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25 appeltaarten

Wat hebben 25 appeltaarten met onze binnenstad te maken 
is natuurlijk uw eerste gedachte. Het antwoord is eigenlijk 
alles en niets. Als binnenstadsbewoner deel ik graag het 
voorrecht om op zo'n mooie plek te mogen wonen. Een van 
de mogelijkheden voor dit delen is het meedoen met het 
'meet and greet'-programma van Hoorn Events. Het zal u 
niet ontgaan zijn dat in de periode van eind maart tot begin 
mei de haven wat voller ligt met cruiseschepen, ook wel de 
witte vloot genoemd. Viking, één van de reders, biedt zijn 
gasten een programma aan dat bestaat uit een rondwandeling 
door de stad onder leiding van onder andere onze gidsen, 
gevolgd door een bezoek aan een woning en vooral ook 
zijn bewoners. De gidsen geven een leuke rondwandeling 
door de stad en leveren de gasten in kleine groepjes af bij 
de diverse adressen in de binnenstad. Daar wij dicht bij de 
haven wonen krijgen wij vaak de gasten die wat minder goed 
ter been zijn. Met de gids spreek je dan weer de tijd af dat 
hij jouw gasten komt afhalen. Dat is meestal een uur later. 
Wij doen dit jaar voor het vierde jaar mee. Het grootste deel 
van de gasten komt uit de Verenigde Staten, een kleiner deel 
uit Canada en Groot Brittannië. In het uur dat ze bij ons te 
gast zijn krijgen ze koffie of thee, samen met appeltaart, een 
kleine stroopwafel en een stukje boterkoek. Deze typische 
Hollandse lekkernijen zijn in het contract vastgelegd. Dit 
jaar ontvangen we, tussen eind maart en begin mei, 25 
keer gasten, vandaar de kop 25 appeltaarten. De gasten zijn 
zeer enthousiast over onze binnenstad. Meestal is Hoorn 
hun tweede stad na Amsterdam. Voor velen is Hoorn een 
openbaring. Het feit dat je wandelend kunt genieten van deze 
stad zonder door hordes fietsers en andere toeristen te worden 
belaagd is één van de eerste gespreksonderwerpen. Je merkt 
aan hun reacties dat Amsterdam zijn grenzen als toeristische 
stad begint te bereiken. Viking vraagt iedere dag om een 
evaluatie van zijn gasten in de vorm van een enquête. Hieruit 
blijkt dat voor de meeste gasten Hoorn de highlight van hun 
cruise is. Dat blijkt ook uit de vele reacties die we later ook 
weer krijgen opgestuurd via de mail of per ansichtkaart. Het 
enthousiasme van onze gasten is een belangrijke mond tot 
mond reclame voor onze prachtige binnenstad. Het is voor 
ons een genot om iets over onze binnenstad en het plezier 
van het wonen in de onze stad te vertellen. Wij hebben leuke, 
zeer afwisselende gesprekken met onze gasten, het uurtje is 
dan ook vaak veel te kort. 

We mopperen als bewoners van de stad dan wel eens over 
die grote witte wanden die onze stad bezoeken en de haven 

in drie rijen vullen. Dat is vaak terecht want er gaat ook 
nog veel niet goed. Wat beter moet is het voorkomen van 
overlast door walstroom, betere afvoer van het vuilnis, 
geen lozingen op het openbare water en de bussen buiten 
de binnenstad houden. En natuurlijk die grote joekels 
niet laten afmeren aan het Houten Hoofd. In de toekomst 
zouden we afhankelijk van het type bezoeker de boten meer 
verdeeld over verschillende locaties kunnen laten afmeren. 
Bijvoorbeeld schepen met fietsen en fietsers aan boord 
kunnen met gemak wat verder van de binnenstad afmeren. 
Maar aan de andere kant is er ook erg veel plezier aan deze 
bezoekers te beleven met veel goede promotie voor en over 
onze stad. Laten we dan ook niet het kind met het badwater 
weggooien maar de problemen oplossen en blijven genieten 
van al die enthousiaste bezoekers die kennis willen maken 
met onze prachtige binnenstad en zijn bewoners. 

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: Rotius, de Rembrandt van Hoorn 

Jan Albertsz Rotius: de beste schilder die Hoorn en West-
Friesland heeft gekend. Bekend onder andere van zijn 
machtige schuttersstukken in het Westfries Museum. 
Geboren in 1624 in Medemblik, overleed hij, veel te jong 
helaas, op 42-jarige leeftijd in Hoorn. Desondanks liet hij 
een fenomenaal oeuvre na. Naast de zes schuttersstuk-
ken zijn meer dan zestig individuele burgerportretten van 
hem bekend. Het museum organiseert ter gelegenheid van 
Rotius' 350e sterfdag een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk. Nooit eerder waren er zoveel schilderijen van Rotius, 
afkomstig van musea uit binnen- en buitenland, bij elkaar 
te zien. Bij de tentoonstelling verscheen een bijzonder boek 
– onder meer bij Oud Hoorn verkrijgbaar – over deze ten 

onrechte zo lang en bij het grote publiek zo weinig bekende West-Fries, die niet voor niets de 
'Rembrandt van Hoorn' is genoemd. Rotius was de hofleverancier van de elite van Hoorn. Door 
zijn schilderijen wordt ons een blik gegund op de grote culturele rijkdom van onze stad in de 
Gouden Eeuw. In dit Kwartaalblad gaat kunsthistoricus John Brozius op een aspect in, dat in 
het boek wat onderbelicht is gebleven: het woon- en sterfhuis van Rotius aan het Grote Noord, 
dat precies op de plek stond waar thans Boekhandel Stumpel is gevestigd. Met de expositie en 
het boek wordt Jan Albertsz Rotius ongetwijfeld definitief uit de anonimiteit gehaald. 
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Noord met een achteruitgang naar het Achterom. 
Uit onderzoek in het Westfries Archief blijkt dat 
dit huis behoorde bij de Roscam, een brouwerij 
die in 1631 door zijn schoonvader Ambrosius 
Jacobsz was gekocht en die stond tussen de Jan 
van Neksteeg en de Gortsteeg op de grond van de 
huidige boekhandel Stumpel aan het Grote Noord.

De pachter Ambrosius Jacobsz
Ambrosius Jacobsz, woonde in 1605 en 1606 met 
zijn eerste vrouw Trijn Cornelis in Enkhuizen, waar 
hij twee kinderen liet dopen. In 1609 treffen we 
hem voor het eerst aan in Hoorn, waar hij wordt 
vermeld als pachter van de impost op de waag, 
het bestiaal en het zout. Als pachter van de impost 
inde hij de accijnzen die boeren, ambachtslieden 
en kooplieden verplicht waren te betalen bij de 
verkoop van hun handelswaar. De functie van 
pachter van de impost werd gewoonlijk voor een 
periode van een jaar door de stad verpacht aan 
de hoogstbiedende. Dit betekent dat Ambrosius 
Jacobsz een zekere financiële reserve moet hebben 
gehad om steeds aan de jaarlijkse pachtsommen te 
kunnen voldoen. 
In juli 1620 hertrouwde Ambrosius Jacobsz met 
de Hoornse weduwe Griet Jans, uit welk huwelijk 
Maritie Ambrosius werd geboren, de latere 
echtgenote van Rotius. Waarschijnlijk is zij tussen 
29 december 1618 en 1 januari 1625 geboren, de 
periode waarover de Hoornse doopakten verloren 
zijn gegaan. Rotius kreeg tussen 1644 en 1656 
met Maritie Ambrosius zeven kinderen. Uit de 
doopakten van zijn twee eerste kinderen blijkt 
dat hij in september 1644 en augustus 1646 in de 
Muntstraat woonde, in januari 1648 en augustus 
1650 'op het Noort', in augustus 1652 'bij het Hooft' 
en ten tijde van de doop van zijn laatste twee 
kinderen in maart 1654 en in juli 1656 opnieuw 
'op het Noort'. 
De Hoornse hypotheek- en transportboeken tussen 
augustus 1633 en januari 1672 zijn verloren 
gegaan, waardoor het langs deze weg niet meer 
mogelijk is vast te stellen of Rotius zijn woningen 
kocht of huurde. In een gerechtelijk stuk uit 1655 
wordt Rotius echter voor het gerecht gedaagd door 
zijn buurvrouw Neeltgen Joostes en gedwongen te 
stoppen met het timmerwerk achter zijn woning 
aan het Grote Noord. Uit het gegeven dat Rotius 
wordt gedaagd en hij niet procedeert uit naam van 
een ander, staat het welhaast vast dat hij de eigenaar 
van het huis is geweest en niet een huurder. Uit 
onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het 
huis aan het Grote Noord blijkt dat zijn woonhuis 

JOHn r. BrOzius

Jan Albertsz Rotius werd in 1624 in Medemblik 
geboren als tweede zoon van de plaatselijke 
havenmeester Albert Jansz Rootjes. Vermoedelijk is 
hij op jonge leeftijd naar Hoorn getrokken om bij 
een plaatselijk kunstschilder in de leer te gaan. De 
naam van Rotius' leermeester is niet bekend, maar 
gedacht kan worden aan Jacques Waben of Jan van 
Teijlingen, die tussen circa 1610 en 1640 tot de 
eerste portretschilders van de Hoornse elite worden 

gerekend. Nadat Rotius zijn leertijd had afgesloten 
en de mogelijkheid zag zijn eigen 'winkel' te 
beginnen, trouwde hij in 1643 op 19-jarige leeftijd 
met Maritie Ambrosius, de dochter van Ambrosius 
Jacobsz van Hensbroek. Zijn familienaam Rootjes 
latiniseerde hij tot het deftige Rootius of Rotius 
(afb. 1). Rotius overleed in 1666 en in december 
1670 brachten zijn kinderen het huis ter veiling 
waar hij de laatste tien jaar van zijn leven had 
gewoond. Het huis 'bestaende in twee woningen onder 
een dack' stond aan de westzijde van het Grote 

Het wOOnHuis van Jan alBertsz rOtius  (1624-1666) aan Het GrOte nOOrd

Afb. 1 Jan Albertsz 

Rotius, Zelfportret 

van de schilder met 

zijn vrouw Maritie 

Ambrosius en zijn zoon 

Jacob (1645). Mâcon, 

Musée des Ursulines 

(Fr.)
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oorspronkelijk deel uitmaakte van de brouwerij 
de Roscam en door zijn schoonvader in 1631 was 
gekocht.

De locatie van de Roscam
De bewoningsgeschiedenis van de brouwerij 
Roscam, niet te verwarren met de herberg de Roscam 
aan de voormalige Paardemarkt aan het einde van 
het Kleine Noord, kan tot circa 1630 dankzij enkele 
bewaard gebleven hypotheek- en transportboeken 
in detail worden gevolgd. Zo verkocht burgemeester 
en VOC-bewindhebber Willem van Someren in 
1606 aan Joost Arentsz, de brouwer van de Roscam, 
een huisje 'genaempt de oude son' gelegen aan de 
westzijde van de Noorderstraat (oude benaming 
voor het Grote Noord) met een achterhuis aan het 
Achterom. De koopsom was 1350.- gulden, die in 
vier jaarlijkse termijnen moest worden betaald.1 
De zaken gingen waarschijnlijk niet voortvarend, 
want drie jaar later verkocht Joost Arentsz, die 
in de verkoopakte nu Joost Arentsz Ruijch wordt 
genoemd, de brouwerij 'Mette alle toebehoiren' en 
de achterwoning aan Gerrit Baertsz. De koper 
werd gehouden de gezamenlijke loden goot te 
onderhouden en werd verboden de uitgang naar 
het Achterom in de hoogte te betimmeren om te 

voorkomen dat de buren het licht zou worden 
ontnomen. Uit de transportakte blijkt dat Ruijch 
eigenaar was van de belendende panden aan de 
zuid- en de noordzijde van de brouwerij aan het 
Grote Noord en Willem van Someren nog steeds 
een achterhuis bezat aan het Achterom. Om overlast 
te voorkomen bedong de koper dat Ruijch in de 
huizen die de brouwerij als het ware omklemden 
nimmer 'een smit sal mogen (laten) wonen'. De 
koopsom werd vastgesteld op 5.450.- gulden, die 
in vijf jaarlijkse termijnen moest worden afgelost.2 
De brouwerij van Baertsz is ongeveer twintig jaar in 
bedrijf geweest. Door de oplopende schulden zag 
hij zich in 1631 genoodzaakt zijn brouwerij met 
een woonhuis dat bezuiden de brouwerij stond, te 
verkopen en stemde toe in een willige executie van 
zijn bezittingen ten gunste van zijn schuldeisers. 
Een van zijn schuldeisers was Ambrosius Jacobsz, 
die blijkens de stukken voor iets meer dan 5000.- 
gulden bij Baertsz uit had staan. Als belangrijkste 
schuldeiser zag hij kans het brouwerijcomplex 
aan te kopen. De koopsom werd vastgesteld op 
11.500,- gulden, een bedrag dat hij in drie jaarlijkse 
termijnen zou aflossen.3 
Toevalligerwijze verkocht de hoedenkramer Jacob 
Tamesz – een week nadat Ambrosius Jacobsz 

Het wOOnHuis van Jan alBertsz rOtius  (1624-1666) aan Het GrOte nOOrd

Brouwerijen in Hoorn.
Tegen het einde van de achttiende eeuw telde 
Hoorn nog maar vier belangrijke brouwerijen: De 
Pauw aan de Peperstraat, De Roode Hant op het 
Baatland, Het gebroken Hart aan de Modderbakken 
en Het Wapen van West-Friesland aan de Italiaanse 
Zeedijk. Brouwerijen waren kapitaalintensieve 
ondernemingen en – met uitzondering van Het 
Wapen van West-Friesland – waren rond 1750 alle 
brouwerijen in handen van meerdere aandeelhouders 
veelal afkomstig uit de rijkere families van de stad. 
In de zestiende- en zeventiende eeuw was het 
brouwbedrijf minder grootschalig, maar mogelijk 
veel wijder verbreid dan alleen op basis van latere 
bronnen zou worden verwacht. Zo moeten in Hoorn 
zeker een twintigtal kleinere brouwerijen hebben 
bestaan die bier produceerden voor bijvoorbeeld de 
verschillende handelscompagnieën, de admiraliteit, 
de scheepswerven en allerlei stedelijke instellingen 
als het Leprozenhuis, het Huiszittende Armenhuis, 
het Sint Pietershof en het Armen Weeshuis. Alleen 
al het Leprozenhuis werd tussen 1625 en 1650 door 
een zestal lokale brouwers van bier voorzien, door 
bijvoorbeeld Pieter Clementsz Brouwer, eigenaar 

