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Proactief - de Binnenstadsvisie

Mijn eerste voorwoord als uw nieuwe voorzitter van 
onze vereniging voor ons onvolprezen kwartaalblad. De 
voorgaande maanden heb ik al meegedraaid binnen ons 
bestuur om te zien of het wederzijds zou bevallen. Het 
feit dat dit stukje hier nu staat zegt al genoeg. Deze 
inwerkperiode viel samen met de maand van de binnenstad. 
Een initiatief van de gemeente Hoorn om te komen tot een 
nieuwe binnenstadsvisie. Binnen het bestuur hebben we een 
kleine groep geformeerd die een Binnenstadsvisie in tien 
thema's voor de binnenstad heeft geschreven, althans de 
visie van Oud Hoorn (deze visie voor de binnenstad is te 
downloaden via onze website of af te halen in het Pakhuis). 
Deze aanpak om dit proactief aan te pakken is één van de 
zaken die me erg goed beviel binnen ons bestuur. Naast het 
schrijven van de tien thema's hebben we met een aantal leden 
de thema- en expertavonden van de gemeente bezocht. De 
wijze waarop de gemeente deze avonden had georganiseerd 
verdient een pluim. Het waren goed bezochte avonden met 
geïnteresseerde mensen, de discussies waren levendig en 
betrokken. Daarnaast was het mogelijk om via Facebook te 
reageren op een aantal stellingen. Deze stellingen kwamen 
weer terug op de verschillende avonden. De twee bij het 
project betrokken wethouders waren alle avonden aanwezig.
Dat we een betrokken bevolking en bestuur hebben, heeft 
geleid tot een binnenstad die het behouden waard is 
gebleven. De historische vereniging Alkmaar gebruikt onze 
binnenstad als voorbeeld in het stukje dat u kunt vinden op 
http://www.hvalkmaar.nl/column/alkmaar-de-lucht-in/

Het stukje begint met:
Hoorn heeft het begrepen. De toeristische aantrekkelijkheid 
hangt af van het historische imago. Winkels en jachthavens 
heb je meer. Maar met op de achtergrond een historisch 
sfeervol decor wordt het charmant. Pittoreske straatjes, die 
het verhaal van het verleden vertellen, maken een bezoekje 
aan Hoorn tot een 'event' op zich. Dat imago is lucratief, 
want het brengt toeristisch geld in het laatje. Logisch, dat het 
goed beschermd wordt. Is er in de historische binnenstad 
een nieuwbouwproject nodig, dan mag er niet hoger worden 
gebouwd, dan wat er stond. Tenzij er een ontwerp is, 
waarvan het stadsbestuur meent, dat het een verrijking van 
de stad wordt. De historische gevellijn van Hoorn wordt goed 
bewaakt.

De link en het gehele verhaal hebben we als inspiratie voor 
de binnenstadsvisie aan ons gemeentebestuur gezonden. In 

onze constant veranderende wereld staat de kwaliteit van 
onze binnenstad steeds onder druk. De komende maanden 
gaan we de totstandkoming van de binnenstadsvisie met 
enthousiasme en gedrevenheid volgen. Met onze nieuwe 
digitale nieuwsbrief zullen we onze leden op de hoogte 
houden van de vorderingen rond de binnenstadsvisie. 
Daarnaast zijn alle opmerkingen en ideeën rond de visie 
welkom. Binnen het bestuur zet ik met veel plezier deze 
proactieve aanpak voort, een aanpak die in de toekomst 
goed aansluit op de nieuwe Omgevingswet. In één van mijn 
volgende stukjes 'van de voorzitter' zal ik hier breder op in 
gaan. 

Ik verheug me er op om me de komende jaren als voorzitter 
in te kunnen zetten om de kwaliteit van Hoorn en zijn 
historische kwaliteiten te kunnen bewaken. Dit geldt zowel 
voor onze prachtige binnenstad als nieuwere delen van de 
stad die ook hun historische pareltjes kennen.

Jaap van der Hout

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282 500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag, 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

zie www.westfriesarchief.nl

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00-17.00 uur
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Bij de Voorplaat: Kaap Hoorn
Egbert Ottens (foto omslag: Erik Poffers)

Voor mij was de najaarsledenvergadering van 31 
oktober jl. een bijzondere. Allereerst omdat ik 
na negen jaar de voorzittershamer aan Jaap van 
der Hout mocht overdragen. Meer nog om het 
erelidmaatschap van de vereniging in ontvangst te 
mogen nemen en de mooie woorden die daarbij 
gesproken werden. Door het bestuur, maar ook 

namens het college door wethouder Judith de Jong, wat een bijzondere verrassing was. Het is 
overigens geen echt afscheid. Binnen de vereniging blijf ik actief. Onder andere bij het maken 
van ons Kwartaalblad. Het is dus meer een stap opzij, wat in managementkringen wel demotie 
wordt genoemd. Iets rustiger, meer tijd ook voor andere activiteiten. 
Een hoogtepunt tijdens de vergadering was de toekenning van de waarderingsprijs van Oud 
Hoorn – daar zijn we niet zo scheutig mee – voor een recent gerealiseerd plan: de transformatie 
van het verouderde Liornehuis in het gewaagde Kaap Hoorn. Elders in dit nummer staat een 
interview met de architect, Maarten Overtoom, met een aantal foto's van het complex. 
Toekenning van de prijs onderstreept dat Oud Hoorn breder kijkt dan naar het verre verleden 
voor het bereiken van de verenigingsdoelen. Oud Hoorn wil een positieve club zijn, die 
meedenkt en pro-actief is. En ook in de bres staat voor het behoud van ons erfgoed van na 
de oorlog dat een belangrijk element van die wijken vormt, zoals bijvoorbeeld de Sterflats, 
wijkcentrum De Zaagtand en de Engelbewaarderskerk. En wie weet ooit het verbouwde Kaap 
Hoorn. 
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weken van afschuwelijke bombardementen op 
burgerdoelen, vluchtten binnen enkele weken 
meer dan één miljoen Belgen naar Nederland, 
dat toentertijd slechts zes miljoen inwoners 
telde. De beelden van deze dramatische episode 
doen onwillekeurig denken aan de massale 
vluchtelingenstroom die de afgelopen maanden 
Europa, en ook ons land, binnenkwam. 'Heel 
Belgenland leek richting de grens te strompelen', 
schreef een Brabantse journalist die de ellende van 
nabij aanschouwde. Onder de vluchtelingen in 
1914 bevonden zich veertigduizend militairen die, 
conform de afspraken van de internationale Haagse 
Vredesconferentie van 1907, moesten worden 
ontwapend en geïnterneerd. Daarvoor werd een 
aantal leegstaande kazernes in ons land in gereedheid 
gebracht. De eerste soldaten belandden in Alkmaar. 
De vluchtende burgers werden verspreid over het 
gehele land maar vonden vooral onderdak in de 
zuidelijke provincies. Zij werden ondergebracht 
in inderhaast ingerichte kampen met tenten en 

EgbErt OttEns

Met de tijdelijke crisisopvang in oktober jongstleden 
van een kleine tweehonderd vluchtelingen in De 
Kreek in Bangert-Oosterpolder zou je met de filosoof 
Hegel kunnen verzuchten dat de geschiedenis zich 
herhaalt. Zich helaas soms eindeloos herhaalt. 
Honderd jaar geleden, kort na het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog, ving Hoorn ook ettelijke 
honderden vluchtelingen op. En ook toen was er 
discussie of het wel zou lukken. Of het verschil in 
godsdienstige achtergrond – rooms-katholiek of 
protestant nota bene – of het verschil in karakter 
en taal, tussen West-Friezen en Walen, terwijl het 
merendeel der vluchtelingen Vlamingen waren, niet 
voor problemen zou zorgen. 

Een miljoen vluchtelingen 
Na de val van Antwerpen, oktober 1914, ruim twee 
maanden nadat Duitsland zonder oorlogsverklaring 
de neutraliteit van België had geschonden en na 

bElgiscHE vlucHtElingEn in HOOrn  1914
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barakken, in noodonderkomens als kerken en hallen 
en bij particulieren. De omstandigheden waaronder 
de meesten werden opgevangen waren verre van 
ideaal. Het Nederlandse kabinet, onder leiding 
van premier Cort van der Linden, had rekening 
gehouden met een forse vluchtelingenstroom. Al 
in augustus 1914 waren op verzoek van het rijk 
provinciale comités voor de hulp aan vluchtelingen 
en een overkoepelend landelijk comité gevormd, 
die zich over de mogelijkheden van opvang in hun 
regio bogen. Toch was iedereen verrast over de 
onvoorstelbare omvang van de vluchtelingenstroom. 
Aanvankelijk ontzag het kabinet de noordelijke 
provincies bij de opvang. Het vreesde namelijk dat 
Duitsland ook de neutraliteit van Nederland zou 
schenden, en dat de regering in het kader van de 
landsverdediging gedwongen zou worden grote 
delen van midden Nederland onder water te zetten. 
Men rekende nog steeds, net zoals vijfentwintig 
jaar later, op de deugdelijkheid van de negentiende 
eeuwse Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep van 
de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. In dat geval 
zouden honderdduizenden inwoners van de te 
inunderen gebieden naar het noorden worden 
geëvacueerd, velen naar West-Friesland en de kop 
van Noord-Holland. Mei 1940 werden die plannen 
ten dele alsnog bewaarheid, al werd van het onder 
waterzetten uiteindelijk afgezien.1 

West-Fries Vluchtelingencomité
Medio september 1914 vond in Hoorn de 
oprichtingsvergadering van een West-Fries 
vluchtelingencomité in 'De Doelen' plaats.2 Het 
initiatief daartoe werd genomen door dokter Van 
der Leijden en dominee Boenders, beiden uit 
Abbekerk. Ruim een week later stemden 'hoogere 
autoriteiten' met de activiteiten van het comité 
in, op voorwaarde dat het zich zou beperken 
tot de dorpen in het gebied. Hoorn, Enkhuizen 
en Medemblik mochten niet worden betrokken, 
vermoedelijk vanwege de vrees dat de inundatie 
van de waterlinie werkelijkheid zou worden en dan 
een beroep op hun opvangcapaciteit moest worden 
gedaan. De Hoornse dominee A. Klaver werd 
voorzitter van het comité, dokter Van der Leijden 
vice-voorzitter, dominee Boenders secretaris en 
de Horinezen E.D. Rink, tweede secretaris en A.J. 
Kernkamp penningmeester. Verder traden tot het 
comité toe de dames De Jager Meezenbroek-van 
Beverwijk uit Wijdenes, Boenders (Abbekerk) en 
Van den Berg (Midwoud), de Enkhuizer predikant 
ds. Hoek en H. J. Avis uit Midwoud. 

Prompt onenigheid… 
Helaas, alle goede bedoelingen van het comité 
ten spijt, bleek al snel een onoverbrugbaar 
verschil van inzicht over het opvangen van de 
vluchtelingen. De bezwaren kwamen vooral uit 
rooms-katholieke hoek. De bij de vergadering 
aanwezige katholieke geestelijken drongen aan op 
de opvang van rooms-katholieke vluchtelingen in 
roomse gezinnen en communiteiten. Bovendien 
waren ze niet bereid zitting in het comité te 
nemen, dat zich 'de inkwartiering, al of niet in 
gezinnen, van Belgische vluchtelingen in West-
Friesland' tot doel stelde. 'Zooveel mogelijk in 
overeenstemming met de wenschen van helpers 
der hulpbehoevenden en met inachtneming van 
het verlangen der hulpbehoevenden. Voor hen 
die prijs stellen op een katholieke omgeving, zal 
men trachten een r.-k. tehuis te vinden.' Daartoe 
wilde het comité sub-comités in de verschillende 
gemeenten oprichten en werd een dringende 
oproep gedaan op de 'bekende offervaardigheid 
van de bewoners van West-Friesland.' Het Hoornse 
college van burgemeester en wethouders en de 
regenten van het Stadsziekenhuis stelden het 
Buitengasthuis als quarantaineopvang beschikbaar, 
terwijl de Hoornse gemeenteartsen belangeloos 
medische zorg aanboden. 

bElgiscHE vlucHtElingEn in HOOrn  1914

 

Leo Gestel, Belgische 

vluchtelingen

De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie



162

prijzenswaardige doel zou gehouden worden, dan 
zou er zonder twijfel mild gegeven worden. Voor 
de gelden zou men dan zulke kinderen kunnen 
besteden in stichtingen, weeshuizen enz., waar men 
het voordeel heeft ze te stellen onder leiding van 
menschen die in het verzorgen en opvoeden van 
andermans kinderen meer geoefend zijn en waar 
men bovendien niet de moeilijkheid heeft van de 
woningtoestanden, die over 't algemeen in onze 
streken zoo schitterend niet zijn.' 

Kennelijk ontplooiden in Hoorn ook particulieren 
buiten het West-Friese comité om initiatieven 
voor de opvang bij hen thuis. Naar verluid lagen 
daar niet altijd filantropische overwegingen aan 
ten grondslag. Het blijkt dat de overheid daar in 
bepaalde gevallen een kleine geldelijke vergoeding 
voor gaf. Op 8 oktober 1914 deed dominee 
Hoek in dezelfde Enkhuizer Courant een dringende 
oproep de werkzaamheden van het comité niet in 
de wielen te rijden. En de afspraak van het comité 
met de overheid te eerbiedigen dat het werk van 
het comité zich diende te beperken tot de dorpen 
in West-Friesland. Daarom richtte het comité zijn 
pijlen voor de opvang op de dorpen en voor het 
geld op de inwoners van de drie steden. 

Voorbereiding opvang in Hoorn 
De dominee liep echter achter de feiten aan. 
Al de volgende dag, vrijdag 9 oktober 1914, 
nam de gemeente Hoorn maatregelen om 
zeshonderd vluchtelingen op te vangen. De 
school aan de Kruisstraat werd ontruimd. De 
leerlingen kregen de komende tijd les in het 
gebouw van de oude HBS. Het lokaal van de 
Vereniging tot Evangelisatie, de Doopsgezinde kerk 
aan de Ramen, de Muziekschool en het gebouw 
van de Gymnastiekschool werden eveneens in 
gereedheid gebracht. In de vroegere boekwinkel 
van Bakker, op de hoek van de Muntstraat en de 
Nieuwstraat, kwam een informatiebureau, waar 
vluchtelingen inlichtingen over hun familieleden 
konden opvragen. Door de chaotisch verlopen 
vlucht waren velen hun familie kwijt geraakt. 
Ook de Noorderkerk werd aangeboden, waarin 
driehonderd mensen opgevangen konden worden. 
Omdat er echter geen verwarming was, werd daar 
vooralsnog van afgezien. Na de winter wellicht.

De eerste vluchtelingen in Hoorn
Nog dezelfde avond arriveerden volgens De Nieuwe 
Courant, Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor 
West-Friesland, 109 personen op het station van 

… over godsdienst en karakterverschillen
De Enkhuizer Courant, Algemeen Nieuws- en 
Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier van 
zaterdag 19 september 1914, doet uitgebreid 
verslag van de onenigheid. 'De vergadering te 
Hoorn heeft dan ook wel geleerd, dat er bezwaren 
bestaan, die moeilijk te ondervangen zijn. Het is 
ook een groot verschil het karakter der Walen en 
de Westfriezen! Het grootste bezwaar zit wel in het 
verschil van godsdienst, waardoor het opnemen 
van een andersdenkende, vooral van een kind, 
dat opvoeding en onderwijs behoeft, een niet te 
onderschatten moeilijkheid oplevert. Wij geven 
hier niet een persoonlijk gevoelen, doch wat wij 
als de vox populi vernamen. En daarmee moet 

toch stellig rekening worden gehouden, hoewel 
tot op zekere hoogte de publieke opinie geleid 
kan en moet worden. De zaak is deze. Wanneer 
in een streek als de onze een invasie kwam van 
vluchtelingen, zooals Zuid-Limburg en Zeeuwsch-
Vlaanderen thans kennen, zou stellig niemand onzer 
weldadig gezinde ingezetenen zich aan den plicht 
der naastenliefde onttrekken. Zooals deze thans 
wordt voorgesteld krijgt ze iets kunstmatigs, hoewel 
volkomen gemotiveerd, waarbij niet onmiddellijk 
het hart, maar ook het verstand spreekt, waardoor 
men vooraf aan het beredeneeren en overleggen 
gaat en men weet, als onze bevolking overlegt, dan 
duurt dat zeer lang en komt men soms niet spoedig 
aan een eind. Toch voelt men wel, dat er iets gedaan 
moet worden en men zegt, zie, wanneer er een 
algemeene collecte voor dit inderdaad goede en 
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allen bestemd voor Enkhuizen. Alle wagens waren 
onverlicht; op den bodem lagen de menschelijke 
wezens! 't Was een in-treurig gezicht.'

De opvang in Het Park
Een verslaggever van de Medemblikker Courant 
doet op 24 oktober verslag van de opvang in Het 
Park. 'Zoo 'meldden' we ons Zondagmiddag aan 
den toegang tot één der Parkzalen te Hoorn, en 
toen we het doel van ons bezoek hadden kenbaar 
gemaakt, om in de pers eenige indrukken weer 
te geven 'van de Belgen', was de Commandant 
van de wacht gaarne bereid om ons toegang te 
verleenen. Bij ons binnentreden keek men eerst 
nog ietwat verwonderd, maar spoedig waren we 
met verschillende families druk in gesprek en 
gevoelden ons thuis onder hen. In lange rijen 
stonden daar de eettafels, met aan weerszijden 
eenvoudige stoelen, maar alles even zindelijk. En 
achter de tafelrijen de slaapplaatsen, matras aan 
matras, waarop de dekens waren uitgespreid, en 
waar tevens de diverse pakken lagen: het eenige 
bezit bijna, wat de stumpers bij hun vlucht hadden 
kunnen meenemen. Typisch gezicht, al die families 
daar door elkaar levend, als één groot gezin. 
Kindertjes, aardige krullekopjes, moegespeeld, 
lagen reeds te dommelen, toen we omstreeks vijf 
uur binnentraden. Weer anderen vermaakten zich 
met speelgoed, hun door de Commissie, die toch 
zoo volop voor hen zorgt, al spoedig verstrekt. 
De vrouwen wat aan den arbeid: de tafels in 
orde maken voor 't avondeten. En in groepjes de 
mannen, druk in gesprek, of zich vermakend met 
de kindertjes, die zich niet bewust zijn van den 
treurigen toestand. Wat toch feitelijk een in-treurig 
gezicht, die gemengde bevolking, vér van hun 
haardsteden gevlucht, toen daar het oorverdoovend 
gebulder der kanonnen boven hun stad losbarstte, 
nu eenige dagen geleden. Of ze geleden hadden, 
de stumpers! Zeker, nu fleurden ze door een 
liefderijke behandeling wat op, maar 't lijden was 
hun aan te zien, die gewone menschjes, voor 't 
meerendeel behoorende tot de arbeidersklasse uit 
Antwerpen, de groote havenstad, en hare omgeving 
van dichtbevolkte wijken.' Eerder die middag had 
de burgemeester gevraagd wie naar Antwerpen 
terug wilde keren nu de vijandelijkheden om de 
stad waren gestaakt. Slechts 'twee oudjes' staken 
de hand op, waarop nadat 'de commandant' was 
vertrokken druk op beiden werd ingepraat. Hier 
was het rustig en veilig. 
Nadat de vluchtelingen nogmaals voor de opvang 
bedankten, namen de verslaggevers áfscheid van 

Hoorn 'die treurige meededelingen gaven omtrent 
hun vlucht uit Antwerpen. De weinige bagage, 
in slopen en doeken gepakt, was 't eenige dat 
ze hadden kunnen mede nemen. 't Was een 
droevige optocht, aangestaard door een dichte 
menschenmassa. Geen geluid ging op, toen de 
verdrevenen passeerden; meewarige blikken 
getuigen van diep medelijden met al dat leed. Door 
't medelijdende publiek werden aan de kinderen 
chocolade in de hand gestopt. De commissie onder 
leiding van den voorzitter, zorgde voor erwtensoep 
en rijstebrij.' Achttien kinderen werden voor één 
nacht in het Buitengasthuis ondergebracht. De 
volgende dag werden ze naar tehuizen in Abbekerk 
en Wijdenes gebracht. 

