vormen aangenomen dat  er voor de 
Zeven Verenigde Provinciën een bloeitijd aanbrak. 
De Gouden Eeuw was begonnen. De Gouden 
Eeuw duurde tot halverwege de 17e eeuw. Het 
graantransport uit de Baltische landen bleef echter 
doorgaan tot de 19e eeuw. 
Voor de Nederlanden is de graanhandel met de 
Oostzeelanden zo belangrijk geweest dat deze later 
als de 'moedernegotie' werd bestempeld. Zij maakte 
Holland rijk. 
In de 19e eeuw werd de provincie Groningen voor 
het binnenland de grootste leverancier van het 
graan. 

Graanvervuiling
Het gigantische graantransport naar de Nederlanden 
en Zuid-Europa heeft wel de honger gestild van het 

volk, maar heeft, zonder dat men het wist, ook 
enorm veel leed onder de mensen teweeg gebracht.
Het graan, zoals tarwe (Triticum aestivum), gerst 
(Hordeum vulgare) en rogge (Secale cereale), dat uit 
het binnenland van Polen kwam, was vervuild door 
een groot aantal onkruiden, waaronder het uiterst 
giftige zaad van de bolderik (Agrostemma githago) 
en de door de schimmel moederkoorn (Claviceps 
purpurea) aangetaste graankorrels. Het scheiden 
van het kaf van het koren gebeurde door het vuile 
graan te zeven in de wind. Het lichte kaf (o.a. de 
doppen van de graankorrels) werd weggeblazen 
en de zwaardere graankorrels vielen door de zeef. 
De zaden van de bolderik, die iets kleiner zijn 
dan de graankorrels, waren op deze manier niet te 
scheiden van het graan. 
Het graan, vervuild door een vrij hoog gehalte 
aan uiterst giftige zaden of schimmels, werd naar 
Nederland en naar diverse landen in Europa 
getransporteerd. 
Bolderik en moederkoorn waren in de 19e eeuw 
bekende en beruchte onkruiden van de graanvelden.
De door moederkoorn aangetaste graankorrels 
waren duidelijk herkenbaar, maar daar ze niet 
schadelijk werden geacht, werden ze bij het schonen 
van het graan niet verwijderd. Het vervuilde graan 
werd gemalen tot meel en gebakken tot brood 
of ander producten. De bolderikzaden werden 
door het malen nog giftiger en het bakken had 
nauwelijks invloed op de mate van vergiftiging. 
Het besmette meel dat voor de consumptie werd 
gebruikt zoals in de vorm van brood, meelpap 
of meelballen, heeft een groot aantal catastrofale 
gebeurtenissen veroorzaakt, waarvan de oorzaak 
tot op heden niet was te achterhalen. Vooral het 
vreemde gedrag van meerdere mensen in een kort 
tijdsbestek is duidelijk terug te brengen tot een 
voedselvergiftiging van het dagelijks brood.
Door verbeterde cultuurmethoden en reiniging van 
granen verdween de vergiftiging met moederkoorn 
en bolderik na verloop van jaren nagenoeg volledig.
 
Oogst, transport en graanopslag
De mate van vervuiling van het graan door giftige 
zaden wordt bepaald door de grondsoort van de 
akker waarop het graan is gegroeid en de tijd van het 
oogsten. Het vervuilde graan, afkomstig van diverse 
leveranciers, werd in bulk in de scheepsruimen 
gestort, waarbij de diverse graansoorten van elkaar 
werden gescheiden. In de havens van bestemming 
werd het graan in zakken geschept en naar de 
opslagplaatsen getransporteerd. Van daaruit werd 
het naar de afnemers vervoerd.  
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de WeesKinderenpAssie Ontsluierd

In verband met de mogelijkheid van een crisis, de 
vijandelijke bezetting van steden of door de bezetting 
van de Sont, werden in de graanpakhuizen van de 
steden grote buffervoorraden graan opgeslagen. Dit 
gebeurde meestal op de zolder van een gebouw 
waarvan de zoldervloer met zware balken werd 
gesteund. In Hoorn was dit mogelijk het geval op 
de zolder van het Sint Jansgasthuis. 
Door de verschillen in de plaats en de tijd van het 
oogsten, het transport en de opslag van het graan, 
kon de mate van vergiftiging van het graan sterk 
wisselen.

Wat aten de rijken en armen?
Het dure tarwe was voor de rijken. De korrels 
hiervan werden geschoond en gemalen voor het 
dure witbrood. In het meel zaten weinig of geen 
giftige zaden meer. 
Het brood voor de armen en boeren werd van 
het inferieure graan gemaakt, waaronder rogge 
en gerst. Rogge bevatte de meeste bolderikzaden 
en moederkoorn. Het graan werd ongezuiverd 
gemalen tot giftig meel. De ziekte die daaruit 
voortvloeide werd daarom de boerenziekte of 
armeluisziekte genoemd. 

Het moederkoorn (Claviceps purpurea) 
Het moederkoorn is geen zaadje maar een schimmel 
(sclerotium). Deze schimmel groeit mee in de aren 
van de granen van het koren. Als moederkoorn 
volgroeid is, valt het op de grond, waar het 
overwintert. In de lente worden de sporen van de 
schimmel gevormd. De wind verspreidt de sporen 
en deze gaan zich nestelen op de stempels van de 
bloemen van het nieuwe opgroeiende graan, waar 
het meegroeit met de korenaren. 
Het uiterst giftige moederkoorn kwam vooral voor 
in rogge en tarwe en minder in haver en gerst. 

Op advies van landbouwers, die beweerden dat 
de zwarte kokertjes, de 'hanensporen' zoals ze 
werden genoemd, onschadelijk waren, bleef het 
moederkoorn bij het schonen van het koren in 
het graan zitten, waarna dat door de molenaar 
tot meel werd gemalen. Tijdens het bakken van 
het brood nam de kracht van het gif enigszins 
af. Toch leidde een moederkoornvergiftiging tot 
ernstige epidemische uitsterving van bevolkingen 
van dorpen en steden. 
    
De vergiftiging door het moederkoorn werd de 
ziekte het 'Heilige Vuur', 'Sint-Antoniusvuur' of 
'Kriebelziekte' genoemd. 

In de late 17e eeuw vond de Franse arts Dr. 
Thuillier het verband tussen het met schimmel 
aangetaste graan en deze ziekte. Pas in de 19e eeuw 
werd het verband dat Dr. Thuillier legde als juist 
aangenomen.

De vergiftiging door moederkoorn
Het met moederkoorn vergiftigde graan zal vele 
mensen en dieren, vooral paarden, het leven 
hebben gekost. De sterk werkende stoffen zijn 
de giftige alkaloïden in de zwarte kokertjes. De 
vergiftiging  hiermee leidt  tot de ziekte ergotisme, 
met als symptomen: jeuk aan de ledematen, 
diarree, duizeligheid, grote pupillen, spierkrampen en 
afsterven van hand- en voetweefsel en hallucinaties en 
krankzinnigheid, met als einde de dood. 
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Het hallucinatoire of paranoïde verloop gaat als 
volgt: plotseling optredende ziekelijke achterdocht, die 
gepaard gaat met het zien van waanbeelden en het 
horen van stemmen, een op epilepsie gelijkende crisis 
met hierbij vlagen van opwinding, krankzinnigheid en 
verschrikkelijke hallucinaties, veelal van spirituele of 
religieuze aard. 
De werking van de giftige stoffen in het moederkoorn 
is verwant aan die van LSD. 

Gevolgen van moederkoornvergiftiging
De krankzinnigheid en de hallucinaties zijn vaak van 
spirituele of religieuze aard, zoals de verschijningen 
die werden waargenomen. 
Voorbeelden hiervan in Nederland en in heel 
Europa zijn toe te schrijven aan vergiftiging met 
moederkoorn. Men geloofde in de duivel en 
hekserij en de diagnose van het gedrag was al gauw 
bezetenheid van hekserij en toverij. Een krankzinnig 
geworden vrouw werd als heks vervolgd.
Als we in de kronieken van Hoorn zoeken, dan 
vinden we een gebeurtenis die duidelijk verwijst 
naar de moederkoornvergiftiging.
Op een dag in het jaar 1426: "Claes Molenaer en 
zijn vrouw hadden, in de nacht uit het raam van de 
molen kijkend, een Lieve Vrouwenbeeld boven het 
huis van Claes Doedensz. in de lucht zien hangen.....". 
Op deze plaats werd de Noorderkerk of Lieve 
Vrouwenkerk gebouwd. Toen de kerk bijna gereed 
was kwam een schipper met een Mariabeeld in de 

haven. "...Toen hij de volgende dag wegvoer, werd hij 
(ofwel door storm en zeer slecht weer of doordat hij 
tegenwind had) gedwongen zijn reis uit te stellen en 
weer de haven binnen te lopen. Dit  gebeurde hem tot 
twee- of driemaal toe. Ten slotte werd dit bekend bij 
de bevolking en zo ook de molenaar. Hij ging er heen 
en toen hij het beeld bekeken had, zei hij direct dat het 
precies hetzelfde beeld was dat hij in de lucht gezien 
had. Hierna kochten de buren het en werd het op het 
hoogaltaar geplaatst. Men zei dat het daar naderhand 
bij verscheidene mirakelen licht verspreid had." De 
verschijning van Maria aan Claes Molenaer en zijn 
vrouw, zoals Velius in zijn kroniek beschrijft,  kan 
het gevolg zijn geweest van hallucinaties, opgewekt 
door moederkoornvergiftiging van het brood.
Velius zelf schrijft bij dit gebeuren het volgende 
'Van dit verhaal mag iedereen geloven wat hij wil; wij 
vertellen het op gezag van degenen die het op deze 
manier voor ons opgeschreven hebben."
In 1759 wordt van een plotseling krankzinnig 
wordende man het volgende vermeld: "in dit jaar, nog 
uitvoerig de razernij van eenen timmermans-knecht, 
Harmen, die een kind van zijn buurman, van hetwelk 
hij altijd veel had gehouden, in tegenwoordigheid van 
deszelfs moeder, aangreep, met het hoofd tegen de grond 
stiet, en het vervolgens, in bijzijn van verscheidene 
menschen, op straat den hals afsneed." (Abbing, 
Centen). Deze twee voorbeelden zijn geschreven 
in kronieken van Hoorn. Er zullen in de steden 
van Nederland en Europa veel meer van dit soort 
gebeurtenissen zijn geweest.

Zaden van de Bolderik
De zaden van de bolderik bevatten een grote 
hoeveelheid saponinen. Deze stoffen werken 
prikkelend op de slijmvliezen en verwekken  
ontstekingen. Ze hebben tevens een verlammende 
werking op het centraal zenuwstelsel. Een gehalte 
van ca. vijf procent  of meer van de bolderikzaden 
in het graan of in het tot meel gemalen graan of de 
gebakken producten daarvan, heeft de dood tot 
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De bolderik (Agrostemma githago)
De bolderik die op löss en zandige klei groeit, heeft 
veel  oude namen zoals: zwijnsoren, schaapsoren, 
ezelsoren (vanwege de vorm van de bladeren), 
Christusoog, Godsoog, schoonoog, akkervlam, 
steekneusken (vanwege de vorm van de bloem),  
bolderkruid, muggenbloem en orgelbloem. De 
Engelse naam is: Corn Cockle. Alle delen van de 
bolderikplant zijn uiterst giftig.
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gevolg. Ook een lagere dosis kan door cumulatie, 
d.i. ophoping van giftige saponinen in het lichaam, 
in de loop der tijd tot een vroege dood leiden. De 
saponinen kunnen eveneens de rode bloedcellen 
uiteen doen vallen, waarna ze oplossen in de 
omringende vloeistof. Verder worden nog de 
volgende verschijnselen genoemd: Intense 
irritatie van het maagdarmkanaal, braken, hoofdpijn, 
misselijkheid, duizeligheid, diarree, warme huid, 
scherpe pijn in de rug, moeilijke beweging, moeilijke 
ademhaling en depressie. De zieke kan in coma geraken, 
wat kan worden gevolgd door de dood. 
In de 19e eeuw werd de bolderik tussen het graan 
al gezien als een gevreesd onkruid. Een boer die 
de bolderik toen tussen zijn gewas had staan, werd 
aangeklaagd wegens nalatigheid. De vervuiling van 
graan door akkerkruiden is in de loop der jaren 
sterk verminderd door het zuiveren van het zaad en 
het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen 
om onkruid uit te roeien (herbiciden).  
Tegenwoordig komen akkerbloemen zoals bolderik, 
klaproos en korenbloem praktisch niet meer voor 
op de graanakkers.

Gevolgen van bolderikvergiftiging
Duidelijke voorbeelden van vergiftiging door 
bolderikzaden zijn de grote massale drama's die 

plaats hebben gevonden bij de kinderen in de 
weeshuizen in de steden. 
Zo'n gebeurtenis in Hoorn is uitgebreid beschreven 
in 'T Wees Huys in Hoorn (2009). Hierin wordt 
een uitgebreide beschrijving gewijd aan de in 
1674 meermalen uitgebroken massahysterie onder 
de weeskinderen, waarbij vele kinderen tegelijk 
begonnen te gillen, huilen en blaffen als honden. 
Men noemde toen deze toch wel langdurende 
massahysterie 'de weeskinderenpassie'. 
De zeer pijnlijke stuiptrekkingen, die de 
weeskinderen en de kinderen van de armen 
moesten ondergaan, werden als een straf van God 
gezien omdat ze van onzedelijke ouders afkomstig 
waren of de gebeden niet hadden gedaan. Zelfs met 
bedreigingen probeerde men de toch al lijdende 
kinderen weer in het gareel te krijgen.
De geleerden stonden voor een raadsel en zochten 
de oorzaak van zo'n passie in allerlei richtingen, 
maar ze konden geen oplossing vinden. In het 
genoemde gedeelte van het boek komen nog drie 
belangrijke gegevens naar voren die toen hadden 
kunnen leiden tot de ontdekking van de oorzaak 
van de weeskinderenpassie. Het was al bekend dat:
•	 bij het overplaatsen van een kind naar   
 een gezin het gedrag van het kind plotseling  
 veranderde en de passie verdween; 
•	 de passie onder arme kinderen veel meer  
 voorkwam dan bij de rijkere kinderen; 
•	 de passie zich openbaarde bij vele kinderen  
 tegelijk.
Kennelijk had men meer de neiging om het in de 
richting van de religie te zoeken. 
Er zijn aan het einde van de vorige eeuw nog 
diverse onderzoeken gedaan naar een verklaring  
van dit fenomeen. Steendijk-Kuypers (1982) wees 
ondermeer op hyperventilatie tengevolge van 
een slechte conditie, veroorzaakt door minimale 
voeding. Baltus (1982) verwees naar het bier dat 
vergiftigd was met allerlei kruiden, waaronder het 
sterk halluciwnogene bilzenkruid.
Het is merkwaardig dat tot op heden niemand 
op het idee is gekomen dat het consumeren van 
meelproducten, zoals bij de broodmaaltijden, de 
voor de hand liggende oorzaak van de massale 
vergiftiging zou kunnen zijn.