van de brouwerij De Eenhoorn op het Grote Oost,  
Jacob Jansz Brouwer 'in de Son', Adriaen Hermensz 
de Vis, Cornelis Reyertsz Brouwer, Anna Teunis 
'de brouwster' en 'uyt de browery' van Claes Jacobsz 
Roch.5 
Anders dan de brouwerijen uit Haarlem, Gouda en 
Delft, die het kwalitatief betere bier leverden aan 
bijvoorbeeld het stadsbestuur en de herbergiers, 
produceerden de kleine lokale brouwerijen 
gewoonlijk stadsbieren van mindere kwaliteit, 
bestemd voor dagelijkse consumptie. Zo is bekend 
dat de Roscam impost verschuldigd was aan de 
pachter van de scheepsbieren en bier moet hebben 
geproduceerd voor de scheepsbemanningen.6 
Bier met een laag alcoholpercentage, dat ook wel 
scharrebier of dunbier werd genoemd, werd door 
jong en oud bij iedere maaltijd gedronken. Uit 
ervaring was bekend dat het drinken van water 
uit de grachten en waterputten gevaarlijk was en 
daarom werd de voorkeur gegeven aan het veiliger 
bier. Dat schadelijke bacteriën en ziektekiemen in 
het water door het koken tijdens het brouwproces 
werden gedood, werd pas veel later bekend. 
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termijnen te betalen. De brouwinstallatie zelf, met 
al het toebehoren als ketels, fusten en tonnen, was 
niet bij de koop inbegrepen. Het is ook niet bekend 
of Ambrosius Jacobsz in 1641 nog steeds eigenaar 
van de brouwerij was of dat hij het al van de hand 
had gedaan. 
Ambrosius Jacobsz wist met bijna 7000 gulden een 
flinke som te bedingen voor het pand genaamd 
de Roscam. De koper Jacob Claesz Veen (1607-
1670) was echter niet onbemiddeld en kwam uit 
een familie van aanzien. In 1630 was hij getrouwd 
met Trijntje Willems van Someren, een dochter 
van de eerder genoemde Willem van Someren en 
Griet Jans van Neck. Hoewel Veen behoorde tot 
een regentenfamilie met veel bestuurlijke ervaring 
bekleedde hij slechts enkele 'geringe' ambten in 
het stadsbestuur. Zo was hij vanaf de jaren 50 
van de zeventiende eeuw tot aan zijn dood onder 
andere Commissaris van de Kleine Zaken, voogd 
van het Huiszittende Armenhuis, weesmeester en 
weeshuisvoogd. In 1664 werd hij voor de eerste 
en enige maal schepen. Waarschijnlijk verhinderde 
zijn familiaire verwantschap met Cornelis Claesz 
en Dirck Claesz Veen hem de toegang tot de 
vroedschap, want vader, zoons en ooms mochten 
niet gelijktijdig lid zijn. Hierdoor bleef niet alleen 
het burgemeesterschap buiten bereik, maar ook de 
gewoonlijk hierop volgende hogere gewestelijke en 
landelijke ambten (afb. 2). 
Voor zover bekend kreeg Veen met Trijntje Willems 
van Someren zeven kinderen, van wie volgens de 
doopregisters alleen het laatste in 1647 op het Noord 
werd geboren. Het vermoeden bestaat dat Veen het 
huis dat hij in 1641 van Ambrosius Jacobsz kocht 
niet direct betrok. Hij wilde het pand verbouwen, 
maar werd hierin gehinderd door bepaalde 
condities in de koopakte, die hij waarschijnlijk niet 
goed had bestudeerd. Uit eerdere verkoopaktes van 

eigenaar werd van de brouwerij – zijn huis ten 
noorden van de brouwerij dat hij vermoedelijk 
jaren eerder van Ruijch of zijn erfgenamen had 
gekocht. Dit huis met twee achterwoningen stond 
'op de hoeck van de Gortsteech naest belent de selve 
steech benoorden ende Ambrosius Jacobsz besuijden'.4 
Hieruit volgt dat de brouwerij de Roscam het 
tweede huis van de hoek moet zijn geweest en 
op de grond heeft gestaan van de tegenwoordige 
boetiek Costes op het huidige Grote Noord 85. 
Het woonhuis bezuiden de brouwerij, dat eveneens 
door Ambrosius Jacobsz was aangekocht, moet 
daarom op de grond van de huidige boekhandel 
Stumpel hebben gestaan.

De verkoop van de Roscam aan Jacob 
Claesz Veen
Het is niet zeker of Ambrosius Jacobsz zich ooit 
actief met de brouwerij heeft bezig gehouden. 
Voor zover bekend, wordt hij alleen brouwer 
genoemd in de koopakte van de brouwerij en in 
een rechtszaak van februari 1633. Hij werd toen 
door zijn buurman Thijs Reepsz gedaagd, omdat 
hij was begonnen met timmerwerk bij de uitgang 
van de brouwerij naar het Achterom en Reepsz 
beklaagde zich dat Ambrosius Jacobsz hem de 'de 
waterlosinge' (het riool) onder de uitgang probeerde 
'affhandich te maecken' en hem het licht ontnam 
'twelck hij uijtte uijtganck sijn (was) genietende'.7 De 
schepenen lieten zich in deze zaak door 'goede 
mannen' adviseren, maar voor zover bekend is er 
geen uitspraak gedaan. Mogelijk is er in der minne 
geschikt, hoewel Ambrosius Jacobsz niet sterk zal 
hebben gestaan in deze zaak, want bij aankoop 
van de brouwerij was hem al bekend dat er aan 
de uitgang naar het Achterom niets mocht worden 
veranderd. 
Na ongeveer tien jaar besloot Ambrosius Jacobsz 
het pand dat vóór de feitelijke brouwinstallatie 
aan het Grote Noord stond, en vrijwel zeker een 
gevelsteen met de naam Roscam droeg, te verkopen. 
De transportakte passeerde bij notaris Cornelis 
Masier op 6 maart 1641.8 In het stuk verklaarde 
Ambrosius Jacobsz aan Jacob Claesz Veen te 
hebben verkocht 'zijn huijs ende erve staende en(de) 
gelegen opt noort daer hij vercooper tegenwoordich in 
woont' en mede 'het Bleijckvelt, bezuijden het selve 
huijs sulcx hetselve beheijnt en(de) betimmert is'. De 
koper mocht het bleekveld, een grasveldje waar 
textiel kon worden gedroogd, niet betimmeren 'tot 
naedeel van(de) huysen van(de) brouwerije noch het 
huijs staende opt achterom'. De koper beloofde de 
koopsom van 6987 gulden en 10 stuivers in drie 
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de brouwerij en de omliggende huizen bleek al dat 
de bebouwing in het blok zo dicht op elkaar stond 
dat er allerlei condities bestonden over bijvoorbeeld 
het gebruik van het bleekveld, de put, het vrijlaten 
van het riool en de uitgang naar het Achterom en 
het verankeren van steunbalken in gezamenlijke 
muren. In de rechtszaak die zich in 1641 ontspon 
tussen Veen en Ambrosius Jacobsz liet de laatste een 
getuigenverklaring optekenen door Claes Pietersz 
Coster, die met Veen het huis voor de verkoop 
had bekeken en ook de verkoopakte mede had 
ondertekend. Hij verklaarde ondermeer dat hij 
met Veen de zolder had opgemeten en dat de 
deur tussen het verkochte huis 'ende thuijs twelck 
de Brouwerije is geweest' open heeft gestaan. Coster 
zei echter niet te weten of Veen ook naar binnen 
was gegaan om te kijken. Hij vernam pas later 
van de vrouw van Ambrosius Jacobsz dat de deur 
vroeger toegang gaf tot de moutzolder 'doen de 
huijsen hiernaast een brouwerij waren'. Hoe dan 
ook, de verbouwingsplannen die Veen voor ogen 
had, konden geen voortgang vinden en ook het 
binnenterrein achter zijn huis was waarschijnlijk 
veel minder privé dan hij had verwacht, want kort 
na zijn aankoop eiste hij dat Ambrosius Jacobsz de 
vensterluiken van zijn twee-onder-een-dak woning, 
die opensloegen over zijn erf, zou dichtspijkeren. 
De schepenen zouden de situatie met eigen ogen 
gaan bekijken, maar hoe de zaak is afgehandeld 
blijkt niet uit de stukken.9 
De gebrouilleerde relatie tussen de koper en 
verkoper is mogelijk de reden geweest dat Veen, 
die blijkens de doopakten van zijn kinderen in mei 
1645 nog op het Ramen woonde, pas in 1647 zijn 
huis aan het Grote Noord betrok. Mogelijk werd de 
verhuizing naar het Grote Noord vergemakkelijkt 
door de dood van Ambrosius Jacobsz, wiens laatste 
levensteken dateert van 15 oktober 1646.10 

De kadastrale plattegrond
Door het ontbreken van gedetailleerde eigentijdse 
kaarten of plattegronden is het op grond van 
de beschrijvingen van de diverse verkoopakten 
nauwelijks mogelijk een goede voorstelling te 
maken van de complexe situatie achter het Grote 
Noord tussen circa 1600 en 1650. Toevalligerwijze 
is er in het Memoriaal van Burgemeesters en Regeerders 
een meting bewaard gebleven van de breedte van 
de (bebouwde) percelen aan de oostzijde van het 
Achterom uit januari 1656, aan de hand waarvan 
de kosten werden berekend die de eigenaren 
verschuldigd waren voor het overwelven van de 
gracht van het Achterom. Het blijkt dat er acht 

eigenaren waren van de erven tussen de Gortsteeg 
en de Jan van Necksteeg 'suid aen' (naar het zuiden 
toe). Achter hun namen is de breedte van hun 
perceel vermeld in voeten en duimen met het 
bedrag dat zij verschuldigd waren in guldens, 
stuivers en penningen (afb. 3). 
De totale breedte van het woonblok tussen de 
Gortsteeg en Jan van Neksteeg, gemeten aan de 
zijde van het Achterom, was 53.73 meter in 
Hoornse voeten, hetgeen vrijwel overeenkomt met 
de huidige breedte van circa 53 meter. De meest 
interessante vermelding betreft de rekening voor 
'd' wed.e van ambrosius Jacobsz', die iets meer dan 
21 gulden verschuldigd was voor 'een uitgang' ter 
breedte van vier voeten en twee duimen ongeveer 
1.12 m.11. De gang lag ingeklemd tussen het 
waarschijnlijk bebouwde erf aan de noordzijde 
van Veen van 49 voet (ca. 13,60 m), dat hij tussen 
1641 en 1656 moet hebben verworven en wellicht 
ten dele van zijn schoonvader Willem van Someren 
heeft geërfd, en het erf aan de zuidzijde van Neeltje 
Joostes, de weduwe van Thijs Reepsz, van 59 voet 
en 4 duim (ca. 16,40 m). Uit de kadastrale kaart 
van Hoorn, opgemaakt tussen 1811-1831, lijkt het 
er sterk op dat de gang van Griet Jans ongeveer 150 
jaar later nog steeds bestaat (afb. 4). 

De familie Rotius aan het Grote Noord
Het is niet uit te sluiten dat Rotius na de dood 
van zijn schoonvader bij zijn schoonmoeder Griet 
Jans is ingetrokken in de twee-onder-een-dak 
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blijkt dat Jacob al in 1668 als getrouwd man in 
de Muntstraat woonde en vermoedelijk is Trijntje, 
die in 1668 nog maar 16 jaar oud was, nog 
enige tijd met haar broer Albert of een of meer 
dienstbodes in haar vaders sterfhuis aan het Grote 
Noord blijven wonen. Toen zij in november 1669 
in het huwelijk trad met de chirurgijn Johannes 
Teerling was zij volgens de trouwakte nog steeds 
woonachtig 'opt oude noort'.17 Na haar huwelijk was 
aan de testamentaire dispositie van Rotius voldaan 
en besloten zijn kinderen het huis te verkopen. 
Het huis 'bestaende in twee woningen onder een dack' 
staande 'aende westsijde vande noorderstraat (Grote 
Noord) met een vrije uitgang naar het Achterom 
werd op 24 december 1670 ter veiling aangeboden, 
maar niet verkocht. Toen het in januari 1671 
opnieuw ter veiling kwam, werd Lambert Jansz 
de Haes uit Enkhuizen de koper voor de som van 
2910 gulden.18 Uit de veilingakte blijkt dat het 
dubbele woonhuis aan de noordzijde belendend 
was aan het kapitale pand van de erfgenamen 
van de oud-schepen Jacob Claesz Veen. Dit huis 
werd toevalligerwijze ook in 1670 ter veiling 
aangeboden. Het bod op het huis van Veen werd 
getrokken tot 8.000.- gulden, maar bleef bij afslag 
onverkocht.19 Het huis blijkt een aantal jaar later in 
handen te zijn van Lysbeth Arents.

De buurman Jacob Veen
Tijdens zijn leven zal Rotius een goede relatie met 
Jacob Veen en zijn familie hebben onderhouden, 
want in 1656 werd hij door zijn buurman gevraagd 

woning aan het Grote Noord. Griet Jans overleed 
tussen 12 mei en 4 september 1656.12 Er is geen 
eigendomsoverdracht bekend, maar wellicht heeft 
zij in ruil voor kost en inwoning haar huis aan 
Rotius overgedaan. In de zomer van 1656 overleed 
ook Rotius' vrouw Maritie Ambrosius ongeveer 
een week na de geboorte van haar laatste kind, 
waardoor hij ook als erfgenaam voor een derde of 
vierde deel in het huis was gerechtigd.13 Het meest 
veelzeggende bewijs van Rotius' eigenaarschap 
over het huis is zoals eerder gezegd het feit dat 
hij in april 1655 werd gedaagd door de weduwe 
Neeltgen Joostes, de weduwe van Thijs Reepsz, 
die al ruim 25 jaar bezuiden Ambrosius Jacobsz 
en Griet Jans woonde. Indien Griet Jans nog steeds 
eigenaresse van haar oude woonhuis was geweest, 
zou de eis zonder meer aan haar zijn gericht. Net 
als bij de eerder genoemde rechtszaak uit 1633, 
was ook nu het betimmeren van de uitgang langs 
de brouwerij naar het Achterom het twistpunt.14 
Het erf van Neeltgen Joostes grensde bijna over de 
hele lengte aan deze uitgang naar het Achterom 
en zij had Rotius een bouwstop opgelegd. Na 
inspectie van schepenen werd hij gehouden niet 
hoger te timmeren dan de afgebroken zolder 'vant 
het huijs van Jacob veen' en 'in sijn timmer en ander 
werck te blijven op sijn grond'.15 Rotius overleed in 
oktober 1666 hoogstwaarschijnlijk aan het Grote 
Noord. In zijn testament had hij gestipuleerd dat 
zijn dochter Trijntje net zolang bij haar broer 
Jacob Rotius moest blijven wonen, totdat zij was 
getrouwd of volwassenheid had bereikt.16 Het 
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zijn jonge dochters Lysbeth en Grietje Jacobs Veen 
te portretteren (afb. 5 en 6). In 1656 volgde ook 
een portret van de 76-jarige Griet Jans van Neck 
(afb. 7), hun beider oma en de schoonmoeder van 
Veen, en in 1662 kreeg Rotius een vervolgopdracht 
in het schilderen van de huwelijksportretten van 
Lysbeth Veen en Willem Cornelisz van Neck.20 
Waarschijnlijk heeft Rotius de feestelijkheden rond 
het huwelijk van nabij meegemaakt, want uit een 
persoonlijke aantekening in de bijbel van Willem 
Cornelisz van Neck werd het huwelijk in 1662 voor 
schepenen voltrokken 'int' huys van myn schoonvader 
Jacob Veen opt' noordt genaemt de Roskam'.21        