Twee dagen later, op zondagavond, kwam een 
trein met 350 vluchtelingen aan uit Antwerpen, 
Mechelen en Leuven. Nadat er eten en drinken was 
bezorgd, reed de trein door naar Enkhuizen. 'De 
meesten hadden vrijwel niets bij zich', schrijft onze 
verslaggever. 'De gevluchten uit Antwerpen hadden 
geen tijd iets in te pakken. Elk redde zijn lijf uit 
dien hel van ellende. Zoo stoven vaak de leden van 
één gezin uit elkander en kwamen op verschillende 
punten Nederland binnen.' Middernacht passeerde 
nog een trein het station van Hoorn op weg naar 
Enkhuizen. 'Hij bestond uit een 10-tal goederen- en 
veewagens, overvol met mannelijke uitgewekenen; 
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Terugkeer naar België
Onderhandelingen tussen de Duitse bezetter en 
de Belgische regering leidden ertoe dat vanaf 
eind oktober 1914 een toenemend aantal 
vluchtelingen naar hun vaderland terugkeerde. 
Zij gaven er de voorkeur aan boven een verblijf in 
vluchtelingenkampen in Ede en Nunspeet, waar ze 
voor langere tijd konden worden opgevangen. 
Maandag 26 oktober 1914 vergaderde het West-
Friesch Vluchtelingencomité. Aan de orde was 
de vraag, nu het merendeel van de vluchtelingen 
huiswaarts was gekeerd, of het comité ontbonden 
kon worden. Het antwoord was ontkennend. 
Het comité wilde aan zijn 'moreele en finantieele 
verplichtingen tegenover 40 tot 50 vluchtelingen 
blijven voldoen, terwijl het zijn zorg ook zal 
wijden aan die rijksvluchtelingen, voornamelijk 
in de buitengemeenten, die met toestemming der 
burgemeesters aldaar, bij particulieren worden 
ondergebracht, en daardoor de regeeringszorg 
zal verlichten.' De ongeveer tachtig gezinnen die 
het comité hadden aangeboden weeskinderen 
of kinderen waarvan de ouders zoek waren, in 
hun gezin te willen opnemen, ontvingen bericht 
dat van hun aanbod geen gebruik zou worden 
gemaakt omdat de kinderen voornamelijk in 
rooms-katholieke tehuizen waren ondergebracht. 
Geleidelijk aan doofden de activiteiten van het 
comité. 

Dankbetuiging 
Ook op 26 oktober betuigde Hoorns burgemeester 
A.A. de Jongh in een advertentie in De Nieuwe 
Courant aan de ingezetenen 'zijn beleefden dank 
voor hunne krachtige medewerking om de hier 
gehuisveste Belgische vluchtelingen van kleeding 
en andere benoodigdheden te voorzien.' 

Uiteindelijk bleef Nederland gedurende de gehele 
oorlogsperiode aan meer dan honderdduizend 
Belgen opvang en huisvesting bieden. Nadat veel 
vluchtelingen in 1915 waren teruggekeerd, legden 
de Duitsers een tweehonderd kilometer lang 
prikkeldraadhek aan langs de Belgisch-Nederlandse 
grens, waar 2000 volt op werd gezet. Meer dan 
duizend vluchtelingen moesten het passeren van 
het stroomhek met de dood bekopen. 

        

de stumpers, die het volgens hun zeggen 'zo goed' 
hadden.' 'En geloof ons meneer – als Holland eens 
oorlog krijgt – dan kome jullie maar naar ons, 
we zullen in België de Hollanders even hartelijk 
ontvangen. We zullen 't nooit nee nooit vergeten 
wat Holland deed voor ons arm Belgenland.' 
Nog 61 vluchtelingen vonden donderdag 15 
oktober 1914 onderdak in Zwaag. Daar werden 
zij ontvangen door een comité bestaande uit 
burgemeester Dibbits, de pastoor en de beide 
dorpsschoolhoofden. In de kolfbaan werden de 
gasten onthaald op warme erwtensoep. Meer dan 

een week waren ze onderweg geweest vanuit het 
aan Antwerpen grenzende Borgerhout. De dag 
tevoren waren ze per trein van Bergen op Zoom 
naar Amsterdam gereisd en 's avonds per trein 
doorgestuurd naar Hoorn. Inderhaast werd in 
Zwaag onder voorzitterschap van de burgemeester 
een Algemeen Steuncomité opgericht, dat zich 
belastte met de inzameling van kleding en andere 
benodigdheden. 
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1 Kwartaalblad Oud Hoorn, 2014-4; Egbert Ottens, oorlogevacués in de meidagen van 1940

2 De tekst is voor een belangrijk deel gebaseerd op de gedigitaliseerde krantencollectie van het Westfries Archief
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EduardO HOOgbruin

Op de hoek de Weel-Westersingel, daar waar eens 
de joodse begraafplaats zich bevond, werd op 
27 november jl. een gedenkteken geplaatst. Een 
bijzonder beeld als teken van herinnering aan een 
gemeenschap die in Hoorn ruim drie en een halve 
eeuw levend aanwezig is geweest. 
In de middeleeuwen, maar vooral in de eeuw 
daarop volgend, kwamen vanuit Spanje en Portugal, 
via Duitsland (Hamburg), Sefardische joden naar 
Nederland. Veelal Portugese en Spaanse handelaren, 
die de weg in de Europese en wereldhandel 
vaak goed kenden en ook hun talen spraken. De 
betrekkingen tussen Hamburgse kooplui en de stad 
Hoorn waren in de middeleeuwen al ruimschoots 
aanwezig en via diezelfde weg vonden de joodse 
handelslui nu fysiek hun weg naar West-Friesland 
waar sommigen zich vestigden.1 Een deel van deze 
Portugese joodse handelaren bezat uiteindelijk, in 
de zeventiende eeuw, een kwart van de aandelen 
van de VOC, en het is dan ook niet geheel 
verassend dat zij zich onder meer vestigden in de 
steden waar VOC-kamers actief waren. Een eeuw 
na de komst van de eerste Portugese joden kwamen 
ook de vaak armere, Duitse Asjkenazische joden. 
De eerste bron die spreekt over joden in Hoorn 
is de kroniek van Velius, die in het jaar 1566 de 
'Jeudestraet' noemt 2. Een andere, onbekende bron 
spreekt over het vestigen van de Portugese joden in 
1622. De naam Jeudje herinnert nog altijd aan de 
plek waar zij woonden. In 1631 verkregen enkele 
joden het poorterschap van de stad.
De komst van joden naar de Republiek was niet 
overal en door iedere stad of dorp gewild. Joden 
konden zich dan ook niet overal vrij vestigen. De 
Staten van Holland en West-Friesland maakten 
een initiatiefontwerp van een 'jodenreglement'. Dit 
reglement is echter nooit van kracht geworden. 
Uiteindelijk mocht iedere stad of dorp eigen regels 
maken. Daarbij was het wel verboden om joden 
een onderscheidend teken op te leggen. In Hoorn 
waren de joden welkom en verleende de stad in 
1632 een charter aan Portugese joden uit Hamburg. 
Zij mochten handeldrijven maar toen zij echter 
al snel zeer succesvol bleken in de detailhandel, 
kwam daar een jaar later al weer een verbod op. 
Wel kregen de eerste joden, zoals vermeld, in 
die jaren het poorterschap, waardoor zij volledig 
inwoner van de stad werden. 
Hoorn kende lange tijd de grootste joodse 
gemeenschap in de mediene (de provincie, boven 
het IJ). De bloeitijd van het joodse leven in Hoorn 

JOdEn En dE JOOdsE bEgraafplaats in HOOrn

Monument op de plek van de voormalige joodse begraafplaats. Hoek de Weel-

Westersingel. Het monument meet 1,50 x 0,90 meter. Beeldhouwer Lex Pott is de 

ontwerper. Het Hoornse bedrijf Jan Reek Natuursteen vervaardigde het monument. 

De zaagsneden aan voor- en achterzijde zijn in diverse richtingen gemaakt, waardoor 

er in het midden van de plaat 'gaatjes' ontstaan. Door het monument op een 

bepaalde manier t.o.v. de zon te positioneren, ontstaat er afhankelijk van de stand 

van de zon iedere keer als men erlangs loopt een ander beeld, doordat de zon er 

steeds anders in en doorheen schijnt. 
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Hoorn begraafplaatsen ingericht. In Hoorn werd 
aan de Jodensingel (later Westersingel) in 1778 een 
begraafplaats ingewijd. Al eerder werd in Hoorn in 
1776 Mozes ben Abraham begraven, en zelfs bleek 
er een steen te zijn met een opschrift uit 1762.5 
Begraven werden de joden uit Hoorn voorheen in 
Enkhuizen waar men sinds 1738 een begraafplaats 
had. Door de eeuwen heen zijn er vele joodse 

stadsgenoten ter grave gedragen aan het Weeltje 
bij de Westersingel, ook toen het aantal joden in 
Hoorn al sterk was afgenomen. In 1953 werd het 
lijkenhuisje naast de begraafplaats verkocht. De 
nieuwe eigenaar, woonachtig in het naastgelegen 
huis, gebruikte dit vervolgens als garage, met als 
tegenprestatie dat hij wat toezicht zou houden op 
de begraafplaats, die door de plaatselijke jeugd 
met regelmaat als speelplaats werd gebruikt. Ook 
was er de overeenkomst dat bij een begrafenis, 
waarvan men verwachtte dat deze nog maar 
zelden plaats zou vinden, het huisje tijdelijk ter 
beschikking zou worden gesteld.6 Ook de heer 
A. Salomons jr., die op meerdere plekken in ons 
land, begrafenissen leidde, memoreerde vlak na de 
oorlog een begrafenis in Hoorn waaraan hij goede 
herinneringen koesterde. Joodse begrafenissen 

lag tussen 1775 en 1860. In die tijd was zij in 
grootte de dertiende joodse gemeente in Nederland 
geworden, met halverwege de negentiende eeuw 
zo'n 450 joodse inwoners. In 1780 werd aan 
de Italiaanse Zeedijk een synagoge gebouwd. 
Amsterdam telde in het begin van de negentiende 
eeuw 31.000 joden, Rotterdam 2.113, Den Haag 
1.871 en de rest van Nederland telde in die dagen 

14.649 joodse inwoners.3 Al voor de twintigste eeuw 
was de gemeenschap in Hoorn afgenomen door 
arbeidsmigratie. In de Tweede Wereldoorlog werden 
de joodse inwoners gedwongen naar Amsterdam te 
verhuizen, vanwaar zij naar Westerbork werden 
gebracht, om uiteindelijk in de Duitse kampen om 
te komen. Slechts een klein aantal joden ontkwam 
aan de nazi-terreur.

Joden waren tot aan het Emancipatiedecreet van 
1796 waarbij aan hen, door het parlement van 
de Bataafse Republiek, burgerrechten werden 
geschonken, in de steden verantwoordelijk voor 
hun eigen interne organisaties, waaronder de zorg 
voor eigen onderwijs, zorg, deel van de rechtspraak 
en religieuze leven.4 Daarnaast mochten de joden 
tot in de 18e eeuw niet tot de gilden toetreden, 
met uitzondering van onder andere het boek- 
en drukkersgilde. Die eigen verantwoordelijkheid 
leidde tot de oprichting van diverse organisaties, 
niet alleen op het gebied van de synagoge en het 
geestelijke leven, maar ook op het gebied van zorg, 
welzijn, onderwijs, een vrouwengenootschap en 
binnen de begrafenissector.

De joodse begraafplaats
Voor het begraven van de joodse inwoners in West-
Friesland werden in Medemblik, Enkhuizen en 
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teraardebestelling van hun dierbaar familielid in 
Hoorn. 
Enkele jaren na de oorlog werd de kleine joodse 
kerkelijke gemeente van Hoorn samengevoegd 
met die van Enkhuizen. Nog weer later ging de 
gecombineerde gemeente op in die van Alkmaar. 
De synagoge aan de Italiaanse Zeedijk werd tijdens 
de oorlogsjaren buiten gebruik gesteld, verkocht 

en later, in 1953, afgebroken. In de gevel van 
de nieuwbouw aan de Italiaanse Zeedijk 122 
is, ter herinnering aan het tragische lot van de 
joodse gemeenschap in Hoorn, een gedenksteen 
aangebracht. 

Op blz. 198 ziet u enkele foto’s van de onthulling 
van het monument ter plaatse van de voormalige 
joodse begraafplaats.

vonden veelal op zondag plaats. In Hoorn kwam 
dit nog maar zo weinig voor, dat men de klokken 
van de kerken ging luiden. Ook viel op dat veel 
van de aanwezigen christenen waren, die volgens 
de heer Salomons nog keurig een zwarte hoge hoed 
droegen terwijl dit oude gebruik door veel van de 
joodse bezoekers niet meer werd gevolgd.7

Asjkenazische joden plaatsen op hun graven in 

hoofdzaak staande stenen, terwijl de Sefardische 
joden een voorkeur hebben voor liggende stenen.8 
In Hoorn bestond de begraafplaats uit drie lagen. 
Joodse begraafplaatsen worden niet geruimd, 
vanwege de eeuwige grafrust. Belangrijk is de band 
met het voorgeslacht. Alleen als de overheid het 
eist kunnen de graven verplaatst worden. Zo ging 
het ook met de begraafplaats in Hoorn. Op verzoek 
van de gemeente werd in 1968 begonnen met 
het verplaatsen van de 614 graven in overleg met 
het Opperrabbinaat, onder voorschriften van de 
Halacha, de joods religieuze wet, naar de nieuwe 
algemene begraafplaats aan de Berkhouterweg. 
De reden voor de verplaatsing was, zoals in 
zoveel steden, de naoorlogse staduitbreiding. De 
voorbereidingen voor de overplaatsing namen 
meerdere jaren in beslag. Zo plaatste in 1966 de 
permanente commissie van algemene zaken van 
het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, een 
advertentie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, 
waarin nabestaanden verzocht werden hun wensen 
kenbaar te maken.9 In 1969 sprak Opperrabbijn 
Berlinger zijn waardering uit naar de gemeente 
Hoorn over de zorg die men aan de doden 
had betracht en het respect dat er was voor de 
godsdienstige voorschriften.10 Men had alle graven 
overgebracht naar een eigen plek op de Algemene 
Begraafplaats, waar voor nog drie overledenen 
plek gereserveerd werd. Dat er nog jaren na het 
overbrengen van de graven vraag zou zijn naar 
een plek op de joodse begraafplaats in Hoorn, 
getuigt een rouwadvertentie in het NIW van 1983, 
waarin de familie Sarlui kennis geeft van een 
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klasse. Het schip heeft als krachtbron een 6 cilinder 
Caterpillar-dieselmotor met een vermogen van 254 
pk. Voor het ontwerp van het schip tekenden de 
Gebr. Damen van de gelijknamige scheepswerf 
te Hardinxveld. Vanaf het moment dat de Hessel 
Snoek in 1971 bij de KNZHRM in gebruik werd 
genomen tot aan de buitendienststelling in 1998 is 
het schip op Urk gestationeerd geweest.
In 2013 werd door de KNRM op leasebasis een 
nieuwe reddingboot bij de brandweer afgeleverd. 
Het gaat om een reddingboot van de Nikolaas 
II-klasse als vervanger van de Hessel Snoek en 
de Hayo van Reddingbrigade Notwin. De Hessel 
Snoek werd vervolgens door de Hoornse brandweer 
overgedragen aan Archeologie West-Friesland. 
Deze dienst heeft het schip in gebruik genomen 
om daarmee onderwaterarcheologie uit te voeren. 

De Suzanna
Een tweede reddingboot die een aantal jaren geleden 
maandenlang de haven van Hoorn als ligplaats had 
gekozen, is de Suzanna. Ook de Suzanna had een 
respectabele staat van dienst achter de rug bij 

de toenmalige Koninklijke Noord- Zuidhollandse 
Redding Maatschappij. En niet alleen op het 
reddingstation te Den Helder wat geruime tijd de 
thuisbasis was van de Suzanna. 
Op 30 oktober 1968 werd bij scheepswerf 
Gebr. Niesten te Delfzijl de zelfrichtende 
motorreddingboot Suzanna te water gelaten. Het 
schip kon worden gebouwd dankzij een legaat van 
C. Timman en werd vernoemd naar mevr. Suzanna 
P. N. Wolff. De Suzanna was de laatste van een serie 
van vijf schepen, waarvan de 'Carlot' als eerste in 
1960 in de vaart kwam. 
Het schip werd op 14 december 1968 in dienst 

frans Zack

In tegenstelling tot b.v. Medemblik, Andijk en 
Enkhuizen heeft Hoorn geen officieel reddingstation 
van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij. Natuurlijk zijn er de vrijwilligers 
van Notwin en de brandweer die met hun snelle 
boten paraat staan om in noodgevallen uit te varen. 
Ondanks dat Hoorn dus geen officieel KNRM-
reddingstation heeft, zijn er toch regelmatig 'echte' 
reddingboten die in de Hoornse haven afmeren.
Het gaat dan om schepen die door de KNRM of de 
toenmalige KNZHRM zijn afgestoten. Dat wil niet 
zeggen dat deze schepen geheel zijn opgebruikt 
maar eerder doordat er zich nieuwe technieken 
hebben aangediend. Veelal zijn die nieuwe boten 
sneller, wendbaarder en voorzien van de meest 
moderne navigatie- en communicatieapparatuur. 