De bewijzen van vergiftiging door 
moederkoorn
Het bewijs van het verband tussen het door 
moederkoorn vergiftigde graan en de daaruit 
voortkomende ziekten werd al in de 17e eeuw door 
de Franse arts Dr. Thuillie aangegeven. 

Zaden van de Bolderik
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De bewijzen van vergiftiging door 
bolderikzaden
Het verband tussen bolderikvergiftiging en de 
daaruit voortkomende ziekten kan worden 
aangetoond door het onderzoeken van de vervuiling 
van het graan met bolderikzaden en de door 
mensen gegeten meelproducten hiervan.

Onderzoek van de lading van een graanschip 
Een bewijs hiervan wordt geleverd door het 
onderzoek van de lading van een graanschip 
dat op kerstavond van 1593 is vergaan op de 
Koopvaardersrede van Texel. Het wrak, dat bekend 
staat als het wrak Scheurrak SO1, was van het type 
hulk, een mogelijke voorganger van het fluitschip.
Van dit schip is door het toenmalige NISA, 
tegenwoordig het RACM te Lelystad, een 
archeologisch onderzoek aan de lading graan 
gedaan.
Met behulp van de kaart van de verspreiding 
van onkruid in Europa is vastgesteld dat de 
graanlading uit de zuidelijke Baltische landen en 
hoogstwaarschijnlijk uit Polen afkomstig was.
In de graanmonsters van de lading van het wrak 
kwamen onder de 10 á 20 soorten onkruidzaden 
de zeer giftige bolderikzaden het meeste voor in 
een hoeveelheid van 5% van de inhoud van de 
monsters. Zo'n grote hoeveelheid is dodelijk.

De beerputonderzoeken
Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar de 
eetgewoonten van vroeger. Zo'n onderzoek wordt door 
archeologen uitgevoerd aan de verteerde menselijke 
uitwerpselen in de oude beerputten van de steden. 
In diverse beerputten van de 14e t/m de 18e eeuw 
zijn grote hoeveelheden van de bolderikzaden en 
fragmenten daarvan (meegemalen met het graan) 
aangetroffen. 

Samenvatting
De Hollandse schippers hebben vanaf de 
Middeleeuwen tot de 19e eeuw enorme 
hoeveelheden graan van de Baltische landen 
verscheept naar Europa. De grootleverancier Polen 
was de graanschuur van Europa. Na de 19e eeuw 
werd het graan bestemd voor de Nederlanden 
betrokken uit de provincie Groningen.
Door monsters van de graanlading van gezonken 
graanschepen en het onderzoek aan beerputten 
kon worden aangetoond dat bepaalde graansoorten 
zeer giftige zaden bevatten, die het dagelijkse 
brood ongeschikt maakten voor consumptie. De 
ziekten en sterfte die daar het gevolg van waren, 
hebben in het verleden een catastrofale invloed 
gehad op een groot deel van de bewoners van 
Europa. 
Er was een groot verschil tussen de voeding 
van de rijken en de armen. Het tarwegraan 
bevatte weinig giftige zaden en werd geschoond. 
Het niet giftige tarwemeel, waarvan het dure 
witbrood werd gebakken, was bestemd voor de 
rijken. Het roggegraan bevatte veel sterke giftige 
zaden, zoals moederkoorn en bolderik. Dit werd 
ongeschoond tot roggemeel gemalen. De van 
het giftige roggemeel gemaakte producten zijn 
ziekmakend en door opstapeling in het lichaam op 
den duur dodelijk.
De ziekten, veroorzaakt door de giftige meelspijzen, 
werden gekenmerkt door hevige pijnen in de 
maag en ingewanden, krankzinnigheid, een 
plotseling veranderend gedrag en een vroege 
dood. Afhankelijk van de mate van de vergiftiging 
kon tijdens de lijdensweg van de slachtoffers het 
gedrag sterk veranderen, waardoor een plotselinge 
uitbarsting van geweld, zoals het plegen van 
moorden, kon plaatsvinden.
De schokkende massale pijnlijke gebeurtenissen 
met de kinderen van de weeshuizen, die de 
weeskinderenpassie werd genoemd, is veroorzaakt 
door de vergiftiging van het dagelijks brood met 
bolderik. De medici konden deze diagnose niet 
stellen, waardoor bij vele zieken of doden de 
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diagnose  cholera, tyfus of pest werd gesteld.
Gebeurtenissen als de heksenvervolgingen, de 
overvallen van de Middeleeuwse Zwarte Hoop van 
Grote Pier, de martelingen en terechtstellingen van 
de Inquisitie,  de Beeldenstormen en vele andere 
gebeurtenissen die gepaard gingen met geweld, 
zijn mogelijk beïnvloed door het consumeren van 
vergiftigde meelproducten. 
Ook kunnen verschijningen met een religieus 
karakter het gevolg zijn geweest van acute, 
hallucinatoire paranoia veroorzaakt door deze 
broodvergiftiging. 
Door betere landbouwtechnieken, het zuiveren van 
het graanzaad en het schonen van het graan, zijn 
de bolderik en het moederkoorn langzamerhand 
verdwenen uit de graanakkers. Parallel lopend 
hiermee zijn de verschijningen met een religieus 

karakter ook langzamerhand verdwenen. Er 
komen geen massale gevallen van stuiptrekkende 
kinderen meer voor en de levensverwachting is 
sterk gestegen. Het dagelijkse brood is uiteindelijk 
gezond geworden.

Door het volgen van het met bolderik vervuilde 
graan van de leveranciers via het transport per 
schip en het onderzoek van de etensresten in de 
menselijke uitwerpselen van een aantal beerputten 
was het mogelijk te bewijzen dat de meelproducten, 
in wisselende sterkte, met bolderik vergiftigd 
waren. Tevens komen de ziekten, zoals die zich 
openbaarden na de consumptie van met bolderik 
vergiftigde meelspijzen, overeen met de bekende 
reacties op bolderikvergiftigingen.
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CHrist stOffelen

Door de eeuwen heen hebben heel wat mensen 
reizen gemaakt door de landstreek die wij nu 
Nederland of Holland noemen. Velen maakten 
onderweg aantekeningen van wat zij beleefden 
en opmerkten. Sommigen van hen werkten hun 
aantekeningen uit tot een reisverslag, al dan niet 
met het doel dat te publiceren. Dankzij dit soort 
beschrijvingen kunnen we veel leren over het 
verleden van ons land en de mensen die hier 
woonden. 
Eind 2012 verschijnt Hij komt van Hoorn, een 
stadsgeschiedenis over Hoorn in de 19e eeuw, 
van Jos Leenders. In dat kader verzorg ik dit 
kalenderjaar  voor ons kwartaalblad een serie van 
vier artikelen over Hoorn en directe omgeving, 
samengesteld m.b.v. fragmenten uit een aantal 
19e-eeuwse reisverslagen. Elke aflevering zal de 
middelste vier pagina's van het blad beslaan. Als 
het betreffende reisverslag geen of onvoldoende 
geschikte bij de tekst passende illustraties m.b.t. 
Hoorn bevat, zal ik ter verluchtiging van de 
aflevering uit andere bronnen putten. Hier en daar 

plaats ik ter verduidelijking, meestal tussen rechte 
haken, een korte aanvulling in de originele tekst. 
Door middel van […] geef ik aan dat er een stuk(je) 
tussenliggende originele tekst is weggelaten. In dit 
maartnummer treft u hierna de eerste aflevering aan. 

dOCuMentAire ACHter geslOten deuren - OOstereilAnd 

Adrie Schipper en Remco Uri (AdRem) zijn in 
2010 begonnen met de eerste opnamen voor een 
documentaire over het Oostereiland. Ze kregen 
letterlijk de sleutel mee en konden overal opnamen 
maken, zowel buiten als binnen, de deuren gingen 
voor Adrie en Remco letterlijk wijd open. Het idee 
was om een beeld te geven van de situatie op dát 

moment, namelijk die van vöör de verbouwing van 
het Oostereiland. Maar al snel bleek dat er meer 
nodig was dan alleen beelden van gebouwen. Dus 
zijn ze in de archieven gedoken en hebben o.a. oud 
bewaarders benaderd om hun zegje te doen. 

Dit leverde verrassende verhalen op en geeft een 
mooi beeld van wat er achter de gesloten deuren 
van het Oostereiland gebeurde. Al met al voldoende 
materiaal om een indrukwekkende documentaire 
te maken met als titel 'Achter Gesloten Deuren' 
en als subtitel 'Op Mensen passen is niet leuk'. 
Deze documentaire laat met name de periode van 
voor en na de Tweede Wereldoorlog zien, haar 
ontstaansgeschiedenis en bijzondere momenten in 
die geschiedenis. Bovendien zijn de vele gesprekken 
met o.a. de oud bewaarders ook voor de verbouwing 
nog op het Oostereiland zelf opgenomen. 
De makers zijn momenteel nog druk bezig met de 
nabewerking maar u kunt deze documentaire nu 
al bij voorinschrijving bestellen. Kosten in de losse 
verkoop zal e 12,95 zijn, maar bij voorinschrijving 
slechts e 10,– (exclusief verzendkosten). U kunt 
de DVD bestellen door een e-mail te sturen naar 
adrem99@gmail.com. Doe het snel, want op is op. De 
voorinschrijving zal tot 31 mei mogelijk zijn. Rond 
de heropening van het verbouwde Oostereiland, in 
juni, zal de DVD gepresenteerd worden. Ook is het 
de bedoeling om de documentaire te laten draaien 
in Cinema Oostereiland. 

Documentaire Achter Gesloten Deuren - Oostereiland 

Adrie Schipper en Remco Uri (AdRem) zijn in 2010 begonnen met de eerste opnamen voor een 
documentaire over het Oostereiland. Ze kregen letterlijk de sleutel mee en konden overal opnamen 
maken, zowel buiten als binnen, de deuren gingen voor Adrie en Remco letterlijk wijd open. Het idee 
was om een beeld te geven van de situatie op dát moment, namelijk die van vóór de verbouwing van 
het Oostereiland. Maar al snel bleek dat er meer nodig was dan alleen beelden van gebouwen. Dus 
zijn ze in de archieven gedoken en hebben o.a. oud bewaarders benaderd om hun zegje te doen. Dit 
leverde verassende verhalen op en geeft een mooi beeld van wat er achter de gesloten deuren van 
het Oostereiland gebeurde. Al met al voldoende materiaal om een indrukwekkende documentaire te 
maken met als titel “Achter Gesloten Deuren”  en als subtitel “Op Mensen passen is niet leuk”. Deze 
documentaire laat met name de periode van voor en ná de 2e wereldoorlog zien, haar 
ontstaansgeschiedenis en bijzondere momenten in die geschiedenis. Bovendien zijn de vele 
gesprekken met o.a. de oud bewaarders ook voor de verbouwing nog op het Oostereiland zelf 
opgenomen.  

De makers zijn momenteel nog druk bezig met de nabewerking maar u kunt  deze documentaire nu 
al bij voorinschrijving bestellen. Kosten in de losse verkoop zal € 12.95 zijn, maar bij voorinschrijving 
slechts, € 10,00 (exclusief verzendkosten). U kunt de DVD bestellen door een e-mail te sturen naar 
adrem99@gmail.com of via de e-mail vereniging oud Hoorn  redactie@oudhoorn.nl . Doe het snel, 
want op is op. De voorinschrijving zal tot 31 mei mogelijk zijn. Rond de heropening van het 
verbouwde Oostereiland, in juni, zal de DVD gepresenteerd worden. Ook is het de bedoeling om de 
documentaire te laten draaien in Cinema Oostereiland.  

Foto’s: Screenshots uit de documentaire “Achter Gesloten Deuren” 
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HOOrn in19e-eeuWse reisverslAgen, Afl. 1

HOOrn in19e-eeuWse reisverslAgen
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Het OOstereilAnd te HOOrn

DEEL 16 IN DE BOUWHISTORISCHE REEKS 
HOORN

tOn vAn Weel

Van overbodig naar onmisbaar

Als onderdeel van een havenuitbreiding werd 
in 1652 het Oostereiland aangeplempt. Veel nut 
heeft het destijds echter niet gehad, aangezien de 
economie van Hoorn stagneerde en er geen geld meer 
was voor uitbreiding van de haven. De geïsoleerde 
ligging, de wind en de zee die vrij spel hadden, 
zorgden ervoor dat het eiland haast onbewoonbaar 

was en het de stad eerder tot last dan tot nut was.  
Eerst in 1695 bleek de ongelukkige ligging juist een 
bruikbare ligging, toen het eiland ging functioneren 
als hoofdmagazijn van de Admiraliteit van het 
Noorderkwartier. Direct aan de Zuiderzee en dichtbij 
de haven was het Oostereiland een perfecte locatie 
voor de bevoorrading van de Admiraliteitsschepen. 
De ligging van het Oostereiland pakte opnieuw 
voordelig uit toen het eiland vanaf 1819 een 
functie kreeg als plek om de 'ongewensten' van de 
samenleving op te sluiten. Of deze ongewensten nu 
gedetineerden waren (uit het Bedelaarsgesticht of de 
Rijkswerkinrichting), gevangenen (uit het Huis van 
Correctie, het Interneringskamp, de strafgevangenis 
of het Huis van Bewaring), asielzoekers (uit de 
Krententuin) of zomaar ongewenste vreemdelingen 
uit het Grenshospitium, het was de bedoeling dat 
zij deze plek niet ongemerkt konden verlaten. 
Hiervoor was een eiland, met als enige toegang een 
smalle brug, natuurlijk een ideale locatie. 
In 2007 kocht de Gemeente Hoorn het 
Oostereiland van het Rijk. De komst van een 
filmhuis, een museum, een historische werf, 
een hotel, ontwerpbureaus, woningen en het 

veteranenmonument  zorgen nu voor een ware 
ontsluiting van het eiland; geen gedwongen 
opsluiting meer, maar vrijheid van beweging en geest.  
Zo veranderde een geïsoleerd en desolaat deel van 
de stad in een vitaal en levendig eiland, toegankelijk 
voor alle stadsgenoten en bezoekers van Hoorn, 
omringd door de karakteristieke haven die Hoorn 
zo aantrekkelijk maakt. 
Het Oostereiland kent een rijke historie en heeft 
vele gebruikers gekend: sjouwers en timmerlieden, 
arme landlopers en onverbeterlijke dronkaards, 
sluwe souteneurs, politieke delinquenten en 
draaideurcriminelen, uitgeprocedeerde asielzoekers 
en veelbelovende kunstenaars. Vanaf heden ontvangt 

het eiland vooral bioscoopbezoekers, hotelgasten, 
ontwerpers, museumgasten en tevreden bewoners.
De roemrijke geschiedenis van meer dan drie 
eeuwen Oostereiland is nu verzameld en beschreven 
en verschijnt binnenkort in een rijk geïllustreerd 
boek (± 300 pag.). 
Diverse auteurs onder eindredactie van Willeke 
Jeeninga leveren hun bijdrage aan het boek over 
het Oostereiland te Hoorn en leggen hiermee de 
geschiedenis van meer dan drie en halve eeuw van 
dit stadsdeel vast.
Het boek verschijnt in juni 2012 tijdens de officiële 
opening waarbij de gemeente Hoorn het 'nieuwe' 
eiland na de lange restauratieperiode als het 
ware teruggeeft aan de bevolking. De winkelprijs 
bedraagt e 24,95. Wanneer u nu reeds intekent, 
ontvangt u het boek voor de speciale prijs van 
e 19,95 en wordt uw naam achter in het boek 
opgenomen. 
De voorintekening sluit op 1 mei 2012. Folders om 
voor in te tekenen liggen bij de gemeente Hoorn, 
afd. Voorlichting, bij de Vereniging Oud Hoorn, bij 
de bibliotheken, in de brasserie op het Oostereiland 
zelf en in het Museum van de 20ste Eeuw.
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Kwartaalblad
Het bestuur heeft besloten dat het Kwartaalblad per 
nummer niet meer dan 48-52 pagina’s mag bevatten, 
per jaar 200. Gehoopt wordt hiermee de oplopende 
kosten van het blad beheersbaar te houden. Het 
bestuur beseft dat het de redactie voor een probleem 
stelt door het aanbod van artikelen. Publicatie op de 
website kan uitkomst bieden. De nieuwjaarsspeech van 
de voorzitter valt op de site van de vereniging te lezen. 