De koper van het huis van de erven Rotius, Lambert 
Jansz de Haes, was geen poorter van Hoorn. 
Mogelijk heeft hij het pand, samen met een huisje 
aan het Achterom dat ook in 1670 door hem werd 
aangekocht en ten noorden van de uitgang van 
de brouwerij lag, snel van de hand gedaan.22 In 
1681 blijkt uit de nagelaten goederen van Lysbeth 
Arents, de weduwe van Meindert Jansz Keern, 
dat zij eigenaresse was van drie achterwoningen 
aan het Achterom, het oude huis van Rotius, 
dat werd getaxeerd op 1400 gulden, en het ten 
noorden belendende huis de Roscam, dat werd 
getaxeerd op 4000 gulden.23 Daar de hypotheek- 
en transportboeken tussen 1685 en 1725 verloren 
zijn gegaan, kan de bewoningsgeschiedenis van 
de huizen niet in detail worden gevolgd, maar als 
op 19 juni 1699 Jan Aakersloot van de erven van 
Lysbeth Arents een huis koopt aan de westzijde van 
het Oude Noort voor 1500 gulden, zal dat gezien de 

prijs ongetwijfeld het voormalige huis van Rotius 
zijn geweest.24 

Mr. Willem Bordes
De bewoningsgeschiedenis van de Roscam kan in 
1731 weer worden opgepakt als de erfgenamen van 
mr. Willem Bordes (1673-1730) het huis verkopen 
aan oud-burgemeester Cornelis van Foreest (1704-
1761).25 Het huis werd niet langer de Roscam 
genoemd, en waarschijnlijk was de gevelsteen 
inmiddels verwijderd. Uit de verkoopakte blijkt 
dat Jacob Groot in 1731 aan de zuidzijde van 
het pand woonde en Jan Stoel aan de noordzijde. 
Dat Van Foreest inderdaad de voormalige Roscam 
had gekocht, het tweede huis van de hoek, wordt 
bevestigd door een transportakte uit 1746, waarin 
wordt beschreven dat het huis 'opt Oude Noort op 
de hoek van de gortsteeg binnen dese stadt' ten zuiden 
belendend is aan het huis van 'de Wel Ed. Hr. 
Cornelis van Foreest, heere van Schoorl en(de) Campen 
ten Zuijden'.26 Het hoekhuis 'zijnde een vleeshouderij' 
werd in 1746 door 'de erven van Aaltje Claes Wed.e 
Jan Stoel' verkocht aan de vleeshouwer Hendrick 
Reeck voor 745 gulden.27 Willem Bordes had de 
voormalige Roscam vermoedelijk al vóór 1699 in 
eigendom, want ten tijde van zijn huwelijk met zijn 
huishoudster in december 1699 woonden beiden al 
'aan de westzijde op d'oude Noorderstraate'.28 Bordes 
bekleedde tijdens zijn leven verschillende stedelijke 
functies, maar werd door zijn onbetamelijke 
levensstijl in 1723 uit de stadsregering gezet en 
daarna werd hem verboden ooit nog een stedelijk 
ambt te bekleden. Als reactie daarop liet hij om het 
anti-oranjegezinde stadsbestuur te tergen, 'den gevel 
van zijn huis, staande op het Oude Noord, regt tegen 
over de Duinsteeg' in de verf zetten, waaronder ook 
'het Wapen van den Prins, dat, onder andere wapenen, 
in Bentheimer steen, daarin stond uitgehouwen, met 
al de vereischte kleuren'. Nog voor de verf droog 
was werd Bordes door de burgemeesters gelast het 
wapen eenkleurig te maken. Hij gehoorzaamde, 
maar liet toen zijn gehele gevel zwart verven 'ten 
teeken van rouw'. 29 

Van Foreest en Van Akerlaken
Zoals gezegd werd het huis van Bordes in 1731 
door Cornelis van Foreest gekocht. Het werd 
na 1750 bewoond door zijn dochter Petronella 
Bregitta, waarschijnlijk kort nadat zij in het 
huwelijk was getreden met Pieter van Akerlaken.30 
Hij breidde de ruimte rond het huis flink uit door 
in mei 1762 voor 425 gulden van de weduwe van 
Adriaan Wognum een huis aan het Achterom aan 
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gevelwand met zes ramen. De merkwaardige top 
aan de rechterzijde van het samengevoegde pand 
is mogelijk nog een bouwkundig restant van de 
oorspronkelijke twee-onder-een-dakwoning die 
hier ooit heeft gestaan (afb. 8). 
Het samengevoegde pand kreeg nummer 83 en 
kwam via vererving in handen van een kleinzoon van 
jhr. mr. Pieter van Akerlaken, Dirk van Akerlaken, 
die het in 1893 verkocht aan notaris H.W.J. Sannes. 
Daarna ging het in eigendom over op de notaris mr. 
Petrus Freijlinck en diens opvolger mr. C.P. Donker. 
De laatste verkocht het pand aan de firma Stumpel, 
die het in 1917 als boekhandel inrichtte. In 1962 
werd de boekhandel voorzien van een nieuwe 
ingangspartij en in 1975 uitgebreid met het ten 
zuiden belendende Grote Noord 81, waardoor het 
officiële adres van boekhandel Stumpel sindsdien 
Grote Noord 81-83 werd (afb. 9).34

Voor de noten wordt u verwezen naar de website 
van Oud Hoorn.
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te kopen, in maart 1763 voor 150 gulden van de 
eerder genoemde vleeshouwer Hendrick Reeck 
'een Erff gelegen op de Hoeck van de Gortsteeg op het 
Agterom', een maand later van Jurriaan Wiek voor 
450 gulden een huis op het Achterom en tenslotte 
in juli 1767 van Walraven de Graaff voor 1200 
gulden het ten zuiden belendende huis bestaande 
uit '2 woningen onder een dak', het huis dat ooit 
Rotius toebehoorde.31 Blijkens de verkoopakte had 
De Graaff het huis geërfd van zijn moeder Niesje 
Isaacs, de weduwe van Jan de Graaff. De originele 
transportakte van de laatste aankoop, die 8 juli 
1767 is gedateerd, is dermate zwaar beschadigd 
dat er nauwelijks meer aan kan worden ontleend 
dan dat het huis een vrije uitgang had naar het 
Achterom en de zuidelijke buurman Floris (…) 
heette, waarschijnlijk Floris Groes.32 
Pieter van Akerlaken had met zijn aankopen in 
zekere zin de zeventiende-eeuwse situatie rond de 
voormalige brouwerij grotendeels hersteld. Als een 
man van stand was het waarschijnlijk voor hem een 
groot goed dat hij niet alleen eigenaar was van de 
voormalige Roscam, maar ook de panden en erven 
achter zijn voornaamste woonhuis in bezit had en 
zo geen last had van zijn buren. 
In 1785 vererfde het grote 'Huys en erf staande aan 
de Westzijde van het Oude Noord' en het huis met 
'Twee woningen onder een dak naast het voorsz. huys op 
het Oude Noordt' aan zijn zoon Cornelis Christoffel 
van Akerlaken.33 De beide huizen zouden enkele 
generaties in de familie blijven en onder andere 
in handen komen van een kleinzoon van Pieter 
van Akerlaken, die eveneens Pieter heette. Deze 
jhr. mr. Pieter van Akerlaken (1792-1862) liet in 
1825 de twee-onder-een-dakwoning samenvoegen 
met een ander ten zuiden belendend pand en het 
geheel voorzien van een dwarskap en een nieuwe 
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Publicatie Stichting Bas Baltus heeft bij de tentoonstelling van het werk Jan Albertsz Rotius een rijk 
geïllustreerde catalogus in full colour en in groot formaat (23 x 27 cm) uitgegeven. Daarin staan leven en 
werk van Rotius centraal. De verschillende auteurs geven aandacht aan de elite van Hoorn voor wie Rotius 
schilderde en aan de politieke, de economische, de sociale en de religieuze situatie rond het midden van 
de 17de eeuw in Hoorn. Bijzonder is het hoofdstuk waarin de kledinghistorica Saskia Kuus de door de 
Hoornse schutters gedragen kleding beschrijft en allerlei ontwikkelingen in de kledingmode laat zien. Ook 
aan de andere portretschilders die in die tijd in Hoorn werkzaam waren wordt uitgebreid aandacht besteed. 
Het boek is verkrijgbaar bij Oud Hoorn, het Westfries Museum en de boekwinkels in Hoorn. Het kost € 30,-.  
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de Onderduikers en Het marmer 
eGBert Ottens
  
Toen begin 1943 deken-pastoor C.A.A. Kroft 
onverwachts overleed, werd enkele maanden later 
pastoor P.L.C. van der Meer (1889-1970) tot zijn 
opvolger benoemd. Op verschillende plaatsen in 
ons land had hij zijn kerk reeds gediend. Het laatst 
als pastoor van de parochie van de Martelaren 
van Gorcum in Rotterdam-Zuid, waar hij de 
afschuwelijke bombardementen op de havenstad 
moet hebben meegemaakt. Hoorn kende hij toen al. 
Na als beginnend kapelaan in Zeeland vanaf 1914 
met de zorg voor de gemobiliseerde soldaten belast 
te zijn geweest, werd hij in 1916 overgeplaatst naar 
Hoorn. Anderhalf jaar lang was hij in de Coenstad 
onder andere verantwoordelijk voor het geestelijk 
welzijn van de tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gestrafte gemobiliseerde vaderlandse militairen, 
die in het Sint Pietershof gevangen zaten. In het 
voorlaatste oorlogsjaar, vermoedelijk najaar 1944, 
kreeg zijn H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk – sinds 
de restauratie beginjaren negentig als Koepelkerk 
aangeduid – aan het Grote Noord, vier bijzondere 
gasten, gedeserteerde Italiaanse soldaten. Zij 
hielden zich schuil in de ruimte boven de Sacristie. 
Volgens de overlevering waren slechts de deken, de 
kapelaans en de koster daarvan op de hoogte. Toch 
wisten meer parochieleden er van. De moeder en 
oma van Frans Zack bijvoorbeeld, die hielpen bij 
het schoonhouden van de kerk. De kleine Frans 
ging wel eens met zijn moeder mee en ontmoette 
dan de vier mannen. Ook anderen hebben de 
Italianen gezien. Tijdens de kerstnachtmis 1944 
zaten ze gevieren op de galerij van de kerk. 
En Phil Visser meldt in het aardige boekje over 
het Achterom van Annelies van Braam, dat de 
onderduikers vanuit de koepelkerk Cyriacus naar 
haar zwaaiden als ze in de tuin, het plaatsje achter 
de smidse, lag te zonnen. De Italianen maakten 
vermoedelijk deel uit van een groep Italiaanse 
Hilfswilligen, kortweg Hiwi's genoemd. Mevrouw 
Kerkmeijer-de Regt schrijft in haar dagboek 'Hoorn 
in de verdrukking' bij de 1e november 1943: 'Er 
zijn Italianen gekomen, die ondergebracht zijn in 
het hotel Het Witte Paard, dat daarvoor gevorderd 
is. Het zijn blijkbaar krijgsgevangenen, die dienst 
doen bij de paarden.' 

Hilfswilligen
Nadat Mussolini eind juli 1943, mede vanwege  de 
dramatische verliezen van zijn legers in Afrika, door 
zijn eigen fascistische beweging gedwongen was 
terug te treden, gaf het Italiaanse leger zich aan de 

geallieerden over.  Tot groot ongenoegen van Hitler 
en zijn trawanten. Met de oprukkende geallieerde 
troepen had Duitsland er op de Balkan en aan 
de zuidflank van Europa een probleem bij. De 
Duitsers vreesden, niet ten onrechte, dat Italiaanse 
eenheden zich bij de geallieerden zouden kunnen 
aansluiten of met het verzet tegen de Duitsers 
zouden gaan strijden. Teneinde dat scenario voor 
te zijn, dwong Hitler de Italiaanse troepen zich aan 
Duitse eenheden over te geven. Soms leidde dat 

tot hevige gevechten tussen Duitsers en Italianen. 
In de strijd met weigerachtige Italianen namen de 
Duitsers genadeloos wraak. Op het Griekse eiland 
Keffalonia bijvoorbeeld, werden alle vijfduizend 
Italiaanse militairen zonder pardon geëxecuteerd. 
Eerst de officieren, daarna de manschappen. De 
Engelsman Louis de Bernières schreef er een 
indrukwekkende roman over: 'Kapitein Corelli's 
mandoline'. Ook verfilmd, met Penelope Cruz 
en Nicolas Cage. Zevenhonderdduizend Italiaanse 
militairen werden uiteindelijk als krijgsgevangenen 
naar Duitsland afgevoerd en opgesloten in 
gevangenissen en concentratiekampen, waar ze 
onder mensonterende toestanden moesten zien 
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kerk op de woensdagmiddagen. Op de dag van de 
bevrijding konden de Italianen hun schuilplaats 
verlaten. Niet veel later keerden ze terug naar hun 
vaderland. 

Hoornse heremieten? Of toch niet? 
Aan de binnenzijde van de koepel van de H.H. 
Cyriacus en Franciscuskerk bevindt zich een luikje 
dat vanuit de kerk te zien is. Dat heeft in de loop 
der jaren tot heel wat speculatie geleid. Zo zouden 
de Italiaanse onderduikers zich hebben verscholen 
in de ruimte tussen de binnen- en de buitenkoepel. 
En zouden ze via dat luik dagelijks zijn bevoorraad 
door een mandje met levensmiddelen aan een touw 
omhoog te hijsen. Hoornse heremieten, zoals de 
befaamde kluizenaars op de heilige berg Athos van 
proviand werden voorzien. Bij dit verhaal moet toch 
een bedenking worden geplaatst. Het is een niet 
van gevaar ontblote klauterpartij om in de ruimte 
tussen de binnen- en de buitenkoepel te komen. 
Bovendien moesten de onderduikers daarvoor 
buitenom, langs de achterzijde van de kerk aan 
het Achterom, recht tegenover de St. Jozefschool, 
waar de Duitsers bivakkeerden. Jacques Wester, 
bevelvoerder van de brandweer weet het nog 
als de dag van gisteren toen hij in februari 1997 
uitrukte voor een brandmelding in het torentje op 
de koepel bij het neon-verlichte kruis. De eerste 
trap is een inpandige wenteltrap van ca tien meter 
hoog. Die voert naar een luik dat in het platte dak 

te overleven. Dertigduizend Italiaanse soldaten 
overleefden hun internering niet. Duitsland 
zette een groot aantal krijgsgevangenen in bij de 
eigen oorlogsindustrie.  Andere, de zo genoemde 
Hilfswilligen, werden aan Duitse eenheden in 
de bezette gebieden toegevoegd voor hand- en 
spandiensten, zoals de aanleg van de Atlantikwal 
in Zeeland. Zo zijn de Italianen vermoedelijk tegen 
het eind van 1943 in Hoorn terecht gekomen. Ze 
werkten in de gemeentelijke paardenstal aan de 
Veemarkt (het witte pand naast café Jan Pietersz. 
Coen), waar ze met de verzorging van de Duitse 
en de geconfisqueerde paarden waren belast. Het 
viertal maakte deel uit van een grotere groep. 
Misschien grepen ze de chaos op Dolle Dinsdag 
aan om te ontsnappen. Duitsers, leden van de met 
de bezetter collaborerende, fanatieke Landwacht 
en NSB-ers, maakten zich die dag op voor een 
overhaaste vlucht naar het oosten. Loe de Jong 
schrijft in zijn standaardwerk over ons land in de 
Tweede Wereldoorlog over een enkele tientallen 
mannen tellende groep Italiaanse krijgsgevangenen 
in Deventer. Zij maakten van de wanorde en paniek 
gebruik en zochten onderdak bij Deventenaren. 
De Nederlanders beschouwden, aldus De Jong, de 
Italianen meer als slachtoffer van de oorlog dan als 
daders, zoals de Duitsers. Maar toen na de euforie 
al snel de oude orde was hersteld, moesten ze 
elders worden ondergebracht om te voorkomen dat 
de Duitsers en hun Nederlandse kompanen hen 
zouden opsporen. 