Hessel Snoek
In Hoorn kon men al in 1999 voor het eerst kennis 
maken met een door de KNRM afgeschreven 
schip. Het ging hierbij om de Hessel Snoek, een 

reddingvlet die op Urk gestationeerd was geweest 
en die voor ƒ200.000.- werd aangeboden. Dit 
schip werd door de gemeente Hoorn aangekocht 
en in gebruik genomen bij de Hoornse brandweer 
ter vervanging van de '661' die al in 1983 werd 
aangeschaft.
Naamgever van het schip, de heer Hessel Snoek, 
was de inmiddels in 1970 overleden eerste schipper 
van het reddingstation Urk. Als dank voor het feit 
dat schipper Snoek zijn hele leven heeft ingezet 
voor zijn medemens op zee kreeg het schip zijn 
naam. De Hessel Snoek is een motor-reddingvlet 
van het type 'IJsselmeer' in de Spaanderbank-

HistOriscHE rEddingbOtEn mErEn af in HavEn van HOOrn
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gesteld en kreeg als thuishaven het reddingstation 
Den Helder waar het tot 1997 dienst heeft gedaan. 
De schepen van het type 'Carlot' vormden een 
revolutie op het ontwerpgebied van reddingboten 
daar zij over een gesloten stuurhuis beschikten. 
Tot op dat moment stonden de bemanningsleden 
altijd buiten in weer en wind. Mede hierdoor 
waren deze schepen zo succesvol dat ze zo'n 
40 jaar de ruggengraat hebben gevormd van de 
reddingstations langs de Noordzeekust.
De Suzanna heeft een waterverplaatsing van 59 
ton en wordt aangedreven door twee Kromhout 
dieselmotoren met een vermogen van 140 pk. elk.
Gedurende de periode dat de Suzanna in 
actieve dienst is geweest heeft het schip tal van 
spectaculaire reddingen verricht, vaak onder zeer 
barre weersomstandigheden met stormen tot 
windkracht 12.
Nadat de Suzanna in 1997 uit de vaart was genomen 
werd zij in 1998 overgenomen door de IJslandse 
Reddingmaatschappij 'Icelandic Association for 
Search and Rescue' met als thuishaven Rauferhofnur 
aan de noordoostkust van IJsland. Eerder waren al 

de reddingboten Gebroeders Luden en de Bernard 
van Leer in IJslandse handen overgegaan. 
Bij de verkoop van de Suzanna werd de afspraak 
gemaakt dat als de IJslanders het schip niet meer 
nodig hadden het weer ter verkoop zou worden 
aangeboden aan de KNRM. Die dag kwam in 2008 
en dat was voor de Hoornse compagnons Regina 
van Raalte en Niels Mulder de kans het schip aan te 
kopen. Daar men op IJsland het niet zo nauw had 
genomen voor wat onderhoud betreft moest het 
schip eerst van de nodige roest worden ontdaan. 
Momenteel vaart de Suzanna weer in al haar glorie 
op de Wadden waar er allerlei trips mee gemaakt 

kunnen worden. En dat niet alleen want b.v. ook 
voor asverstrooiing kan het schip worden ingezet. 
 
De Zeemanshoop
Het derde schip in de kleuren van de KNZHRM 
dat in de haven van Hoorn te zien is geweest is 
de 'Zeemanshoop'. Met als bouwjaar 1925 is het 
één van de oudste nog varende (ex)reddingboten 
in ons land. Het schip vormde een geschenk van 
het College Zeemanshoop ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan. Het werd gebouwd bij N.V. 
Scheepsbouw-maatschappij v/h fa. H. Schouten 
te Muiden. Gedurende de periode dat het schip 
in actieve dienst was heeft het achtereenvolgens 
Scheveningen, Hindeloopen en Nijkerk als 
thuishaven gehad. 
Vooral de Tweede Wereldoorlog heeft een stempel 
gedrukt op de historie van het schip. Dat begon al 
aan de vooravond van de capitulatie van ons land 
toen het schip tal van personen, waaronder de Britse 
marineattaché, heeft helpen ontsnappen. Onder het 
geweld van afweergeschut wisten de opvarenden 
over te stappen op een Engels marineschip voor 

de kust van Scheveningen. Nadat de Zeemanshoop 
was afgemeerd in Scheveningen moest er voor de 
tweede keer die dag worden uitgevaren. Op deze 
reis werden veertien Nederlandse marineofficieren 
en vijf Franse militairen in veiligheid gebracht. De 
passagiers waren verdeeld over de Zeemanshoop en 
het vissersschip Johanna. Het was de bedoeling dat 
deze mensen in open zee zouden worden opgepikt 
door de Nederlandse torpedobootjager Z5. Dit 
schip kwam echter niet opdagen en vervolgens heeft 
de Johanna de passagiers van de Zeemanshoop aan 
boord genomen en is doorgevaren naar het Engelse 
Falmouth.

HistOriscHE rEddingbOtEn mErEn af in HavEn van HOOrn
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Nog diezelfde dag voer de Zeemanshoop voor 
de derde keer uit om pas na vijf jaar terug te 
keren. Met aan boord 42 vluchtelingen, waarvan 
24 joodse, werd het schip min-of-meer gekaapt 
door vier Engelandvaarders. Gedurende de verdere 
oorlog deed het schip dienst als communicatie-
vaartuig bij de Engels marine. Eind juli 1945 
keerde de Zeemanshoop terug in ons land. De 
nodige schade, o.a. aan de motor, die het schip 
gedurende de oorlog had opgelopen werd op 
de Rijkswerf Willemsoord te Den Helder onder 
handen genomen. Na deze hersteloperatie heeft 
het welhaast onverslijtbare schip nog tot 1971 
dienst gedaan bij de KNZHRM met Urk als laatste 
thuishaven. 
De Zeemanshoop had oorspronkelijk een 2-cilinder 
Kromhout dieselmotor met een vermogen van 
44 pk. als aandrijving. In 1952 werd deze motor 
vervangen door een 3-cilinder Gleniffer met een 

vermogen van 60 pk. Deze krachtbron heeft in 
2002 op zijn beurt moeten plaats maken voor een 
6 cilinder Volvo Penta met een vermogen van 120 
pk. Nadat het schip door de KNRM was afgestoten 
heeft het diverse eigenaren gehad. Momenteel is 
het schip in handen van de Stichting Neeltje Jacoba 
die het in de originele staat heeft teruggebracht. De 
Zeemanshoop heeft tegenwoordig als thuishaven 
de Museumhaven Zeemanshoop in Ballum op 
Ameland.
Inmiddels heeft de KNRM in 2000 een nieuwe 
Zeemanshoop in gebruik genomen. Dit 
hypermoderne schip kon worden gebouwd 
dankzij een legaat dat werd nagelaten door de heer 
Wim Belinfante. Samen met zijn zuster Ada wist 
hij op 14 mei 1940 met de Zeemanshoop naar 
Engeland te ontkomen. Bij de schenking was als 
voorwaarde gesteld dat het nieuwe schip de naam 

Zeemanshoop zou krijgen omdat het schip met die 
naam ongetwijfeld hun leven heeft gered.

Brandaris
Als vierde in deze rij van legendarische reddingboten 
die in de haven van Hoorn waren afgemeerd, de 
Brandaris. Met zijn bouwjaar 1923 is dit schip nog 
ouder dan de Zeemanshoop en het is dan ook met 
recht een stuk varend historisch erfgoed. Het schip 
werd vernoemd naar de eerste Brandaris die in 
1921 met man en muis verging. 
Zoals de naam al doet vermoeden heeft het schip 

onverbrekelijke banden met Terschelling en zijn 
gelijknamige vuurtoren. De bouw van het schip 
werd mogelijk gemaakt door een schenking 
van de Stichting Hulp na Onderzoek. Het werd 
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gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw 
Maatschappij te Amsterdam. Oorspronkelijk werd 
het aangedreven door twee 1-cilinder Kromhout 
ruwoliemotoren. In 1949 kreeg het twee Gleniffer 
diesels met een vermogen van 140 pk. ieder. Vrijwel 
zijn gehele actieve loopbaan heeft de Brandaris 
Terschelling als thuishaven gehad. Dat was van 
1923 tot 1961 waarna het schip tot 1965 naar 
Scheveningen werd overgeplaatst. 
Nadat het schip in 1966 van de sterkte was 
afgevoerd kwam het in particuliere handen. De 
nieuwe eigenaar verbouwde het schip zo grondig 
dat het nog nauwelijks als de Brandaris herkenbaar 
was. In deze periode voer de Brandaris ook op de 
Wadden en deed dan regelmatig Terschelling aan. 
Daar wilde men dat het schip op het eiland zou 
terugkeren als cultureel monument. Het kwam 
echter niet te koop totdat in 2010 een nieuwe 
eigenaar wel van het schip af wilde. 'Stichting 
Behoud oudste reddingboot ter Wereld' kreeg het 
schip voor een symbolische prijs in handen en de 
restauratie kon beginnen.
Dit was ook de reden dat het schip in het voorjaar 
van 2014 in de Hoornse haven te zien is geweest. 
Hier werd het interieur door scheepstimmerman 
Marcel Mook, in samenwerking met Leerbedrijf 
Oostereiland, onder handen genomen. Vervolgens 
ging het schip naar Scheepswerf Kramer in 
Zaandam waar het bedrijf Nimos de motoren weer 
operationeel maakte. In mei 2014 kon het schip in 
zijn volle glorie en op eigen kracht terugkeren naar 
Terschelling. Ook dit stuk varend cultureel erfgoed 
is te huur voor allerlei doeleinden waardoor de 
exploitatie mogelijk wordt gemaakt.
Eind september 2015 was de Brandaris weer even 
terug in de haven van Hoorn. Hier moest o.a. een 
defecte lenswaterpomp worden vervangen. Op 
zaterdag 3 oktober kon de reis naar thuishaven 
Terschelling weer ondernomen worden.

Aangesloten bij NVORG.
De meeste eigenaren van historische reddingboten 
zijn aangesloten bij wat officieel heet: Nautische 
Vereniging Oude Reddings Glorie, kortweg de 
ORG. In de statuten van deze vereniging staan de 
voornaamste doelstellingen omschreven: 'Vergaren, 
onderhouden en beschermen van historisch 
nautisch materiaal met betrekking tot reddingboten 
in de meest uitgebreide zin'. Op dit moment telt 
de vereniging rond de 40 leden: stuk voor stuk 
mensen die dit stuk varend erfgoed vaak met veel 
kosten en moeite in ere proberen te houden. Wie in 
de toekomst één van deze schepen in de haven van 
Hoorn aantreft zal daar nu waarschijnlijk met héél 
andere ogen naar kijken.
Veel informatie over de historische reddingboten is 
te vinden op de website www.reddingboten.com en 
op de Facebook-pagina 'Reddingboten puntcom'.

Met dank aan Regina van Raalte, Hoorn.

Bronnen:
Historische reddingboten, Jan Heuff, Flevodruk Harlingen.
Suzanna, Bert Scheijgrond Maritieme Fotografie, Scheveningen.
Reddingboten van de KNZHRM, S. Zeeman, KNZHRM, Amsterdam.
Gouden reddingen, S. Zeeman, KNZHRM, Amsterdam.
Met het oog op zee, Cees van der Meulen, Ploegsma Amsterdam
Nederlandse kustreddingboten, H. Th. de Booy. Alkenreeks.
Diverse exemplaren tijdschrift De Reddingboot, KNRM, IJmuiden.
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worden neergezet. Inderdaad in negen maanden. 
Inclusief de horde die sommige architecten in de 
Commissie Monumenten en Welstand zeggen te 
ervaren. Inclusief de benodigde vergunningen. 
Het kan dus wel. Snel ontwikkelen, bouwen én 
de woningen afzetten. Kaap Hoorn: een baken en 
een voorbeeld van transformatie en duurzaamheid, 
ontwerpkwaliteit en snelheid. 

Waarderingsprijs
Architect Maarten Overtoom, aan wie onze 
vereniging tijdens de najaarsledenvergadering de 
waarderingsprijs voor dit staaltje van vernuft en 
architectuur uitreikte, komt bijna woorden tekort 
als hij over zijn project praat. Wij spreken hem op 
een zonnige oktobermiddag zittend op een bankje 
tegenover de ingang van de artsenpraktijk, terwijl 
zijn Kaap Hoorn schittert in de zon. Ook het al 
jaren verwaarloosde en anonieme stukje groen is 
meegenomen en getransformeerd in een knusse, 
rustgevende plek met een kleine vijver en een paar 
banken. 

Wind in de zeilen 
'Wat een oude meuk', was het eerste dat architect 
Maarten Overtoom van het Schager GeO architecten 
dacht, toen Guido Scholtens van Scholtens 
Projecten uit Wognum hem september 2014 polste. 
Scholtens stond op het punt om het Liornehuis 
aan te kopen met het voornemen het gebouw met 
een lange staat van dienst als verzorgingshuis voor 
bejaarden, plat te gooien en er nieuwbouw voor in 
de plaats te zetten. Maar er was iets dat hem daar 
van weerhield: er woonden op de onderste drie 
verdiepingen nog mensen. En voor veel inwoners 
van Hoorn had het gebouw op de markante plaats 
langs de Provinciale Weg een zekere iconische 
waarde. Het was de eerste hoogbouw in Hoorn. 
Het eerste teken van de grotere ambities van het 
toenmalige gemeentebestuur. Misschien dat de 
enthousiaste verhalen van partner Jeanneke, Guido 
op bepaalde gedachten brachten. Jeanneke had net 
de opdracht van de gemeente Hoorn in de wacht 
gesleept voor het organiseren en coördineren van 
de activiteiten in het kader van 400 Jaar Kaap 
Hoorn. Kaap Hoorn: het verhaal van de mogelijk 
gebleken onmogelijkheden waarmee het vergeleken 
met nu nietige Hoorn zich vierhonderd jaar geleden 
op de kaart had gezet. Als je een ideaal hebt en 
lef, dan kun je bergen verzetten. Bovendien boden 
bepaalde tijdelijke steunmaatregelen van het rijk 
om de door de crisis teruggevallen bouwproductie 
nieuw leven in te blazen mogelijkheden. Het btw-

EgbErt OttEns

Dat het snel kan bewijst de dit jaar opgeleverde 
transformatie van het verouderde Liornehuis. Kaap 
Hoorn valt, met een knipoog naar de enorme prestatie 
van de ontdekkingsreizigers Le Maire en Schouten, 

vierhonderd jaar geleden, op het liftenhuis tegen de 
gevel langs de Provinciale Weg te lezen. Het oudste 
hoogbouwcomplex in Hoorn, gebouwd in 1967, 
is omgetoverd in een aandachttrekkend, flitsend 
ontwerp. Van start ontwikkeling tot oplevering 
van de 83 wooneenheden waren slechts negen 
maanden nodig. Terwijl het allerminst een project 
van twaalf in een dozijn was. Integendeel zelfs. Tal 
van bouwtechnische problemen moesten worden 
overwonnen. En er moest, met alle beperkingen 
van financiële aard, een gebouw met allure 
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tarief voor woningverbetering en vernieuwbouw 
was tot 1 juli van dit jaar teruggebracht van 21 
naar zes procent. Tel daarbij op de mogelijkheid 
die ouders tot eind 2014 hadden om hun kinderen 
tot honderdduizend euro belastingvrij te schenken 
voor het verwerven van een eigen woning, en 
de optelsom was snel gemaakt. De goedkoopste 
woningen in het vernieuwde complex zouden net 
onder de honderdduizend euro blijven, had Guido 
Scholtens uitgerekend. Bij de toenmalige rentestand 
zo'n € 300,- per maand. De verkoop moest om van 
de schenkingsregeling te profiteren in november 
starten. Uiterlijk 31 december 2014 moesten de 
koopaktes zijn getekend. En de woningen moesten, 
nog zo'n dwingende voorwaarde, voor 1 juli 2015 
zijn opgeleverd. Want elke dag later zou voor het 
hele project helaas weer het hoge btw-tarief gelden. 
Aan kopersbelangstelling had het project niet te 
klagen. Al snel liep het storm met verzoeken om 
informatie en konden zelfs de eerste koopaktes 
worden getekend. 'En als je eenmaal de wind in 
de zeilen hebt, dan blijft de vaart erin zitten, hoe 
complex de opgave ook is.'

'Het begint bij een goed idee'
Scholtens Ontwikkeling die het project initieerde, 

stelde in september 2014 een projectteam samen 
waarin alle bij de bouw betrokken partijen 
participeerden: architect, constructeur, aannemer, 
onderaannemers en de gemeente Hoorn. Wekelijks 
werd vergaderd, werden de mogelijkheden 
zowel in bouwtechnisch als in financieel opzicht 
doorgerekend en indien nodig bijgesteld. 'Het 
waren vaak heftige bijeenkomsten waarbij tijd 
en kosten de belangrijkste criteria waren', aldus 
Maarten Overtoom. 'Termijnen moesten worden 
gehaald, maar tegelijkertijd speelden ook andere 
factoren een rol. De bouwtechniek, veiligheid, 
thermische en geluidsisolatie en het moest bovenal 
een eigentijds gebouw worden, voor een jong en 
eigentijds publiek.' Het gebouw was in de jaren 
zestig neergezet, ongeïsoleerd en van een lichte 
bouwkundige constructie. De oorspronkelijke 
woninkjes waren slechts 3,60 meter breed, en voor 
de woningen bevond zich een smal balkon, dat 
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wordt verbroken. 'Toch blijft daarachter', aldus de 
architect, 'het oorspronkelijke jaren zestig gebouw 
zichtbaar. Van een afstand ervaar je het bijzondere 
spel van de balkons. De voor de woningen geplaatste 
halfspanten waren nodig, want de oorspronkelijke 
constructie was te licht om deze uitbouwen te 
dragen.' In de plint van het gebouw bevindt 
zich een huisartsenpost met een buurtfunctie. 
Verder bergingen en de inpandige fietsenstalling, 
die 's avonds en 's nachts verlicht zijn en door de 

voornamelijk bedoeld was om de ramen te kunnen 
zemen. 'Toen Guido Scholtens het begrip Kaap 
Hoorn liet vallen', kwam bij mij de associatie met 
de VOC op. Hoorns trots uit de Gouden Eeuw, de 
haven vol met schepen, met glimmende masten, 
wapperende zeilen.' Het credo van het nog jonge 
architectenbureau luidt niet voor niets: Het begint 
bij een goed idee. 'In vormgeving en kleurstelling 
liet ik mij daardoor leiden. Ik besefte al meteen 
dat we de oorspronkelijke bakstenen schil moesten 
inpakken in een nieuwe kunststof pui om een 
nieuwe sfeer te creëren. Daarmee werd tegelijkertijd 
de woningisolatie verbeterd. Een groot voordeel 
was dat bij het hergebruik van bestaande panden 
tegenwoordig op de toenmalige bouwvoorschriften 
teruggevallen mag worden. Als dat niet het geval is, 
wordt hergebruik een welhaast onmogelijke zaak. 
De huidige nieuwbouweisen zijn onvergelijkbaar 
verzwaard.' 