Samenwerking Univé
Onze vereniging is een unieke samenwerking aange-
gaan met Univé Hoorn. Univé biedt haar verzekerden 
aan om lid van Oud Hoorn te worden waarbij Univé 
een korting op de contributie verleent voor nieuwe 
leden van e 2,50 welke door Univé voor haar rekening 
wordt genomen. Bij het jongerenabonnement voor jon-
geren tot 23 jaar, dat dit jaar is ingegaan en dat e 10,– 
per jaar kost, neemt Univé de helft voor haar rekening. 
Bovendien heeft Univé een link naar de vereniging op 
haar site. 

Eigen website jongeren
Op de site van de vereniging komt een afzonderlijke 
plek voor jongeren. Enkele jongeren zijn bereid om een 
eigen redactie daarvoor te vormen. Jongeren kunnen 
hun eigen bijdragen over de stad en de geschiedenis 
van de stad op deze plaats kwijt. Als eerste komen 
de vier opstellen die jongeren vorig jaar schreven, en 
waarvan één in het laatste Kwartaalblad van 2011 werd 
gepresenteerd.

Redactie
De deelname van Rick Otten aan de redactie van het 
Kwartaalblad was van korte duur. Hij heeft bedankt 
omdat hij een en ander niet met zijn studie kan com-
bineren. Inmiddels is de redactie uitgebreid met Dick 
Snijder. 

Contributie
Er is al vaker over geschreven en gesproken. Na ruim 
tien jaar ongewijzigd te zijn gebleven, zal de contributie 
in 2013 omhoog moeten. Het bestuur stelt voor om 
de contributie voor het lidmaatschap te verhogen naar      
e 22,50 per jaar. 'Postleden' wordt voortaan  een bijdra-
ge in de portokosten gevraagd van e 1,– per nummer. 

Poort van Hoorn
Het ziet er naar uit dat het standpunt van Oud 
Hoorn inzake de Poort van Hoorn geleidelijk aan 
meer steun gaat krijgen. Twee opmerkingen van onze 

Vereniging Oud Hoorn zijn expliciet in de reactie van 
de Klankbordgroep opgenomen. Oud Hoorn wijst op 
de grote rijksmonumenten in het beschermde stads-
gezicht ten zuiden van de spoorlijn en vraagt deze in 
beeld te brengen op een historische kwaliteitskaart. 
Ook verdwenen historische elementen kunnen daar 
een plek op krijgen. De kaart kan bijdragen aan de 
versterking van de historische kwaliteit in het gebied 
en tevens aanwijzingen geven voor mogelijk nieuwe 
bouwvolumes. Oud Hoorn is niet tegen een dergelijke 
ontwikkeling. Te lang is het stationsgebied – in de plan-
nen van de gemeente verruimd tot de Poort van Hoorn 
– veronachtzaamd. Het stationsgebied kan een stevige 
opkikker gebruiken. Onze tweede opmerking betrof 
ons voorstel om zowel de volgorde van het proces als 
die van de projecten om te keren. Eerst de aanpak van 
het noordelijk stationsgebied en de verplaatsing van het 
busstation naar de noordzijde van het station. Daarmee 
wordt al een deel van de verkeersdruk op de spoor-
wegovergang Het Keern weggenomen. Vervolgens de 
effecten daarvan te evalueren en pas daarna besluiten 
over mogelijke verdere ontwikkelingen. De ontwik-
keling van het noordelijk stationsgebied dient in de 
ogen van Oud Hoorn een kwalitatief hoogwaardige te 
zijn, en anders dan die de huidige voorlopige plannen 
te zien geven. Een hedendaagse tegenhanger voor het 
zuidelijk gebied dat kleinschalig en monumentaal is. 
Dus geen glazen parkeervoorziening van enkele verdie-
pingen hoog waarmee ook een visuele barrière met de 
binnenstad wordt gecreëerd.

Grote Kerk en bibliotheek
In een column in Westfriese Zaken, het blad van 
de Hoornse Ondernemers Compagnie, de Westfriese 
Bedrijvengroep en de Hoornse Ondernemersfederatie, 
stoft nu oud-wethouder Tonnaer een oud, maar aan-
trekkelijk idee af: vestiging van de bibliotheek in 
de Grote Kerk nu deze door de verhuizing van de 
kledingzaak deels leeg komt. De Grote Kerk, op een 
prominente plaats in onze binnenstad, zoekt een 
nieuwe gebruiker. Zou het geen mooie plek zijn voor 
de bibliotheek die in de Wisselstraat onvindbaar is en 
wegkwijnt, vraagt Tonnaer zich af. Hij ziet het al voor 
zich. "Bezoekers zijn op zoek naar beleving. Ze willen 
elkaar ontmoeten met boeken, tijdschriften, koffie of 
een glas, en zitten achter de laptop." En even verder: 
"Na het verbannen van de auto's en de herinrichting 
wordt het Kerkplein, aangevuld met de Boterhal als 
kunstcentrum, restaurants en terrassen een waar cul-
tuurplein." Tonnaer droomt er al van: "een nieuwe 
centrale bibliotheek met een boekhandel en een bras-
serie… Een uitgelezen kans." Inderdaad. Wij zouden 
nog een stap verder willen gaan. Want de locatie van 
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de huidige bibliotheek vormt een prima plek voor 
herontwikkeling, meer passend in het straatbeeld dan 
de huidige bibliotheek. Het betekent dan wel dat de 
Noorderkerk als locatie voor de bibliotheek afvalt. 

Monumenten en Welstand
Dit voorjaar wordt de vaststelling van de nieuwe 
Welstandsnota in de gemeenteraad verwacht. 
Marina Roosebeek is door de Commissie Monumenten 
en Welstand voorgedragen als nieuwe voorzitter van de 
commissie. Zij is door het college van burgemeester en 
wethouders benoemd per 1 januari 2012.

Museumhaven
Op dit moment heeft het Oostereiland op de zuid-
punt een botterwerf die in gebruik is bij Stichting 
Werf 'De Zagerij' en Stichting Zeilend Bedrijfsvaartuig 
Hoorn. In de 18e eeuw lag hier de scheepswerf van de 
Admiraliteit. Op de botterwerf werken scheepseigena-
ren en vrijwilligers sinds 1989 samen aan onderhoud, 
restauratie en gebruik van monumentale schepen. De 
werf is oud en moet nodig opgeknapt. De restauratie 
en herbestemming van het Oostereiland maakt ver-
plaatsing van de werf wenselijk. Daarmee kwam er ook 
een kans voor uitbreiding van activiteiten. De initiatief-
nemers van het Centrum Varend Erfgoed willen onder 
andere de westelijke oever van het eiland bestem-
men voor historische schepen. De nieuwe werkplaats 
komt op de zuidwestelijke punt te liggen. Daardoor 

krijgen bezoekers van het eiland aan de zuidoostkant 
volop ruimte om te genieten van het uitzicht op het 
Markermeer. In het nieuwe gebouw komen een werk- 
en opslagplaats en een tentoonstellingsruimte annex 
bezoekerscentrum. Van daaruit worden rondleidingen, 
lezingen en vaartochten georganiseerd. Het centrum 
verwacht jaarlijks zo'n 15.000 bezoekers. Daarnaast 
wil het Centrum Varend Erfgoed Hoorn een leerplaats 
zijn voor nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud van 
historische schepen.

Maquette Hoorn 1650 in oude glorie
Tijdens de afgelopen kerstdagen presenteerde het 
Westfries Museum enkele delen van de gerestaureerde 
maquette Hoorn 1650. De maquette, eigendom van 
Oud Hoorn, moet eind dit jaar in de grote kelder van 
het museum weer voor iedereen te zien zijn. De indruk-
wekkende maquette werd in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw gebouwd door een grote groep vrijwilligers 
onder leiding van Jac. Buiten op basis van de stadskaart 
van Blaeu uit 1650. Jarenlang was de maquette in de 
Noorderkerk te zien. Daarna kreeg hij een plek in het 
Museum van de Twintigste Eeuw. Na twintig jaar trouwe 
dienst was de maquette aan restauratie toe. Met steun 
van Vereniging Oud Hoorn en de gemeente Hoorn 
zette Marchel de Bruijn zich aan deze monsterklus. 
Inmiddels is de maquette helemaal schoon gemaakt en 
zijn ook de panden, schepen en bomen op een groot 
deel van de maquette in hun oude luister hersteld. 

In memoriam Rita Bax
tOn vAn Weel

Vrijdagavond 20 januari 2012 overleed Rita Bax, de 
vrouw die de afgelopen decennia van grote betekenis 
is geweest voor monumentaal Hoorn en daarmee voor 
het aanzien van de stad. Toen nog lang niet iedereen 
het belang inzag van het behoud van de waarde van 
Hoorns historische binnenstad, geloofde zij daar al 
wel in. Samen met anderen nam zij het initiatief tot de 
oprichting van de Stichting Stadsherstel Hoorn, een club 
die probeerde vervallen monumenten aan te kopen, te 
restaureren en weer te verkopen. Die stichting werd 
een belangrijke partij in de Hoornse stadsvernieuwing. 
Rita was meer dan 35 jaar bestuurslid, penningmeester 
en voorzitter. 
Zij was als het ware Stadsherstel, volhardend, innemend 
en met open blik. Onder haar voorzitterschap werden 
onder meer de z.g. Droppanden opgeknapt, de 28 
woningen van 't Rooie Dorp aan de Venenlaan, de 
Ridderikhoffpanden en als laatste het zorghotel aan 

Koepoortsweg 73. In het 40-jarig bestaan is er door 
Stadsherstel ruim 25 miljoen euro geïnvesteerd in de 
oude stad. De koninklijke onderscheiding deed haar 
veel maar de kroon op haar werk vormde toch de in 
2008 toegekende Europa Nostra Award. Dat zij na die 
award bij Prins Willem Alexander en Maxima op de 
thee is geweest, raakte haar. Rita stond ook aan de wieg 
van de Publicatiestichting Bas Baltus. Twaalf  jaar lang 
was zij de humorvolle brug tussen de drie deelnemende 
organisaties. Rita zag oplossingen, geen problemen in 
de zo kenmerkende cultuurverschillen. Het resultaat is 
een serie boeken waar zij trots op was. "Trotser nog", 
sprak zij bij haar afscheid in restaurantcafé Ridderikhoff 
in oktober 2008, "ben ik op jullie met wie ik het samen 
heb kunnen doen". Wij hebben van Rita Bax afscheid 
genomen tijdens een informele receptie in de volle 
Oosterkerk met een hapje en een drankje. 
De rouwkaart begint met de zin: "Ik heb een fantastisch 
leven gehad". Daar klinkt dankbaarheid in door. De 
stad op haar beurt mag Rita Bax dankbaar zijn voor de 
vrijwillige inzet van zoveel van haar talenten voor het 
behoud van de monumentale schoonheid.           



   

Astronautenweg, Sterflats, 
gemeentelijk monument
De afgelopen tijd kwam een veelvoud 
aan varianten voorbij voor de aanpak 
van de E-blokken, de drive-in-
woningen. Oud Hoorn blijft bij haar 
standpunt dat de blokken vervangen 
kunnen worden, mits er vervangende 
nieuwbouw gepleegd wordt binnen 
het volume van de huidige blokken, 
waardoor het oorspronkelijke 
ensemble dat de basis vormde 
voor de status van gemeentelijk 
monument, bewaard blijft. 

Dal, Pietershof, rijksmonument
De restauratie van het Pietershof, 
gesticht in de 15e eeuw, is klaar. 
Aanvankelijk was het een klooster, 
later een oudemannenhuis. Tevens 
deed het dienst als dolhuis en 
gevangenis. Nu zijn er 45 woningen 
in ondergebracht. De gemeente wil 
het gebouw overdragen aan een 

partij die beter is ingesteld op het 
beheer van monumentale panden en 
heeft daarbij Vereniging Hendrick 
de Keyser op het oog. De ervaringen 

met deze vereniging waren zo goed 
dat Oud Hoorn de monumentenprijs 
2009 aan Hendrick de Keyser 
toekende. 

Gouw 25-27, beschermd 
stadsgezicht
Nadat de Commissie Welstand 
en Monumenten anderhalf jaar 
geleden morrend akkoord was 
gegaan met de voorstellen van de 
ontwikkelaar voor de ontsluiting 
van de bovenwoningen, komt de 
ontwikkelaar nu met een ander 
voorstel waarbij de ontsluiting van de 
bovenwoningen alsnog via de daken 
moet plaatsvinden. De commissie is 
daar niet mee akkoord gegaan. 

Grote Noord 115, 
rijksmonument
Hoekpand met het Breed, vroegere 
Zaadmarkt, een markant en 
waardevol monument, is door een 
ontwikkelaar aangekocht met de 
bedoeling op de eerste verdieping 
woningen te realiseren. Het plan 
om een stoep, met een trap omhoog 
aan de kant van het Breed te maken, 

is door de Commissie Welstand en 
Monumenten afgewezen. Onderzocht 
wordt de mogelijkheid het pand 
via het souterrain te ontsluiten. 
Aanpak van dit pand vergt grote 
zorgvuldigheid. 

Hoofd 2a, rijksmonument, 
beschermd stadsgezicht
Het is de gemeente niet gelukt een 
alternatieve locatie voor de toiletunit 
te vinden. Nu wordt de unit 
gekoppeld aan het havenkantoortje. 
Hoewel niet unaniem stemde 
de Commissie Welstand en 
Monumenten met het gepresenteerde 
ontwerp in. Wel wil de commissie 
nog oordelen over de toe te passen 
materialen.

Italiaanse Zeedijk, beschermd 
stadsgezicht
Er kwamen meldingen over de 
kap van de bomen bij Oud Hoorn 34

stAdsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egBert Ottens 



   

binnen. De oude, grote bomen 
zorgden al vele jaren voor problemen 
bij de niet onderheide woningen. 
De kap en herplant van bomen 
gebeurt in goed overleg met de 
bewoners, al vond iedereen het erg 
dat de bomen moesten verdwijnen. 
Overigens, in 1904 speelde het 
bomenprobleem (nog) niet. 