De onderduikers in de H.H. Cyriacus en 
Fransiscuskerk
Het bieden van hulp aan en onderbrengen van 
onderduikers was een gevaarvolle aangelegenheid. 
Niet alleen omdat de Duitsers weinig consideratie 
hadden met mensen die onderduikers hielpen, 
helemaal waar het gedroste militairen betrof. In 
het geval van de Koepelkerk speelde mee dat 
de Wehrmacht in de achter de kerk gelegen St. 
Jozefschool was gehuisvest. Bovendien hadden ze 
de kelderruimtes van de kerk als bergruimte in 
beslag genomen. Daar moesten ze met regelmaat 
zijn. Meestentijds verbleven de onderduikers in hun 
schuilplaats boven de Sacristie. Met de Italianen 
was afgesproken dat zij in ruil voor onderdak, 
hielpen bij het schoonhouden van de kerk. Als zij 
in de kerk aan het werk waren, stond koster De 
Zwart op de uitkijk. Zo kon hij zijn gasten tijdig 
waarschuwen als de Duitsers er aan kwamen. 
Om de Italianen wat bewegingsvrijheid te bieden, 
sloot deken Van der Meer na verloop van tijd de 
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van een zijtorentje is aangebracht. Vandaar moet 
je buitenom omhoog klimmen via een verticaal 
trappenstelsel. 'Niet ongevaarlijk', merkt hij met 
gevoel voor understatement op. 'Na twintig meter 
bereik je een bijzonder smal bordesje van waaruit 
een toegangsdeurtje van een halve vierkante meter 
kan worden geopend in het grote raampartij van 
de toren. Vandaar kun je verder klimmen over 
de binnenste koepel, wat vooral behendigheid 
vergt.' Om bij de brand te komen waren nog twee 
steektrappen nodig naar een luikje in de vloer van 
de toren, maar dat is een ander verhaal. En de brand 
kon bijtijds worden geblust. Oud-koster Wijnker 
bevestigt het verhaal van de toegang. 'Een andere 
toegang naar de binnenkoepel is er niet. Alleen 
buitenom.' Bovendien konden de Italianen moeilijk 
naar Phil Visser zwaaien vanuit de raamloze koepel. 
En als de Italianen met regelmaat hun schuilplaats 
konden verlaten, was het ook niet zo lastig om hen 
van de benodigde levensmiddelen te voorzien. Rest 
nog een laatste mogelijke verklaring. Misschien 
hebben de Italianen direct na hun vlucht een 
schuilplaats tussen de binnen- en de buitenkoepel 
gezocht, maar toen bleek dat de Duitsers geen 
zoekacties op touw zetten, dorsten ze het aan om 
in de comfortabeler ruimte boven de Sacristie te 
schuilen. En in dat geval zou in aanvang misschien 
gebruik van het luikje gemaakt kunnen zijn. Maar 
helaas, geen enkele bron kan dat met zekerheid 
bevestigen. 

Veranderingen na het Tweede Vaticaanse 
Concilie
Deken Van der Meer, die het joyeuze van een 
grand seigneur bezat, ging geregeld op vakantie 
naar Italië. Daar zocht hij bij gelegenheid ook zijn 
voormalige onderduikers op. Tijdens een van die 
bezoeken vertelde hij over het voornemen van de 
parochie om de Koepelkerk te 'moderniseren'. In de 
parochie werd daarvoor geld ingezameld. Die wens 
tot moderniseren sloot aan bij de in die tijd in de 
gehele rooms-katholieke kerk gevoelde behoefte tot 
terugkeer naar de kern van het geloof, ontdaan van 
alle franje, en waarbij leken een grotere rol werd 
toebedacht. Een van de belangrijkste besluiten 
van het Tweede Vaticaanse Concilie was dat in 
de nieuwe liturgie de volkstaal mocht worden 
gebruikt. Daardoor werden de gelovigen meer bij 
de eredienst betrokken. De mis werd voortaan met 
het gezicht naar de gelovigen opgedragen. In vrijwel 
alle rooms-katholieke kerken werd als gevolg van 
de besluiten van het Concilie het hoofdaltaar 
buitengebruik gesteld en een altaartafel midden 

op het priesterkoor geplaatst. Paus Johannes XXIII 
noemde dat brede proces 'aggiornamento', het bij de 
tijd brengen – moderniseren – van de kerk. Dat was 
ook het leidend thema van het Tweede Vaticaanse 
Concilie dat hij tijdens zijn pontificaat in 1959 
bijeenriep en dat begin jaren zestig plaatsvond, een 
eeuw na het Eerste Concilie, van 1861-1870. 

De plannen voor de H.H. Cyriacus en 
Franciscuskerk
Voor Hoorn waren de grote veranderingen 
als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie 
aanleiding om niet alleen het priesterkoor aan te 
pakken, maar de gehele kerk: plafond, wanden 
en zelfs de in Bentheimer zandsteen uitgevoerde 
negentiende eeuwse kruiswegstatie, afkomstig 
uit het Amsterdamse atelier Stracke, werden 
bedekt met een witte, naar lichtblauw neigende 
chloorrubberverf en het oude marmeren altaar werd 
afgedankt. De ideeën zouden zijn ontleend aan de 
witmarmeren Parijse Basilique Du Sacré Coeur. 
Toen deken Van der Meer zijn ideeën besprak met 
de vader van één van de Italianen, die een eigen 
marmergroeve en -bedrijf in Umbrië bezat, bood 
deze, uit dankbaarheid wegens het schuilhouden 

van zijn zoon en diens kameraden tijdens de 
oorlog, aan het marmer voor het priesterkoor en 
het offeraltaar te schenken. Van der Meer mocht 
mee naar de marmergroeve om het marmer zelf uit 
te zoeken. In Italië werd alles op maat gezaagd en 
afgewerkt, waarna het per trein naar Amsterdam 
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platina en gouden tabernakel is ingelegd met 
kornalijn. Het kwam op het marmeren rustaltaar 
te staan en bevindt zich nu in de Sacristie. Het 
rustaltaar is bij de restauratie in de jaren negentig 
iets naar voren geplaatst, opdat het bij vieringen in 
kleinere kring als altaartafel gebruikt kan worden.

April 1962 consecreerde de bisschop van Haarlem, 
mgr. Van Dodewaard, de afronding van de eerste 
fase van de modernisering van de kerk, waartoe 
ook de restauratie van de koepel behoorde, die 
tegen de voortdurende lekkages met koperen platen 
was bekleed. In 1965, bij zijn emeritaat, waren de 
moderniseringswerkzaamheden klaar. Deken Van 
der Meer vertrok naar Wittem, waar hij vijf jaar 
later overleed. Of deken Van der Meer de grote 
modernist was waarvoor hij wel wordt gehouden, 
is twijfelachtig. Volgens sommigen stond hij er 
hoofdschuddend bij toen onder leiding van enkele 
jonge kapelaans alle heiligenbeelden uit de kerk 
werden verwijderd. 

Nog geen twee decennia later werd de door velen 
als doorgeschoten ervaren modernisering van 
de vroege jaren zestig betreurd. De kerk had, 
vonden zij, haar ziel verloren. Gekscherend werd 
de ingreep wel 'de tweede Beeldenstorm' genoemd. 
Bij een volgende restauratie in de jaren negentig 
werd een deel daarvan ongedaan gemaakt. Maar 
het marmer bleef. De verf waarmee de gehele kerk 
en de kruiswegstatiepanelen waren bedekt, bleek 
gelukkig een niet al te sterke hechting te hebben. 
Met waterdruk kon de deklaag redelijk verwijderd 
worden. Een parochielid wist dat ergens in Brabant 
in een kelder een fraai messing hoofdaltaar uit de 
gesloopte St. Petrus van Den Bosch – een ontwerp 
van de Bossche stadsarchitect Julien Dohny uit 
1912 – lag te verpieteren. Het werd naar Hoorn 
gehaald. Na jaren van poetsen, passen, meten en 
monteren kon het in 2003 achter in het priesterkoor 
van de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk worden 
geplaatst. Het brandvrije plafond dat de Duitsers 
tijdens de oorlog in de kelders van de kerk hadden 
aangebracht  is er later ook uit gesloopt. Nu geen 
beeldenstorm, maar omdat het asbest bevatte. 

Oproep
Als er mensen zijn die meer over de Italianen – 
wie het waren, en de herkomst van het marmer, 
welke groeve, etc. – weten, dan verzoeken we 
u dat te melden aan: inforedactie@oudhoorn.nl

zou worden vervoerd. Begin jaren zestig ving 
het werk in de kerk aan. Het priesterkoor werd, 
indachtig de wens om de gelovigen meer bij de 
liturgie te betrekken en omdat de aanwezigen 
achter in de kerk, nauwelijks zicht op het liturgisch 
centrum hadden, 75 cm opgehoogd. Daarop kwam 
een nieuw offeraltaar dat ook meer naar voren werd 
geplaatst

De uitvoering 
Om verzakking van het nieuwe, loodzware marmeren 
altaar te voorkomen, werd op het verhoogde 
priesterkoor een betonnen vloer gelegd die moest 
worden onderheid. Het oude marmeren altaar, dat 
– heel verdrietig – aan stukken was geslagen, werd 
mede voor de ophoging gebruikt. Het heiwerk was 
een precaire klus. Al eerder had men de koepel 
van de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk, naar 
het ontwerp van de Hoornse architect Adrianus 
Cyriacus Bleijs (Hoorn 1842-Kerkdriel 1912), fors 
moeten verstevigen. Cees Dekker, oud-aannemer, 
die het werk met zijn vader uitvoerde, weet nog dat 
het heien volgens een nieuwe trillingsvrije methode 
plaats vond, die toen nog door weinig heibedrijven 
in Nederland werd beheerst. Uiteindelijk voerde 
een Zeeuws heibedrijf het werk uit. En toen 
begon het lange wachten. Want het bleek niet zo 
eenvoudig om het 4 meter lange, 1,20 m brede 
en 20 cm dikke marmeren blad in een stuk en 
onbeschadigd uit de groeve te krijgen zonder dat 
het gevaar liep te breken. Na een half jaar kwam 
het kostbare transport per trein in Amsterdam 
aan en kon de afwerking beginnen. De vloer werd 
belegd met het marmer uit Umbrië. Daarna moest 
het offeraltaar tot op de millimeter nauwkeurig 
worden geplaatst. Cees Dekker is nog altijd trots 
op de inventiviteit waarmee dat werd gedaan in een 
tijd dat er nog geen sprake was van hydraulische 
vacuümpompen waarmee men nu een dergelijk 
immens zwaar blad kan optillen en plaatsen. De 
Dekkers lieten een groot blok ijs aanrukken dat 
in kleine blokjes werd gehakt. Die werden op het 
onderstel gelegd waarna net zo lang met het in de 
hijsbanden hangende blad werd gemanoeuvreerd 
tot het enorme blok marmer exact op zijn plaats 
lag. Na wat geduld smolt het ijs en was de klus 
geklaard. Omdat het gemoderniseerde altaar schril 
afstak bij de nog oorspronkelijke zijkapellen uit het 
ontwerp van Bleijs, bood de dankbare Italiaan aan 
om ook dat deel van het koor voor zijn rekening te 
nemen. Gelijk met de plaatsing van het offeraltaar 
werd een kostbaar, nieuw tabernakel in gebruik 
genomen, voor het bewaren van de hosties. Het 
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Het 'dOffer-iJsimperium'
Jaap wiGGers

Cornelis (Cor) Doffer was mijn overgrootvader. 
Dit verhaal begint bij zijn overlijden in 1904. 
Hij woonde, samen met mijn overgrootmoeder 
Johanna van der Hulst, op de Italiaanse Zeedijk, in 
het zogenaamde spookhuis op nummer 87. Toen 
haar man overleed moest mijn overgrootmoeder 
werk zoeken. Ondersteuning was er in die tijd 
nog niet. Zij ging bakeren in de stad. Samen met 
haar zoon Willem, die veedrijver was, liep ze bijna 
elke week 's nachts met een kudde schapen naar 
Purmerend om op tijd op de veemarkt te zijn. 
En iedere donderdag werkte ze als zetster op de 
kaasmarkt. Dan laadde en loste zij de kaaswagens 
en plaatste de kazen op de berries, waarna de 
kaasdragers met de kazen naar de Waag gingen 
om de handel te laten wegen en daarna naar de 
kaaspakhuizen te brengen op het Grote Oost. Als 
het naar de Bierkade moest of nog verder, dan 
stapelden zij en anderen alles weer in handkarren.
De overbuurman van mijn overgrootmoeder op 
de Zeedijk, een jodenman en koster van de sjoel, 
ventte in de zomer met ijs in Mokum. Van hem 
leerde mijn overgrootmoeder de kunst van het 
ijs maken. Dat was het begin van het 'Doffer-
ijsimperium' in Hoorn. Haar twee zoons, Cornelis 
en Willem, kochten een handwagen voor hun 
moeder en verbouwden die tot een ijswagen.  
IJs maken gebeurde in een houten ton waarin zich 
een metalen vaatje met een houten deksel bevond, 
met daarop een handgreep. Aan de binnenkant was 
een soort lepel. De ruimte tussen de beide vaten 
werd gevuld met brokken ijs die Cornelis of Willem 
bij de ijsfabriek op het Pelmolenpad haalden en in 
kleinere brokken werden gehakt. Daar ging een 
hoeveelheid pekelzout overheen en vervolgens 
werd het vat afgedekt met juten zakken. Daarna 
werd het binnenste vaatje gevuld met het beslag en 
begon het ijsdraaien. Als alles was bevroren en het 

ijs dik en koud genoeg was, werd het in de ijsbus 
in de ijswagen overgeschept. Ook de ijsbus werd 
gekoeld met brokken ijs van de ijsfabriek. En dan 
begon mijn overgrootmoeder aan haar rondje, als 
eerste  in Hoorn die met haar eigen ijskar door 
de stad liep. De inhoud van het recept is niet 
bekend, wel de manier waarop het ijs gemaakt 
werd. Daags te voren werd pap gekookt in grote 
pannen. Dat werd klaargezet voor de volgende dag 
om er ijs van te draaien. Pas vele jaren later kwam 
er een elektrische ijsmachine waarmee het ijs van 
ijspoeder gemaakt werd. 

Een paar jaar later zijn ook de zonen Cor en Piet 
Doffer met ijs gaan venten. Zoon Willem was 
veedrijver en schapen- en koeienscheerder. Hij 
heeft nooit wat met ijs gedaan. Cor ging in een 
klein huisje op de Draafsingel wonen, vlakbij de 
Oosterpoortsbrug, waar hij ook het ijs ging maken. 
Hij had daar een klein gebouwtje neergezet waar 
hij samen met zijn moeder het werk kon doen. Dat 
mocht inmiddels vanwege de Warenwet niet meer 
in het huis op de Zeedijk. Cor had voor zichzelf 
ook een ijswagen laten maken, in de stad, en 
daarmee reed hij in de zomer alle dagen naar het 
begin van de Veemarkt en de Gedempte Turfhaven. 
Dat was zijn vaste standplaats, bijna naast de 
winkel van Japie Blokker. Zijn moeder stopte in 
1928 en trok bij haar dochter Sjaan in, die in de 
Achterstraat woonde en getrouwd was met Gerard 
Gerver. Gerard stond jarenlang met een viskraam 
op de Turfhaven, hoek Nieuwland tegenover het 
pakhuis en de kachelwinkel van Welkers. 
Inmiddels was ook zoon Piet in het ijs gegaan. Hij 
woonde  Achter de Vest en had zijn standplaats op 
de Spoorsingel, tussen de twee grote kastanjebomen 
op de hoek van de Koepoortsweg. Jaren stond hij 
daar en later deed zijn zoon André Doffer dat totdat 
de Spoorsingel verbreed moest worden en hij zijn 

wel eens opnieuw geschilderd is en er toen ook wat versierselen op geschilderd 
zijn, er zijn nog wel meer plaatjes maar die moet ik even zoeken en daar zit dan 
ook weer een verhaal bij uit het Doffers ijs imperium.

Fred Van Dijk Prachtig Jaap, weer een mooi verhaal bij een Hoorns stuk 
geschiedenis. Dit moet toch vastgelegd worden bij VOH?? 

Fred Van Dijk Ik haalde het ijs bij Doffer op de kop van de Veemarkt. Dit was 
niet echt een kraam, maar meer een bakfiets, verbeterd naar een ijskar.

Jaap Wiggers Fred ik ben nog op zoek naar een plaatje en dan gaat het verhaal 
nog wel even verder want er valt nog veel meer over te vertellen, hoe het ijs uit 
Hoorn verdween en via Den Helder en Alkmaar weer terug in Hoorn kwam.