Bouwtechnische en esthetische uitdagingen
Maarten Overtoom wijst op de in de zon blakende 
westgevel. 'Het gebouw is in een lichte kleur 
gekeimd1, dat staat voor een nieuwe toekomst. 
De stalen halfspanten die de toegevoegde forse 
buitenruimten constructief dragen, zijn de masten. 
De donkerder balkonhekken zien er uit als de zeilen. 
Net als de tallships op Sail Amsterdam. Er hangt als 
het ware een dunne frêle voile voor het gebouw, 
waarmee het mistroostig, massieve bakstenen 
uiterlijk van het oorspronkelijke Liornehuis 

Kaap Hoorn bij avond. 

Foto Erik Poffers



175

transparante glasprofielen bijdragen aan de sociale 
veiligheid. Binnen zijn de VOC-kleuren toegepast. 
Blauw, zwart, wit en goud als interieuromgeving in 
de hal, waar tevens een enorme reproductie van het 
schilderij van Peter van de Velde is te zien, De tocht 
naar Chatham, een aanval op de Britse vloot tijdens 
de Tweede Engelse oorlog. 
'De toegepaste bouwconstructie maakte het voor 
de te realiseren woningen pas vanaf de derde 
verdieping en hoger mogelijk om sparingen tot 
maximaal 1,5 meter breed in de dragende muren 
te maken. Daardoor konden aan beide zijden van 
het gebouw woningen over twee traveeën worden 
gerealiseerd. Voor de eerste en tweede verdieping 
was die doorbreking van de muren vanwege de 
toegepaste kolommenstructuur niet mogelijk. Daar 

werden galerijwoningen voor ontwikkeld die om 
en om met een halve beuk waarin de slaap- en de 
badkamer, als een bajonet aaneensluiten. De vloeren 
van het oude Liornehuis waren slechts 11 cm dik, 
de wanden ook dun. Gevolg geluidsoverlast. Ook 
dat moest, zeker met een ander bewonerspubliek, 
zoveel mogelijk worden teruggebracht. Met een 
specifieke techniek zijn de aanwezige spouwmuren 
geïsoleerd en in de woningen zijn zwevende vloeren 

aangebracht.' Een enorme verbetering is de grote 
schoonmaak die op het dak heeft plaats gegrepen. 
Alle tijdens de afgelopen decennia aangebrachte 
opbouwen zijn verdwenen, slechts het lifthuis staat 
er nog. Als de kiel van een schip, met daarop trots: 
Kaap Hoorn. 

Commissie Monumenten en Welstand
Benieuwd gevraagd naar de ervaringen van de 
architect met de Commissie Monumenten en 
Welstand. Daar wordt immers nog wel eens 
over geklaagd. Maarten Overtoom is positief. De 
commissie leek aanvankelijk wat argwanend en 
was zeer kritisch ten aanzien van het ontwerp en de 
gekozen kleurvariaties. Men vreesde dat het gebouw 
te wit zou afsteken in relatie tot de nieuwbouw in 
de Streektuinen. Maar na een degelijke kleurstudie 
was dat bezwaar van tafel. Twee keer na de eerste 
behandeling moest Overtoom met nadere studies 
en aanpassingen in de commissie terugkomen. 
Beide keren werd constructief meegedacht. 
Overtoom: 'Er mag wel eens over de commissie 
worden gemopperd, en het kan wel eens spijkers 
op laag water lijken, maar zo'n commissie is ook 
een groot goed. Natuurlijk, als opdrachtgever wil je 
dat jouw plan zo snel mogelijk door de commissie 
wordt gefietst. Maar besef wel dat de commissie 
het belang van de omwonenden, de gemeenschap 
dient in de zorg voor samenhang en kwaliteit.' De 
derde zitting, telkens met een tussenruimte van 
twee weken, werd groen licht gegeven door een 
langzaamaan ook enthousiast geworden commissie. 
'En in negen maanden is de klus geklaard. Daar kijk 
ik zelf ook nog altijd van op.'
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Gereformeerde kerk in Nederland
Officieel vestigt de gereformeerde kerk zich 
in 1572 in Holland1. Tegen het eind van de 
zestiende eeuw is de kerk al gestempeld door 
het calvinisme. In leer, leiding en discipline sluit 
de kerk aan bij de reformatorische traditie van 
Genève, de stad van Calvijn. Maar er is in de 
jonge kerk een onderstroom die anders denkt over 
de grote theologische kwesties van die tijd.2 Die 
tegenstelling wordt manifest in de strijd tussen 
Arminianen en Gomaristen, ofwel remonstranten en 
contraremonstranten, de gereformeerden. In deze 
tot op het scherpst van de snede gevoerde kerkstrijd 
staan twee verschillende gods- en mensbeelden 
tegenover elkaar. Is God een autoritaire entiteit en 
de mens een verworpene, geneigd tot alle kwaad, 
of is God het goede in schepping en mens? Is het 
gehele leven van begin tot eind voorbeschikt in 
een goddelijk raadsbesluit, waarbij sommigen zalig 
worden en anderen slechts de eeuwige verdoemenis 
rest? Cornelis Wiggerts had een duidelijke mening 
in die strijd. De afwijkende gevoelens van de 
pre-Arminianen hebben in het over het algemeen 
genomen tolerante Hoorn al vroeg een vruchtbare 
bodem gevonden. Uit de Kroniek van Velius blijkt 
dat Hoorn in de zestiende eeuw al een gunstig 
cultureel en wetenschappelijk klimaat kende. Aan 
het eind van het laatste deel van de Kroniek wijdt 
Velius, niet zonder trots, zelfs een apart hoofdstuk 
aan De liefde van onze burgers voor de studie. De 
stad bracht grote wetenschappers, bestuurders en 
kunstenaars voort. Allen worden in de Kroniek 
met een korte biografie van Velius' hand herdacht.  

Cornelis Wiggerts
Cornelis Wiggerts wordt rond 1560, vermoedelijk in 
Harlingen geboren3. Hij schijnt 'vanuit het pausdom' 
tot de gereformeerde kerk te zijn overgekomen. 

EgbErt OttEns

De huidige Arminiaanse Glop is een restant van de 
originele Glop (steeg), die liep van de Ramen tot 
aan de, toen nog niet gedempte, Turfhaven. Aan 
dit glop stond een remonstrantse kerk, die in 1625 
werd gebouwd. Een jaar na het overlijden van de 

hoofdpersoon van dit artikel. Aan de geschiedenis 
van dat kerkgenootschap is de naam van een 
Hoornse dominee verbonden, die in zijn tijd nogal 
wat stof deed opwaaien. Ik vond die geschiedenis 
o.a. terug in de Geschiedenis van de Kerk. Daarin 
is een hoofdstuk dat vooral gaat over een geschil 
tussen de hooggeleerden Arminius en zijn tegenpool 
Gomarus, dat de jonge gereformeerde kerk op haar 
grondvesten deed schudden. Maar al ver voor de 
tweestrijd tussen Gomarus en Arminius losbarstte, 
speelden voorbodes van het geschil hier en daar in 
den lande op. De schrijvers van de Geschiedenis van 
de Kerk, deel 5 (1964) noemen slechts enkele namen 
van predikanten en plaatsen uit de begintijd van de 
gereformeerde kerk, waar zich problemen omtrent 
de leer voordeden. De naam Cornelis Wiggerts, 
predikant te Hoorn, is er één van. Wie was deze 
Wiggerts, die voordat het vuur tussen Arminianen 
en Gomaristen tot grote hoogte werd opgestookt, 
door de nog jonge kerk werd afgezet vanwege zijn 
met het gereformeerde1 calvinisme strijdige leer? 
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Dat hij eenvoudig kon overstappen naar de jonge, 
gereformeerde kerk vindt zijn oorzaak in het 
grote predikantentekort.4 Als 22-jarige werkt hij te 
Bolsward. Een jaar later maakt hij de overstap naar 
Harlingen. Vanaf 1590 werkt Wiggerts in Hoorn. 
Hij blijft nauw bevriend met de Friese hervormer 
Gellius Hotzes Snecanus en is vermoedelijk via 

hem met de Europese hervormers in aanraking 
gekomen. Snecanus5 roemde Wiggerts' eruditie. Hij 
heeft zich 'in godgeleerde studiën aan geen ander zo 
verbonden' gevoeld als aan de twintig jaar jongere 
Wiggerts.6 In zijn Harlinger jaren beoefent Wiggerts 
ook de geneeskunst. Daarover is uit de Hoornse 
tijd niets bekend. Hofman7 beschrijft in zijn studie 
over de perikelen tussen kerk en staat in de 
jonge republiek, de opbouw van de eveneens nog 
jonge kerk. Er moet, begrijpelijk, structuur worden 
aangebracht, regels worden vastgesteld en de leer 
ingekaderd. En wie kan daar beter in voorzien dan 
de dogmatische systematicus Calvijn? Ook dienen 
er eisen aan de predikanten te worden gesteld. Op 
de levenswandel van sommigen valt nog wel eens 
wat af te dingen. Het ontbreekt sommige dominees 
ook aan een toereikende opleiding voor hun ambt. 
En er komen, tot slot, nogal wat met de leer van 
de kerk strijdige opvattingen in de gemeenten en 
onder de predikanten voor. De jonge kerk moet 
dus orde op zaken stellen en de eenheid bewaken 
en bewaren. 

Klachten over de jonge dominee
Vrij snel na zijn verhuizing naar Hoorn komen 
er klachten over 'onzuiverheid in de leer' van 
dominee Wiggerts. De provinciale synode van 
Noord-Holland gebiedt een onderzoek naar diens 
'gevoelens'. Wiggerts zou in zijn erediensten een 
eigen liturgische orde volgen. Volgens Wiggerts 
hoeft dat geen probleem te zijn. Het is slechts een 
kwestie van vorm. En vorm is zijns inziens een 
zaak van de predikant 'tot de meeste stichtinge' 
van de gemeente. Daar moet de dienaar des 
Woords vrij in blijven. Betutteling is de dood 
in de pot. Althans, zo ziet hij dat. Aanvankelijk 
weigert Wiggerts ook de door de synode opgestelde 
Nederlandse Geloofsbelijdenis te ondertekenen, 
een verplichting die de synode alle dominees en 
ook onderwijzers oplegde, omdat Wiggerts naar 
eigen zeggen onvoldoende de consequenties van 
alles wat daarin is geformuleerd kan overzien. Maar 
na enig aandringen zet hij toch zijn handtekening. 
Inhoudelijk, zegt hij, is hij het wel min of meer 
met het daarin gestelde eens, maar ook weer niet 
helemaal, en een dominee heeft ook zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Leven (en misschien ook 
wel leer) laten zich immers niet altijd tot een stuk 
papier terugbrengen. De synode van Edam (1592) 
beschouwt de zaak als afgedaan. 
 
Bemoeienis van de provinciale synode 
Niet veel later wordt een aantal synodale 
afgevaardigden ingefluisterd dat de vrijheid die 
Wiggerts zichzelf toekent toch verder gaat dan 
slechts de vorm van de liturgie. In een omvangrijk 
geschrift heeft Wiggerts bovendien zijn kijk 
op kerk en theologie verwoord. En dat heeft 
nogal wat broeders hevig geschokt. In een eigen 
geloofsbelijdenis maakt Wiggerts een kanttekening 
bij het doopformulier, waarin hij stelt dat de tekst 
niet al te letterlijk genomen behoeft te worden 
wanneer daar staat dat de nakomelingen van Adam 
onder de toorn van God en in verdoemenis zijn 
geboren. Elders schrijft hij dat de kinderen van 
de heidenen, zoals 'Tartaren, Barbaren, Brasilianen 
etc.' in Gods genade tot diens verbond gerekend 
dienen te worden. 
'Op aandringen van velen' wordt Wiggerts in 
1593 verzocht ter synode te verschijnen, die dan 
in Alkmaar vergadert, om opening van zaken te 
geven. Wiggerts weigert. In de vergadering zijn ook 
vertegenwoordigers van de Staten aanwezig, en die 
kunnen aan de hand van een theologisch debat een 
verkeerde indruk van hem en zijn theologie krijgen. 
Maar zegt Wiggerts, het is op zijn minst opmerkelijk 
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opgenomen, dat haar dienaren zich aan het opzicht 
van de synode hebben te onderwerpen. In de hoop 
dat de overheid haar voor haar onderdanigheid 
zal belonen door Wiggerts te ontslaan. De Staten 
hebben de regels echter zo opgesteld, dat zij 
daarmee haar eigen invloed binnen de kerk veilig 
stelde om daarmee nieuwe godsdiensttwisten te 
voorkomen. De eerste Kerkorde is zelfs door de 
Staten en niet door de synode opgesteld. Wiggerts 
wordt in de acta, de notulen, van de provinciale 
synodebijeenkomsten, 'verklaert voor contumax 
ongehoorsaem ende rebel' en hij moet worden 
gestraft, niet omdat hij de eenheid van belijden 
binnen de kerken in gevaar brengt, maar op grond 
van de ordebepalingen die de nationale synode 
kort tevoren heeft aangenomen. 'Zijn voortdurende 
hardnekkigheid in het verwerpen van broederlijke 
vermaningen' moet 'met afsnijding worden bestraft', 
terwijl Wiggerts wegens 'het drijven van eene 
valsche leer of ketterij' met 'opschorting of afstelling 
van den dienst' moet worden bestraft.8 Schorsing 
en uitzetting uit het ambt. Zware woorden. Maar 
calvinisten houden niet van lichtvoetige taal en 
halfbakken maatregelen. Bovendien zal de stedelijke 
overheid, klinkt het dreigend, door de provinciale 
synode van Wiggerts 'rebellie' en 'onzuiverheid in 
de leer' op de hoogte worden gebracht. Wiggerts 
veracht het vonnis9, zich volledig gesteund wetend 
door het Hoornse gemeentebestuur. 

Nader onderzoek
De synode besluit op aandringen van de Staten van 
Holland en West-Friesland tot nader onderzoek. 
Franciscus Junius (geen familie van de in 1511 in 
Hoorn geboren Hadrianus Junius), predikant en 
hoogleraar theologie in Leiden, is éen van degenen 
die in opdracht van de synode van 1592 over 
Wiggerts en zijn leer oordeelt. Op de synode van 
Haarlem (1594) staat de kwestie weer op de agenda. 
In Calvinisten in Holland, kunnen we, vanuit de 
gereformeerde, contraremonstrantse invalshoek, 
lezen hoe het proces tegen Wiggerts verloopt. 
'Schriftelijk zal ik u antwoorden,' schrijft Wiggerts. 
Anders niet. Om uit de impasse te geraken geeft 
de synode toe. 'Men lette er wel op dat deze 
kerkelijken humaner waren dan de koppige 
Wiggerts', noteren de schrijvers van Calvinisten 
in Holland, terwijl in een voetnoot fijntjes op 
een publicatie van dr. H.C. Rogge, over nog zo'n 
dwarsliggende remonstrant, Johannes Wtenbogaert, 
wordt gewezen, waarin de Hoornse dominee een 
'onhandelbaar man' wordt genoemd. Ook andere 
calvinistische voorlieden schilderen Wiggerts af als 

dat de synode alleen hem op de korrel neemt. 
Immers zijn Hoornse ambtscollega's Clemens 
Maertens en Cornelis Meijnertsz. Spruyt, zijn 
geheel op zijn hand. Zij steken hun remonstrantse 
gevoelens en affiniteit met de opvattingen van 
de theologen Bullinger en Zwingli ten koste van 
Calvijn, evenmin onder de Hoornse stoelen of 
kerkbanken. Inderdaad ondervinden zij geen enkel 
probleem van de kerkelijke autoriteiten en worden 
hun opvattingen geduld. Wat is het dat ze, schrijft 
Wiggerts, hem moeten hebben? Er wordt door de 
synode met geen woord gerept over zijn afwijzing 
van de predestinatie. Daar slaat elke rechtgeaarde 

calvinist meteen van op tilt. Dat kan het volgens 
hem dus niet zijn. Dit alles ontbreekt inderdaad 
in de Wiggerts ten laste gelegde stellingen. Maar 
wie die stellingen goed doorleest kan er niet aan 
ontkomen dat de door de synode verderfelijk 
geachte leer achter elke zin verscholen ligt. Zelfs al 
schrijven de verdedigers van het synodebeleid, nog 
zo nadrukkelijk dat dat niet het geval is.

Wiggerts recalcitrantie 
De synode heeft een kort lontje. Ze pikt het 
recalcitrante gedrag van de nog betrekkelijk jonge 
Hoornse predikant niet. In de reglementen van de 
kerk, die door de Staten zijn opgesteld en opgelegd 
(1586 en 1591), teneinde lastig gedoe binnen 
de kerken te voorkomen, is het niet voor niets 
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een 'halsstarrig' persoon, die zich als een 'vrijbuiter' 
gedraagt. Wat iedereen weer van elkaar overschrijft. 
Het verweerschrift van Wiggerts geeft globaal een 
beeld van de meningsverschillen. Het verschil 
van inzicht is onoverbrugbaar. Twee synode-
afgevaardigden krijgen toch nog opdracht om 
zich nader in Wiggerts verweerschrift te verdiepen 
en een uittreksel in theses, in stellingen, aan de 
synode voor te leggen. Wiggerts wordt, omdat hij 
nog steeds weigert ten synode te verschijnen, door 
de synode geschorst, terwijl twee afgevaardigden 
naar Hoorn reizen om met het gemeentebestuur 
over de afwikkeling van de kwestie te praten. 

Het stadsbestuur weigert gevolg te geven aan 
het besluit van de synode. Het legt Wiggerts 
zelfs geen duimbreed in de weg als praktiserend 
predikant. Voor het wegsturen van de in Hoorn 
geliefde dominee, een verantwoordelijkheid van 
de magistraat, bestaat geen enkele reden, zegt het 
stadsbestuur. De synode stelt vervolgens een tweede 
commissie in, die opdracht krijgt de zaak in naam 
van de synode af te wikkelen. Heeft een deel van 
de synode geen behoefte om zich aan de kwestie 
Wiggerts te branden en probeert ze voorzichtig haar 
handen van de zaak af te trekken?