Oostereiland, Botterwerf, 
rijksmonument
De Commissie Welstand en 
Monumenten stemde in met een 
tweede, soberder schetsplan, voor de 
bouw van een nieuwe botterwerf. 
De botenhelling is voorlopig 
geschrapt. Er komt een aanlegsteiger.   

Oude Doelenkade, 
beschermd stadsgezicht
De Commissie Welstand en 
Monumenten stelt zich achter het 
Bureau Erfgoed van de gemeente 
dat de bestaande basaltstenen wil 
hergebruiken. Naar de mening van 
de commissie zijn de walmuren naast 
de waterkering cultureel erfgoed. 

Ramen 29, rijksmonument
De voorgevel van dit uit het midden 
van de 18e eeuw daterende pand 
wordt gerestaureerd. In de 19e eeuw 
is de gevel twee maal gemoderni-
seerd. De eerste keer is de gevel van 
schoon metselwerk geheel gepleis-
terd, de tweede keer, rond 1865, zijn 
verschillende terracotta ornamenten 
aangebracht rond de vensters, om 
als pastorie te dienen voor de nieuw 
gebouwde naastgelegen doopsgezin-
de kerk.  Aanvankelijk zou de gevel 
in het kader van regulier onderhoud 
in de huidige kleurstelling worden 
geschilderd. Maar de gevel was zo 
slecht dat meer moest gebeuren. Uit 
onderzoek bleek een geheel andere 

kleurstelling dan in 1865, vermoede-
lijk om het pand te laten aansluiten 
op de kerk. Een artikel over een 
onderzoek naar historisch kleurge-
bruik zal in één van de volgende 
nummers van het Kwartaalblad 
verschijnen. Tijdens zijn laatste ver-
gadering als lid van de Commissie 
Welstand en Monumenten wees de 
heer Zantkuijl op een aantal basis-
principes bij de toepassing van 
kleuren in gevels, waarna de com-
missie adviseerde om het kleuren-
plan aan dit beginsel aan te passen. 
Dat betekent dat de ornamenten, 
de kaders rond de kozijnen en de 
lisenen, lichter dan de muur zouden 
moeten zijn.
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Deze keer vond de vergadering plaats op het Oostereiland 
in de grote zaal van Cinema Oostereiland. De belang-
stelling was zo groot dat een deel van het publiek 
meteen naar de rondleiding en de film is gegaan. Totaal 
zijn ongeveer 170 mensen aanwezig geweest. De verga-
dering is door 110 personen bijgewoond. Bericht van 
verhindering is ontvangen van: Francisca van Putten, 
Jos Biegstraaten, Jacq. Entius en Leo Hoogeveen.

1 – Welkom en algemene mededelingen
De voorzitter heet een ieder van harte welkom in het 
bijzonder de vertegenwoordiging van de gemeente 
Hoorn, onder wie loco-burgemeester en projectwet-
houder Oostereiland Roger Tonnaer en de gemeentelijk 
projectleider Jan van der Heijden. 
Ondanks het bericht over tegenvallende kosten en 
inkomsten van het eiland is het eiland terug in volle 
glorie. En dat kan niemand ons meer afnemen!
Hij verwelkomde ook de gasten Dick Louwman 
en Anita Muller en Arné Peeters, directeur van 
Architectenbureau TPAHG, de ontwerper van de res-
tauratieplannen. En Piet van Kranenburg, bestuurslid 
van Cinema Oostereiland, gastvrouw Ellen en technicus 
Fré. De Brasserie Oostereiland bedankt hij voor de ple-
zierige kennismaking. 

2 – Verslag voorjaarsledenvergadering
Het verslag is te vinden op de bladzijden 149 tot en met 
153 van het laatste Kwartaalblad, 2011 nummer 3. Er 
zijn geen opmerkingen en het wordt onder dankzeg-
ging aan de secretaris Rita Lodde, vastgesteld.

3 – Actualiteiten en mededelingen vanuit 
het bestuur
Op 12 september jongstleden is de 94-jarige nog altijd 
uiterst kwieke Gré Visser bij de presentatie van het 
derde Kwartaalblad het ereburgerschap van onze stad 
toegekend. Zij is de vierde ereburger van onze stad en 
de eerste vrouw.  Binnenkort zal op de gevel van haar 
vroegere woonhuis een gevelsteen worden aangebracht 
waarop aan haar moedige daden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wordt herinnerd. Het bestuur wil nagaan 
of er meer onderzoek kan worden gedaan naar de oor-
logsgeschiedenis in Hoorn en vindt het belangrijk en 
van respect getuigen, dat ook in de straatnaamgeving 
hier aandacht voor komt.
Het ledental ontwikkelt zich positief. Onlangs vond een 
eerste bijeenkomst plaats voor nieuwe leden; zij wisten 
de kennismakingsbijeenkomst te appreciëren. Dit zal 
volgend jaar worden herhaald.
In 2012 herdenkt de vereniging het 95-jarig bestaan. 

Daarvoor is een feestelijke middag in de Oosterkerk 
gepland waar het boek 'Hoorn in de 19e eeuw' gepre-
senteerd zal worden, geschreven door de historicus en 
rasverteller Jos Leenders.
Op 12 januari 1912 overleed Adrianus Cyriacus Bleijs, 
die 70 jaar daarvoor in Hoorn was geboren. Aan deze 
zeer eigenzinnig architect, die zijn eigen richting zocht 
en een groot stempel op de architectuur in onze stad 
heeft gezet, zal aandacht worden besteed door de 
Koepelkerk. En in  het Kwartaalblad zal een artikel van 
zijn kleinzoon Coen Bleijs, ook architect, en achter-
nicht Mar Bleijs verschijnen. De gidsen bereiden een 
Bleijswandeling voor. 
In 2012 verschijnt ook een biografie over Johan 
Christiaan Kerkmeijer, de oprichter van Oud Hoorn, 
ereburger van onze stad en in zijn tijd buitengewoon 
actief op vele terreinen. De Kerkmeijer-De Regt stich-
ting, die de nalatenschap van Kerkmeijer en zijn echtge-
note beheert, heeft opdracht voor de biografie gegeven. 
Bij de officiële oplevering van het Oostereiland wordt 
een boek over het Oostereiland gepresenteerd. Die 
boeken zijn beslist de moeite waard. 2012 wordt een 
goed boekenjaar. Ons lid en stadsgids Huub Ursem zal 
op 11 november zijn boek over de geschiedenis van het 
Visserseiland presenteren. 
De lay-out van de website van de vereniging is verbe-
terd en verbreed waardoor er meer informatie op de 
bladspiegel kan. Bovendien is de snelheid waarmee 
over de site kan worden gezocht verhoogd. 
De bouwkunstcursus start in januari 2012. De belang-
stelling voor deze cursus onder leiding van Boudewijn 
van Langen en Femke Uiterwijk en met medewerking 
van Peter Tack is groot. 
De brief van het bestuur van deze zomer aan het college 
van burgemeester en wethouders over de verromme-
ling in de binnenstad heeft op een aantal plaatsen effect 
gesorteerd. Er is onlangs nogmaals aangedrongen op 
versterking van het handhavingsbeleid.
In oktober heeft de algemene raadscommissie zich 
gebogen over de voorstellen met betrekking tot het ter-
rassenbeleid. Met de verruiming en de vereenvoudiging 
van de regels kan de vereniging leven, zoals bijvoor-
beeld met de mogelijkheid van de overterrassen op de 
Roode Steen. Een vitale en leefbare binnenstad is in aller 
belang. Maar regels zijn onontbeerlijk willen we de bij-
zondere kwaliteit van onze binnenstad bewaren. Punt 
is dat er meer en beter gehandhaafd moet worden door 
de gemeente. In dat opzicht gaf wethouder Ruppert aan 
dat de gemeente daar oog voor heeft en er met de ver-
ruimde regels strakker op wil inzetten. 
Frans van Iersel heeft vanuit de vereniging zitting in de 
klankbordgroep De Poort van Hoorn. De rapportage 
wordt voor het eind van het jaar verwacht.
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De relatie met de gemeente is goed. Er wordt prijs 
gesteld op onze kritische inbreng; ook in de Commissie 
Welstand en Monumenten, waarin we zijn vertegen-
woordigd. Jaarlijks vindt overleg met de wethouder 
Monumentenzorg, de heer Tonnaer, plaats. Dit zal geïn-
tensiveerd worden.
Tot slot de contributie. In de vorige vergadering is al 
aangegeven dat verhoging onvermijdelijk is. De ver-
enigingsinkomsten lopen met de lage rentestand terug 
en de kosten stijgen ook voor onze activiteiten. In de 
voorjaarsledenvergadering zal een voorstel worden 
voorgelegd voor een verhoging per 2013. 

4 – Wind mee voor varend erfgoed
Anita Muller en Dick Louwman vertellen over de his-
torische samenwerking tussen de organisaties die zich 
in onze stad bezig houden met het varend erfgoed. 
Er is een stichting Varend Erfgoed opgericht. Aan de 
hand van een mooie diaserie licht Anita de plannen 
voor het centrum Varend Erfgoed dat een plaats op het 
Oostereiland zal krijgen toe. Binnenkort zal de gemeen-
te een beslissing nemen over de plannen.

5 – Het Oostereiland 
De projectleider voor de restauratie en de herbestem-
ming van het eiland, Jan van der Heijden, van de 
gemeente Hoorn, geeft een toelichting op het proces 
en de plannen. Nu al een bijzonder en zeer geslaagd 
project.

6 – Uitreiking monumentenprijs 2011 
De monumentenprijs 2011 van de Vereniging Oud 
Hoorn gaat dit jaar naar de gemeente Hoorn voor het 
feit dat ze dit project heeft aangedurfd. De vereniging 
heeft er indertijd op aangedrongen dat de invulling 
moest gebeuren met respect voor de historiciteit en dat 
daar ook met de functies rekening mee gehouden moest 
worden. Dit project is nu vrijwel afgerond en toont aan 
dat er projecten in onze stad zijn die met grote voortva-
rendheid en inzet, en zonder dat op de doelstellingen 
is ingeleverd, gerealiseerd kunnen worden. Dat is een 
groot compliment waard: voor het stadsbestuur en met 
name de projectwethouder Tonnaer en voor het toen-
malige stadsbestuur, waaronder oud-wethouder Van Es. 
Bij de restauratie van het Oostereiland is met liefde voor 
het restauratievak, met kennis van zaken en met speelse 
creativiteit in het ontwerp, een project neergezet dat 
nationaal de competitie kan aangaan. Hoorn heeft zich 
opnieuw met een groots en onderscheidend project 
op de kaart gezet. De historie van deze plek is en blijft 
overal zichtbaar en voelbaar. Een project van formaat is 
neergezet. Maar niet alleen door de gemeente, nee alle 
erbij betrokken partijen hebben een enorme prestatie 

geleverd. Architectenbureau TPAHG, Bouwbedrijf De 
Nijs en zijn medewerkers, de onderaannemers, con-
structeurs, je kunt zien dat ze allen met grote liefde voor 
het restauratievak hun steentje hebben bijgedragen. De 
prijs, die de vereniging graag aan de gemeente wil uit-
reiken, is daarmee een prijs voor allen.     
Gewoonlijk bestaat de prijs van Oud Hoorn uit een 
bordje. Bij dit bijzondere project was er voor het bestuur 
aanleiding om daarvan af te wijken. Het bestuur wil de 
bijzondere waardering van de vereniging uitdrukken 
in de vorm van een nog aan te brengen gevelsteen. 
Die gevelsteen laat een oud schilderij zien van het 
Oostereiland ten tijde van de VOC. De fraaiste plek 
voor de steen is in de doorgang naar de binnenplaats. 
Aan wethouder Tonnaer reikt de voorzitter de oorkonde 
uit. Hij onderstreept deze felicitatie met een mooie fles 
wijn uit de geboortestreek van de wethouder. 
Wethouder Tonnaer dankt voor de prijs. Hij gaat in 
op het belang van dit project en de samenwerking van 
zoveel verschillende partijen die dit tot stand hebben 
gebracht. Hij kondigt aan dat de komende beslissing 
over het centrum Varend Erfgoed met vertrouwen tege-
moet kan worden gezien.

7 – Activiteiten voor jongeren
Eddy Boom licht de plannen toe om jongeren meer bij 
de vereniging te betrekken. Hij laat het boekje voor de 
wandeling voor basisschoolleerlingen zien. Voor jeugd-
leden komt een speciale lagere prijs voor het lidmaat-
schap en de activiteiten met scholen van voortgezet 
onderwijs krijgen steeds meer belangstelling.

8 – Rondvraag
Op een vraag over de brandveiligheid op het eiland 
wordt verwezen naar het uitgebreide onderzoek van 
de brandweer. De vervanging van de brug heeft bij-
gedragen aan het vergroten van de veiligheid. Er is 
geen aanleiding voor ongerustheid. Een van de aan-
wezigen vraagt naar een brug tussen de Haai en het 
Oostereiland. Het lijkt dat deze een wens zal blijven.
 
9 – Sluiting
De voorzitter dankt de mensen van Cinema 
Oostereiland en van de Brasserie voor de gastvrijheid 
en de medewerking om het onverwacht grote aantal 
mensen op te vangen. De dank wordt onderstreept 
met bloemen. 
Na een kopje koffie en een foto op de trap van de 
Brasserie gaan heel wat aanwezigen de film 'Van don-
ker naar licht' bekijken en daarna onder leiding van 
mensen van bureau TPAHG en Jan van der Heijden de 
kantoren en woningen bezichtigen.
Het was een zeer geslaagde bijeenkomst! 
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1. Algemeen
Met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor 
de vrijwilligers startte het nieuwe verenigingsjaar. 
Daarbij waren bijzondere gasten aanwezig, de 
wethouders Westerberg en Louwman en mevrouw 
Van der Zel en de beide zonen van Giel van 
der Zel. De bijeenkomst was tevens de opening 
van de tweede tentoonstelling Rondje Hoorn 
uit de verzameling van Giel van der Zel. Deze 
was samengesteld door het vaste trio, Trudy de 
Rooij, Marit Veerman en Femke Uiterwijk. De 
80ste verjaardag van erelid Albert de Graaf is niet 
ongemerkt voorbijgegaan. Hij is bovendien een 
halve eeuw lid van de vereniging.
In zijn vooruitblik besteedde voorzitter Egbert 
Ottens speciaal aandacht aan het jaar van de 
vrijwilligers, de restauratie van het Oostereiland 
en de komende viering van de 500ste geboortedag 
van Hadrianus Junius. In 2011 zijn de schrijver Jos 
Leenders en de redactiecommissie bezig geweest 
met het boek over Hoorn in de 19de eeuw. Er 
zijn stappen gezet voor de opknapbeurt van de 
maquette Hoorn 1650 en de plannen voor de 
nieuwe locatie. Ook is er druk gewerkt aan de 
voorbereiding van de activiteiten rond de 500ste 
geboortedag van Hadrianus Junius. 
De vaste activiteiten van de vereniging kunnen 
alleen plaatsvinden dankzij de meer dan honderd 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging 
op tal van terreinen actief is. Voor oude en nieuwe 
inwoners en voor tal van organisaties heeft de 
vereniging een belangrijke rol als vraagbaak vervuld. 
Het aantal leden van de vereniging is in het 
afgelopen jaar enigszins toegenomen. Per 
31 december 2011 stonden bijna 1900 leden 
ingeschreven. Tijdens de wandelingen, lezingen, in 
de winkel en bij tentoonstellingen wordt het belang 
van een lidmaatschap onder de aandacht gebracht. 
Inmiddels is een jeugdlidmaatschap geïntroduceerd 
dat via de contacten met scholen van voortgezet 
onderwijs onder de aandacht wordt gebracht. De 
eerste jeugdleden zijn inmiddels ingeschreven. Per 
jaar ontvangen bijna 20 personen via vrienden of 
bekenden een cadeaulidmaatschap. Een deel van 
hen blijft na een jaar lid. 

2. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. Jaap Bronkhorst en Eddy Boom traden 
in de voorjaarsledenvergadering volgens het rooster 
af en zijn herbenoemd. 

3. Contact met de gemeente 
Met de wethouder voor monumentenzaken heeft een 
informatief en constructief gesprek plaatsgevonden 
en daarbij is de afspraak gemaakt elkaar tweemaal 
per jaar te ontmoeten. Wethouder Louwman heeft 
in de voorjaarsvergadering de plannen voor de 
Poort van Hoorn toegelicht. De consequenties voor 
de Binnenstad en onder meer de begraafplaats aan 
het Keern zijn in een geanimeerde discussie aan de 
orde gekomen. Daarbij is met name de noodzaak 
van de spoortunnel en de gevolgen hiervan voor de 
historische binnenstad besproken.
De relatie met de gemeente is zeker goed te noemen. 
Bij diverse gelegenheden zijn vertegenwoordigers 
van het college aanwezig geweest.

4. Eigendommen
De panden die de Stichting Monumenten 
naast Onder de Boompjes 21/22 in bezit heeft 
(Schoolsteeg 7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de 
Boompjes 8) zijn het gehele jaar verhuurd. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie Welstand en Monumenten 
en is Frans van Iersel de vertegenwoordiger 
namens de Vereniging en Jaap Bronkhorst is zijn 
plaatsvervanger. In de stichting Kerkmeijer-De Regt 
vertegenwoordigt Ton van Weel de vereniging. 
In de Stichting Open Monumentendag wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Eddy Boom. 
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Ton van Weel en 
Rita Lodde. Henk Overbeek heeft de relatie met het 
Nationaal contact Monumenten onder houden en 
is de contactpersoon voor bomen en groen en met 
name voor de Bomenstichting. Het lidmaatschap 
van deze laatste stichting is opgezegd. Aan de 
commissie naamgeving openbare ruimte neemt 
Marjan Faber namens de vereniging deel. Bij de 
Hoornse Schouw is de Vereniging vertegenwoordigd 
door Femke Uiterwijk. De financiële commissie die 
in april 2010 is benoemd is in 2011 herbenoemd 
en bestaat uit Piet de Munnik en Jan Wigard.
Historisch informatiepunt  
De Vereniging Oud Hoorn is een actieve partner van 
het samenwerkingsverband  van de bibliotheek, het 
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het 
Westfries Museum. In dit verslagjaar is speciaal 
aandacht besteed aan WO II.
Monumentenprijs 2011
De monumentenprijs is tijdens de zeer drukbezochte 
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najaarsledenvergadering in Cinema Oostereiland 
toegekend aan de gemeente Hoorn voor de inzet 
om het historische karakter van het Oostereiland 
te behouden en dit eiland nieuwe bestemmingen te 
geven. Projectwethouder Tonnaer nam de oorkonde 
in ont vangst. Tijdens de officiële opening in 2012 
zal de door de vereniging aangeboden gevelsteen 
worden onthuld.
Maquette 
Met het Westfries Museum zijn plannen 
ontwikkeld om de maquette na de verbouwing 
in de kelderruimte te plaatsen met een moderne 
presentatie. Inmiddels is een deel van de maquette 
opgeknapt en tijdens de kerstdagen te zien geweest 
in het Museum. In het najaar van 2012 zal de 
gehele maquette met een presentatie te zien zijn. 
Kwartaalblad
Ook in 2011 was er weer zoveel kopij dat de 
redactie soms voor een moeilijke keuze werd 
gesteld. Het blijft een prachtig visitekaartje van de 
vereniging, maar het bestuur heeft zich wel beraden 
op mogelijkheden om de omvang en de kosten in 
de hand te houden. Alle artikelen die sinds 1979 
zijn verschenen zijn digitaal beschikbaar.

6. Educatie
Het project met scholieren van het voortgezet 
onderwijs is in 2011 voortgezet. Heel wat scholieren 
van de basisscholen hebben deelgenomen aan de 
speciale wande lingen onder de inspirerende leiding 
van gidsen van Oud Hoorn. 

7. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen
De inzet van de vele vrijwilligers is zoals we gewend 
zijn, groot en onmisbaar. De vereniging bloeit en 
boeit door nieuwe initiatieven om het aanbod van 
de vereniging nog interessanter te maken. 
Beheer Pakhuis
Een vaste basis van de vereniging is de groep 
vrijwilligers die de winkel en het beheer van 
het Pakhuis regelt en ervoor zorgt dat mensen 
graag langs komen en een praatje komen maken. 
In de expositie ruimte worden geregeld groepen 
bezoekers waaronder veel scholieren ontvan gen. 
Ledenadministratie
Deze is door een deskundig vrijwilliger 
geautomatiseerd en gestroomlijnd, zodat de 
rekeningen voor een belangrijk deel digitaal 
kunnen worden verstuurd. Bovendien kunnen nu 
brieven en berichten aan de meeste vrijwilligers per 
mail worden verzonden.

Documentatiecentrum
Via de website is de bibliotheek gemakkelijk 
toegankelijk. Ook andere bronnen zijn op die 
manier te raadplegen. De boekenverzameling is 
weer uitgebreid door aankopen en schenkingen. 
Zo is het boekje Hoornse legenden, 't Nieuw 
Groot  Hoorns Liedboek aan de verzameling 
toegevoegd evenals drie boeken die wij van de 
Historische Vereniging Holland bij hun bezoek 
hebben ontvangen. 
Stadswandelingen
Ook dit jaar was de belangstelling voor de 
stadswandelingen op de vrijdagavond groot. 
Aantrekkelijk is de speciaal voor kinderen 
georganiseerde zondagmiddag wandeling. Op zijn 
verjaardag werd gewandeld met Junius. Het totaal 
aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk aan het jaar 
daarvoor.
Beeldbeheer
Door de werkgroep Beeldbeheer is weer veel werk 
verzet. Mensen komen graag hun oude foto's 
en ansichtkaarten bij de werkgroep beeldbeheer 
brengen. Het scannen en het rubriceren vragen veel 
tijd. Vooral het voorzien van de juiste omschrijving 
levert vaak hoogoplopende discussies op tussen de 
echte Horinezen. Het aantal foto's en ansichtkaarten 
is in het afgelopen jaar weer flink toegenomen.
Website
In november 2010 ontving de werkgroep Internet 
de Hollandprijs in de categorie van verenigingen 
boven de 500 leden. De uitreiking vond plaats in 
het Gemeentearchief in Den Haag. De vrijwilligers 
die bij de website en beeldbeheer betrokken zijn 
hebben in april een bezoek aan dit archief en het 
restauratie atelier gebracht.
Het aantal bezoeken van de website is in 2011 
ongeveer gelijk gebleven, ruim 230.000 bezoekers. 
Het aantal bekeken pagina's neemt echter toe. Het 
meest bekeken wordt het kwartaalblad.
Lezingen 
Aan de onderwerpen en de sprekers heeft het niet 
gelegen maar de belang stelling loopt wat terug. 
Er wordt geprobeerd met een andere opstelling 
in de zaal van de bibliotheek de locatie weer 
aantrekkelijk te maken. 

8. Tentoonstelling en publicaties
In januari werd de tweede serie Rondje Hoorn 
geopend. In juli zijn vergrote illustraties uit de 
biografie van Hadrianus Junius tentoongesteld, 
Tijdens openmonumentendag zijn foto's van het 
jaar daarvoor te zien geweest. In het najaar zijn 
prachtige foto's van Hoorn gemaakt door leden van 
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Fotovrienden West-Friesland getoond. 
Naast de biografie van Junius zijn dit jaar nog twee 
boeken verschenen: in juni zijn de eerste exemplaren 
van het boek over de Ridderikhoffpanden aan 
monu menten deskundige Henk Zantkuijl en oud-
wethouder Cilia van Weel overhandigd.
In november is het boek over het Visserseiland 
met door ras-Horinees en stads gids Huub Ursem 
opgetekende verhalen en verzamelde foto's 
verschenen, dat na een week was uitverkocht.

9. Ledenexcursie en bezoek
De jaarlijkse ledenexcursie vond op 18 juni plaats. 
Er werd in Utrecht een bezoek gebracht aan de 
Dom en het Museum De Speelklok. 
De Historische Vereniging Holland bracht bezoek 
aan Hoorn.

10. Hadrianus Junius
Op zijn geboortedag 1 juli werd in de 
Parkschouwburg tijdens een feestelijke bijeenkomst 
met lezingen, muziek van het Hoorns Kamerkoor, 
waaronder een wereldpremière van een compositie 
van Woestenburg, de biografie van Hadrianus 
Junius en de vertaling van zijn grote werk onder 
de titel 'Holland is een eiland' gepresenteerd. De 
activiteiten rond Junius waren al in april gestart met 
de opening van de Juniusmuseumwinkel, muziek 
uit zijn tijd tijdens het festival Oude Muziek. 
Later volgden het Junius tekengenootschap en 
atelier in de Boterhal en een tentoonstelling in 
het Pakhuis en in het Westfries Archief. Op de 
plaats van zijn geboortehuis, nu Kerkstraat 9, 
werd zijn gedenksteen onthuld. De dag erna 
zijn in de feestelijk versierde Juniusstraat de 
foutieve straatnaambordjes vervangen onder het 
genot van muziek, dans en lekkere hapjes van 
de buurtbewoners. De samenwerking met allerlei 
organisaties is heel goed bevallen.

11. Gesprek van de dag, gesprek van het jaar
In 2011 was er in Hoorn over heel wat om over 
te praten. Niet alleen in het Overleg Leefbaarheid 
Binnenstad werd gesproken over de voortgang 
van het project Oostereiland. Tot op het landelijk 
niveau hoorbaar werd er gediscussieerd over Coen, 
die zowel figuurlijk als letterlijk van zijn voetstuk 
is gevallen. Met een aangepaste tekst wordt nu 
aandacht gevraagd voor de schaduwkanten van 
de handelswijze van Jan Pieterszoon Coen. Het 
in april onthulde beeld van Willem IJsbrantszoon 
Bontekoe op het Houten Hoofd gaf weer andere 
stof tot praten. Over de Poort van Hoorn is 

behalve in de ledenvergadering ook gesproken in 
de klankbordgroep die in het leven is geroepen 
om een inbreng te leveren bij de totstandkoming 
van de visie voor het gebied de Poort van Hoorn. 
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad deze 
in 2012 vaststelt. Frans van Iersel heeft namens 
Oud Hoorn aan deze groep deelgenomen. Ook 
over de Structuurvisie 2010-2025 mocht worden 
meegepraat. De Vereniging heeft een schriftelijke 
reactie gestuurd. De discussie over de renovatie/
gedeeltelijke sloop van de Sterflats is in 2011 
voortgegaan en gaat voorlopig nog door. Op de 
Oude Doelenkade sprak men over de terrassen 
en de kademuur en ook dat gesprek is nog niet 

verstomd. De vraag was niet wie het heeft gedaan, 
want dankzij de speurneus boven een martiale snor 
van de politie-inspecteur is de Hoornse taartmoord 
al 100 jaar geleden opgelost. Tijdens de herdenking 
in de Noorderkerk is ook het leed van Grietje 
Appelman door haar zoon geschetst. Voor het 
eerst heeft Hoorn een vrouwelijke ereburger, Gré 
Visser. Zij bood haar verhaal over hoe zij samen 
met anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog haar 
eigen leven op het spel zette om dat van anderen 
te kunnen redden aan de vereniging aan. Deze 
tot dan toe onbekend gebleven verzetsdaden zijn 
voor de gemeente Hoorn aanleiding geweest haar 
tot ereburger van de stad te benoe men. In 2012 
wordt een gedenksteen op het pand Grote Oost 35 
aangebracht.
2011 was voor de vereniging een jaar vol bijzondere 
en interessante activiteiten. Het nieuwe jaar staat in 
het teken van de viering van het 95-jarig bestaan in 
november 2012, de opening van het Oostereiland, 
over Kerkmeijer, de oprichter van de Vereniging, 
zal een boek verschijnen en ook Bleijs, Hoorns 
architect, komt aan bod. 
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jAArverslAg 2011 stiCHting KerKMeijer-de regt

tOn vAn Weel

Voor de stichting is 2011 betrekkelijk rustig 
verlopen. Een aantal aanvragen voor een bijdrage 
in de kosten is gehonoreerd. Steun is verleend 
aan de verwerving van een zilveren tabaksdoos 
met het silhouet van Hoorn; de opheffing van 
het Niemeyer Tabaksmuseum in Groningen 
maakte deze aankoop door het Westfries Museum 
mogelijk. Weliswaar na enige vertraging is ook een 
bemoedigend begin gemaakt met de reconstructie 
van de poort van het oude klooster Nieuwlicht 
te Blokker. Tenslotte besloot het bestuur om 
alsnog een bijdrage te verlenen aan het succesvolle 
boekje 'Het Visserseiland….., wat een verhaal!'. 
Een delegatie van het bestuur heeft de kleine 
plechtigheid bijgewoond ter gelegenheid van het 
opnieuw in gebruik nemen van een gerestaureerde 
kroonluchter in de Lutherse kerk. 
Een aantal malen is overleg gevoerd met Rob de 
Knegt, onderzoeker en auteur van de biografie 
van Johan Christiaan Kerkmeijer die eind juni 
2012 verschijnt. Het bestuur is van mening dat 
de veelvormige betekenis van Johan Christiaan 
Kerkmeijer voor Hoorn bij een breder publiek 
ingang mag vinden. Daarom is niet alleen gekozen 
voor een flinke oplage maar is tevens de prijs van deze 
biografie bij voorintekening uiterst aantrekkelijk 
gemaakt (zie pag. 31). U leest daarover elders in 
dit kwartaalblad. In dat licht is ook gesproken met 
vertegenwoordigers van het Westfries Museum 

en de Vereniging Oud Hoorn. Het plan is dat 
de presentatie van de biografie samenvalt met 
de opening van de tentoonstelling La Hollande 
Pittoresque over romantische stadsgezichten van 
Zuiderzeestadjes in de 19e eeuw. Onderdeel van 
deze tentoonstelling is het werk van Kerkmeijer als 
kunstenaar. De kwaliteit van zijn schilderijen en 
tekeningen wordt nogal eens onderschat. Besloten 
is om deze tentoonstelling financieel mogelijk 
te maken. Daarnaast wordt in het Oost-Indisch 
Pakhuis een tentoonstelling ingericht met de 
nadruk op de rol van Kerkmeijer als voorzitter 
van de toenmalige Bouwplancommissie. Voor de 
Tweede Wereldoorlog hadden de adviezen van 
deze commissie grote invloed op de ingediende 
bouwplannen en uitbreidingsplannen.           
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BelAngrijK vOOrdeel vOOr u
Twee speciaal samengestelde pakketten prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.