Fred Van Dijk Jaap, ik heb net een PB'tje naar Wil gestuurd. Ik stuur het ook 
naar jou. En denk daar dan maar over na.
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kOp

Ook Theo reed met een ijskar door de stad. Toen 
het stel na een aantal jaren uit elkaar ging, is de 
ijssalon gesloten. De vrouw van Cor Doffer heette 
van haar eigen naam Kager. Zij had een broer die 
ook wel in het ijs wilde. Dus leerde Cor zijn zwager 
hoe hij ijs kon maken. Vervolgens begon Kager  
voor zichzelf in de Ramen, waar hij woonde. Thuis 
had hij ruimte genoeg om ijs te bereiden en ook 
zijn ijswagen kon hij er stallen. Met zijn ijswagen 
had hij een vaste standplaats voor het station, aan 
de rand van het Noorderplantsoen.
De zaken liepen goed zodat Cor zelfs een hulp 
voor de ijsbereiding in zijn schuur naast het huisje 
op de Draafsingel, hoek Van Beierenstraat (die 
straat kwam pas later) in dienst nam. Die jongen 
heette Kalter van zijn achternaam en ook die naam 

werd bekend in Hoorn, omdat hij nadat hij het ijs 
maken van Cor Doffer had geleerd, het met zijn 
eigen ijskar in de stad aan de man bracht. Toen dat 
een succes bleek te zijn, begon ook hij zijn eigen 
ijssalon, in de oude fietsenwinkel van Nic de Rie 

standplaats kwijt raakte. Hij kocht daarop de oude 
bakkerij van Karsten, op de Koepoortsweg, en zette 
daar zijn ijssalon voort.
André werkte ook in de stad als etaleur en in de 
oorlogsjaren heeft hij nog als veedrijver gewerkt .
Cor Doffer had een zoon Piet en een dochter 
Corrie. Ook Piet is met een ijswagen door de stad 
gegaan met ijs. Vaak stond hij op de vaste plek 
op de Turfhaven. Als het ijsseizoen voorbij was 
trok Cor met zijn zwager Gerard Gerver met een 
viswagen langs de kermissen. Die viswagen was 
niet zomaar een auto maar deze was verbouwd tot 
een soort rijdende viskraam. Cor was verkoper van 
lekkere gerookte paling en tevens de chauffeur. 
Was het kermisseizoen afgelopen dan werkte Cor 
als chauffeur op de vrachtwagen van de kabelploeg 
van Iepenga, van het Kleine Oost. Zo kwam hij de 
winter door totdat het weer tijd was voor het ijs. 
Piet Doffer, de zoon van Cor, werkte in de winter 
als fietsenmaker bij Lou Zwarekant op het Oost. 
En ook hij werkte soms als veedrijver bij zijn oom 
Willem.
Corrie Doffer, de dochter van Cor, begon ook 
een ijssalon. Zij trouwde met Theo Beckman, die 
als soldaat in Hoorn terecht was gekomen. Cor 
kocht het café bij de Oosterpoort, op het eind van 
het Kleine Oost. Corrie en Theo woonden aan de 
achterkant van de salon en Van der Zel, de oude 
eigenaar van het pand, woonde boven de ijssalon. 

Jaap Wiggers De man die hier bij de ijswagen staat is Kager uit de Ramen , het 
was de zwager van Cor Doffer en later is hij met zijn eigen ijswagen bij het station 
gaan staan, hij gebruikte wel het zelfde recept van de moeder van Cor Doffer die 
op de Zeedijk woonde en als eerste met een ijswagen door de stad liep, het leuke is 
dat de ijssalon ,, de Mient '' op de Nieuwstraat uiteindelijk nog voortkomt uit de 
zelfde familie, wel met een omweggetje via Den Helder en Heiloo maar het begon 
allemaal op de Zeedijk bij de weduwe Doffer.

Wim Zeedijk Zo lezen de Hoorinezen maar weer eens hoe belangrijk de 
Zeedijk toch was.Niet alleen de jord........ van Hoorn maar ook nog eens het 
epischcentrum van de arbeid van genotsartikelen ijs,chocolade,bier,vis enz.

Jaap Wiggers En niet te vergeten plakken rooie biet in het zuur die de vrouw 
van Kees van Kalken verkocht voor 5 centen in de oorlog , er was geen snoep te 
koop en dan kocht je maar een half  pond zuurkool of  zo'n plak biet en dan ging je 
op een steigertje zitten op het Achter op Zand en was je weer even gelukkig op 
zo'n moment.
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Robert Mantel Heel erg leuk Jaap ,moet eigenlijk op genomen moeten worden. 
Dit gaat allemaal weg.

Jaap Wiggers Ja Rob, ik zou dat hele verhaal van de ijsfamilie Doffer inderdaad 
eens moeten opschrijven want straks weet niemand meer hoe dat is gegaan terwijl 
het wel een leuk stukje Hoornse geschiedenis is vanaf  begin vorige eeuw wat 
begon op de Zeedijk en nu nog bestaat op de Nieuwstraat.
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Doffer ijs in Hoorn. Foto 1 Zeedijk, 2 Vijzelstraat en 3 hoek 
Martelaarsgracht-Nieuwland. De eerste ijskar in Hoorn.
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kOp

op de hoek van het Nieuwland en de Gedempte 
Turfhaven. Dit is dus allemaal begonnen in 1904 
op de Zeedijk – voor mensen die niet uit de 
havenbuurt van Hoorn komen is dit de Italiaanse 
Zeedijk. Daar begon mijn overgrootmoeder als 
eerste van de familie met ijs bereiden. Uiteindelijk 
stopte het in de zeventiger jaren toen André Doffer 
zijn ijssalon op de Koepoortsweg verkocht aan Dol, 
die er een snackbar van heeft gemaakt.
Maar we zijn nog niet aan het eind van de 
geschiedenis want er was nog een familielid  die wel 
ijs wilde verkopen en het ijs bereiden kwam leren bij 
zijn zwager Piet Doffer, die Achter de Vest woonde 
tegenover de Kruittoren. Dat was Aris Laan. Aris 
kwam van Zwaag en trouwde met Trien Dudink 
uit Blokker. Zij was een zuster van Geertje en Cato 
Dudink en Cato was getrouwd met Piet Doffer, de 
ijsman die op de Spoorsingel stond. Geertje Dudink 
was getrouwd met Willem Doffer. Zij waren mijn 
grootouders. Mijn grootvader Willem heeft samen 
met zijn broer, Cor dus, die eerste ijswagen gemaakt 
voor hun moeder. Aris Laan verdiende de kost als 
melkboer in Zwaag. Hij had een hondenkar en ging 
daarmee zijn klanten langs in het dorp. Omdat hij 
niet genoeg verdiende, verhuisde hij samen met 
zijn vrouw naar Den Helder. In de Spoorstraat 
begonnen ze een groenten- en zuivelzaak. Ome 
Aris en tante Trien begonnen met de verkoop van 
ijs als bijverkoop in de zuivelwinkel. Op 29 januari 
1935 is tante Trien overleden en ome Aris gestopt 
met de groentewinkel. Samen met zijn dochters 
Gré en Geer zette hij de ijssalon voort. Als kind 
kwam ik daar al een ijsje halen met mijn opa, ik 
op de bagagedrager voorop de fiets en dan ging 
hij even met mij op en neer naar de Spoorstraat 
op bezoek bij zijn zwager. Tijdens de mobilisatie 
van 1939 lag mijn vader onder de wapenen in fort 
Erfprins in Den Helder. Zodoende ging hij in zijn 
vrije tijd wel eens langs in de Spoorstraat. Mijn 
moeder ging soms in het weekend met mij per 
trein naar haar oom en haar nichten. Dan zagen we 

mijn vader daar ook. Wij bleven daar ook logeren. 
Soms liep ik wel eens naar de ijssalon van Wim 
Laan, een zoon van Aris, die in de Keizerstraat een 
ijssalon begonnen was. Tijdens de oorlog werd 
al snel een groot deel van de Helderse bevolking 
geëvacueerd. Ome Aris ging met zijn twee dochters 
naar Heiloo, naar de familie Sombroek op de 
Herenweg. Er waren ook nog drie jongens die met 
ijs hun brood verdienden: Willem Laan had een 
ijssalon in de Keizerstraat, Piet Laan reed met een 
ijswagen door de stad en Cor Laan had een ijssalon 
in Huisduinen. Wim Laan is ook met zijn gezin 
naar Heiloo verhuisd. Na de oorlog zijn oom Aris 
en zijn dochters Gré en Geer weer terug gegaan 
naar Den Helder, maar Wim Laan bleef in Heiloo 
en begon daar ijs te verkopen vanuit een schuurtje. 

Ongeveer in 1947 begon hij weer in de Keizerstraat  
in Den Helder en in Alkmaar met een ijssalon op de 
hoek van de Laat en de Koorstraat. Jaap Kaandorp 
en zijn vrouw Trien Laan, de dochter van Willem, 
zijn in 1972 in Alkmaar met hun eigen ijssalon ‘De 
Mient’ begonnen. Hun dochter Gery zit nu nog in 
die zaak en hun dochter Elly is in 1982 naar Hoorn 
gekomen en begon op de Nieuwstraat nr 1 haar 
ijssalon, eveneens met de naam 'De Mient’. Een 
aantal jaren geleden is de zaak overgenomen door 
Wim en Wil Kaandorp.

Hiermee is het verhaal van het ijs van Doffer rond, 
dat begon met mijn overgrootmoeder Doffer op de 
Zeedijk in 1904 en dat via de families Laan uit Den 
Helder en Kaandorp uit Heiloo en Alkmaar weer 
terug is in Hoorn.

Jaap Wiggers

Jan Jan, dit is ook bekende foto die ik ook al meerdere keren beschreven heb, 
de vrouw met het kapertje op is mijn overgrootmoeder en de kaasdrager naast 
haar in haar zoon Willem Doffer mijn grootvader dus , de man rechts is voor 
zover mij ooit verteld is Kees v Kalken van de Zeedijk maar daar bestaan twijfels 
over, ik heb die twee eerst genoemde mensen nog goed gekend, mijn opa sleepte 
me als kind al door de stad en vertelde me heel veel over van alles en nog wat en 
dank zij hem weet ik nog veel van onze prachtige mooie oude stad, en als ik dan 
weer eens dingen lees die niet kloppen dan moet ik dat weer even rechtzetten 
maar desondanks dat staat er af  en toe toch weer een vreemd verhaal op en dan 
denk ik lezen ze die verhalen nu of  hoe zit dat nu, niemand hoeft te geloven wat ik 
schrijf  en als er iemand is die er ook iets meer van weet is dat natuurlijk prima 
maar schrijf  dan geen onzin want daar is deze site niet voor,dit moet ik toch even 
kwijt want iedere keer weer het zelfde verhaal corrigeren wordt een beetje 
vervelend en dan denk ik wel eens waarom doe ik dat nog.

              
Jan Leek Horusse Kermis met Doffer ijs.
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Beiden waren bevriend met de ook in Parijs 
verblijvende Nederlandse journalist (NRC en De 
Telegraaf) en bohémien Tom Schilperoort, die er 
in de lichtstad een kleine erfenis doorheen joeg. 
In de literatuurgeschiedenis is wel verondersteld 
dat Schilperoort model heeft gestaan voor Nescio's 
Japi in de novelle De Uitvreter. Via de Hollandse 
kunstschilders kwam Schilperoort in contact met 
Picasso. Hij nodigde de jonge Spaanse schilder in 
de zomer van 1905 uit voor een verblijf in een 
vakantiehuisje dat hij in Schoorl gehuurd had. 
Het bezoek aan Nederland was vermoedelijk een 
bevlieging van Picasso. Zijn vrienden, waaronder 
zijn eerste muze Fernande Olivier, waren er niet 
van op de hoogte. Zij vonden slechts een briefje in 
zijn atelier met de simpele mededeling dat hij naar 
Holland was. Geld voor de reis had Picasso niet. Dat 
had hij geleend. Een riskante onderneming, want 
al vroeg stond hij bekend slecht van terugbetalen 
te zijn. Per trein bereikte Picasso Haarlem. Daar 
bracht hij de nacht door, om de volgende ochtend 
door te reizen naar Alkmaar. Met het beurtschip 
door het Noord-Hollands Kanaal bereikte hij 
Schoorldam, waarna het nog een half uur lopen was 
naar Schoorl. Al snel ontstond onenigheid tussen 
de schilder en Schilperoort of diens vriendin Nelly. 
De aanleiding is onbekend. Picasso vertrok en vond 
in Schoorldam, aan de westkant van het kanaal, 
onderdak bij postbode Jan de Geus, die daar met 
zijn dertigjarige, ongehuwde dochter Dieuwertje 
woonde. In de achterkamer kon Picasso tekenen 
en schilderen. Dieuwertje heeft voor Picasso model 
gezeten voor het schilderij La belle Hollandaise, 
één van de weinige werken van de Spaanse 
kunstenaar die van zijn Hollandse bezoek getuigen. 
Nieuwsgierige schooljeugd ging zo nu en dan langs 
het huis om een glimp van die vreemde buitenlandse 
schilder op te vangen. Een bakkersjongen zag een 
naaktmodel dat door Picasso werd geschilderd. Hij 
vergat het halve brood dat hij dagelijks brengen 
moest af te geven. De dorpsgemeenschap was nog 
niet gewend aan kunstenaars. Pas tien jaar later zou 
de Bergense School zich als kunstenaarskolonie in 
het naastgelegen Bergen vestigen. Begrijpelijk dat 
de excentrieke, Spaanse artiest bekijks trok en, 
mede vanwege de ongehuwde dochter die in het 
preutse dorp model zat, bron was voor roddel en 
achterklap. 'Ongehoord en onzedelijk' zullen de 
dorpsbewoners wel gedacht hebben, schrijft Valk. 
De biografen Richardson, Palau i Fabre2 en later 
Komen stuitten na een halve eeuw of langer nog op 
een muur van stilzwijgen toen zij in Schoorldam 
meer over Picasso's verblijf en zijn modellen te 

eGBert Ottens

In de zomer van 1905 verbleef Pablo Picasso (1881-
1973) een maand in Noord-Holland. Aan dat 
uitstapje naar Holland heeft de omvangrijke Picasso-
literatuur de nodige aandacht besteed. Toch doet 
een aantal biografen het verblijf in Noord-Holland 
met slechts een enkele zin af. Volgens sommige 
kunsthistorici leidde het Hollandse bezoek tot 

een ommekeer in zijn schilderstijl. De menselijke 
ellende die Picasso vanuit Barcelona en Parijs kende 
en die vaak het thema van zijn vroege werken 
was, maakte plaats voor een andere werkelijkheid, 
welke zich uitte in 'vrolijker onderwerpen en een 
kleurgebruik waaruit de pijn, angst en vertwijfeling 
waren verdwenen.'1

De mooie Hollandse
In Parijs woonden in 1905, in hetzelfde huis als waar 
Picasso onderdak vond, twee jonge Nederlandse 
kunstenaars, Kees van Dongen en Otto van Rees. 
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weten wilde komen. In de verhalen die ze wel te 
horen kregen, streden waarheid en verdichtsel met 
elkaar.  

Hoorn, de Boterhal
De zomer van 1905 was voor Hollandse begrippen 
mooi, zodat Picasso er regelmatig op uit trok. Hij 
bezocht in ieder geval het nabije Alkmaar en het 
wat verder gelegen Hoorn. In Hoorn tekende hij de 
Boterhal. Olieverfschilderijen uit die periode zijn 
niet bekend. Wel enkele gouaches die als bewijs 
worden gezien van de verandering in Picasso's 

schilderstijl. En nog een serie tekeningen in een 
tweetal schetsboeken, waaronder twee schetsen 
van Noord-Hollandse stadsgezichten met op de 
voorgrond een drietal mensen in West-Friese 
klederdracht. De locatie waar deze tekeningen 
zijn gemaakt, is nog altijd niet met zekerheid 

gevonden. Sommige biografen en kunsthistorici 
situeren de tekeningen in Alkmaar. Komen noemt 
de Bierkade in Alkmaar, waar de beurtschepen die 
de verbinding tussen Amsterdam en Den Helder 
onderhielden, aanlegden.3 Anderen denken dat het 
ook Hoorn geweest zou kunnen zijn. Zekerheid 
daarover bestaat allerminst. Misschien moeten we 
naar een uitspraak van de meester zelf luisteren 
toen hij zei dat hij de dingen schilderde zoals hij ze 
dacht, niet zoals hij ze zag.  