Door de synode gewogen
Op de vergadering van de synode van Amsterdam, 
van 9 juni 1595, worden de theses van Plancius en 
Cornelisz. voorgelezen. Het is voor de verzamelde 
kerkbestuurders meteen duidelijk: Wiggerts 
gevoelens strijden met Schrift en geloofsbelijdenis. 
Hij dwaalt waar het gaat over erfzonde en de 
goddelijke genade, de goddelijke voorzienigheid 
en de vrije wil, terwijl het onderscheid tussen 
gelovige en heiden en kerk en heidendom bij hem 
is weggevallen. Iedereen is in zijn kerkdiensten 
welkom. Wiggerts heeft het over de hoop van het 
geloof en weigert de goddelijke uitverkiezing, de 

predestinatie, te erkennen. Geloof en liefde volgen 
volgens Wiggerts niet op de uitverkiezing, maar 
gaan er aan vooraf. Een goed en deugdzaam leven 
leidt tot zaligheid, die overigens slechts door de 
goddelijke genade wordt verkregen. De mens heeft 
dus een eigen vrije wil en is geen instrument van 
een goddelijke voorbeschikking. Al deze ketterijen 
zijn de synode een gruwel. Bovendien, zegt de 
synode niet te kunnen begrijpen dat Wiggerts de 
Geloofsbelijdenis van de kerk nog maar enkele 
jaren eerder heeft ondertekend, terwijl hij zich in 
geen enkel opzicht aan het daarin gestelde houdt. 
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zich, gesteund door het Hoornse stadsbestuur en 
'zijn niet geheel zuivere collega's'10, in vier dikke 
bundels tot de Staten, waarmee het conflict in een 
volgende fase belandt. 

En te licht bevonden
In 1596 vergadert de provinciale synode in Hoorn. 
De Staten hebben inmiddels twee deskundigen 
aangesteld om hen te adviseren. Zij krijgen tevens 

opdracht om met Wiggerts in gesprek te gaan om 
hem en de synode, als dat nog mogelijk is, met 
elkaar te verzoenen. Twee maal reizen de beide 
heren naar Hoorn af en doen wat in hun vermogen 
ligt om Wiggerts te overtuigen van zijn dwalingen. 
Maar Wiggerts laat zich niet overtuigen. Weer 
verschuilt hij zich, aldus de commentatoren in 
Calvinisten in Holland, achter zwevende teksten in 
dikke, langdradige epistels. Als de beide adviseurs 
hun opdracht teruggeven doet de Staten-Generaal 
een beroep op Franciscus Junius, Lukas Trelcatius 
en Franciscus Gomarus, allen professoren aan de 
Leidse universiteit. Junius en Gomarus kennen het 
dossier, zij waren er al eerder bij betrokken. De 
Staten voegen aan de commissie nog twee leden 
toe, het Delftse statenlid Jeremias Bastingius en 
de Haagse predikant Wtenbogaert11. Van de kant 
van Hoorn wordt de commissie aangevuld met een 
vertegenwoordiger van het Hoornse stadsbestuur, 
Dirk Hogerbeets12 en een lid van de kerkenraad, 
die beide nog steeds achter hun predikant staan. De 
commissie zegt in haar rapportage 'zachtmoedig' 
te hebben willen opereren maar kan tot haar spijt 

Met andere woorden: Wiggerts is onbetrouwbaar 
en recalcitrant. Binnen een week reageert Wiggerts. 
Schriftelijk. Opnieuw draagt de synode een duo 
op de nieuwe stukken te beoordelen. In negen 
artikelen gaan Plancius en zijn Haarlemse collega 
Mathesius in op de 'onrechtzinnigheid' van de 
beklaagde. De synode concludeert vervolgens dat 
Wiggerts terecht is 'gesuspendeerd, vanwege de 
ongezondheid van zijn leer.' De classis wordt 

opgedragen te oordelen over de juistheid en de 
rechtmatigheid van de procedure. Want pas met 
zo'n verklaring kan de synode de hulp van de 
Staten inroepen om de schorsing te doen naleven. 
Niet veel later doet de Provinciale Synode een 
beroep op de hoogmogende heren om 'hun gezag 
tot handhaving van de Waarheid Gods en de Vrede 
der Kerken' aan te wenden. Ook Wiggerts wendt 

Interieur van de Grote Kerk ca 1695, geschilderd door Gerrit Jansz. Uyt den Ruygen. 
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niet anders dan het eerdere oordeel van de synode 
bevestigen. Wiggerts woorden zijn gericht tegen 
het belijden van de kerk, tegen de catechismus, 
en zijn evenmin in overeenstemming te brengen 
met de belijdenis van enige andere kerk. Met 
andere woorden: het zijn Wiggerts eigen ideeën, 
die door geen kerk of persoon worden gedeeld. 
De conclusie luidt dan ook dat Wiggerts' ideeën 
en gevoelens 'niet zonder schade en ergernis in 
Gods Kerk worden geleerd.' Wat het standpunt van 
de kleine Hoornse delegatie was, is niet duidelijk. 
Immers het stadsbestuur en de ouderling stonden 
achter Wiggerts. Junius jr. die bekend staat als 
een gematigd en irenisch man, die 'meestentijds 
coulant is tegenover wat hij in de kerken aantreft'13, 
maar met wie over de zuiverheid van de leer niet 
valt te marchanderen, ondertekent de afkeurende 
verklaring over Wiggerts' opvattingen, samen met 
Trelcatius en Gomarus, hoofdrolspeler in de latere 
zaak tegen de Arminianen. 

Wiggerts geschorst
Wiggerts wordt naar Den Haag ontboden. Hij mag 
zijn privé-opvattingen niet langer vanaf de kansel 
laten horen. Het is buigen of barsten, lijkt het. Maar 
Wiggerts laat zich niet gebieden. De hoogleraren 
kunnen hem wel van van alles en nog wat 
betichten, zegt hij, maar hun verklaring ontbeert 
elke onderbouwing. Niet veel later bezorgen de 
professoren hun argumenten alsnog bij de Staten. 
De synode voert de druk op de recalcitrante 
dominee en het al even recalcitrante Hoornse 
stadsbestuur op. Het besluit tot suspensatie, 
schorsing, wordt bevestigd. Nog in 1596 
onderhandelt een afvaardiging met Wiggerts en de 
vroedschap over een oplossing. De magistraat toont 
zich bereid om een schorsing voor de duur van drie 
maanden te accepteren. Is ook dan geen oplossing 

bereikt dan ziet het stadsbestuur geen aanleiding 
om zijn predikant de toegang tot de kansel te 
blijven weigeren. Na hernieuwd overleg vervalt de 
driemaandstermijn. Wel vragen de burgemeesters 
om een spoedige afdoening van de kwestie die zich 
al zo lang voortsleept. Ook de Staten blijken nog 
steeds voorstander van gesprek. Nogmaals reist 
Plancius, nu vergezeld door Mathesius, naar Hoorn 
af. Tevergeefs naar blijkt. Wiggerts is niet bereid 
om zijn principiële stellingname en gedachten aan 
te passen aan de brede stroom in de gereformeerde 
kerk. Hij zou zichzelf daarmee geweld aandoen. 
Toch belooft de geplaagde predikant om, zolang 
hij bij zijn opvattingen blijft, ofwel: zolang hij 
denkt zoals hij denkt, af te zien van het leiden 
van officiële kerkdiensten. De Staten, hebben geen 
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Wiggerts als predikant te ontslaan. Samen met een 
vertegenwoordiger van het stadsbestuur verschijnt 
Wiggerts voor zijn 'rechters' in Enkhuizen, waar hij 
nogmaals ernstig gemaand wordt zijn activiteiten te 
staken. Met kinderlijke onschuld stelt Wiggerts dat 
hij dat al lang heeft gedaan. Hij heeft zich van de 
gereformeerde kerk 'gerenuncieert', gedistantieerd, 
afstand genomen. Hij valt met zijn samenkomsten 
daarom niet meer onder het toezicht van de 
synode. Fijntjes wijst hij de heren op de vrijheid 
van godsdienst en de vrijheid van geweten. Hoe 
kort is het nog maar geleden dat de huidige 
gereformeerden, zich met een beroep op diezelfde 
vrijheden aan het Spaanse juk ontworstelden?, 
brengt hij hen in herinnering. 'De Nederlantsche 
kercken hebben in voortijden deselfde vrijheit 
der conscientie gedemonstreerd aan den conijnc 
van Hispanien ende sijne onderoverheden, als ik 
tegenover u. Deze vrijheyt hebben onze vaderen 
malcanderen gestipuleert in de Unie'. Zolang de 
kerk deze vrijheden niet garandeert, acht Wiggerts 
zich niet aan die kerk ge- en met die kerk 
verbonden. De synode beraadt zich een jaar later 
(Edam, 1598) wat haar nog te doen staat. Maar haar 
mogelijkheden zijn uitgeput. Zelfs de afsnijding 
van Wiggerts als lid van de kerk, waartoe ze ten 
einde raad besluit, behoeft goedkeuring van de 
burgerlijke overheid. Maar afsnijding betekent niet 
dat Wiggerts met zijn verwerpelijke conventikels 
zal stoppen. Eigenlijk acht men die nog gevaarlijker, 
want de aanhang van de dominee in zijn stad 
is nog immer groot en lijkt zelfs te groeien. Dus 
dreigt men met excommunicatie. Het dreigement 
glijdt Wiggerts van de schouders af. Hij heeft de 
gereformeerde kerk al lang vaarwel gezegd. In 
Alkmaar (1599) wordt nog weer eens besloten een 
beroep op de hoge overheid te doen. Een jaar later 
blijkt er geen enkele vooruitgang te zijn geboekt. 

Intussen in Hoorn
En de kerkelijke gemeente in Hoorn? Daarover horen 
we in de stukken niets. Zelfs onze kroniekschrijver 
Velius zwijgt over de affaire. Dat Velius over 
Wiggerts zwijgt komt misschien omdat hij zijn 
vingers niet aan de kwestie wilde branden. Hij is 
weliswaar nog geen lid van de vroedschap maar zijn 
benoeming is aanstaande. In 1630 is Velius geen 
lid meer van de vroedschap. Die is afgezet door 
prins Maurits tijdens de wetsverzetting van 1618, 
waartoe de prins uit politiek-pragmatische redenen 
is overgegaan en overal remonstrantsgezinde 
stadsbesturen heeft vervangen door hem politiek 
gunstig gezinden. De prins wil daarmee vooral de 

enkele behoefte aan een godsdienststrijd die, door 
het ontbreken van de scheiding tussen kerk en 
staat, ook in haar eigen vergaderingen zal kunnen 
gaan opspelen. Zij bieden Wiggerts een riante 
oplossing aan. Op hun kosten mag hij drie jaar 
terug naar Friesland. In de hoop dat het in die tijd 
tot een verzoening tussen de synode en Wiggerts 
komt.14 Het antwoord zal de lezer niet verrassend 
in de oren klinken. Wiggerts weigert. 

Wiggerts eigen oplossing
Wiggerts houdt zich aan zijn woord. Op zijn 
eigen recalcitrante wijze. Dat wel. Hij gaat niet 
meer voor in officiële erediensten. Maar al snel 
blijkt dat hij conventikels, besloten godsdienstige 
bijeenkomsten, leidt. Gelovigen in Hoorn stellen 
hun woning daarvoor beschikbaar, waar Wiggerts, 
schrijft een boze synode 'zijn dwalingen' blijft 
verkondigen. Plancius reist nog een keer naar 
Hoorn in een ultieme poging de kwestie met 
Wiggerts uit te praten. Maar de laatste krijgt 
lucht van diens komst en verlaat de stad om een 
confrontatie te voorkomen. 

Synode doet beroep op Staten-Generaal
De synode van Enkhuizen (1597) bespreekt 
de situatie in Hoorn, die steeds zorgelijker lijkt 
te worden. Er gaan geruchten dat de Hoornse 
gereformeerde kerk zal scheuren. Ze doet een 
dringend beroep op het stadsbestuur en de Staten 
om dat te voorkomen door eindelijk op te treden. 
Alleen de wereldlijke macht is nog in staat om 
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invloed van zijn raadspensionaris – en remonstrant 
– Van Oldenbarnevelt breken. Zo raakt Velius zijn 
plaats in de vroedschap kwijt en is hij in persoon 
direct betrokken bij de gebeurtenissen. Velius kan 
daarna vrijuit schrijven. Het nieuwe conflict, tussen 
remonstranten en contraremonstranten dat het hele 
land in zijn ban hield, leidt in Hoorn in 1619 zelfs 
tot ernstige rellen, waarbij doden en gewonden 
vallen. 

Tijdens de provinciale synode te Alkmaar, in 1600, 
wordt medegedeeld dat dominee Helmichius de 
gelovigen sticht die zich niet onder Wiggerts 
wensen te scharen. Op verzoek van de Staten wordt 
hij door de kerk van Delft enkele keren voor twee 
maanden aan Hoorn 'uitgeleend'. Uit brieven van 
Helmichius, die bewaard gebleven zijn, schrijft 
Hofman15, wordt de situatie in Hoorn duidelijker. 
De vroedschap stond partijdig tegenover de kerk 
en was dus partij in het conflict. De vroedschap 
domineerde de kerk. Daar lag dus de bron van het 
kwaad, althans voor de calvinisten. Veel regenten 
en de lokale elite steunden Wiggerts inderdaad 
openlijk en hadden geen enkele moeite met zijn 
conventikels. Er is gevochten voor de vrijheid 
van geweten en van godsdienst. Dat is een groot 
goed dat te allen tijde bewaard dient te blijven. 
Sterker: die vrijheid is een belangrijke drager van 
de voorspoedige economische ontwikkeling van de 
stad. Bovendien voelt de Hoornse elite zich thuis 
in het vrijdenkende milieu van het humanisme. 
Velius is, zoals we reeds zagen, trots op zijn stad 

en de belangstelling van haar burgers voor kunst 
en wetenschap. De contraremonstranten hebben 
inmiddels een eigen kerkelijke ruimte aan de 
Ramen. De remonstranten komen in de Grote 
Kerk samen. Wiggerts mag en kan daar niet meer 
voorgaan. Maar de steun voor de rebelse dominee 
is zo groot dat een pand voor hem is gekocht en in 
orde gebracht, waar hij zijn diensten kan houden. 

Terugblik tijdens Synode van Dordrecht
Twintig jaar later, tijdens de grote landelijke 
synode van 1618-1619, waarop de kwestie van 
de Arminianen het hoofdbestanddeel vormt, komt 
de aap alsnog uit de mouw. In een voorrede 
van synodevoorzitter dominee Bogerman, worden 
Haarlem, Gouda, Leiden, Schoonhoven en Hoorn 
gekapitteld omdat zij waardgelders hadden 
aangesteld (naar het Duitse Wartegeld), bewapende 
stedelijke troepen, huurlingen. Steden deden 
dat ter bescherming tegen buitenlandse troepen, 
waarvoor de paar schoutsknechten ontoereikend 
waren. In de praktijk werden de waardgelders 
nogal eens tegen opstandige contraremonstranten 
ingezet. Zoals door Hoorn in Berkhout. De 
Staten onder leiding van Van Oldenbarnevelt 
sanctioneerden de waardgelderkorpsen in 1617 
bij de zogenoemde Scherpe Resolutie. Maar prins 
Maurits zag in de waardgelders de ondermijning 
van zijn gezag en dankte deze, tegelijk met alle 
hem onwelgevallige stadsbesturen af. Politiek op de 
synodevloer derhalve. Maar kerk en politiek liepen 
toen naadloos in elkaar over. Tot de wetsverzetting 
is het tijdens Bogermans openingsrede nog niet 
gekomen. Dus moet de dominee voorzichtig zijn 
en als een politicus manoeuvreren als hij de 
majeure aanwezigheid van de remonstranten in die 
steden ter discussie wil stellen. Gelukkig herinnert 
Bogerman zich nog wat oude kwesties, zoals die 
van Wiggerts, die twintig jaar eerder al was afgezet, 
maar nog immer 'geacht bij het bestuur der stad' 
in zijn conventikels voorgaat. 'Hebben sommigen 
die het pausdom verlatende', spreekt de stem van 
Bogerman met het gezag dat aan zijn hoge ambt 
verbonden is, 'maar den zuurdesem des pausdoms 
niet ten volle uitgezuiverd hebbende, tot onze 
kerken waren overgekomen, en tot diens derzelve 
in die eerste schaarsheid van predikanten toegelaten 
werden, [onze kerken] gezocht te verstoren: Caspar 
Coolhaas te Leiden, Hermannus Herbertsz, te 
Dordrecht en te Gouda en Cornelis Wiggerts te 
Hoorn, met een ongebreidelde stoutheid, doch 
niet met zeer grote voortgang.' Toch vond een 
groot aantal inwoners van Hoorn steun en troost 
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de schepping is ingebakken en dat de schepping, 
zouden we nu wellicht zeggen, een evolutionair 
proces is. Zeker geen eenmalige daad. De dood is 
onderdeel van het leven, geen straf op de zonde. 
Wiggerts zoekt ruimte voor zijn gelovigen en voor 
zichzelf. Wiggerts is een twijfelende vrijdenker en 
wellicht daarom geliefd bij zijn gemeenteleden. Hij 
weigert erin mee te gaan dat het ene ontwijfelbare 
theologische denken, dat van de roomse kerk, voor 
het andere wordt ingewisseld. En daarin raakt zijn 
kritiek het hart van de jonge calvinistische kerk in 
ons land. Wiggerts snapt dat er voor het nieuwe 
instituut regels nodig zijn om het werk in goede 
banen te leiden. Maar als de vrije geest wordt 
beknot is dat volgens hem de dood in de pot. 
Misschien wel daardoor was hij geliefd in Hoorn en 
trok hij vele gelovigen. 

Wiggerts blijft onder bescherming van de stedelijke 
magistraten werken. Het lijkt onbegrijpelijk omdat 
na de wetsverzetting van 1618, het merendeels 
remonstrantse stadsbestuur en de Hoornse 
remonstrantse predikanten Rodingenus, Wallesius 
en Sapma het veld hebben moeten ruimen. Over de 
laatste, Dominicus Sapma, die zelfs door de synode 
en de Staten verbannen werd, hebben Velius en Van 
der Knaap17 uitgebreid geschreven. Tot aan zijn dood 
in 1624 bleef Wiggerts in Hoorn preken18, 'geacht 
bij de regering der stad, die hem niet verstoorde in 
het stille waarnemen van het predikwerk voor een 
aantal in een bijzonder huis vergaderde leden der 
gemeente, zodat waarschijnlijk ook wel voor zijn 
onderhoud zal zijn gezorgd, tot zijn dood toe.'19 

in Wiggerts preken en zijn pastorale aanwezigheid. 
Daarover heeft Bogerman het wijselijk niet. 