Pakket 1:                          Winkelprijs    
Uit de Schemer   e 31.55
Sint Pietershof   e 20.50
Heren Investeren   e 13.50
Totaalprijs   e 65.55

Nu speciale prijs  e 29.50
 

Alleen verkrijgbaar bij Oud Hoorn.

Pakket 2:                           Winkelprijs    
Maria in Hoorn   e 10.00
Lutherse Kerk in Hoorn  e 13.60
Van Koffiehuis tot Theater  e 24.95
Totaalprijs   e 48.55

Nu speciale prijs   e 19.75
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WilleM BAnning: vOlKsOpvOeder en  BruggenBOuWer 
Rode predikanten in Hoorn (2)

ArnOud sCHAAKe

In 1907 komt Willem Banning als jong onderwijzer 
naar Hoorn om hier in dienst te treden als gouverneur 
van de jongste zoon van notaris Sannes. Hoewel 
hij maar enkele jaren in Hoorn blijft wonen, is 
deze periode bepalend voor de rest van zijn leven. 
In Hoorn leert hij namelijk dominee J.Th.Tenthoff 
kennen, die hem in aanraking brengt met het religieus 
socialisme en de groep predikanten rond het blad 
De Blijde Wereld. Ook is het in Hoorn, dat de jonge 
Willem Banning besluit om predikant te worden. 
Willem Banning ontwikkelt zich later tot de voorman 
van het religieus socialisme in Nederland, is bekend 
geworden als vooraanstaand volksopvoeder en is na de 
Tweede Wereldoorlog de belangrijkste initiatiefnemer 
tot de oprichting van de Partij van de Arbeid. In dit 
artikel wordt het verhaal verteld van zijn jaren in 
de jeugdbeweging, zijn periode in Hoorn en wordt 
ingegaan op de betekenis, die Willem Banning heeft 
gehad in de geschiedenis van de vorige eeuw.

Jeugd en jeugdbeweging
Willem Banning werd op 21 februari 1888 geboren 
in het Friese Makkum als zoon van een arme visser. 
Het gezin woonde in een zijsteeg van een steeg in 
een kleine woning met twee benedenruimtes, waarin 
werd gewoond, gekookt en geslapen. Willem was 
klein van stuk en had een zwak gestel. Hij legde 
het in vechtpartijen af, maar kon hard lopen, was 
wat eenzelvig, zonder echte vrienden en was dol op 
lezen in een stil hoekje, een beetje moeders lieveling, 

nieuwsgierig en niet zonder eerzucht.1 Het was de 
bedoeling van vader Banning, dat Willem op zijn 12e   

reepschieter zou worden, het jongste maatje  op een 
logger van de Vlaardingse haringvloot. Het moet op 
een mooie woensdagmiddag in 1900 zijn geweest, 
toen twee jonge onderwijzers het kleine huisje van 
de familie Banning bezochten om moeder Banning 
te overreden om Willem te laten doorstuderen. 
Dankzij dit bezoek kon Willem voorbereid worden 
op het toelatingsexamen van de Rijkskweekschool 
in Haarlem, waarvoor hij in 1903 slaagde. 'Ik 
gedenk de meesters in diepe dankbaarheid', zo 
schrijft hij later in zijn autobiografische Terugblik.2                                                   
De beste leerlingen werden geselecteerd en in de 
vorm van een rijksbeurs werden de studenten in staat 
gesteld om kost- en inwoning, boeken en schoolgeld 
te betalen. Vooral jongeren uit arme milieus kregen zo 
de mogelijkheid om verder te studeren. 
Aan het einde van de 19e eeuw broeide het op de 
kweekscholen. Jongeren van een jaar of 15 werden 
als kwekeling ondergebracht in kosthuizen en 
vormden een afgesloten wereldje. De regels van 
de kweekscholen waren ouderwets en streng en 

waren ook van toepassing op het leven buiten de 
school. Dit druiste nogal in tegen het idealisme 
van de kwekelingen, die gedreven werden door 
honger naar kennis en beïnvloed werden door de 
vernieuwingsdrang die zo kenmerkend was voor die 
tijd.  In die min of meer gesloten wereld ontstond 
de kwekelingenbeweging, die het begin was van 
de jeugdbeweging van de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw. Er werd gepleit voor een vrije 
omgang tussen jongens en meisjes en er kwamen 
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WilleM BAnning: vOlKsOpvOeder en  BruggenBOuWer 
groepen die zich inzetten voor geheelonthouding 
en natuurstudie. Er heerste een sfeer van verlangen 
naar het goede, naar schoonheid en naar mystiek. De 
jongeren zetten zich af tegen de kleinburgerlijkheid 
van die tijd, evenals vele kunstenaars en intellectuelen, 
maar behielden ook hun reserves ten opzichte van 
het atheïsme van de socialistische beweging. Het 
was een min of meer autonome beweging met een 
sterke onderlinge verbondenheid, die ook tot uiting 
kwam in haardracht en kleding. Als leerling van de 
Rijkskweekschool 'De Bak' in Haarlem, werd de jonge 
Willem al snel gegrepen door het idealisme van de 
kwekelingenbeweging. Voor Willem Banning waren 

deze jaren in de jeugdbeweging erg waardevol. Hij 
leerde vrienden kennen, die ook in zijn latere leven 
veel voor hem betekenden. Hij heeft het over jaren 
van romantische geestdrift en Weltschmerz, van vurige 
strijdbaarheid, van eenzaam zwerven door de duinen 
en van verre toekomstvisie. 'Zie ik nu terug op de 
jaren van de kweekschool en de jeugdbeweging met 
al wat zij in ons loswoelden en bewust maakten, dan 
was het vooral dit: ten eerste een honger naar meer 
weten, er werd uitzicht geopend op gebieden waarvan 
de verdere geheimen lokten; ten tweede een scherp 
generatiebesef, dat ons dwong om nieuwe wegen te 
zoeken voor een eigen levensvorm van de jeugd; en 
ten derde – maar dat zagen wij toen niet zo – een 
houding, die ons het leven, gesloten boek van lichtende 
toekomst, deed lezen met het geweten, met een besef 
van verbondenheid met minder bevoorrechten'.3 In 
1896 startte de kwekeling Theo Thijssen, die later 
bekend zou worden als de schrijver van Kees de 
jongen, een nieuwsbulletin voor kwekelingen. Dit 
blad Baknieuws stond voornamelijk vol met artikelen 
over het verhevene van het onderwijzersambt  en met 
nieuwe pedagogische ideeën, waarbij niet uitgegaan 
werd van systemen en methoden, maar waarbij 
vooral het kind centraal stond. De veelal autoritair-
liberale directies van de rijkskweekscholen bekeken 
met wantrouwen het groeiende zelfbewustzijn van 
hun leerlingen en het gelijktijdig opkomende sociaal-

idealisme. Het duurde niet lang of Baknieuws werd 
op de rijkskweekscholen van Haarlem, Deventer en 
Maastricht verboden.  Willem Banning werd gegrepen 
door het idealisme van de Kwekelingenbeweging 
en werd al spoedig secretaris van de Haarlemse 
Kwekelingen Geheelonthouders Vereeniging en kort 
daarna de eerste secretaris van de in 1906 opgerichte 
landelijke geheelonthoudersbond, de K.G.O.B. 

Hoornse jaren
In september 1907 kreeg Willem Banning een 
aanstelling als gouverneur bij de jongste zoon van 
notaris Hinne Willem Jan Sannes in Hoorn. Een 
baan, waarbij hij veel vrije tijd overhield voor de 
kwekelingenbeweging. Hij werd redacteur van het 
kwekelingenblad de KB, reisde veel, bezocht veel 
bijeenkomsten en deed mee aan wandeltochten. 
Hij leerde stukken schrijven, een betoog opzetten 
spreken in het openbaar.  In zijn functie als redacteur 
kreeg hij nogal eens te maken met conflicten. De 
redactie had, naast het organiseren van wandeltochten 
en het uitbrengen van de krant, de taak op zich 
genomen om een zwartboek samen te stellen, 
waarbij het de bedoeling was om het kwalijke gedrag 
van directeuren en leraren aan de kaak te stellen. 
Dit leidde tot een heftig conflict met de directies 
van de landelijke kweekscholen met het gevolg 
dat de KB op verschillende kweekscholen werd 
verboden. In dit conflict bleef Banning trouw aan zijn 
principes, maar altijd probeerde hij om breuken te 
voorkomen en mensen in hun waarde te laten, een 
kenmerkend gedrag van hem, dat we ook later bij 
hem terugzien.  Waarschijnlijk is de betrokkenheid 
van Willem Banning bij het Zwarte Boek een reden, 
waarom hij geen aanstelling aan een school kon 
krijgen een probleem waar meerdere actieve oud-
kwekelingen mee te maken kregen. In Hoorn kwam 
Willem Banning in aanraking met leerlingen van 
de normaalschool en de H.B.S., die zich verwant 
voelden met de kwekelingenbeweging. Deze groep 
Jong Leven, een initiatief van Hoornse jongeren, was 
een van de eerste jeugdgeheelonthoudersgroepen 
in Nederland. De jongeren kwamen geregeld bij 
elkaar om te wandelen, voor gezellige avonden en 
werkten in de geest van de kwekelingenbeweging. 
Deze jongeren van 18 tot 20 jaar werden begeleid 
door ds. Tenthoff, wiens dochter onderwijzeres was 
en net als Banning actief in de kwekelingenbeweging. 
Banning was erg onder de indruk van Tenthoff. Deze 
ging met de jongeren in discussie en onderwees hen 
ook op zijn wijze in de geloofsleer. Tenthoff was 
socialist, niet alleen een gevoelssocialist, maar hij had 
Marx gelezen, volgde intensief de ontwikkeling van 
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de arbeidersbeweging en ging in discussie zowel met 
marxisten als met de bestrijders van het marxisme.  
Tenthoff  was begaan met de nood van het proletariaat, 
waarbij hij overigens meer nadruk legde op de 
psychologische dan de economische aspecten. Hij 
sprak tijdens lezingen en preken van zijn 'rode hart', 
dat hem tot zijn keuze had gebracht. 'Tenthoff begreep 
ons jeugdidealisme, ook in onze ondoordachte 
onstuimigheid  - het kuiken moet wijzer zijn dan 
de hen - liet ons praten en vragen en dóórslaan, hij 
las het kwekelingenkrantje en heeft mij geholpen 
om mezelf te worden op de enig juiste wijze: die van 
de oude Socrates'.4 De gesprekken tussen Tenthoff 
en de jonge Banning moeten we ons voorstellen 
als een vraaggesprek, waarbij de leraar de leerling 
ondervraagt met het doel tot gedachtenverheldering 
te komen. Deze gesprekken hebben er toe geleid, dat 
Banning besloot theologie te gaan studeren. Toen hij 
deze opmerkelijke stap bekend maakte, reageerde zijn 

metgezel uit de kwekelingenbeweging in Haarlem, 
Koos Vorrink, hierop met de woorden: 'Dan kan je 
beter bordeelhouder worden'.5 Banning was gedurende 
zijn kweekschoolperiode niet zo godsdienstig, hij 
ging niet naar de kerk, volgde wel plichtsgetrouw de 
vrijwillige catechisatie, meer om zijn vader een plezier 
te doen dan uit overtuiging. Ook zijn bijbelkennis was 
beperkt en vormde nu niet direct een inspiratiebron. 
Wel had hij, mede door de invloed van zijn moeder, 
diepe eerbied voor de figuur van Christus en die zien 
we ook tijdens zijn latere leven steeds terug. Hem 
stond de zedelijke en maatschappelijke verheffing 
van het volk voor ogen, het volk waaruit hij was 

voortgekomen en waarmee hij zich verbonden voelde. 
'Zo zag ik het predikantenwerk en de kerk: als middel 
tot geestelijke verheffing van het volk, tot opheffing 
van der maatschappelijke werkelijkheid in het licht 
van de hoogste zedelijke idee: het koninkrijk Gods en 
de broederschap der mensen wereldwijd'.6 Het was 
deze sociale, religieuze bewogenheid, die hem ertoe 
bracht om volksopvoeder te worden.  Tenthoff bracht 
Banning in aanraking met De Blijde Wereld, een groep 
vrijzinnige predikanten, die zich verbonden voelde 
met het socialisme. Zij gaven een weekblad uit, waarin 
ze trachtten duidelijk te maken dat christendom en 
socialisme niet berustten op een tegenstelling, maar 
elkaar aanvulden. Enkele jaren na de oprichting van 
het blad en na veel aarzelingen, sloten de meeste 
van deze predikanten zich aan bij de S.D.A.P.  Deze 
rode predikanten en hun aanhang onderscheidden 
zich nogal in de S.D.A.P., omdat ze stelling namen 
tegen de materialistische ideologie van het marxisme 
Het ging hun in de eerste plaats om de zedelijke 
verheffing van het proletariaat en dan pas om de maag.                                                                                                     
Tijdens zijn jaren in Hoorn ontmoette Banning tal van 
nieuwe vrienden, zoals de dochter van Tenthoff, die 
deel uitmaakte van de groep Jong Leven en die later 
zou trouwen met Dirk Bakker, zijn latere metgezel 
in de Arbeiders Gemeenschap de Woodbrookers. In 
de groep Jong Leven kwam hij in aanraking met Ernst 
Courrech Staal, met wie hij een levenslange vriendschap 
zou onderhouden. In zijn Hoornse tijd ontmoette hij 
zijn latere vrouw Han Schoemaker, onderwijzeres in 
Landsmeer. Zij maakte een bijzondere indruk op hem, 
al vertelt het verhaal, dat ze nogal slaperig werd van de 
lange vergaderingen. Willem Banning schrijft in zijn 
notitieboek in 1908: 'Daar zijn dingen die niemand 
buiten ons tweeën weten mag; daar zijn ook dingen 
die iedereen niet alleen weten mag, maar ook moet. 
Die dingen die niemand mag weten, schrijf ik niet 
op, want ze raken mijn zieleleven zo innig, dat ik er 
altijd invloed van zal blijven ondervinden; alle andere 
grote gebeurtenissen zal ik opschrijven. Vandaag is 
Han weggegaan. Vreemd, dat er zo enkele mensen 
op je levensweg zich plaatsen, van wie je voelt dat ze 
een rol zullen spelen in je leven'.7 In augustus 1909 
verliet Willem Banning Hoorn en werd onderwijzer 
in het openbaar onderwijs, eerst in Sloten en daarna 
in Nieuwendam. In 1913 begint hij in Leiden aan 
de studie theologie, dit met de financiële steun van 
notaris Sannes, zijn eerste werkgever.