Overnachting in Hoorn
Een van Picasso's vele biografen, J. Richardson, 
suggereert dat Picasso zijn Hollandse modellen in 
Alkmaarse en Hoornse bordelen vond. Daar zouden 
andere tekeningen uit zijn Hollandse schetsboeken 
op wijzen, zoals die van een dikke man, die 
opgewonden een naakte jonge vrouw bekijkt, terwijl 
de bordeelhoudster er met een zak geld waarop $ 
100 staat, vandoor gaat. Picasso heeft overnacht 
in het bordeel van een zekere Horstschaefer op de 
hoek van de Westerdijk en de Gorsteeg.4  'Zouden 
de Hollandse vrouwen zich aangetrokken voelen 
tot de donkere Spanjaard zoals hij gefascineerd was 
geraakt door de blonde en forse Hollandse vrouw?', 
vraagt Valk zich af. 'Het heeft er alle schijn van want 
Picasso's vriendin Fernande Olivier', vervolgt Valk, 
'schrijft dat Picasso haar vertelde dat Hollandse 
vrouwen op zijn knieën zaten en hem omhelsden,' 
en dat Picasso daar niet van gediend was, terwijl 
bekend is dat Picasso bepaald niet afkerig was 
van vrouwelijk schoon. Picasso, die klein van stuk 
was, voelde zich volgens Robinson door die forse 

Hollandse vrouwen, die hij neerbuigend kurassiers 
had genoemd, belachelijk, want zij staken met 
kop en schouders boven hem uit. Maar of we 
Fernande Olivier op haar woord moeten geloven, 
mag worden betwijfeld. Het onaangekondigde 
vertrek naar Nederland zonder haar mee te nemen 
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hij haar niet had meegenomen simpel: omdat zij 
getrouwd was. Tegenover een andere biograaf, 
Pierre Cabanne, bekende Picasso bovendien dat de 
blonde Hollandse meisjes hem bevielen. 'Ze gaven 
hem een nieuwe kijk op het naakt. Ze zitten stevig 
in het vlees, hebben een rond en glad gezicht, een 
vredige blik en schijnen niets anders in hun leven te 
doen te hebben dan voor kunstenaars te poseren.' 
Andere vrouwen dan Picasso in het circus- en 
artiestenmilieu in Montmartre tegenkwam, vaak 
verslaafd aan opium, ether en absint. 

Topstukken
Helaas is er weinig werk uit deze korte, Hollandse 
periode bewaard gebleven. Dat is merkwaardig 
voor een kunstenaar van wie bekend was, dat hij 
onafgebroken tekende en schilderde, dat hij alles 
vastlegde wat hij tegenkwam, zoals sommigen 
nu met een digitale camera elk moment van de 
dag vastleggen. Bovendien stond Picasso bekend 
om zijn manische bewaarzucht. Niets deed hij 
weg. In zijn nalatenschap vonden de erfgenamen 
niet minder dan 156 onbekende schetsboeken, 
de 'carnets', waaronder dat waarin hij tijdens 
zijn verblijf in Noord-Holland had getekend. 'Die 
carnets waren', schreef Paul Depondt in een artikel 
in De Volkskrant 'Picasso's dagboeken.' Picasso 
vertelde Palau i Fabre dat hij in Nederland veel 
meer werk had gemaakt. En in een interview 
met Bibep in 1961 zei hij dat hij kazen op de 
Alkmaarse markt had geschilderd. Zelf gaf Picasso 
Palau i Fabre het volgende mysterieuze antwoord: 
'Misschien heeft niemand ze ooit gezien. Ze moeten 
ergens in een map staan, verstopt in een hoek.' 
Mocht hij ondanks zijn bewaarmanie werk in 
Schoorldam hebben achtergelaten, dan is het niet 

had ze als een belediging ervaren, zo zelfs dat ze 
om de jaloezie van Picasso na diens terugkeer op 
te wekken voor Kees van Dongen had geposeerd. 
Met dat werk brak Van Dongen als representant van 
de jonge fauvistische stroming in de schilderkunst 
door. Volgens Picasso was de ware reden waarom 

Het stoeltje van Picasso – Tentoonstelling 
Museum Alkmaar

Tijdens zijn verblijf in Schoorldam verpoosde 
Picasso vaak in Café Hollands Welvaren, nu 
Het Wapen van Schoorl. Op de stoelen met 
armleuningen die er in het café stonden, zat de 
kleine, stevig gebouwde Picasso niet lekker. Voor 
hem werd een stoel zonder armleuningen geplaatst. 
Eenmaal vertrokken bewaarde de dochter van de 
caféhouder deze stoel als herinnering aan haar 
artistieke gast. Haar kleinzoon schonk de stoel 
aan het Stedelijk Museum Alkmaar. 'Hoewel het 
stoeltje op zichzelf niet uitzonderlijk is, krijgt het 

door het verhaal een mooie betekenis', aldus het 
museum. 
De schenking is voor het Alkmaars Museum 
aanleiding om van 7 juni tot en met 28 augustus 
dit jaar een kleine tentoonstelling te wijden aan 
Picasso's korte verblijf in Noord-Holland. Alle 
werken die Picasso in Holland maakte zijn voor 
het eerst bij elkaar te zien: de twee schetsboeken 
en de beide gouaches 'Les Trois Hollandaises' en 
'La Belle Hollandaise'.   
Bij de tentoonstelling verschijnt bij Uitgeverij 
Waanders de Kunst een publicatie met bijdragen 
van o.a. Marilyn McCully en Gerrit Valk, onder 
redactie van Sandra Jongenelen.
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ondenkbaar dat de eigenaar, onkundig van de latere 
waarde van de werken, de tekeningen en gouaches 
van die excentrieke fratsenmaker, achteloos heeft 
weggedaan. In de biografie van Richardson staat 
nog een zwart-wit-reproductie van een gouache 
van een naakt met een West-Fries kapje, Nue avec 
bonnet, waarvan de verblijfplaats onbekend is en 

dat wel eens in het Hoornse bordeel geschilderd 
kan zijn, denkt Gerrit Valk.5 En Kees Komen 
voegt er nog een clownsportret aan toe, waarvan 
de echtheid inmiddels wordt betwijfeld, maar dat 
ook op geheimzinnige wijze onvindbaar is. Zeker 
is dat de gouaches La belle Hollandaise en Les trois 
Hollandaises topstukken uit de immense collectie 
werken van Picasso zijn. 

Over de duur van Picasso's verblijf in Holland zijn 
de kunsthistorici het onderling oneens. Sommigen 
vermoeden, op basis van het geringe aantal werken 
dat uit dit uitstapje bekend is, dat het minder dan 
twee weken heeft geduurd. Anderen gaan uit van 
twee maanden, gegeven het op gang komen van 
Picasso's productie na terugkeer in Parijs. Over 
hoe hij zelf zijn zomer in Holland ervaren heeft, 
heeft Picasso zich nauwelijks uitgelaten. Fernande 
Olivier zei dat hij weinig plezier aan de vakantie 
beleefde, niet alleen vanwege de Hollandse deernes, 
maar vooral omdat het weer te somber en bewolkt 
was voor iemand die van de zon houdt, zoals 
Picasso. Maar ook aan die uitspraak kan jaloezie 

ten grondslag liggen, want het weer schijnt in die 
tijd goed te zijn geweest, zeker voor een Hollandse 
zomer. Feit is wel dat Picasso's bezoek aan Holland 
eenmalig is geweest, ondanks de schilderachtige 
wolkenluchten die de impressionisten boeiden en 
de fraai geschapen Hollandse jonge dochters. Een 
reiziger was Picasso niet. Gedurende zijn lange 
leven ondernam hij slechts zeven buitenlandse 
reizen, waaronder drie naar Italië en één overzee, 
naar Londen. Overigens valt de kentering in het 
vroege werk van Picasso, van de zogenoemde 
blauwe periode (1901-1904) naar de minder 
sombere en meer levenslustige roze periode (1904-
1906) al voor Picasso's vakantie in Noord-Holland 
te ontwaren. Het korte bezoek aan Nederland kan 
dat wel hebben versterkt.  
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De namen van de sjouwers weet Toon zich nog te 
herinneren. Het waren Klaas Timmerman, uit de 
Appelsteeg, Giel van der Zel, Sijvert Laan en Jan 
van der Molen.' 

De Tweede Wereldoorlog 
'In het laatste jaar van de oorlog werd de boot 
gevorderd door de Duitsers. Volgeladen met munitie 
moest de vracht naar het Drentse Westerbork 
worden gebracht. Over het IJsselmeer. Er moest 's 
nachts gevaren worden, zonder verlichting. Dan 
hoorde je de Engelse vliegtuigen boven je. Het 
was dan ook een opluchting voor de familie toen 
er een telefoontje kwam dat schipper en schip  
veilig waren aangekomen. Een keer werd het schip 
gevorderd en volgeladen met kaas. Omdat er veel 
gestolen werd, werd besloten dat schippersknecht 
Jaap van der Molen in het ruim moest slapen. Een 
van de luiken werd op een kier gezet voor een 
beetje frisse lucht. En ja hoor, midden in de nacht 
kwam er een Duitser op het schip en zag dat luik 
open. Hij dacht: dat is mijn kans en liet zich vallen. 
Hij kwam, u raadt het al, boven op Jaap terecht. Na 
enige schermutselingen vluchtte de Duitser.' 

Twee maanden in het ijs
In 1947 zat de 'Koopmans Welvaren' twee maanden 
vast in het ijs bij Marken. Wij kunnen schipper Cor 
Karel zijn verhaal zelf laten vertellen. Het stond in 
die tijd in verschillende kranten en in de Panorama.
'Maandag om tien uur verlieten wij de haven om 
te zien hoe ver het ijs al verdwenen was. Het lag 
niet in bedoeling lang weg te blijven, wij hadden 
daarom geen proviand meegenomen. Het ging 
echter zo mooi dat wij eenmaal op zee besloten 
door te varen en tot bij Volendam hadden wij 
overal open water. Om 12 uur, dus twee uur na de 
afvaart, waren wij bij Volendam. Toen begon echter 
de misère want even voorbij die plaats kregen wij 
last van het ijs en spoedig werd dat zo lastig, dat 
er koers op Edam genomen moest worden in de 
hoop dat in deze buurt het water ijsvrij zou zijn. 
Juist zouden wij ons plan ten uitvoer brengen toen 
wij vlakbij een sleep van vier vrachtboten zagen 
varen. Dit bleek een sleep uit Enkhuizen te zijn die, 
eveneens maandagmorgen, de Enkhuizer haven 
had verlaten. Onmiddellijk zetten wij hier koers 
op aan en lieten ons voornemen om naar Edam te 
gaan, varen.
Ter hoogte van Marken stootten wij op een ijsveld 
van ongeveer 500 meter lang. En hoewel de 
sleepboot van alles probeerde, gelukte het hem 
niet door het ijsveld heen te breken. Al spoedig 

HuuB ursem 

Op 5 maart 1905 kocht de heer J. Karel het 
beurtvaartbedrijf van de Wed. Hoff, bestaande uit 
een ijzeren zeiltjalk van 80 ton, de 'Koopmans 
Welvaren' en het woonhuis op de Korenmarkt 3 te 
Hoorn. De dienst die men toen op de Zaanstreek 
opende, werd dagelijks uitgevoerd, maar een erg 
welvarende handel was het vooralsnog niet. Uit de 
ontvangen vrachtprijzen kon het loon voor beide 
schippers maar nauwelijks worden opgebracht. Met 
hard werken ging de zaak echter vooruit, zodat na 
enkele jaren de tjalk met vier meter kon worden 
verlengd, terwijl er ook een motor werd inge-
bouwd. Weer wat later werd het woonhuis grondig 
gerestaureerd. In de oorlog 1914-1918 kwam de 
motor bij gebrek aan brandstof in het pakhuis 
terecht en voer men slechts in particuliere dienst.
Ik zit aan tafel bij Toon Karel (1939), die mij 
over het reilen en zeilen van de tjalk van de 
familie vertelt. 'Toen de beurtvaart in 1919 weer 
herstelde, overleed Jan Karel en werd het bedrijf 
door zijn vrouw en hun zoon Cor Karel, mijn vader, 
voortgezet. Cor werd zo op zestienjarige leeftijd 
schipper op de boot, met als schippersknecht Jaap 
van der Molen, die behoorlijk doof was, zodat de 
commando's aan boord vaak met handgebaren 
werden gegeven. In de jaren 1920 kreeg de firma 
vergunning voor het vervoer van meel. Iedere 
dinsdag vertrok de boot via Amsterdam, de Oranje 
Sluizen en Zaandam, naar Wessanen Meelfabriek in 
Wormerveer. Daar werd het schip volgeladen met 
balen meel van 50 kg, in totaal 80 ton. Donderdag in 
de middag daarop keerde de 'Koopmans Welvaren' 
weer terug in Hoorn. Op vrijdag en zaterdag werd 
gelost met een hijs van twee balen tegelijk en dan 
op de schouder om zo het pakhuis in te lopen. 
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verloor de sleepboot zijn schroef, zodat ze geheel 
hulpeloos raakte. Met onze eigen boot probeerden 
wij door het ijsveld heen te breken, wat zeer veel 
tijd kostte omdat wij steeds achteruit moesten 
om dan weer met volle kracht vooruit op het ijs 
los te beuken. Langzaam, heel langzaam schoten 
wij op, maar toch kwamen wij vooruit, totdat op 
een gegeven moment onze motor het vertikte. Dat 
werd ons noodlottig want voordat ik de motor weer 
aan de praat kreeg, draaide de wind weer naar het 
oosten waardoor het ijs begon te kruien. Het was 
inmiddels tegen half zeven en donker geworden.
En dus was het niet mogelijk de toestand goed te 
overzien. Spoedig bleek de tjalk die bij de sleep 
hoorde en vlak naast ons lag in een zeer gevaarlijke 

toestand te verkeren, daar het kruiend ijs met een 
geweldige kracht tegen het schip, dat geladen was 
met aardappelmeel, optornde. Met een lijn tussen 
ons schip en de tjalk konden de opvarenden van 
boord worden gehaald. Weldra bleek dat de tjalk 
ten dode was opgeschreven. Een uur later, om half 
acht, was het schip geheel onder het ijs bedolven. 
Niet lang daarna stroomden de ruimen vol met 
water. Met de grootste moeite hebben wij tenslotte 
ook de schipper nog heelhuids aan boord kunnen 
krijgen. Omstreeks negen uur draaide de wind 
weer naar het westen waardoor het kruien ophield. 
Ook ons schip had lichte schade opgelopen. De 

deur van de kajuit was ontzet waardoor het in de 
roef vrij koud werd. Dus besloten wij maar naar 
bed te gaan, omdat ons met deze windstand niets 
meer gebeuren kon.'

Machteloze sleepboten
'Dinsdagmorgen was de wind nog steeds west. 
Telefonisch vroegen wij toen om assistentie. En 
al spoedig waren twee sleepboten aanwezig. Maar 
voor ze goed en wel met hun werk zouden 
beginnen, draaide de wind ten tweede male naar 
het oosten, waarop de sleepboten ijlings een 
schuilplaats zochten, achter de vuurtoren waar het 
ijs niet kruide. De hele dag hebben wij niets meer 
kunnen doen en met de hoop dat wij woensdag 

verder zouden kunnen, gingen wij maar vroeg ter 
kooi. Hoe groot was onze verbazing toen wij 's 
morgens bemerkten dat ons schip, dat bijna leeg 
was en niet zwaar woog, boven op het ijs stond, 
tegen de dijk van Marken.' 