Voorspel conflict met Arminianen
Feitelijk is de affaire Wiggerts een voorspel voor 
de grote clash die in de nieuwe, de 17e eeuw, 
de gereformeerde kerk scheurt. Met name de 
strak in de leer zijnde contraremonstranten staan 
onverzoenlijk tegenover de meer vrijzinnige 
remonstranten. De kwestie Wiggerts toont aan 
dat de opstelling van de libertijnse overheid botst 
met de 'geestelijke kinderen van Calvijn'.16 Een 
stadsbestuur en een kerkenraad kunnen heel anders 
over een predikant oordelen dan de synode die haar 
belijden en beleid moet verdedigen. De hogere 
overheid en de lokale overheden hadden in die 
tijd ook geen enkele behoefte om hun invloedrijke 
positie aan de kerkbesturen af te staan. Zij wilden 
zelf de vinger aan de pols houden in het mijnenveld 
dat de religie in die tijd in ons land was. Bij de 
synode van Dordrecht van 1618-1619 werd de 
relatie tussen kerk en staat nog eens bekrachtigd.  

Wiggerts geliefd en gesteund tot aan zijn 
dood
Wiggerts houdt er inderdaad met de theologie van de 
jonge kerk strijdige opvattingen op na. Maar volgens 
hem mag dat, want ook de belijdenisgeschriften zijn 
volgens hem, hoe goed bedoeld ook, mensenwerk. 
Wiggerts moffelt de onbeantwoordbare vragen niet 
weg achter een wollig theologisch gordijn, sterker 
nog: hij durft in navolging van Job er zelfs zijn God 
op aan te spreken. Hij accepteert dat het kwaad in 

Noten
1 Officieel noemde de jonge kerk zich tot 1816 Nederduits gereformeerd. Tot 1816 bleef dat 
de naam van de enige, officieel door de overheid erkende kerk. Daarna ging de kerk onder 
de naam hervormd verder. Toen in 1892 een deel zich van de volkskerk afscheidde tooide 
zij zich weer met de oude naam gereformeerd, zij het dat het adjectief Nederduits werd 
weggelaten. 
Sinds 2004 gaan hervormden en gereformeerden, met de lutheranen, samen in de PKN, de 
Protestantse Kerk in Nederland. In de context van dit artikel wordt derhalve van gereformeerd 
gesproken. 
2 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt; Franeker, 1998. Een aanrader, dit boek, om een beeld te krijgen van de 
ongewone situatie in ons land in die tijd. Baviaan was een scheldwoord voor Arminianen, 
slijkgeuzen voor de Gomaristen. 
3 A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden 
4 Hoe groot het predikantentekort in Friesland is blijkt uit het bezoek van dr. Otto Swalue 
als gecommitteerde van de Staten van Friesland aan de Noord-Hollandse synode. Hij kwam 
alle uit Friesland afkomstige, in Noord-Holland werkzame predikanten 'opeisen' en beroepen, 
voor zover ze niet vast aan een gemeente verbonden waren. De synode bewilligt in zijn 
verzoek en roept een aantal dominees op naar Friesland terug te keren. 
5 Ca 1540 geboren. Sterfdatum onbekend. Vermoedelijk na 1596. Het is opmerkelijk dat 
Snecanus met zijn afwijkende overtuiging door de kerkelijke autoriteiten ongemoeid werd 
gelaten. Snecanus dichtte een lofdicht op Wiggerts.

6 J.M. Blok, Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. 
Snecanus heeft zelfs een eregedicht op zijn jonge vriend geschreven.
7 T.M. Hofman, Eenich Achterdencken; Spanning tussen Kerk 
en Staat, 1570-1620; 1997, Heerenveen
8 Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche 
Hervormde kerk, 1822
9 idem
10 Collectif, Calvinisten in Holland. Later zouden de collega's 
van Wiggerts, volgens deze auteurs, hun mening ten opzichte 
van Wiggerts hebben bijgesteld. 
11 Johannes Wttenbogaert trad na het overlijden van Arminius 
in 1609 op als voorman van de Arminianen. 
12 Dirk was de vader van Rombout Hogerbeets en broer van 
Pieter Hendrikszn, éen van de burgemeesters van Hoorn. 
13 Calvinisten in Holland
14 Ypey en Derwout, Geschiedenis der Nederlandsche 
Hervormde Kerk
15 Zie noot 6 
16 Zie noot 6
17 Kroniek resp. Kwartaalblad Vereniging Oud Hoorn 2004:4 
18 J.M. Blok, Biografisch Woordenboek der Nederlanden
19 Ypey en Derwout



185

HEt dOcumEntatiEcEntrum van Oud HOOrn

cHrist stOffElEn

Deze keer besteed ik aandacht aan de aanwinsten 
uit de periode augustus t/m oktober 2015. 
Ik begin met het vermelden en bespreken van 
een aantal schenkingen, waarvoor ik de gulle 
gevers graag hartelijk wil bedanken. Als eerste 
noem ik De Stoomtram, Alkmaar-Bergen aan Zee, 
'Bello' en daarna. Woensdag 26 augustus vond 
in en bij het onlangs grotendeels vernieuwde 
stationsgebouw van de Museumstoomtram te 
Hoorn de presentatie plaats van deze uitgave. Het 
is een fotoboek met zeer informatieve bijschriften, 
geschreven en samengesteld door de heren Luud 
Albers en Willem Kentie. Het gehele 'leven' van 
Bello, ofwel stoomlocomotief NS7742 (Berlijn, 
1914), komt in deze 'biografie' aan bod en geeft 
een goed sfeerbeeld over mens en machine. Zestig 
jaar geleden, in de nacht van 31 augustus op 1 
september 1955, maakte Bello voor de laatste keer 
de rit Alkmaar-Bergen aan Zee en terug. In 1978 
werd Bello door de Gemeente Bergen in eigendom 
overgedragen aan Museum Stoomtram Hoorn-
Medemblik (SHM), waarvoor hij sinds 1985 nog 
altijd in goede conditie werkzaam is. Onder het 
motto 'Geef Bello zijn tram terug' hoopt de SHM 
over niet al te lange tijd te kunnen beginnen met 
de restauratie- en reconstructiewerkzaamheden van 
de overblijfselen van drie tramrijtuigen en een 
bagagewagen van Bello. 

De heer Gerard Houter schonk de vereniging 
twee fraaie, eind 19e-eeuwse kleurenlitho's met 
afbeeldingen van Jan Pietersz. Coen. Ze behoren 
tot de serie litho's waarvan u er in ons blad van 
september 2014 al een kon zien. Deze keer ziet u 
de afbeelding Sterfbed van Jan Pietersz. Coen. 

Van Horinees Henk de Rooij, tegenwoordig 
woonachtig op Texel, kregen wij een flink aantal 

boeken. Deze schenking bevatte meerdere 
informatieve werken. Ik noem als voorbeeld de 
eerste kroniek van C.A. Abbing uit 1839, getiteld 
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van 
de Groote Kerk tot op den brand, die haar vernielde op 
den 3de augustus 1838.
Een ander is Leer mij ze kennen ... de Noordhollanders 
van K. Norel uit 1968. Het merendeel van de 
boeken uit deze schenking valt in de categorie 
historische kinderboeken. Daarover laat ik graag de 
heer Hans Rijswijk uit Hoorn aan het woord. 

Geert Holle
Onder de boeken die Henk de Rooij aan 
de Vereniging Oud Hoorn schonk, bevinden 
zich enkele verschillende exemplaren van de 
jongensboeken 'Hoorn voor den Prins' en 
'Met Pieter Pikmans het zeegat uit'. Beide 
jongensboeken zijn geschreven door mijn 
grootvader Geert Holle. Er verschijnen tussen 
1904 en 1920 maar liefst zes kinderboeken 
van zijn hand; drie voltooide werken zijn nooit 
uitgegeven.
Geert Holle wordt op 28 november 1866 
geboren in Wildervank. Hij groeit op als zoon 
van een kapitein van een schoenerbrik en gaat 
met zijn ouders in de zomermaanden mee 
op de grote zeilvaart. Hij ziet veel landen in 
Europa. Na een schipbreuk nabij  Schotland 
keert Geert Holle op 11-jarige leeftijd de zee de 
rug toe. Nadat zijn vader jong overlijdt, groeit 
hij op bij een oom in Veendam. Uiteindelijk 
wordt hij onderwijzer. Eerst geeft Geert Holle 
les in Dwingeloo, later in Westzaan en in 
1884 wordt hij hoofd van de lagere school in 
Haringhuizen; twee jaar later in Kolhorn. In 
1904 wordt hij hoofd van de lagere school in 
Berkhout, dezelfde school die later zijn naam 
krijgt. Hier vullen schoolschriften zich met 
zijn verhalen in zijn keurige handschrift. In 
1927 verlaat Geert Holle Berkhout en verhuist 
hij naar Heiloo, waar hij op 9 september 1936 
overlijdt.
De twee titels in de door Henk de Rooij 
geschonken collectie kinderboeken hebben 
een historische achtergrond, die Geert Holle 
achterhaalde in het archief van de gemeente 
Hoorn en dat van de Universiteitsbibliotheek 
in Amsterdam. In 'Hoorn voor den Prins' 
vertelt Geert Holle over de strijd die in 1572 
de stad Hoorn er toe brengt het Spaanse juk af 
te werpen en de zijde van de Prins van Oranje 
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Draafsingel. De boodschap van Vereeniging 'Het 
Carillon' is duidelijk. 
Een tweede fotoschenking komt uit de nalatenschap 
van de heer Johannes Drijver (1910-1984). Van 
zijn zoon Wim kregen wij 46 foto's van allerlei 
activiteiten betreffende de voedselvoorziening te 
Hoorn in de Hongerwinter 1944/45. We zien daarop 
onder meer de werkzaamheden in de Centrale 
Keuken, dat was de gaarkeuken aan Kruisstraat 
28. Ook zijn er foto's bij van de distributie van het 
voedsel en het uitdelen daarvan in verschillende 
afhaalcentra in de stad, meest slagerijen. 
De familie van wijlen Jan Piet van der Knaap 
schonk ons een fotoboek met de titel Restauratie 
Lutherse Kerk Hoorn 1994-1996. Jan Piet kreeg 
dit fraaie beeldverslag van de restauratie ter 

gelegenheid van de feestelijke heropening van 
de kerk op 30 maart 1996. Nog drie andere 
heren, te weten Wim Hommersen, John Lamers 
en Albert de Graaf, kregen zo'n zelfde fotoboek, 
ieder met een persoonlijk titelblad. De Evangelisch 
Lutherse Gemeente in Hoorn schonk de heren dit 
aandenken als dank en blijk van waardering voor 
hun grote inzet en bijdrage aan de restauratie van 
het historische kerkgebouw aan de Ramen. 
Van Uitgeverij Verloren ontvingen wij een exemplaar 
van Bethlehem in de Bangert. Een historische en 

te kiezen. Het verhaal verschijnt in 1913 voor 
het eerst. Het wordt uitgegeven door Van 
Holkema en Warendorf in Amsterdam in de 
reeks 'Helden van voorheen'. De tweede druk 
is in de serie 'De goede kameraad' (1924, zelfde 
uitgever). Een derde druk komt op naam van 
Uitgeverij West-Friesland in Hoorn en die 
verschijnt in een aangepaste spelling in 1968. 
In 2006 komt er nog een facsimile uitgave van 
de eerste druk uit.
'Met Pieter Pikmans het zeegat uit' is een 
spannend jongensavontuur uit de periode 
1590 tot 1600. Het gaat over Thijmen die 
scheepsjongen wordt bij de in de Peperstraat 
wonende schipper/reder Pieter Pikmans. De 
eerste druk is in 1915 in de reeks 'De goede 
kameraad' van Van Holkema en Warendorf . De 
tweede druk is ook in deze serie, maar wordt 
uitgegeven met verschillende voorkanten. In 
1953 volgt een derde druk van dezelfde uitgever; 
in 1969 is het Uitgeverij West-Friesland, die de 
vierde druk uitgeeft.
Volledigheidshalve: de andere boeken van de 
hand van Geert Holle zijn 'Jan en Wouter' 
(1904), 'Het Veenwijker Viertal' (1910), 
'Karel Doringa' (1919) en 'De zoon van den 
berenleider' (1920). 
Tot zover de bijdrage van Hans Rijswijk, 
waarvoor ik hem vriendelijk bedank.

Uit de nalatenschap van mevrouw Els Eterman-
de Vries te Hoorn (1923-2015) schonk de heer 
Klaas Eijgelaar ons interessant materiaal betreffende 
de bevrijdingsfeesten van woensdag 29 augustus t/m 
zaterdag 1 september 1945 te Hoorn. Naast een tweetal 
kleine uitgaven met programma's van verschillende 
feestelijkheden bevat de schenking een twintigtal 
foto's van de allegorische bevrijdingsoptocht op 
vrijdag 31 augustus, genomen op verschillende 
plaatsen in de stad. Bijgaande foto toont een 
stukje van de optocht op de Pakhuisstraat langs de 
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archeologische studie naar de ontwikkeling van een 
vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in 
het buitengebied van Hoorn. 1475-1572. Het betreft 
hier het in boekvorm uitgebrachte proefschrift 
van Christiaan Schrickx, waarover u in ons 
vorige kwartaalblad al een uitgebreid informatief 
artikel kon lezen. De 33 jaar jonge historicus 
en archeoloog promoveerde in mei van dit jaar 
op de geschiedenis van klooster Bethlehem in 
Westerblokker bij Hoorn. In de inleiding van het 
boek schrijft Christiaan dat hij een poging doet 
om beide disciplines, geschiedenis en archeologie, 
te combineren en in één studie te integreren. Naar 
mijn mening is hij daar met dit werk uitstekend 
in geslaagd. Bethlehem in de Bangert is een prachtig 
boek geworden, waarin een interessant en nog 
tamelijk onbekend deel van de geschiedenis van 
Hoorn en omgeving beschreven staat. Het boek is 
in te zien en te koop bij de Hoornse boekhandels, 
het Westfries Museum en Oud Hoorn. 
Uit de nalatenschap van de heer Henk Bijhouwer te 
Hoorn verkregen wij enkele interessante uitgaven. 
Ik noem er enkele van. Het boek Cornelis Bok (1777-
1836); Een opmerkelijke West-Friese kunstschilder 
en romanschrijver kwam uit in 2005. De auteurs 
Cees Bakker, John R. Brozius, Ruud van de Pol 
en Jan Plekker beschrijven hierin het leven en 
werk van deze bijzonder veelzijdige man en geven 
een tijdsbeeld van de periode waarin hij leefde. 
In verband daarmee komt de behangselfabriek 
van de Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn 
ter sprake, waar fraaie geschilderde behangsels 
werden vervaardigd. Er zijn daarvan nog enkele 
te bezichtigen in het WFM te Hoorn. Van een 
behangselontwerp uit de collectie van het museum 
ziet u hierbij een gedeelte afgebeeld. Hierop is te 
zien hoe een trekschuit door een jaagpaard wordt 

voortgetrokken. Door de jaaglijn om de verticale 
rolpaal te laten lopen zal de schuit de bocht om 
gaan. Deze illustratie zou ook goed gepast hebben 
in het hoofdstuk 'Trekvaart en vrachtvaart' van 
het volgende boek. Dat is het zeer informatieve 
boekwerk De mens en het water. Bruggen, sluizen en 
kanalen in Nederland en België uit 1989, geschreven 
en samengesteld door Ton de Joode en Peter 
Bernard. Heel veel verschillende aspecten van 
het aanleggen en beheren van waterwegen, 
vracht- en personenvervoer door de eeuwen heen 
worden besproken. Sommige onderwerpen komen 
uitgesplitst over verschillende waterwegen aan de 
orde, andere juist per landsgebied. 
Vervolgens vermeld ik hieronder een tweetal 
aankopen dat ik in deze periode voor het 
documentatiecentrum van onze vereniging heb 
gedaan. Uit 1915 dateert de herdruk van het 
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de 
Oost-Indische Reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. 
Deze uitgave is door Dr. G. J. Hoogewerff rijkelijk 
van aantekeningen voorzien en geïllustreerd met 
alle platen, op werkelijke grootte, zoals ze in het 
oorspronkelijke journaal uit 1646 voorkomen. 
Begin oktober verscheen van de hand van André 
Nuyens het jeugdboek Eindelijk, eindelijk blauwe 
zee. Hierin vertelt de schrijver het verhaal van twee 
scheepsjongens, die zeer spannende avonturen 
beleven tijdens hun wereldreis onder bevel van 
Le Maire en Schouten rond Kaap Hoorn. Over dit 
boek en de geschiedenis van deze spectaculaire 
reis, nu 400 jaar geleden, kon u al veel lezen in ons 
kwartaalblad van juni dit jaar. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 
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Hugo, dat Hildebrand even later gaat declameren. 
Het is een gevleugelde uitdrukking geworden. Juist 
als de wat geborneerde student de eerste woorden 
voordraagt 'Als 't kindje binnenkomt…', zwaait 
de deur van de salon langzaam piepend open. De 
dienstmeid op leeftijd komt binnen, verscholen 
achter een dienblad vol broodjes. Pas nadat het 
goede der aarde is rondgedeeld kan Hildebrand zijn 
declamatie voortzetten. Of er nog veel aandacht 
voor was, kunnen we ons afvragen. 
Er waren in die eeuw en tot ver in de vorige eeuw tal van 
leesgezelschappen en voordrachtgenootschappen 
in ons land en, minder elitair, voorleesavondjes. 
Boeken waren duur, terwijl de leeskringen een 
duidelijk sociale functie hadden. Men zocht elkaar 
op. Er werd uit boeken voorgelezen of poëzie 
gedeclameerd. Niet altijd op het niveau dat de 
student Hildebrand graag zag. Geliefde dichters uit 
die tijd werden voorgedragen, vaak uit het hoofd. 
Tollens, Ten Kate, Hieronymus van Alphen en de 
Schoolmeester kwamen op die avonden voorbij. 
Ook mindere goden beoefenden de dichtkunst en 
de kunst van het declameren. Een van hen, uit onze 
streek, was timmerman C. Hoogland uit Oterleek. 
Ons lid J.J. van der Gulik ondernam, toen hij 
nevenstaande foto in handen kreeg, een speurtocht 
naar de achtergronden van de persoon. Zo stuitte 
hij op een aardig boekje door Vermande Zonen 
Hoorn in 1884 uitgegeven: 'Gedicht op het Sloopen 
der verbrande en het bouwen der nieuwe Groote 

EgbErt OttEns1

In de Camera Obscura laat de nog jonge, negentiende 
eeuwse schrijver Nicolaas Beets (1814-1903) ons, 
via zijn alter ego Hildebrand, kennismaken met het 
fenomeen van de voorleesavond. Een belangrijk 
tijdverdrijf in een tijd zonder radio, televisie en 
algemeen toegankelijke bibliotheken. Mevrouw 
Dorbeen draagt op één zo'n avond met overdreven 
pathos een in die tijd zeer geliefd, dramatisch 
gedicht van E.A. Borger voor, Aan den Rhijn. 
Hildebrand drijft er als student theologie in Leiden 
lichtelijk de spot mee. Misschien dat we dit stukje 
uit de Camera vergeten zijn. Maar niet de eerste zin 
van een uit het Frans vertaald gedicht van Victor 
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Kerk te Hoorn. Van 1881 tot 1883. Gemaakt door 
C. Hoogland, met het doel hetzelve te Hoorn voor 
te dragen.'