Volksopvoeder 
In 1908 bezocht een groep Nederlandse 
theologiestudenten het door de Quakers opgerichte 
centrum voor geestelijke en sociale scholing 
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Woodbrooke bij Birmingham in Engeland. In 
dit centrum werden lezingen georganiseerd over 
vooral sociale problemen, die dan samen werden 
bediscussieerd. Het uitgangspunt was dat men 
een open houding had naar de ander en dat de 
deelnemers kwamen met een oprecht verlangen 
naar God. Het bijzondere van deze beweging was 

dat zij, zonder leerstellig te zijn, de verschillende 
religieuze stromingen bij elkaar trachtte te brengen, 
waarbij naast de innerlijke beleving van het geloof 
nagedacht en gediscussieerd werd over de sociale 
problemen in de samenleving. Wat in Nederland 
begon als een bijeenkomst van  reünisten groeide 
uit tot de Vereniging Woodbrookers, die in 1910 
begon met het organiseren van cursussen. Tijdens 
de bijeenkomsten ontmoetten orthodoxen en 
vrijzinnigen, buitenkerkelijken en zoekenden elkaar, 
waarbij van de deelnemers werd verwacht dat zij 
eerbied hadden voor de overtuiging van anderen. 
Banning, die toen nog theologie studeerde, bezocht 
op aanraden van zijn vrienden de bijeenkomsten 
en raakte geïnspireerd door de werkwijze van de 
beweging, die voor Nederlandse begrippen geheel 
nieuw was. Het toeval wilde dat hij in 1916 benoemd 
werd als predikant in Haarloo en Waterhoek, dicht 
bij het dorpje Barchem. Daar kreeg de beweging 
dankzij een schenking een eigen onderkomen. Naast 
zijn werk als predikant hield Banning lezingen in het 
land, maar vooral in Barchem, dat op fietsafstand 
van de pastorie lag. Inmiddels was hij lid geworden 
van de S.D.A.P. en mede door de ellende van de 
Eerste Wereldoorlog. Hij was ervan overtuigd geraakt, 
dat de socialistische arbeidersbeweging de taak had 
om een einde te maken aan het kapitalisme en te 
komen tot een betere wereld. Naar aanleiding van 
de vraag, die uit de gelederen van de Woodbrookers 
voortkwam, hoe zij de arbeidersklasse zouden 

kunnen dienen, nam Banning het initiatief om te 
komen tot een Arbeiders Gemeenschap, die zich 
zou gaan richten op de verheffing van Nederlandse 
arbeiders.  Het ging volgens Banning om de grote 
maatschappelijke en geestelijke vragen van die tijd 
en vooral ook de nieuwe problemen die zich aan de 
socialistische arbeidersbeweging en aan de religieuze 
mens opdrongen. Lezingen werden gegeven, zoals 
door Clara Wichman (De vergankelijkheid  van 
de burgerlijke maatschappij) en M.J.A.Molzer 
(Arbeiders en socialisme). Ook Henriëtte Roland 
Holst kwam graag naar Barchem. Zij hield lezingen 
over onder meer De zekerheid van het socialisme. De 
bijeenkomsten hadden vaak een wat mystieke sfeer. 
Zo werden de cursussen afgesloten met de spreuk: 
'Er is een wereld die wacht op de vreugde en vrede, 
waarvan wij hier op de berg, de lichtschijn mochten 
ontwaren'8. In 1929 werd Willem Banning directeur 
van de Vereniging en werd hij in staat gesteld het 
werk van de Woodbrookers verder uit te breiden 
met de realisering van een centrum in Bentveld en in 
1937 in Kortehemmen. De Arbeiders Gemeenschap 
was uitgegroeid tot het centrum van het religieus 
socialisme in Nederland en in de persoon van Willem 
Banning kon het zijn invloed laten doorklinken bij de 
ontwikkelingen in de socialistische beweging.
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Doorbraak
In 1931 werd Banning gekozen in het hoofdbestuur 
en in 1935 in het dagelijks bestuur van de S.D.A.P. 
Banning had een actieve bijdrage aan de opstelling van 
een nieuw beginselprogramma. Banning bekritiseerde 
met succes de dogmatisch marxistische visie, die in 
zijn ogen grote groepen vervreemdde van de sociaal-
democratie. Mede door de invloed van Banning 
kwam er een programma dat uitging van het streven 

naar een democratisch socialistische samenleving 
en werd afstand genomen van de marxistische 
stelligheid, dat de komst van het socialisme als een 
wetmatigheid zou voortkomen uit de ontwikkeling 
van de maatschappij. Hij was een van de weinigen 
in de S.D.A.P. die waarschuwde voor het opkomend 
fascisme. Desondanks weigerde hij als pacifist op het 
congres van 1937 in te stemmen met de uitbreiding 
van de nationale verdediging. Later betreurde hij dit 
verzet. 'De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, de 
bezetting, de strijd der geallieerden hebben mij tenslotte 
gebracht tot de erkenning, dat de politieke keuze 
der partij juist is geweest – al blijft het godsdienstig 
oordeel het militair bedrijf zien als in strijd met het 
Evangelie'. Tijdens de oorlogsjaren werd Banning 
door de bezetter gedetineerd in St.Michielsgestel, 
waar een grote groep vooraanstaande Nederlanders 
met verschillende politieke en levensbeschouwelijke 
achtergronden, als gijzelaar bij elkaar wordt gebracht. 
Daar ontstaan ideeën voor de geestelijke en politieke 
vernieuwing van het naoorlogse Nederland. Het ging 
hierbij niet in de eerste plaats om een nieuwe politieke 
partij, maar om een beweging die boven de partijen 
zou staan. In de doelstelling van de Nederlandse 
Volksbeweging zien we de grondgedachte van Banning 
terug: het streven naar geestelijke vernieuwing door 
volksopvoeding, het versterken van de gemeenschap 
en een afwijzing van partijvorming op basis van 
levensovertuiging. Hoewel de meningen over de 
politiek verdeeld bleven, kon men zich wel vinden 

in het begrip personalistisch socialisme, hetgeen 
inhield dat mensen zich verantwoordelijk weten 
voor elkaar en aan die verantwoordelijkheid gestalte 
geven door een daarop gefundeerde inrichting van 
de samenleving.  Na de oorlog kreeg de Nederlandse 
Volksbeweging nauwelijks enige steun. Toch 
heeft Banning een belangrijke rol gespeeld bij de 
politieke vernieuwing in de naoorlogse jaren, de 
Doorbraak. De oprichting van de PvdA is voor een 
groot deel zijn werk geweest. Als voorzitter van de 
stichtingscommissie spreekt hij het eerste congres 
toe: 'Dit is een nieuw begin. Ons verbindt door alle 
klimaatverschillen heen de verantwoordelijkheid voor 
ons gehele volk in nood, ons verbindt de wil tot 
sociale gerechtigheid en vrijheid, ons verbindt het vast 
voornemen om samen een nieuw begin te maken'.  
Het succes van de doorbraak is beperkt gebleven. 
De verkiezingsuitslagen van 1946 bleken voor de 
PvdA nogal tegen te vallen. Echter het resultaat van 
de doorbraak was wel, dat er een brede sociaal-
democratische partij kon ontstaan, waar ook gelovige 
mensen zich thuis konden voelen. Banning heeft zich 
na de oorlog sterk ingezet voor de vernieuwingen 
in de Nederlands Hervormde Kerk met name met 
de oprichting van Kerk en Wereld, waarbij gestreefd 
werd naar een actievere rol van de kerk in het sociaal 
maatschappelijk leven. Hij werd hoogleraar kerkelijke 
en later wijsgerige sociologie in Leiden. In 1971 
overlijdt hij op 83-jarige leeftijd in Driebergen.

Persoon en betekenis
Banning kan worden beschouwd als de belangrijkste 
ideoloog van de PvdA in de naoorlogse jaren. Hij 
zette zowel zijn stempel op het partijprogramma van 
1946 als dat van 1959, waarbij steeds het gemeen-
schapsdenken leidend was.  Hij had een uitgesproken 
eigen politieke visie, hij wist bondgenoten te vinden, 
anderen te overtuigen en het juiste politieke moment 
te benutten. 9 Hij probeerde steeds om tegenstellingen 
tussen mensen met verschillende levensbeschou-
wingen te doorbreken.  Zijn drijfveer hierbij was 
zijn geloof, zijn ethische bewogenheid, waarbij het 
natuur-idealisme, de mystiek en romantiek van het 
'één zijn met de natuur' uit de KGOB nooit geheel 
uit zijn latere religiositeit was verdwenen. Bijzonder 
was dat hij aan de ene kant zeer religieus was en 
aan de andere kant uitermate praktisch en wars van 
dogmatische leerstellingen en sektarisme. Door zijn 
vrienden wordt Willem Banning beschreven als een 
sober levend mens, hij was zwijgzaam, gereserveerd 
met een ijzeren discipline. 'Hij gaf zijn vrienden zel-
den toegang tot zijn innerlijk leven – dat hoorde bij 
zijn Friese afkomst en de aristocratie van zijn geest 

Ds. Willem Banning 
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oprichtingscongres van 
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– maar ik heb hem nooit anders gekend dan als een 
eenvoudig en bescheiden mens. Hij deed niet zijn 
best om dat te zijn. Dat was niet nodig. Hij was het'.10                                                                                                                             
Zijn productie van boeken en artikelen was gigan-
tisch, waaronder een biografie over Marx, waarin hij 
zowel zijn bewondering als kritiek formuleerde en een 
proefschrift over de Franse socialist Jean Jaurès, die 
hem onder meer inspireerde tot een meer antropolo-
gische mensbeschouwing.  In de zestiger jaren, de tijd 
van de polarisatie, vinden zijn ideeën weinig weer-
klank meer. Zo werd hij door de linkse beweging van 
die tijd gezien als een vreemde eend in de bijt, die de 
socialistische beginselen verkwanseld had ten gunste 
van vage ethische beginselen. Zelfs werd hem verwe-
ten dat hij afkeer voelde voor het democratisch stelsel, 
een volstrekt onterechte kritiek, die een felle reactie 
uitlokte van zijn vrienden Buskes en Schermerhorn11.                                                                                         
De laatste jaren blijkt er toch weer meer belang-
stelling voor Banning te ontstaan. Hoewel de 

taal waarin Banning schreef niet erg toegankelijk 
meer is en de religieuze motieven ons toch wel 
erg gedateerd overkomen, blijven zijn opvattin-
gen over individu en gemeenschap actueel. In een 
tijd waarin sprake is van sterke individualisering 
en verminderd gemeenschapsbesef zou een her-
waardering van de ideeën van Banning waardevol 
zijn. Misschien beginnend met een goede biografie.                                                                                                                                       
En Hoorn? De jonge Willem Banning heeft in onze 
stad gewoond, hij heeft hier mede met de steun 
van ds. Tenthoff, zijn ideeën gevormd en zijn toe-
komstplannen gemaakt. Hij is zijn hele leven trouw 
gebleven aan de keuze van toen: het streven naar 
een rechtvaardige samenleving, waarin mensen voor 
elkaar verantwoordelijk zijn in denken en in doen.   

Willem Banning tijdens 
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Paasheuvel in 1963
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1958              
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Bij Het in MeMOriAM vAn jAAp tOes 
KO BOOs

Het memoriam van doctor Jaap Toes (Frans 
Zack, kwartaalblad 2011/3, pagina 148) deed een 
zwakstroompje van 'n deemoedig sorry-gehalte 
door mijn geweten pulseren. Waar de heer Zack 
schrijft: "…was Jaap Toes met de regelmaat van 
de klok in de zetterij van de krant te vinden. 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'', daar denk ik die 
scribent van zeer nabij te kennen.

Ach ja. Het waren de tomeloze jaren zeventig 
waarin 'meneer Toes' en zijn redactiechef Herman 
Lansdaal een soms wat hondsdollig roedeltje 
journalisten in toom moesten houden. Mannen als 
Bert Voskuil, Peter L. Gerritse, Rob Hoogland, Ron 
Couwenhoven, Lars Anderson, Peter Hagtingius, en 
'die scribent' tastten in die dagen nijver de grenzen 
van het betamelijke af. De jongelui waren vooraf 
gegaan door 'n even spraakmakend, maar toen 
nog gezeglijk koppeltje letterknechten. Onder wie 
Leo Derksen, Theo Koomen, Ria Bremer, Pauline 
Broekema, Anneke van Dok. Het Noordhollands 
Dagblad uit de dagen van Toon en Herman 
Stumpel gold als een kweekvijver van talent voor 
de journalistieke transfermarkt.
Hoe het zij: die ene scribent is, naar ik mij zeer 
wel herinner, veelvuldig door meneer Toes in zijn 
hoofdredactionele hok uitgenodigd om het een en 
ander uit te spreken. Doorgaans stond dat 'een en 
ander' dan al in de krant, wat helaas werd gevonden. 
Vooral in de zaterdagse ochtendkrant was het vaak 
raak. Dat was de enige editie van de week die 's 
avonds rond 23.30 uur al onherstelbaar rijp was 
voor de pers. Meneer Toes was op vrijdagavonden 

vaak naar de Rotary Club of anderszins, zodat zijn 
spiedende blikken in de zetterij er wel eens bij 
inschoten. Zodoende. 
En dan schreeuwde de krant zaterdagmorgen weer 
onverhoeds in chocoladeletters de prachtigste 
verhalen de Westfriese wereld in. 'MISSIEHUIS 
WORDT MILL HILL-MOTEL', of: 'MAX WOISKI 
Jr. KOOPT HOOFDTOREN NIET', dan wel: 
'SCHAAMHAAR SCHELLINKHOUTERDIJK 
SCHAAMTELOOS AFGESCHOREN'. Kijk, en 
dan had meneer Toes geen amusant weekeinde. 
Altijd weer verfoeilijke fratsen van 'die scribent'. 
In zijn zaterdagse rubriek had die man voor 5 
december eens het zinnetje 'Alternatieve borstplaat' 
laten opnemen. Meneer Toes stond die avond ter 
contrôle bij de opmaak, las het, en sprak: 'Ach… 
ja ja. Borstplaat… Sinterklaas… Leuk. Heel leuk.' 
Het bijbehorende fotootje bevond zich evenwel 
nog in de achterzak van 'die scribent'. De volgende 
ochtend prijkte een foto van 'n wulpse topless-
dame boven dat zinnetje. Historische primeur. De 
allereerste blote borsten in de geschiedenis van het 
Noordhollands Dagblad. Dat gaf nog 'n hoop heisa 
onder het Roomse abonneebestand. 
Arme meneer Toes. 
Het allerergste, tenslotte, speelde zich af rond de 
Mariakapel in de Achterstraat. Er was sprake van 
dat daar een dansgelegenheid in zou komen. Voor 
de Hoornse jongeren. De toenmalige gemeenteraad 
vond dat voornemen te onstuimig, en stemde 
het af. In de rubriek van 'die scribent' stond op 
zaterdagmorgen dan ook: 'de Hoornse jeugd is voor 
het zingen de kerk alweer uit.' 
Maandagmorgen. Meneer Toes wenkte 'die scribent' 
door de glaswand heen uitnodigend naar zijn 
hoofdredactioneel verblijf. Daar ontspon zich het 
volgende dialoogje.
•	 Meneer Toes: 'Leuke rubriek!'
•	 Scribent: 'O. Nou, dank u wel.'
•	 Meneer Toes: 'Alleen… dat éne zinnetje…' Bril 

op, acteerde even 'n zoektochtje door de krant. 
'Ja, hier: De Hoornse jeugd is voor het zingen 
de kerk alweer uit…' 

•	 Scribent: 'Ja…?'
•	 Meneer Toes: 'Dat kàn niet.'
•	 Scribent, onschuldig: 'Jawel hoor. Dat ging om 

die danstent in de Mariakapel. Weet u wel? 
Daar zou de jeugd in gaan dansen, en zingen, 
en zo. Nou: dat gaat dus niet door. Dat staat er.'