Tocht over het ijs
'In de middag rijpte het plan bij schipper Karel en 
zijn vierkoppige bemanning om met het veerpontje, 
dat van zondag af weer tussen Monnikendam en 
Marken voer, naar huis te gaan. Maar ook deze 
vlieger ging door de sterke ijsgang niet op. Goede 
raad was duur. Niettemin besloot men te voet 
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zoveel tropenjaren, even tot rust konden komen.
Pater Piet Korse, geboren te Zwaag, heeft 40 jaar 
als missionaris in Afrika gewerkt. Toen hij in 2003 
definitief terug was in Nederland, heeft hij heel 
wat publicaties over zijn ervaringen met andere 
culturen het licht doen zien.
 
Zijn laatste werk is het boek over het Missiehuis 
van Hoorn en de Westfriese Mill Hillers. Daar heeft 
hij zelf vijf jaar doorgebracht, van 1950 tot 1955. 
Dus heeft hij informatie uit de eerste hand! 
Het is een bijzondere uitgave geworden en zeker de 
jongens die daar naar school zijn geweest en hun 
opleiding hebben gekregen zullen met weemoed en 
herkenning zijn herinneringen kunnen delen. Ook 
voor anderen is dit stukje geschiedenis van Hoorn 
en West-Friesland zeker de moeite waard.

Het Boek 'Missieshuis Hoorn & de Westfriese Mill 
Hillers’ door Piet Korse is in mei te bestellen (45 
euro) met een mailtje naar de auteur, p.korse@
jozefmhm.nl

over het ijs naar Monnikendam te gaan, een zeer 
gevaarlijk karwei want het ijs zat vol gaten en 
scheuren. Een keer zakte ik er zelf door. Maar alles 
liep goed af. Tegen zes uur kwam de bemanning te 
Monnikendam aan waar zij met een auto van de fa. 
Karel werden opgehaald.' 
'Dat is alles', besluit Toon Karel het relaas. Wij 
hebben nog wel iets te vragen. Hoe liep het met de 
'Koopmans Welvaren' en de Enkhuizer sleep af?'  
'Van de ingevroren schepen', vervolgt Toon, 'bleek 
slechts de Enkhuizer tjalk verloren te zijn gegaan. 
De andere schepen hadden schade opgelopen, maar 
bleven behouden.' Toon betreurt het nog altijd 
dat het goederenvervoer per schip steeds meer 
terugliep. 'Uiteindelijk was het vervoer over water 
niet meer rendabel en hebben we besloten om 
de boot te verkopen. Maar eerst zijn we nog met 
familie, vrienden en kennissen een volle week met 
de boot op vakantie geweest. Dat was toch een leuk 
afscheid van de 'Koopmans Welvaren'.
Het schip is verkocht aan de fa. Zwart te Sneek.

westfriese mill Hillers

Het gebouw staat er triest bij, maar de 
herinnering aan de jaren dat het missiehuis aan de 
Berkhouterweg een bloeiend opleidingsinstituut 
voor missionarissen was, is nog steeds levend. 
Het was ook de plek waar mensen, vermoeid na 
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Eind 16e eeuw, op psalm-melodie, voor het 
vaststellen van de nachtelijke tijd op het 
zuidelijk halfrond.

Harry vlaar

Robbert Robbertsz (of ook wel Robert Robertsz.) le 
Canu  werd op 27 november 1563 in Amersfoort 
geboren. In de jaren voor 1586 heeft hij, zoals 
hij zelf schrijft, zeereizen gemaakt en in 1586 
wordt hij schoolmeester in Amsterdam. Hij had 
al snel door dat zijn bestaan als schoolmeester 
geen succesverhaal zou worden en daarom 
begon hij in het onderwijzen van zeelieden in 
Zeevaartkunde en Stuurmanskunst. In die periode 
nam de handelsvaart vanuit de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (1588) enorm toe. Naar de 
Scandinavische landen en de Oostzee en naar Italië 
en de Levant. Daarmee groeide ook de vraag naar 
zeelieden met kennis van zeevaartnavigatie.

Oprichter zeevaartschool
Anders dan Engeland, Frankrijk en de Scandina-
vische landen, waar zeevaartopleidingen centraal 
door de overheid werden geregeld, meende de Staten 
Generaal dat met deze opleidingen geld te verdienen 
was. Dus dat 'de markt' het zelf kon regelen. Le Canu 
sprong daarop in. Met zijn buitengewone kennis 
van mathematica, sterrenkunde en het maken van 
kaarten had hij in de wereld van de zeevaart al 
grote faam opgebouwd. In de zeevaartschool van 
Le Canu kwamen het systematisch bijhouden van 
het scheepsjournaal (boekhouden genoemd) en 
zeevaartkunde tezamen. Bekende namen uit de 
grote scheepvaart heeft hij als leerling gehad. Le 
Canu was geen makkelijk man. Hij was overtuigd 

van zijn eigen kennis en kunde en liet dat anderen 
graag weten. Op theologisch en kerkelijk terrein 
begaf hij zich meermalen op glad ijs. Het was 
zijn heilige missie om alle sekten en kerken bij 
elkaar te brengen in één kerk. Hij schreef hiervoor 
talloze epistels, voerde discussies en ging in zijn 
bewijsdrang zo ver dat hij zijn kinderen liet dopen 
in Doopsgezinde, Remonstrantse, Hervormde en 
andere kerken en zelfs in de Roomse Kerk. Dat 
was voor de Amsterdammers te veel in een tijd dat 
duidelijk moest zijn tot welke kerk je behoorde. Le 
Canu werd uit Amsterdam verbannen. Met hulp 
van de Hoornse koopman en burgemeester Liorne 
vestigde hij zich in 1611 met familie in Hoorn en 
begon opnieuw een zeevaartkundige school. En 
ook in Hoorn streek hij sommige predikanten tegen 
de haren in. In gedachten verzonken, wandelende 
aan de zeekant van Hoorn, werd hij door twee 
predikanten aangesproken die met hem wilden 
'deunen', discussiëren. 'Robbert, zeiden zij, gij 
schijnt vol gedachten, wat peinst gij? Hij daarop: 't 
is waar, Broeders, ik overdacht wie de oorzaak van 
de zonde is. Zij weder: wel, wie is er de oorzaak 
van? De snaaksche geest dreef hun toe. Toen de 
eerste zonde bedreven was, zeide de man, dat de 
vrouw het gedaan had; de Vrouw zei: de slang 
heeft het gedaan; doch de slang, toen nog jong en 
dom, zweeg stil. Maar nu oud en stout geworden, 
komt ze te Dort op 't Synode en zeit, dat God het 
gedaan heeft.' Le Canu vervolgde zijn weg de beide 
predikanten in verwarring achterlatend.
Le Canu overleed in 1632 in Hoorn. In het 
Biografisch Woordenboek op de website van Oud 
Hoorn staat een voortreffelijk overzicht van Frans 
Kwaad over Le Canu en de hoogtepunten uit diens 
veelbewogen leven. 

Eerste Schipvaart naar Oost-Indië
In 1595 werd de eerste reis vanuit de Republiek naar 
Oost-Indië via Kaap de Goede Hoop ondernomen. 
Een avontuur over onbekende wateren naar 
onbekende oorden. Voor de eerste reis naar Azië 
werd een apart bedrijf opgericht, de Compagnie 
van Verre. De investeerders hadden een scheepsraad 
ingesteld die onderweg op democratische wijze 
belangrijke beslissingen zou nemen.  Cornelis 
de Houtman zou de reis leiden als hoofd van de 
koopmannen.  
Ter voorbereiding op deze eerste reis naar Oost-
Indië hadden Cornelis de Houtman en zijn broer 
Frederick in 1592 geprobeerd in Lissabon uit te 
vinden hoe handelsroutes van de Portugezen naar 
Oost-Indië liepen en waar je moest zijn om handel 
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konden ongewijzigd gebruikt worden, zoals 
kompas, snelheid, afdrijven, windrichting, 
stroming, enz. 
Navigatie tijdens de nacht met de sterren als baken 
wijkt in het zuiden echter behoorlijk af van wat 
men kende uit de reizen op het noordelijk halfrond. 
Ook de uiterst belangrijke Poolster in het noorden 
– in het verlengde van de as van de aarde – is bij 
Kaap de Goede Hoop niet meer bruikbaar. 
Tijdens deze reis stelde Pieter Keyser (later bekend 
als Petrus Theodorus of Peter Theodore) als eerste 
de ligging vast van 135 onbekende sterren op het 
zuidelijk halfrond. Na diens overlijden tijdens 
de reis ging FredericK de Houtman verder met 
waarnemingen en bij aankomst in de Nederlanden 
werden deze gegevens aan Petrus Plancius ter hand 
gesteld, die de sterren van Keyser indeelde in 12 
sterrenbeelden die nog steeds zo bekend zijn en de 
namen hebben gekregen van dier- en vogelsoorten 
zoals zij die onderweg hebben gezien. 
De twaalf sterrenbeelden zijn (met tussen haakjes 
de huidige Nederlandse namen): Den voghel Fenicx 

(Phoenix), De Waterslang (Kleine Waterslang), Den 
Dorado (Goudvis), De Vlieghe (Vlieg), De vlieghende 
Visch (Vliegende Vis), Het Chameljoen (Kameleon), 

Den Zuyder Trianghel (Zuiderdriehoek), De 
Paradijs Voghel (Paradijsvogel), De Pauw (Pauw), 

te bedrijven. Dat liep niet goed af. Zij werden 
als spionnen ontmaskerd en gevangen genomen. 
Vrijgekocht door enkele kooplieden kwamen zij in 
1594 weer naar de Nederlanden terug.
De Enkhuizers Dirck Gerritsz. Pomp en Jan Huygen 
van Linchoten hadden al eerder in dienst van de 
Portugezen reizen gemaakt naar India, China en 
Japan, waarover zij konden vertellen. Van Linschoten 
noteerde en kopieerde alles wat van belang was op 
zijn reis naar India en eenmaal daar in dienst als 
secretaris van de Portugese bisschop in Goa, vulde 
hij dat aan met reisverslagen van binnenkomende 
Portugese schepen. Bedrijfsspionage 'avant la lettre'. 
Bovendien had astronoom, geograaf, predikant en 
(later) bewindhebber van de VOC Pieter Platevoet, 
die zijn naam veranderde in Petrus Plancius, 25 
particuliere zeekaarten gekocht van Bartholomeo 
de Lasso, meester van de Zeevaart van de koning 
van Spanje, die van 'alle de zeekusten van de 
gansche eertbodem, eensamentlyck alle diepten 
en de ondiepten, drooghten, steenclippen, capen, 
voergeberchten, haffen en de haven, alle liggende 
onder hare behoorlijke elevatien des poli ofte 
graden der breedte distantien en de streken der 
winden, hebbende daarenboven bij claren gescrifte 
in Spaenscher taele, oyck gecregen de secreten van 
der zeevaert van Oost- ende Westindien, Africa, 
China ende andere diergelyke landen, inhoudende 
aanwysinghe van de eygenschappen der volken, 
vruchten ende waren of koopmanschappen'. 

Navigeren ten zuiden van de evenaar
Navigeren op de zon ging op dezelfde manier als 
waarmee men al bekend was, met dien verstande 
dat de zon in de verre zuidelijke wateren in het 
noorden staat. Ook andere navigatietechnieken 
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De Indiaen (Indiaan), Den Reygher (Kraanvogel) en 
Den Indiaenschen Exster, op Indies Lang ghenaemt 
(Toekan).

Sterrenbeelden  
Andere sterrenbeelden waren al veel 
langer bekend. In de Oudheid werd er in 
Mesopotamië, Iran, Griekenland en China 
veel naar sterren gekeken en in verschillende 
groepjes zagen zij dieren of goden. Zo zijn 
de allereerste sterrenbeelden ontstaan. De 
eerste atlas van de sterrenhemel Almagest 
werd omstreeks 145 na Chr. door de Griekse 
sterrenkundige Ptolemaeus gemaakt die op zijn 
beurt weer gebruik maakte van gegevens van 
anderen, zoals Homerus die in zijn Ilias in 700 
v Chr. sterrenbeelden vermeldt die nog steeds 
in gebruik zijn. 

Kortom een veelheid aan gegevens waarmee 
zeelieden 's nachts de tijd en, afhankelijk van de 
vaarsnelheid en richting, hun positie min of meer 
konden bepalen. De zandloper is over een langere 
periode onbruikbaar door grote onnauwkeurigheid 
en de latere uitvinding van het slingeruurwerk in 
1656 door Christiaan Huygens, staat alleen maar 
voor de sier op een slingerend en stampend schip 
en is verder niet bruikbaar.
Dus overdag was de zon het belangrijkste baken 
en in de nacht waren dat de sterren. Maar bij 
langere tijd slecht weer met zware bewolking kon 
dagenlang geen zonnetje worden geschoten en 
was een opklaring in de nacht met zicht op de 
sterrenhemel de enige mogelijkheid om de tijd 
te bepalen. En de maan dan zult u zich wellicht 
afvragen, toch ook wel prominent aanwezig in de 
hemelkoepel? Wel, de maan, dat is een verhaal 
apart en in het kader van dit artikel blijft het ook 
een apart verhaal.

Kon de positiebepaling eenvoudiger?
Voor de zon geldt dat als het hoogste punt – tussen 
opgaan en neergaan – daar is, het per definitie 12 
uur overdag is. De zon gaat op dat moment door de 
Meridiaan. Datzelfde geldt ook voor sterren en al 
die gegevens waren vastgelegd in tabellen die door 
de zeevaarders van de VOC en WIC op hun reizen 
werden meegenomen. Maar dat viel nog niet mee, 
midden in de nacht, stikdonker, een slingerend 
schip, een tabellenboek vol met getallen in de 
ene hand, de tekeningen van sterrenbeelden in de 
andere hand, eventueel nog een meetinstrumentje 
zoals de Astrolabe en ja, wie houdt het lantaarntje 

nog even vast? Zeevaarders vonden het maar lastig 
en moeilijk om de gegevens uit het tabellenboek om 
te zetten in een bruikbare meting. Le Canu begreep 
dit probleem en vertaalde de sterrengegevens naar 
een lied met de melodie van een psalm. En psalmen 
zingen kon en deed iedereen. 
Ook omdat veel bemanningsleden nog niet konden 
lezen of schrijven, was het heel gewoon in die 
tijd om lange psalmen uit het hoofd te leren. 
Vraag iemand – ook nu nog – om een lange tekst 
op te zeggen en als het al lukt gaat dat vaak met 
haperingen. Maar vraag het om te zingen, dan rolt 
de tekst er zo uit. 

Le Canu's Sterrenlied
Dat had Le Canu voor ogen toen hij eind 16e eeuw 
zijn Sterrenlied maakte. Op de wijze van psalm 
8, een in die tijd zeer bekende melodie: Genève 
1542/1551. De tijd dat de reformatie met onder 
meer Johannes Calvijn volop speelde. 
In het Liedboek voor de Kerken uit 1973 staat in 

het 3e couplet van deze psalm 8:  
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van Uw 
handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Dat le Canu juist deze melodie voor zijn Sterrenlied 
gebruikt, is dus niet verwonderlijk en heel 
toepasselijk. Hij had ook een systeem bedacht om 
muziek in cijfers uit te drukken en zelf tientallen 
liederen geschreven. Het origineel van de liederen 
die hierna volgen was dan ook genoteerd in 
cijfers. R.H. van Gent heeft met ondersteuning 
van R. Rasch deze cijfernotitie in 2005 omgezet in 
notenschrift.

Sterrenbeeld 

Capricornus, Steenbok
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1/12 deel, dat is 1 maand, beschrijven. Per maand 
vier sterren die elk op een halfuur na elkaar door 
de meridiaan gaan, ofwel op het hoogste punt van 
hun omloop komen. Elk maandvers begint met het 
sterrenbeeld dat bij het teken hoort waarin de zon 
zich dan bevindt.

STERRE-LIEDT, Op de wijse Vanden 8. Psalm: 
O onse God en Heer zeer hoogh ghepresen.

December 22
Capricorne ghy Giert nu al het jarent,
En wat ghy spaert verslint toch den Arent,
Oock vliedt boven u Hoornen 't Swaens Lijf 
swaer,
Die op die Steert oock veel draeght met haer.