Voorlopers van de Grote Kerk
Rond het midden van de veertiende eeuw werd op 
de plek van de huidige Grote Kerk met de bouw van 
een aan de heiligen Johannes de Doper en Cyriacus 
gewijde, aanvankelijk houten kerk begonnen. Begin 
vijftiende eeuw volgden het in steen uitgevoerde 
koor en kruiswerk. Eeuwen achtereen werd met 
enige regelmaat aan de kerk voortgebouwd. 
Midden zestiende eeuw was zo op het Kerkplein 
een forse gotische kerk verrezen, groter zelfs dan de 
huidige Grote Kerk. In 1572 werd de kerk aan de 
gereformeerden toegewezen nadat Hoorn voor de 
Prins had gekozen. Eeuwen later, in 1838, ging de 
kerk als gevolg van een tragisch ongeluk verloren. 
Een loodgieter liet een brandende vuurpot in de 
dakgoot staan, terwijl hij was gaan eten. Architect 
K.G. Zocher kreeg opdracht een nieuwe kerk te 
bouwen. Zijn dominante, in neoklassieke stijl 
uitgevoerde, kerkgebouw was geen lang leven 
beschoren. Veertig jaar na de vorige brand sloeg 
de bliksem in het dak. Opnieuw brandde de 
Grote Kerk af. Vier architecten werd gevraagd een 
nieuw ontwerp te vervaardigen. Onder hen de 

Hoornse architect Bleijs, bekend van de, aan de 
H.H. Cyriacus en Franciscus gewijde kerk, aan 
het Grote Noord, die ongeveer tezelfdertijd werd 
gebouwd. Hij kreeg de opdracht niet. Die ging naar 
de Amsterdamse architect C. Muysken. De bouw 
werd gegund aan Simon Wit uit Oterleek, waarbij 
de hiervoor genoemde C. Hoogland in dienst was. 
Zijn gedicht begint als volgt:

't Was Lentemaand in Een en Tachtig,
En ik, op Oterleek woonachtig,
Ik diende reeds bij den patroon;
Wien ik nu nog steeds alle dagen
Mijn dienst betoon met welbehagen,
Den Heere S. Wit Jacobszoon. 

De huidige Grote Kerk
De architectuur van de kerk van Muysken sloeg 
terug op de renaissance. Zijn kerkgebouw, het enige 
godshuis dat hij bouwde, is één van de vroegste 
voorbeelden van de neorenaissance in ons land. 
In 1883 kon de kerk in gebruik worden genomen. 
Enkele jaren later kwam het door de firma Witte 
gebouwde orgel gereed. In 1928 en 1932 verzorgde 
de toen al beroemde Albert Schweitzer er een tweetal 
orgelconcerten op. Bij een zware storm in 1936 
dreigde de torenspits om te waaien. Besloten werd 
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Grote Kerk. Niet voor lang. Langzaam verviel 
het kerkgebouw doordat noodzakelijk onderhoud 
uitbleef. Steeds hardnekkiger geruchten deden 
de ronde dat er plannen werden bekokstoofd 
om de kerk te slopen. 'Een angstbeeld', noemde 
toenmalig Oud-Hoornvoorzitter Bas Baltus dat in 
een speciale uitgave van de Vereniging Oud Hoorn 
(1983) tot behoud van de kerk. 'Een angstbeeld… 
Een kerkplein zonder kerk na ruim zes eeuwen!' 
De Grote Kerk vormde immers een onlosmakelijk 
onderdeel van het Hoornse stadsgezicht. De acties 
hadden succes. Er kwam een plan met een mix van 
winkelruimten en woningen dat uitgevoerd kon 
worden. Het kerkgebouw staat er gelukkig nog op 
zijn markante plek in het midden van de stad. 

De sloop en de bouw van 1881 tot 1883
Maar liefst 584 versregels lang – de man vroeg veel 
van zijn gehoor – vertelt timmerman Hoogland 
over het wel en wee rond de sloop en de bouw, de 
aanbesteding, het vooruitzicht van vast werk voor 
twee jaar en een mooie klus, hoewel hij aanvankelijk 
dacht vooral in de werkplaats bezig te zijn. 

Door meestal aan de bank te staan,
Om ramen, deur' en architraven,
Gereed te maken en te schaven
Als doorgaans door ons werd gedaan. 
…..
Ik bleef geregeld op 't werk, 
Kortom, ik heb van de eerste dagen
Tot 't einde alles gâ geslagen
Bij 't bouwen van bedoelde kerk,
En al die meldenswaardigheden 
Die tijdens daarvan zich voordeden
Bracht ik te zamen op 't papier.
En dat ik thans uw aandacht vrage,
Is om dezelve voor te dragen,
Hoe zeer dan ook op mijn manier. 

    …..
De sloop van de kerk was een heidens karwei. 
Het muurwerk was een meter dik en ook de 
kolommen en 'het gansche aan elkaar verbonden 
binnenwerk' kon niet anders dan met grof geweld 
worden gesloopt. Vijftig man was daarmee belast. 
In totaal gingen met de sloop drie maanden heen. 
Voor het neerhalen van de zuilen was zoveel kracht 
benodigd, 'dat Simson er, met al zijn kracht, Gewis 
bij had staan huilen.' 

Alleen van de oude Toren bleef,
Zoo trouwens het bestek omschreef,
Ruim achttien meter staande.

deze te vervangen door een eenvoudiger ontwerp, 
een ingesnoerde naaldspitstoren. Kort daarna werd 
een carillon, bestaande uit 37 klokken, in de 
toren gehangen. De klokken verdwenen tijdens de 
oorlogsjaren naar de Duitse oorlogsindustrie. In 
1950 werd het nieuwe carillon feestelijk in gebruik 
genomen. Het teruglopende ledental en kerkbezoek 
noopte de kerkenraad van de hervormde kerk de 
kerk in 1968 af te stoten. Er waren ideeën om 
de bibliotheek die uitbreiding behoefde naar de 
kerk te verhuizen – waar hebben we dat recent 
meer gehoord? – , maar de bibliotheek had daar 
geen zin in en de gemeente zag meer brood in 
nieuwbouw in combinatie met een nieuwe school 
in het grote gat aan de Gravenstraat. Het orgel was 
inmiddels verdwenen naar de St. Plechelmuskerk 
in Oldenzaal en de kansel kreeg een nieuw leven 
in de hervormde kerk van Arnemuiden. Tijdelijk 
vestigde zich nog een watersportfirma in de 
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De bouw had regelmatig te kampen met tegenslagen. 

Dat ook dat heiwerk ging gepaard,
Met allerhande kwelling;
Eens althans had men 't ongemak
Dat er een deel der stoomlier brak,
En eens brak ook de stelling!

   …..
Toch wordt op de laatste septemberdag 1881 de 
eerste steen gelegd door niemand minder dan 
de Hoornse regent jonkheer Dirk van Akerlaken 
(1815-1892).

Doch wel: een man zeer hoog geacht,
De heer Van Akerlaken,
Lei' heden d'eersten metselsteen

Aan 't opgaand werk dus, hij alleen,
Begon de kerk te maken.

    …..
Dat Van Akerlaken hoog werd geacht was vooral 
het gevolg van het feit dat hij 'de werkliên mild 
bedacht.' Hoogland kreeg meer toegestopt 'als ooit 
voor mijn verjaring!' Enkele weken eerder was 
onze dichter-declamator overigens in het tegenover 
gelegen St. Jans Gasthuis, de Boterhal, beland. Bij 
het lossen van een schip met hardsteen had hij het 
ongeluk vier vingers te pletten.

Ja, 'k had dezelven zóó verwond,
Dat doctor 't hoogst noodzaak'lijk vond: 
Ze allen 't amputeeren. 

    …..
Onderwijl vorderde de bouw van de kerk. De 
dakspanten werden geplaatst, de kap gedicht, de 
leien gelegd, de toren gebouwd. De plaatsing van 
de torenspits werd over de winter heen getild 
zodat de toren nog wat kon zetten. In het interieur 
waren timmerlieden, stukadoors, steenhouwers 
en schilders bezig. Voorjaar 1883 was het gebouw 
gereed, op de torenspits na die begin mei omhoog 
werd gehesen. Kort voor het kerkgebouw in 
gebruik genomen wordt, verhuisde onze dichter 
naar Amsterdam. Hij besluit met: 

'k Verliet Hoorn in September,
En d'eerste Godsdienstoefening,
Hield men, naar d'overlevering
Den achttienden November. 

Het volledige gedicht is te lezen op de website van 
Oud Hoorn. 
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de indruk van de moeilijkheden die de architect 
ook hier te overwinnen had, maar meer nog door 
de bijzondere vormgeving. Maarten Overtoom, 
architect van GeO architecten uit Schagen 
mocht de prijs in ontvangst nemen. Hij gaf het 
bijbehorende schildje door aan de voorzitter van 
het bewonerscomité van Kaap Hoorn. Het schild 
zal een plaats in de hal van het complex krijgen. 
Alle bewoners van Kaap Hoorn hebben inmiddels 
een exemplaar van de Kaap Hoorn-special van 
ons Kwartaalblad ontvangen. In de eer deelde ook 
Guido Scholtens van Scholtens Bouw uit Wognum 
die er met zijn team in geslaagd was dit project 
in een zeer korte tijd te realiseren. Elders in dit 
nummer vindt u een interview met de architect en 
foto's van dit geslaagde project. 

Nieuwe leden
Dit jaar heeft de vereniging meer dan honderd 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Deels 
actieleden, waarvan we verwachten dat ze hun 
lidmaatschap continueren. Onlangs hebben zij 
een brief daarover gekregen. Met deze actieleden 
staat de teller weer ruim boven de 1900 leden. 
Het Kwartaalblad is dit jaar in de wachtkamers in 
ziekenhuizen, bij artsen enzovoorts neergelegd, om 
het werk van onze vereniging onder de aandacht 
te brengen. Dat was zo succesvol dat er een aparte 
sticker moest komen met het verzoek het blad te 
laten liggen! Bekeken wordt nu om het tijdelijk ook 
in horecagelegenheden te leggen, die een leestafel 
hebben. 

Vierhonderd jaar Kaap Hoorn
Van het tweede Kwartaalblad, over Vierhonderd 
jaar Kaap Hoorn, zijn meer dan drieduizend 
exemplaren gedrukt, die deels in de vrije verkoop 
gingen en deels naar de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoornvaarders. Op 29 januari 2016, wanneer het 
precies vierhonderd jaar geleden is dat de zuidelijkste 

EgbErt OttEns, Jaap van dEr HOut 

Najaarsledenvergadering – nieuwe voorzitter
Tijdens de najaarsledenvergadering in de 
Oosterkerk stemden de aanwezige leden bij 
acclamatie in met de benoeming van Jaap van 
der Hout als voorzitter en de herbenoeming van 
Piet van Iersel als penningmeester. Voor Piet is 
het zijn derde termijn van drie jaar. Egbert Ottens 
trad in deze vergadering na negen jaar terug als 
voorzitter. De ledenvergadering stemde in met het 
bestuursvoorstel om hem tot erelid te benoemen. 
Jaap van der Hout sprak de scheidende voorzitter 
toe en overhandigde hem een kunstwerk. Daarna 
kreeg loco burgemeester Judith de Jong het woord. 
Ook zij bedankte Egbert Ottens voor de inzet in het 

belang van het stedelijk erfgoed alsmede de open 
en kritische, maar constructieve opstelling van de 
vereniging onder zijn voorzitterschap. Arend Stapel 
werd benoemd als lid van de financiële commissie. 
Hij trad in de plaats van Dick Louwman die deze 
functie vele jaren vervulde. 

Monumentenprijs en waarderingsprijs 2015
Tijdens de ledenvergadering werd de 
monumentenprijs Oud Hoorn 2015 uitgereikt. De 
prijs ging naar de restauratie van het Foreestenhuis. 
Van buiten is er van die restauratie niet zoveel te 
zien. Maar bij deze restauratie moesten tal van 
technische hoogstandjes worden uitgehaald om het 
gebouw voor vele tientallen jaren weer 'up to date' 
te hebben. Jaap van der Hout overhandigde de 
voorzitter van de Doopsgezinde en Remonstrantse 
gemeente, Chris Luursema, het bij de prijs 
behorende schildje. 
Naast de monumentenprijs werd dit jaar ook de 
waarderingsprijs uitgereikt. Deze prijs ging naar 
de transformatie van het oude Liornehuis tot een 
modern wooncomplex. Het bestuur was onder 
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punt van het Zuid-Amerikaanse continent naar 
Hoorn werd vernoemd, wordt tijdens een speciaal 
seminar in Hotel Van der Valk een bijzonder boek 
gepresenteerd met kaartmateriaal uit de zestiende 
tot de achttiende eeuw van Kaap Hoorn. André 
Nuijens schreef over deze avontuurlijke reis een 
mooi jeugdboek Eindelijk, eindelijk blauwe zee. Het 
is in de boekhandel, maar ook in onze winkel 
verkrijgbaar.

Binnenstadsvisie
In het Voorwoord van dit nummer is hier al even 
bij stilgestaan. De komende maanden zal het 
bestuur de totstandkoming van de binnenstadsvisie 
nauwgezet volgen. 

Omgevingswet
Onze vertegenwoordiger in de Commissie 
Monumenten en Welstand buigt zich samen 
met een ander commissielid over de nieuwe 
Erfgoedwet, die onderdeel moet gaan uitmaken van 
de nieuwe Omgevingswet. Het bestuur bestudeert 
de implicaties van de Omgevingswet voor onze stad 
en voor de inbreng van de vereniging. 

Woningverbetering
Van de zomer heeft het bestuur zich tot het 
college gewend naar aanleiding van de renovatie 
van het complex van Intermaris aan de Van 
Beierenstraat in het Venenlaankwartier. Daar 
is naar onze mening onvoldoende aandacht 
geweest voor de oorspronkelijke wederopbouw-
architectuur en te weinig gelet op de criteria in 
de vigerende Welstandsnota. Meer complexen in 
het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord staan op 
de nominatie om aangepakt te worden. Deze 
wijken vormen een staalkaart van de verschillende 
architectuuruitingen uit de vijftiger jaren en vertellen 
de geschiedenis van de wederopbouwwoningbouw 
in onze stad. Daar moeten we zorgvuldig mee 
omgaan. 

Noorderkerk
De kerkenraad van de Protestantse Kerk heeft het 
besluit genomen om de Noorderkerk af te stoten. 
Hoewel ons bestuur dat besluit betreurt kan het 
er wel begrip voor opbrengen. De kosten van het 
onderhoud van dit oudste monument van Hoorn – 
de dorpskerk in Zwaag is nog ouder, maar dat was 
toen een zelfstandige gemeente – waren niet langer 
te dragen door een terugloop van gemeenteleden. 
Het idee was niet nieuw, maar in onze speerpunten 
voor de binnenstad hebben we opnieuw gepleit 

voor het verplaatsen van de bibliotheek vanuit 
de Wisselstraat naar de Noorderkerk. Het zou 
een forse opwaardering van het gebied rond de 
kerk betekenen. Op verschillende plaatsen in ons 
land zijn voorbeelden van geslaagde transities 
bekend. Wij hopen wel dat het kerkbestuur 
maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat 
de Noorderkerk in een deplorabele staat komt te 
verkeren. 

Breed 12
De kaarsenwinkel, zoals die in de dagelijkse 
omgang wordt genoemd, is uit ons pand Breed 
12 verhuisd naar het naastgelegen pand nummer 
22-24. Vorig jaar kreeg de firma Blokker nog 
de monumentenprijs voor de wijze waarop ze 
dat pand had gerestaureerd en een replica van 
de oorspronkelijke pui had teruggebracht. Het 
bestuur van de Stichting Monumenten Oud Hoorn, 
waarin de vijf panden van de vereniging zijn 
ondergebracht, is nu actief op zoek naar een nieuwe 
huurder. 

Stichting Kerkmeijer-de Regt
Namens onze vereniging heeft Ton van Weel 
zitting in de Stichting Kerkmeijer-de Regt. Het 
bestuurslidmaatschap van Ton eindigt eind dit jaar. 
Het bestuur heeft in zijn plaats Co van Langen 
voorgedragen. De stichting heeft zijn kandidatuur 
geaccepteerd, zodat Co van Langen onze vereniging 
vanaf 2016 in de stichting vertegenwoordigt.  

Nieuwsbrief
De leden van wie we over het e-mailadres 
beschikken, hebben inmiddels kennis kunnen 
maken met de digitale nieuwsbrief. Daarmee willen 
we onze leden met enige regelmaat informeren over 
actuele zaken en activiteiten. 

Tentoonstelling 
Vanaf de derde week van november is er in 
ons verenigingsgebouw een tentoonstelling naar 
aanleiding van de presentatie van de biografie over 
de Hoornse dominee Tenthoff. 
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met diens zoon Pietje. Er was daar veel doornig 
struikgewas en ik zie nog onuitwisbaar het beeld 
voor me van zijn zusje Anneke, toen een meisje van 
zeven jaar, dat op blote voeten uit de struiken te 
voorschijn rende als een soort Tarzanmeisje!
Later lag op die plek aan de Karperkuil de enorme 
graansilo met daarnaast de sauna en verderop de 
lichtmastenfabriek. Allemaal geschiedenis.
De toen al geasfalteerde Venenlaan eindigde voorbij 
het derde hofje en ging daar over in een grindpad. 
Dat pad liep tussen twee sloten te midden van 
tuinbouwgrond en kassen en eindigde met een 
brug op de Holenweg. Wij sloegen daar rechtsaf 
en na nog een brug lag rechts het stoomgemaal 
met z'n hoge schoorsteen, waar het pad zwart was 
van de sintels. (Nu staan daar de drive-inwoningen 

tegenover de Lidl). Aan weerszijden van het gebouw 
lag achter twee muurtjes een uitgestrekt moerassig 
gebied waar we ons verre van hielden. Dat kwam 
ook door de vervaarlijke Duitse herder van de 
beheerder die daar vaak rond liep. Het monster 
beschermde meteen de mooie dochter des huizes!
Nu restte alleen nog de dijk te beklimmen. Er was 
een wat aftands trappetje en dan waren we op de 
kruin van de dijk waarover een asfaltweg liep naar 
de verderop gelegen Lage Weg. Onder de dijk 
door kwam de uitlaat van het gemaal met rechts 
ervan buitendijks land. Daar lag de vuilnisbelt 
en verderop het woonwagenkamp. Links lag het 
landje van Neefjes waar enkele jaren later het 
r.-k. Zwembad 'Flevo' werd gevestigd. Mijn latere 
schoonvader P. G. Duin was er penningmeester van.
Maar vooral doemde daar achter het buitendijks 
land het IJsselmeer op. Ik wist toen nog niet hoe 
ik van dat weidse uitzicht hield. Daar kwam ik op 

Jan dE vriEs.