•	 Meneer Toes: 'Nee, dat staat er niet!'
•	 Scribent: 'U hebt het net voorgelezen, meneer 

Toes. Er kan niet in die kerk gezongen worden, 
want…'

Op 1 december 1981 
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Bij Het in MeMOriAM vAn jAAp tOes 
•	 Meneer Toes, met enige stemverheffing: 'Het 

betekent ook wat anders!' 
•	 Scribent, verbaasd: 'Wat anders? Luister nou 

's: de gemeenteraad heeft van de week die 
danstent afgestemd, dus…'

•	 Meneer Toes, rood aanlopend, bril op, bril af: 
'Ja, ja, ja! Maar het betekent ook iets smerigs. 
Dat weet je best.'

•	 Scribent: 'Smerigs? Dat snap ik niet. De jeugd 
zou gewoon dansen, en zingen, enne… nou ja: 
dat kunnen ze dus vergeten.'

•	 Meneer Toes – voor het eerst van z'n leven uit 
z'n altijd ordentelijke plooi knappend, strekte 
de middelvinger van zijn rechterhand, zwaaide 
er mee voor het aangezicht van 'die scribent', en 
schreeuwde: 'Nuiken! Dàt betekent het ook! En 
dat wil ik niet in de krant hebben!'

Hoorn had vroeger meer dan honderd stegen 
en gloppen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers 
van de Vereniging Oud Hoorn is het boekje Stegen 
en Gloppen in de Binnenstad van Hoorn ten doop 
gehouden.
Op de huidige stadsplattegrond van Hoorn zijn 
ruim veertig stegen te vinden. Vroeger waren 
het er drie keer zoveel. Een groot aantal is totaal 
verdwenen, enkele zijn van naam veranderd, een 
kleine dertig zijn 'vergeten'. Die zijn nog wel te 
vinden, maar niet meer toegankelijk of hebben 
geen naambord. Bijvoorbeeld het Muysensteegje 
aan het Gerritsland, de Truydemansglop aan de 
Gedempte Appelhaven of de Pieter de Poepsteeg 
aan het Kleine Oost. Arie Boezaard, oud-hoofd 
Erfgoed van de gemeente Hoorn, dook in de 
archieven tot ca. 1700 en vond tientallen stegen en 
steegjes. In samenwerking met de gemeente heeft 
een werkgroep de hele verzameling verdwenen, 
vergeten, veranderde of nog steeds bestaande stegen 
in een boekje bij elkaar gebracht. De vergeten, 
maar nog vindbare stegen staan daarin langs een 
wandelroute met foto's en kadasterkaartjes zodat 
ieder ze zelf kan terugvinden. Ook is per steeg, waar 
mogelijk, de geschiedenis summier beschreven 
met gebruik van uiteenlopende bronnen, 
waaronder de artikelenreeks van Leo Hoogeveen 

over straatnaamgeving in het kwartaalblad die 
ten onrechte niet in de bronvermelding van het 
boekje staat. Bij deze dus alsnog. Opmerkelijk 
is dat ook in andere historische binnensteden 
stegen en steegjes herontdekt en geherwaardeerd 
worden. Zo heeft men in Utrecht driehonderd 
stegen geïnventariseerd en is in Amsterdam een 
toeristische steegjeswandeling opgezet waarvoor 
zelfs enkele afgesloten stegen weer zijn opengesteld. 
Voor zover bekend heeft de Vereniging Oud Hoorn 
met het nu verschenen stegenboekje een landelijke 
'primeur' die hopelijk navolging vindt. 
Stegen en gloppen zijn onmiskenbaar karakteristieke 
elementen in historische binnensteden. Het zijn de 
haarvaten van het stratenpatroon en een deel van 
het cultuurhistorisch erfgoed dat aandacht en zo 
nodig bescherming waard is, ook in Hoorn.

Stegen en Gloppen in de Binnenstad van Hoorn
ISBN 978-90-76385-06-8
Onderzoek: Arie Boezaard; redactie: Peter Tack
107 pagina's met overzichtskaarten, 
deelplattegronden en foto's
Uitgever: Publicatiestichting Bas Baltus in de 
Cultuurhistorische Reeks (deel 6)
Druk: Van Vliet Printing Hoorn
Winkelprijs: e 13,50

stegen en glOppen

•	 Scribent, zeer ontdaan: 'Wat zègt u!? Nuiken? 
Echt waar? Oooh… Als ik dàt geweten had. 
Wàt erg! Nee, dat kan niet. En nu staat het er 
toch in. Zal ik een rectificatie schrijven?' 

•	 Meneer Toes, zuchtend: 'Nee, laat maar. Ga je 
maar schamen. En aan 't werk.'

Zoals opgemerkt: het waren tijden vol ruis, 
normkanteling, en ingekinkelde glazen huisjes. 
Voor een heer als Jaap Toes af en toe een zware 
kar die hij door rul zand moest sjorren. In latere 
jaren zijn hij en 'die scribent' elkaar nog vaak 
langs de Hoornse dreven tegengekomen. En dan 
bespraken ze met wederzijdse belangstelling elkaars 
wedervaren. De tijd had zich reeds lang begripvol 
over het verleden ontfermd. Glimlachend.

Op de stadsplattegrond van Hoorn staan ruim veertig 
stegen. Het zijn de haarvaten in de bloedsomloop van de 
stad. Lang geleden waren het er zeker drie keer zoveel. 
Die zijn nu in kaart gebracht. Met dit boek in de hand 
kunnen we ze bovendien, wandelend door de stad, zelf 
ontdekken.

Stegen en Gloppen in de Binnenstad van Hoorn is 
gebaseerd op historisch onderzoek door Arie Boezaard, 
oud-hoofd Erfgoed van de gemeente Hoorn. 
Het boek is ook te danken aan medewerking vanuit 
de gemeente en aan het werk van vrijwilligers van de 
vereniging Oud Hoorn.

Stegen en Gloppen
in de Binnenstad van Hoorn
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Het dOCuMentAtieCentruM vAn Oud  HOOrn

November 2011 t/m januari 2012

CHrist stOffelen

Onze boekenverzameling is deze periode met een 
groot aantal werken uitgebreid. Om te beginnen 
noem ik enkele van de aankopen. Zeer interessant is 
een tweetal boeken uit 1748. Het eerste is het werk 
van Mr. Gerard van Loon (1683-1758) Historisch 
bewys dat het Graafschap van Holland sedert het 
begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den 

II toe, altijd een Leen des Duytschen Ryks geweest 
is. Achter in het boek is bijgebonden de Beknopte 
verhandeling van de week- en jaarmarkten midsgaders 
van de kermissen in Holland van dezelfde schrijver, 
maar uit het jaar 1743. Het tweede boek is de 
Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap 
in Holland van de hand van Frans van Mieris de 
jongere (1687-1763). Het tweede gedeelte van dit 
werk bestaat uit Van Mieris' Aanmerkingen op het 
Werk van den Heer Mr. Gerard van Loon, betiteld (…). 
Onlangs te Leyden in 't licht gegeeven. Nog ouder dan 

beide bovengenoemde boekwerken is het uit twee 
aparte delen bestaande werk Oudheden en gestichten 
van Kennemerland, Amstelland, Noordholland 
en Westvriesland uit 1721. Hierin is een schat 
aan informatie te vinden over de geestelijke en 
wereldlijke geschiedenis van de steden, dorpen 
en hun omgeving in bovengenoemde gebieden. 
De voornamelijk geestelijk getinte informatie is 
aanvankelijk in het Latijn geschreven door Hugo 
Franciscus van Heussen (1654-1719). Een zekere 
H. van Rijn vertaalde diens werk in het Nederlands 

en vulde het zeer ruim aan met aantekeningen, 
voornamelijk van wereldlijke aard. Hoorn komt in 
het eerste deel slechts summier ter sprake, maar 
in het tweede deel wordt Hoorn en omgeving 
uitvoerig behandeld. 
Onder redactie van Hans Kroeze, Paulina de Nijs 
en Martin Hillenga verschenen de delen I en II 
van De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de 
Nederlanden. In het eerste deel, uit 2008, belichten 
deskundigen uit Nederland en Vlaanderen de rol 
en betekenis van de kloosters in de Lage Landen. 

Onderwijs aan kinderen 

in klooster. 

Bible historiale van 

Guiart des Moulins, 

1405-1420. Collectie 

van de Bibliothèque 

Mazarine, Parijs
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De geschiedenis wordt behandeld vanaf de zevende 
en achtste eeuw, waarin de eerste kloosters in 
dit gebied door Frankische en Angelsaksische 
missionarissen werden gebouwd als missiecentra. 
Te lezen valt hoe in de loop der eeuwen monniken 
van velerlei orden naar onze gebieden kwamen 
om er te kerstenen, land te ontginnen, dijken aan 
te leggen, onderwijs te geven, zieken te verzorgen 
en wetenschap te bedrijven. Zij stichtten hier 
kloosters voor mannen zowel als voor vrouwen. 
De gevolgen van de reformatie voor de kloosters 
komt natuurlijk ook ter sprake. Ook het tweede 
deel, uit 2011, is samengesteld uit bijdragen van 
verschillende deskundigen. Zij behandelen de vele 
aspecten van het dagelijkse leven zoals het zich 
binnen de kloostermuren, en in sommige gevallen 
ook daarbuiten, afspeelde. Een en ander is niet 
eenduidig, want het dagelijks leven werd in hoge 
mate bepaald door de plaats van de kloosterling in 
de gemeenschap en in welke tijd hij leefde. Een van 
de mogelijke dagelijkse bezigheden was het geven 
van onderwijs. De hierbij afgedrukte illustratie laat 
kloosterling Pierre le Mageur bezig zien met het 
lesgeven aan jong ingetreden novices, met tonsuur, 
en niet-ingetreden kinderen, zonder kruinschering. 
Beide boeken zijn te gebruiken als studieboek, 
maar door het niet te moeilijke taalgebruik, de 
fraaie vormgeving en prachtige illustraties in zwart-
wit en kleur, zijn het ook leuke lees- en kijkboeken. 
Ook uit 2011 is het door J.J. Woltjer geschreven 
boek Op weg naar tachtig jaar oorlog. Dit werk 
is een unieke studie naar de Nederlanden in 
internationaal perspectief. Het biedt een boeiende, 
vernieuwende kijk op de veelbewogen zestiende 
eeuw waarin ons land ontstond.
Het interessantste en meest nuttige van de drie 
boeken op het gebied van cartografie, die ik heb 
aangeschaft, is het standaardwerk Geschiedenis van 
de kartografie van Nederland van Prof. Dr. Ir. C. 
Koeman uit 1985 (tweede druk). Hierin behandelt 
Koeman op eminente wijze zes eeuwen ontwikkeling 
van land- en zeekaarten en stadsplattegronden. 
De schenkingen uit deze periode, die ik vervolgens 
te vermelden heb, betreffen toevallig alle drie 
sportpublicaties. Ook nu weer mag ik de gulle 
gevers namens onze vereniging hartelijk bedanken. 
Ter gelegenheid van de laatste gedrukte versie 
verscheen op 28 mei 2011 een speciale uitgave 
van het clubblad van S.V. Always Forward, Hoorn: 
de Inswinger AFscheidsEditie. Het clubnieuws zal 
voortaan via de website van de vereniging worden 
verspreid. Hans Schunselaar, redactielid van 1972 
tot het eind in 2011, schetst hoe het clubblad 

in 1945 met de naam 'De Aftrap' ontstond als 
informatieblaadje voor de jeugdleden van Always 
Forward. In september 1947 ging het blad onder 
dezelfde naam verder als clubblad voor alle leden 
en alle sporten binnen de vereniging. Vanaf 1957 
ging het blad onder de naam 'Inswinger' verder 
voor de voetbaltak van de club. De afscheidseditie 
bevat verscheidene informatieve bijdragen van en 
over de medewerkers aan het blad. Het geheel 
is gelardeerd met mooie, leuke, kleine en grote 
illustraties. 

Op 19 november jl. verscheen het jubileumboek 
van H.L.T.V. Juliana, getiteld 100 jaar tennis in 
Hoorn. Over deze honderdjarige vereniging kon 
u al in ons vorige kwartaalblad een informatief 
artikel van Floor Jonkers lezen. De Hoornse 
voetbalvereniging Hollandia bestond vorig jaar 
112½ jaar. Voor oud-Horinees Henk de Rooij was 
dit een mooie gelegenheid het boek HVV Hollandia 
Honderdtwaalfeneenhalfjaar uit te brengen. Hierin 
vertelt hij onder het pseudoniem Eenderoi vele 
verhalen en anekdotes uit zijn tijd in Hoorn. Naast 
vele verhalen uit de voetbalhistorie komen ook 
andere onderwerpen aan bod, waaronder een flink 
aantal over de liefhebberij vissen. De veelal smeuïge 
schrijfstijl van Eenderoi wordt in dit boekwerk heel 
prettig aangevuld met leuke tekeningen van Roniek 
Laan. U ziet hierbij een illustratie die tegenover de 
titelpagina te vinden is. 
Dit was weer het laatste nieuws over ons documen-
tatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen en schen-
kingen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 
0229-235227. 

Tekening van Roniek 

Laan uit HVV Hollandia
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Het gebied tussen Jeudje, 
Pakhuisstraat en Vollerswaal 
vormt een dankbaar onderwerp 
voor deze rubriek. Als er ergens 
iets radicaal veranderd is in 
onze stad dan is het hier wel. 
In het kwartaalblad van maart 
2004 gaven we al aandacht aan 
de hoek Pakhuisstraat/Jeudje 
waar ooit het in 1901 gebouwde 
pakhuis met bovenwoning stond. 
Dit bouwwerk viel in mei 1999 
onder de slopershamer. Ook de 
Vollerswaal met zijn gebouwtje 

dat dienst had gedaan als 
BB-onderkomen kreeg in het 
kwartaalblad van juni 2008 
al de nodige aandacht. Wat 
wij nog niet in beeld hebben 
gebracht is de hoek Jeudje/
Pakhuisstraat waar de showroom 
van autobedrijf Zentveld en Van 
Breenen was gevestigd. Rond 
1950 kwam het pakhuis in 
handen van Chevrolet en Opel-
dealer Jac. Met. Nadat dit bedrijf 
zich uit Hoorn had terugtrokken 
vestigde autobedrijf De Wadden 

als Simca- en Talbot-dealer zich 
op deze plaats.Vervolgens heeft 
Suzuki- en Saab-dealer Zentveld 
en Van Breenen jarenlang op deze 
plaats het beeld bepaald.
Nadat autobedrijf Zentveld en 
Van Breemen naar een nieuw 
pand aan de De Compagnie in 
Zwaag was verhuisd werd de 
showrom nog geruime tijd voor 
allerlei doeleinden gebruikt. Na 
de sloop in 1999 verrees op deze 
plek de Stadsapotheek die nu de 
naam Mediq-apotheek draagt.
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