Als schooljongens in de jaren vijftig hadden we 
geen weet van de Omringdijk. Wij kenden alleen de 
Schellinkhouterdijk en de Westerdijk. We woonden 
in het eerste hofje van de Venenlaan (toen nog met 
twee ee's) en de Schellinkhouterdijk behoorde tot 
ons speelgebied. We konden er op twee manieren 
komen; langs de Oosterpoort of door de hele 
Venenlaan af te lopen. De Oosterpoort droeg een 
gevaar in zich. Als je vandaar naar de dijk liep, 
kwam je langs het woonwagenkamp (waar nu 
het hertenkamp ligt). Je liep er het risico van een 
vechtpartij, want de woonwagenjongens hechtten 
aan hun territorium. Dus meestal kozen we voor 
de andere route. 

Soms staken we het Kleine Oost over en namen een 
kijkje in de kistenfabriek. Die stond op de plaats 
van het huidige ronde appartementengebouw De 
Kemphaan. Het was een imposant gezicht hoe de 
krammen en spijkers machinaal in de plankjes 
werden gedreven. Later, toen de fabriek gesloten 
was, lag er een gigantische hoop oud ijzer naast, 
waar we eens een fort van gebouwd hebben. Toen 
zijn we zwaar bekogeld door de 'kampers'. Ik weet 
niet meer hoe we daar uit ontsnapt zijn. 
De kistenfabriek werd een brandweerkazerne en 
nog weer later is het complex nog gebruikt als 
tijdelijke huisvesting voor de schouwburg toen die 
aan het Achterom en de Westerdijk gesloopt en 
herbouwd werd.
Als je om het gebouw heen liep, kwam je aan 
het water van de Karperkuil. Daar was de lig- 
en losplaats van het kolenschip 'De Onrust' van 
schipper Houter en we speelden er wel eens 

'avOnturEn' Op dE scHEllinkHOutEr  diJk in dE viJftigEr JarEn.

Woonwagenkamp 

nabij het ABC, jaren 

zestig

Bouw nieuwe gemaal 

ter vervanging van het 

oude, nog net te zien 

links op de foto
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mijn dertiende achter toen ik, na een vakantie van 
drie weken in de Veluwse bossen, bij Harderwijk 
ineens weer de ruimte van het water zag en mijn 
hart van blijdschap een sprongetje maakte.
Voor ons heette de hele dijk Schellinkhouterdijk. 
Vaak gingen we niet verder dan het gemaal, soms 
liepen we tot de Schelphoek (waar toen nog 
geen opgespoten land lag en het water tot onze 
verbazing alsmaar schone schelpen aanvoerde) en 
soms dwaalden we verder over de voet van de dijk 
langs het water. We zochten een geschikte 'haven' 
tussen de basaltblokken en speelden met takjes die 
schepen verbeeldden. De vader van Bill Blauw had 
van metaal een echt zeilschip voor hem gemaakt 
dat toch wel een centimeter of zestig lang was en op 
een standaard stond. Op een dag, toen er niemand 
thuis was, heeft Bill het schip helemaal naar de dijk 
gedragen; dat vertrouwde hij niemand van ons toe. 
Het bleek echt te kunnen varen, maar dat zal hij 
zijn pa wel niet verteld hebben.
Onze verste tochten gingen naar de bunkers die 
in de bocht van de Zuiderdijk lagen waar het 
buitendijks land van Schellinkhout begon. Er waren 
twee geschutskoepels en twee platte gebouwen, 

allemaal stiekem toegankelijk gemaakt. Prachtig 
speelterrein! De tocht terug naar huis zal wel zwaar 
geweest zijn...
Maar de dijk ging vanaf de Oosterpoort natuurlijk 
ook de stad in, al zagen wij in het Kleine en Grote 
Oost toen nog geen dijk. Meestal gingen we dan 
richting haven en vanuit de St. Jozefschool volgden 
we de route ook wel andersom als we dachten dat 
er wat te beleven was. 
Onze fietsenmaker, Lau Zwarekant, had er zijn 
winkel dus dat was ook wel eens een bestemming. 
Op een dag was ik er tussen de middag om mijn 
fiets op te halen, toen hij door het raam keek en 
plotseling met een paar krachttermen naar buiten 
liep. De slang van de benzinepomp op het trottoir 
voor zijn zaak lag ernaast en er stroomde benzine 
in de goot. Verderop zagen we nog net de daders 
hard weglopen; ik zal hun namen niet noemen! De 
fietsenmaker kende de familie en pa zal de schade 
wel vergoed hebben. Ik heb nooit van de jongens 
gehoord wat voor hen thuis de gevolgen waren!
De Omringdijk verlaat de stad aan de andere kant 
als Westerdijk. Ook daar banjerden we rond, maar 
daarover een andere keer.

'avOnturEn' Op dE scHEllinkHOutEr  diJk in dE viJftigEr JarEn.

Yad vasHEm-OndErscHEiding gré vissEr

Op 4 december j.l. werd in Rotterdam de Yad 
Vashem-onderscheiding postuum verleend aan Gré 
Visser en Jan Ruiter uit Hoorn. Yad Vashem is een 
uit de Talmoed stammende eretitel. Het betekent: 
Rechtvaardige onder de Volkeren. September 2011 
benoemde burgemeester Onno van Veldhuizen 
mevrouw Visser tot ereburger van Hoorn. Nu volgt, 
met de Yad Vashem-onderscheiding, de hoogste 
onderscheiding die de Staat Israël kent, ook de 
internationale erkenning voor de ongelooflijke 
moed waarmee beiden, met gevaar voor eigen 
leven, dat van vele tientallen joodse burgers hebben 
gered. Heel lang zweeg mevrouw Visser over haar 
oorlogsjaren, die slechts in kleine kring bekend 
waren. In het Kwartaalblad van september 2011 
publiceerde Oud Hoorn een artikel over haar 
daden. In de gevel van haar toenmalige woonhuis 
aan het Grote Oost 35, is door onze vereniging 
een gevelsteen aangebracht. Gré Visser overleed 
in oktober 2012. In Jeruzalem zijn beider namen 
reeds in de eremuur van Yad Vashem gegraveerd. 

De Yad Vashem-

erepenning
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stadsbEEld
restauraties, wijzigingen en verval
EgbErt OttEns 

Baanstraat 9, Beeldbepalend 
pand, Beschermd 
Stadsgezicht
De Commissie Monumenten en 

Welstand staat positief tegenover de 

verbouwing en uitbreiding van het 

oorspronkelijke pakhuis tot woning. 

De commissie adviseerde tot een aantal 

aanpassingen in het ontwerp, mede op 

grond van oude foto's van het pand. 

Indien doorgevoerd kan de commissie 

met het bouwplan instemmen. 

Bontekoestraat 3, 4, 
Rijksmonument
Aan een lange reeks behandelingen van 

de uitbreiding, nieuwbouw, van het 

RSG en de nodige verbouwingen lijkt 

een eind te komen nu de commissie 

een positief oordeel over het laatste 

plan inclusief de luchtbrug heeft afge-

geven. De commissie bevestigde dat de 

luchtbrug past bij de architectuur van 

de schoolgebouwen en duidelijk een 

meerwaarde voor het complex heeft. 

Ook over de nog liggende vragen 

inzake de bij gebouw 3 te gebruiken 

materialen en het inrichtingsplan voor 

de buitenruimte werd overeenstem-

ming bereikt. 

Gerritsland 7, Beeldbepalend 
pand, Beschermd 
Stadsgezicht
De Commissie Monumenten en 

Welstand ging akkoord met het plan 

voor verbouw van het oorspronkelijke 

kaaspakhuis tot woonruimte. De voor-

gevel en de kap worden gerestaureerd. 

De achtergevel wordt gedeeltelijk 

gesloopt om ruimte te maken voor een 

eigentijdse uitbreiding. 

Maelsonstraat - Provinciale 
Weg
Een beleggingsmaatschappij is voor-

nemens 160 tot 180 appartementen 

te realiseren op een terrein naast het 

Horizon College, Bot-locatie genoemd 

naar de eigenaar van de grond Bot 

Bouwgroep uit Heerhugowaard. Het 

oorspronkelijke bestemmingsplan 

Poort van Hoorn is ingetrokken en 

wordt aangepast aan de politieke reali-

teit na de laatste gemeenteraadsverkie-

zing. De Commissie Monumenten en 

Welstand sprak haar bezorgdheid uit 

over het ontbreken van stedenbouw-

kundige randvoorwaarden voor deze 

locatie. De plek, de entree naar de bin-

nenstad en langs de Provinciale Weg, 

is te belangrijk om aan het vrije spel 

der krachten over te laten. Bovendien 

moet aansluiting worden gevonden 

met de kleinschalige bebouwing aan 

het Keern, de hoge bouwvolumes langs 

de Provinciale Weg en het schoolge-

bouw aan de Maelsonstraat. Ook voor 

het parkeren en de invulling van het 

maaiveld moeten vooraf voorwaarden 

worden vastgelegd. 

Oostereiland
Meermalen besprak de Commissie 

Monumenten en Welstand de uitvoe-

ring van het terras voor de brasserie. 

Toen de oorspronkelijke plannen te 

duur bleken werd, zoals de commis-

sie eerder adviseerde, een ingetogener 

oplossing gezocht. Met succes. 

Schelphoek
Naar aanleiding van het bouwplan 

voor een bedrijfsgebouw aan de 

Schelphoek, waar de Commissie 

Monumenten en Welstand mee instem-

de, constateerde de commissie dat spe-
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21 april 2016, De Romeinen in Nederland
Op 21 april zal Diana de Wild een lezing verzorgen 
over de Romeinen in Nederland. Vloerverwarming, 
wegen, schrift: uitvindingen die de Romeinen naar 
ons land brachten. De Nederlandse geschiedenis 
begint bij de Romeinen: zij schreven de oudste 
teksten over ons land. De grens van het Romeinse 
Rijk liep vanaf de eerste eeuw na Chr. dwars 
door ons land. De soldaten namen de Romeinse 
levensstijl mee en legden wegen aan om ons land 
begaanbaar te maken. Hun invloed op de cultuur 
was goed te zien: grote openbare gebouwen zoals 
badhuizen werden voor het eerst in Nederland 
gebouwd. Tijdens de lezing komen de belangrijkste 
vondsten uit de Romeinse tijd in Nederland aan de 
orde, waaronder recente opgravingen. Ook wordt 
verteld hoe de Romeinen over Nederland dachten.

De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt e4.00, leden hebben e1,50 
reductie. Kaarten kunnen worden afgehaald in 
ons verenigingsgebouw, Onder de Boompjes 22, 
op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Reserveren 
kan per e-mail naar info@oudhoorn.nl of telefoon 
0229-273570. Voor meer informatie zie onze 
website: www.oudhoorn.nl

gErard bEEmstErbOEr
      
4 februari 2016, De slag bij Waterloo
Napoleon Bonaparte vocht 18 juni 1815 zijn 
laatste grote veldslag rondom Waterloo. Tijdens die 
veldslag werd de machtige Franse keizer verslagen. 
Een lange periode waarin Frankrijk een dominante 
grootmacht was kwam op deze dag ten einde. 
Toch hebben wij aan Napoleon veel te danken. 
Hij voerde bijvoorbeeld de burgerlijke stand in 
waardoor alle Nederlanders verplicht werden een 
achternaam aan te nemen. Ook straatnamen en 
huisnummers werden hiervoor ingevoerd. 
Deze door Oud Hoorn georganiseerde lezing zal 
worden gehouden door Parcival Bessems. Hij is als 
gids gespecialiseerd in de periode van de Tweede 
Gouden Eeuw 1813-1940. Hij verhaalt over deze 
bijzondere periode waarin de economie, kunst, 
cultuur en wetenschap van Nederland tot grote 
bloei is gekomen. Als reisjournalist inspireerde de 
Slag bij Waterloo hem om deze veldslag en andere 
militaire campagnes uit de moderne geschiedenis 
te bereizen (veelal te voet) en hierover te schrijven.

lEZingEn

cifieke beoordelingscriteria ontbreken 

voor buitendijkse bedrijfsterreinen. 

Met het verzoek aan het gemeentebe-

stuur daarin te voorzien.

Veemarkt 38, Beeldbepalend 
pand, Beschermd 
Stadsgezicht
Nadat het eerste plan voor het ver-

vangen van de voorpui vrij rigoureus 

door de Commissie Monumenten 

en Welstand was afgewezen omdat 

geen enkele rekening was gehouden 

met de oorspronkelijke detaillering 

van het pand en de voorschriften 

uit de Welstandsnota, heeft de com-

missie zich achtereenvolgens over 

twee nieuwe aanvragen gebogen. In 

tweede instantie werd ook wijziging 

van de achtergevel in het bouwplan 

betrokken. Na het aanbrengen van 

de door de commissie voorgestelde 

verbeteringen voldoet het plan aan 

redelijke eisen van welstand. De com-

missie betreurt dat de dakramen van 

de bovenverdieping niet verplaatst zijn 

naar het zijdakvlak. Eerder wees de 

commissie op het fraaie uitzicht dat 

mogelijk is als de dakramen voor in 

het zijdakvlak worden geplaatst.

Westerdijk 137-149, Bouwplan 
in Beschermd stadsgezicht
In het vorige Kwartaalblad werd mel-

ding gedaan van de meningsverschillen 

binnen de Commissie Monumenten 

en Welstand met betrekking tot het 

nieuwbouwplan Westerdijk. De com-

missie heeft daarna een bezoek aan 

de locatie gebracht. Om een betere 

aansluiting met de Gelderse Steeg te 

creëren en tegemoet te komen aan de 

bezwaren van de monumentenver-

tegenwoordigers in de commissie, is 

het pand op de hoek van de Gelderse 

Steeg en de Westerdijk versmald en 

verlaagd naar één verdieping met 

kap. De architect heeft ook een aan-

tal andere aanpassingen in het plan 

aangebracht. Toch blijven de panden 

naast het verlaagde hoekpand naar de 

mening van de commissie een bouw-

laag te hoog, waardoor de aansluiting 

met de bebouwing langs de Westerdijk 

ontbreekt. Wordt vervolgd. 
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Vrijdag 27 november jl. onthulden 
wethouder Judith de Jong en rabbijn 
Shmuel Spiero het monument ter 

herinnering aan de voormalige joodse 
begraafplaats op de hoek van De 
Weel en het Keern. In 1968 werd 
de begraafplaats geruimd voor de 
bouw van de Grote Waal en werden 
de stoffelijke resten overgebracht 
naar de Algemene Begraafplaats 
aan de Berkhouterweg. Met dit 
monument wil het gemeentebestuur 
de Hoornse geschiedenis van de plek 
weer zichtbaar maken en respect 
betonen aan de voormalige joodse 
gemeenschap in Hoorn. Wethouder 
De Jong sprak over de geschiedenis 
van onze Hoornse joodse burgers. 
Rabbijn Spiero las psalm 23 voor, 
zowel in het Hebreeuws als in het 
Nederlands, uit de Thora. Ook sprak 
hij een joods gebed uit.  

Op de steen bij het monument staat 
de volgende tekst:
Van 1778 tot 1968 was op deze plaats 
de Joodse Begraafplaats.
In 1968 zijn de graven verplaatst naar 
de Berkhouterweg.
‘Mogen hun zielen gebundeld worden 
in de bundel van het eeuwig leven’
Afgekort staat deze tekst in 
Hebreeuwse lettertekens op de steen. 
Kinderdichteres Mara Telkamp droeg 
haar gedicht Het mechanisme van 
de mens voor. Wethouder De Jong 
overhandigde rabbijn Spiero een 
gedenkpenning van de stad Hoorn. 
(foto’s Frans Zack)

OntHulling JOOds mOnumEnt

TE HUUR
in de Hoornse binnenstad! 

• Op uitstekende locatie (BREED 12)

• Winkelgebied, nabij station en parkeergelegenheid

• Historische uitstraling

Geschikt voor winkelruimte (2 etalages), 

galerie, atelier of kantoorruimte.

Oppervlakte: voor 74 m2, achter 12,5 m2 / Inhoud 242 m3 resp. 34 m3

voorzieningen: verwarming, water, licht

Bovenetage is verhuurd aan Tekengenootschap.

Huurprijs n.o.t.k.

Eigendom van Stichting Monumenten Oud Hoorn, informatie bij de penningmeester, 

de heer Piet van Iersel: penningmeester@oudhoorn.nl / 0229-273570

Comité Open Monumentendag is op zoek naar een secretaris/
penningmeester. De functie houdt in: verslaglegging van ca. zes 
vergaderingen per jaar, bijhouden financiën, met name rondom Open 
Monumentendag. Het organisatorische werk ligt bij de voorzitter en 
de andere bestuursleden. Omdat de laatste jaren steeds meer aandacht 
besteed wordt aan Blokker en Zwaag zijn kandidaten uit groot-Hoorn 
van harte welkom.

Informatie bij: Harm Stumpel, tel.: 0229-211073, of: e-mail: 
h.a.m.stumpel@xs4all.nl 

vriJWilligEr gEvraagd
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Dit keer geen beelden van plaat-
sen waar ingrijpende verande-
ringen hebben plaats gevonden. 
Nee: gewoon een foto van het 
Grote Noord die ruw geschat 
rond 1900 gemaakt moet zijn. In 
het midden van het wegdek zien 
we nog de rails van de paarden-
tram Hoorn-Enkhuizen die tus-
sen 1889 en 1918 gereden heeft 
waardoor de foto wel enigszins 
te dateren is. Verder is het Grote 

Noord nog volkomen autovrij. 
Dat zou in de daarop volgende 
jaren wel veranderen en werd 
het Grote Noord zo ongeveer een 
doorgangsweg door de stad. Er 
ontstond weer een geheel ander 
beeld nadat de straat in 1979 
autovrij werd gemaakt hetgeen 
een ingrijpende maatregel zou 
betekenen voor de winkeliers. We 
kunnen ons verder nog afvragen 
wanneer dan wel de eerste auto 

over het Grote Noord reed. In 
ieder geval heeft het huidige 
straatbeeld een volkomen ander 
aanzien gekregen. Kleine knusse 
winkeltjes en ook woonhuizen 
zijn verdwenen om plaats te 
maken voor veelal grootschalige 
mode- en schoenenzaken. Op 
het uithangbord links op de oude 
foto is lezen dat op deze plaats 
'R. Bossert, stads-horlogemaker' 
zaken doet.
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