Januarius 20
Aquarie, Delphinus swemt in 't Water,
Daer na komt des Steenbocks Steert, gheen uur 
later,
Ghy grijpt dat Peerts Hooft met u Handt recht 
aen,
Als leegh u Been staet, zalt Peerts Been hoogh 
staen.

Februarius 18
Piscis notius wil u uwen mondt ontluycken,
En drinckt dan uyt de Waterman zijn kruycken,
Wacht Andromedes Hooft. Slach veer van Peert,
En des Walvisch Steert soo ghy meer begheert.

Martius 20
Aries zuyght die Borst Cassiope,
Die't Gordel wijst die leyt in Andromedae,
'sWalvisch Buyck, 'tOor van Aries verslint,
Met zijn roode Kaken hy veel verwint.

Als eerste schreef le Canu een introductielied: 
'Volght een Liedt-ghedicht, om by ghelijcker 
voeghen de uren by nacht te vinden', waarin 
duidelijk wordt hoe zijn Sterrenlied vertaald 
moeten worden van de stand van de sterren naar 
de tijd. Een gebruiksaanwijzing op de melodie van 
een al bestaand en bekend lied, 'Ghecomponeert by 
Robbert Robbertz. Le Canu, tot nut ende profijt van 
zijne Discipulen'.

 
Een Liedt ghe-dicht,, hoe de u-ren en stonden 
'S nachts met 'tghesicht,, aen Sterren wordt 
ghevonden 
Als ghy een siet,, in't Zuyden die ghy kent 
Dan wijst dit Liedt,, hoe laet het is ontrent.
 
Elck Starre klaer,, in zijn reghel is staende, 
Zijn van malkaer,, ontrent een half uer gaende 
Twaelf teyckens wis,, vindt ghy in dit Liedt sijn  
Daer de Son is,, zal ju twaelf uren zijn. 
 
Twee regels voort,, sal dan een ure wesen, 
Vier regels hoort,, twee uren volght, soo telt na 
desen
Tot dat ghy u,, Star vindt staen in't Zuydt:
Die reghel, ju,, uer en stonde beduydt.

'Dese dry Veersen verklaren ons al, Hoe men 't 
navolgende Liedt verstaen zal'.

In het derde vers, tweede regel, past de tekst niet 
op de melodie en moet die met enige creativiteit 
worden gezongen. Hierna volgt dan het eigenlijke 
Sterrenlied verdeeld in twaalf coupletten. Omdat de 
gehele sterrenhemel nooit in een keer 360 graden 
rondom gezien kan worden, op tenminste de helft 
daarvan staat de zon daar al tussen, heeft Le Canu 
twaalf verzen gemaakt met 48 sterren die steeds 

Sterrenbeeld Steenbok
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April 20
Taurus kracht siet men oock noch niet 
verdwijnen,
Daer slat 'tHooft Medusae algenib schijnen;
Pleades 'tsevenstar vint ghy daer staen,
Dan zal 'tOogh des Stiers u vierich sien aen.

Mayus 21
Gemini stellen ons in ons ghesichte,
Een Bock, Reus slincks voet 'tmidden zijns Riems 
lichte,
D'arm van ons Waghenaen zy versmaen,
Die heeft de Zee-vaerders veel nuts gedaan.

Junius 21
Cancer u groote Hondt kan lustich blaffen,
Laet toch die Noord Tweelinck kleyn Hontjen 
straffen,
Want dit schip is aen zijn Vlagh wel bekent,
Het vaert altoos rontomme sonder ent.

Julius 23
Leo, die vorst' voet van den Beyr moet draghen,
Denckt eens Alpharad zijn dat gheen groote 
plaghen:
Voor 'tLeeuws Hart, Beyrs Voet, die midden staet stil,
Heeft d'overhant, van des Leeuws after-Bil.

Augustus 23
Virgo u Waghens achter-wielens vaerte,
Beers voet achter te snel zijn met Leeuws Staerte,
Fel bijt die Ravens Beck, wacht u ghy Maeght,
D'winckel hoeck houdt, en u gordel draeght.

September 23
Libra bewaert t'achterste van dry Paerden,
Voertse met Corenaers graen hoogh van waerden,
T'voorste Peerdt wijst recht op Bootes den Boer,
En oock op Centaurus zijn linker schoen.

October 23
Scorpius weeght met die Zuyder schael schoone,
Ghy middel Wachter stelt de Noorder kroone,
Op't hooft, en op Slangh-dragers Handt wel let,
Die't Hart des Scorpioens met voeten tret.

November 22
Sagittarius die heft oock om hooghe,
Slangh-draghers Been, t'Hooft Hercules, Draecks 
Ooghe,
Die schoot Robert met schutters boogh te gaer,
Voor zijn Klercken, haer tot een Nieuwe Jaer.

En zo is het jaar rond en zou u nu met hulp van 
deze twee liederen de tijd moeten kunnen bepalen, 
toch?

Op het einde schrijft Le Canu zichzelf nog even 
in het lied en inderdaad zoals hij in de laatste 
zin aangeeft was dit lied een Nieuwjaarsgeschenk 
aan zijn leerlingen of zoals aan het begin van het 
introductielied, aan zijn discipelen. Een bescheiden 
man.

Kort bestaan beschoren 
Het Sterrenlied van Le Canu werd al kort na de 
introductie gebruikt op schepen die naar het 
zuiden gingen. Toch was het geen lang leven 
beschoren. Door de toenemende handelsvaart van 
de VOC en later de WIC werden de routes en 
omstandigheden bekender en vertrouwder, kende 
men de hemelkoepel beter en kwamen er andere en 
eenvoudiger middelen beschikbaar, zoals gegevens 
over de samenstelling van de zeebodem die al 
eerder bij verkenningsreizen waren onderzocht en 
beschreven.Toch zijn er tot ver in de 17e eeuw van 
deze Sterrenliederen nog herdrukken verschenen.

Tot slot
Mocht u naar aanleiding van dit geschrift aandrang 
hebben om de Sterrenliederen in de praktijk te 
oefenen, dan is een heldere hemel en een vrije 
blik op het zuiden noodzakelijk. Het looppad op 
de Westerdijk, waar le Canu het dispuut schijnt te 
hebben gevoerd met Hoornse predikanten, lijkt me 
hiervoor een mooie plek.
Zorg voor een afbeelding van het te zingen 
sterrenbeeld, eventueel van internet, een afdruk 
van de liederen en voor bijlicht en sfeer een 
lantaarntje. Zing het introductielied om er in te 
komen en daarna het sterrenlied met een arm in de 
lucht om aan te wijzen.

Zo vindt u de tijd. 
Ongetwijfeld zullen er passanten zijn die menen 
dat de bezuinigingen in de GGZ veel te ver zijn 
gegaan en moeten worden teruggedraaid. Maar 
bedenk: het is allemaal voor de wetenschap.

Dit artikel is een bekorte versie. Op de website 
vindt u een uitgebreide versie van het Sterrenlied 
van Le Canu.

Veermanskade, Hoorn
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in de schilderkunst, maar ook in muziek en letteren. 
In 1851 werd de Liedertafel Sappho opgericht 
door de stadsmuziekmeester. Deze bestaat anno 
2016 nog steeds als bloeiende zangvereniging. 
Deze genootschappen, tegenwoordig verenigingen 
genoemd, waren een product voor de gegoede 
burgerij van en voor welgestelde lieden, vaak 
uitsluitend voor mannen. 
Debutade was hierin al in de eerste decennia 
vooruitstrevend. Reeds in 1882 werd mej. Johanna 
Heidenrijk als lid ingeschreven. In 1906 werd een 
jeugdafdeling gestart, die nu 110 jaar bestaat.

In het reglement, dat er overeenkomstig de tijd 
gemoedelijk uitzag, luidde artikel 1: 
Het doel van het genootschap 'Debutade' is de 
kunst te bevorderen door het tekenen van gekleed 
model en het houden van kunstbeschouwingen. 
Het reizen in die tijd was omslachtig; Hoorn 
kreeg pas in 1884 verbinding per spoor naar 
Amsterdam; daarvóór ging men per boot. Het was 
dus moeilijk om tentoonstellingen in Amsterdam 
of verder te bezoeken. Debutade organiseerde een 
kunstkring, waar kunstlievende leden tekeningen 
en reproducties van schilderijen bespraken. Deze 
mappen met reproducties en commentaren werden 
door het hele land in kisten rondgestuurd naar de 
diverse kunstkringen.
     
Bestuur
Het bestuur bestond de eerste jaren uit een directeur, 
die de artistieke leiding had, een voorzitter, een 

klaas eiJGelaar

In september 2016 viert het Teekengenootschap 
Debutade haar 150-jarig jubileum met een expositie 
in het Westfries Museum. Commissaris der Koning 
dhr. Johan Remkes opent op 23 september deze 
tentoonstelling met overzichtswerk van leden. Ook 
worden tentoonstellingen gehouden in Schouwburg 
Het Park, Westerhaven en Grand Café Turf. 
Debutade kan putten uit een rijke historie, met vele 
up's en down's in de anderhalve eeuw van haar 
bestaan. Een paar aspecten verdienen de aandacht. 

Oprichting
In 1817 werd bij Koninklijk Besluit verplicht dat 
alle steden in Nederland een tekenschool moesten 
oprichten. Het bouwkundig tekenen werd tot de 
Franse tijd door de gilden uitgeoefend. Tijdens 
de Bataafse Republiek werden de meeste gilden 
verboden, waardoor de kennis van dit ambacht 
verviel en er geen kwaliteitscontrole meer was. De 
stadstekenschool in Hoorn werd in 1819 opgericht 
en zetelde in het bovenlokaal van De Waag. Daar 
werd 's avonds bij kaarslicht en slechte verwarming 
getekend. Eén van deze stadstekenmeesters, 
Hendrik Vorderman, richtte in 1866 samen met 
vier leerlingen Debutade op, om de creativiteit van 
artistieke tekenaars verder te ontwikkelen.

Doelstellingen
Hoorn kende vanaf het midden van de 19e eeuw 
een rijk geschakeerd genootschapsleven, niet alleen 

150 Jaar teekenGenOOtscHap deBu  tade, 1866-2016

Bestuur Debutade in 

1887, naar 

H. Vorderman. Vlnr 

boven: A. Brouwer, 

R. van Straten, onder 

M. de Vries, J. van 

Straten, H. Vorderman 

en P.L.Bolding

Rechts:

J. van Delft, voorzitter 

1974-1984 door M.van 

Aarst
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secretaris-penningmeester en een bibliothecaris. 
De bibliothecarisfunctie is rond 1900 verdwenen, 
terwijl de artistieke leiding tot 1945 directeur 
wordt genoemd. Daarna wordt het als artistieke 
leiding betiteld en sinds de jaren '70 van de vorige 
eeuw spreekt Debutade over begeleiders. Door 
de toename van het ledental is ook het aantal 
begeleiders toegenomen, met een vijftal artistieke 
begeleiders anno 2016. 

Leden
Het ledental varieerde sterk. Begon Debutade met 

13 leden; in 1882 waren er nog maar 6 werkende 
leden. Dat had zijn weerslag op het organiseren van 

de jaarlijkse tentoonstellingen; men had te weinig 
eigen werk om te exposeren.
De activiteiten beperkten zich in de eerste 
decennia tot het winterseizoen met ongeveer 25 
tekenavonden. Enkele leden wilden ook 's zomers 
iets buiten schilderen en zo werden regelmatig 
reizen georganiseerd naar het Gooi, Arnhem, Kleef 
en Aken. Dat tentoongesteld werk ook gewaardeerd 
werd blijkt uit oorkondes en prijzen.             
De kunstkringen waren zeer populair, begin 20e 

eeuw telde men meer dan honderd kunstlievende 
leden. Helaas werden deze kunstkringen, bronnen 
van belangrijke inkomsten voor de vereniging, na 
1914 gestopt. In de eerste honderd jaar, speciaal 
de tijd van de 'Ouden' was het artistieke niveau 
hoog, met Adriaan Brouwer, J.C. Kerkmeijer, Dick 
Ket, Dirk Ooijevaar, Wouter Ydo en Adriaan Volker 
als bekende namen. Echter, het aantal leden was 
beperkt, dat veranderde pas na de zestiger jaren, 
toen Hoorn aangewezen was als groeigemeente. 
De snel groeiende bevolking had een gunstig effect 
op het gehele verenigingsleven in Hoorn, ook 
bij Debutade.De laatste jaren heeft Debutade een 
stabiel ledental, verdeeld over 60 volwassenen en 
20 jeugdleden. 

     

150 Jaar teekenGenOOtscHap deBu  tade, 1866-2016

Voorbeelden van kunstkringen zijn Pictura uit Dordrecht (1774), Kunstliefde uit Utrecht (1807), Arti e Amecitia uit Amsterdam (1839), Pulchri Studio 

uit Den Haag (1847) en de Rotterdamse Kunstkring uit 1893. Debutade bezit nog enkele van deze kunstkring mappen in haar archief. Deze eerste 4 

kunstenaarsverenigingen bestaan nog steeds. Het zijn vaak sociëteiten die exposities organiseren van en voor professionele kunstenaars. Debutade 

heeft zich echter, in navolging van het oprichtingsreglement, gericht op amateurbeoefening van  teken- en schilderkunst.

Werkende leden in 

1907                                                        

Oprichter J. van Straten, 

door Kerkmeijer (1912)
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Atelier
Het eerste tekenlokaal was de bovenverdieping 
van de Waag. Een groot nadeel van deze plek was 
de slechte verwarming. Ook het schilderen in de 
wintermaanden, met korte dagen, was een probleem 
omdat men alleen kaarslicht ter beschikking had. 
Toen men in 1871 met de kunstbeschouwingen 
begon, werd uitgeweken naar café De Witte Engel, 
op de hoek Breed-Grote Noord. Tegenwoordig 
is dit café restaurant De Keizerskroon. Daar was 
gas en licht en konden de kunstkringmappen 
beter beoordeeld worden. Het gele gaslicht 
gaf echter een onjuiste kleurweergave van de 
reproducties en in februari 1899 werd de eerste 
kunstbeschouwing bij daglicht in het Park, destijds 
aan het Achterom, gehouden. Vanaf 1900 in het 
lokaal aan de Wisselstraat, in de voormalige Bank 
van Lening, dat door het gemeentebestuur was 
afgestaan. De stedelijke muziekschool en het 
stedelijk muziekkorps maakten hier ook gebruik van. 
Er werd getekend tussen de muziekinstrumenten, en 
exposities konden vaak niet langer dan één dag staan.
De kunstlievende leden hadden vrije toegang 
tot deze bijeenkomsten en namen deel aan de 
jaarlijkse verloting, waarbij ook werk van 
leden werd verkocht. Dit was een belangrijke 

Hoornsche Courant  24 

Oktober 1899                          

Kunstbeschouwingsmap 

van Kunstliefde te 

Utrecht 1894
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inkomstenbron voor de vereniging. Tot 1914 
waren de kunstkringen zeer populair, echter na het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden door 
de grote kunstenaarsverenigingen geen portefeuilles 
meer samengesteld om in de provincie te laten 
circuleren. De kunstbeschouwingen zijn daarna 
niet meer georganiseerd.    
De gemeente Hoorn heeft tijdens de Eerste 
Wereldoorlog Belgische vluchtelingen opgevangen, 
die gehuisvest werden in het lokaal aan de 
Wisselstraat, dat daardoor tijdelijk niet meer 
beschikbaar was voor Debutade.
Om de kunst toch uit te dragen werden 
tentoonstellingen georganiseerd. Eerst ééndaagse 
exposities, de muziekschool maakte ook gebruik 
van het lokaal en oefende regelmatig. In 1924 werd 
een proefexpositie gehouden in het St. Jansgasthuis 
(tegenwoordig De Boterhal), dat vrijgekomen was 
door de opheffing van het garnizoen. De holle 
grote ruimte vond men toen ongeschikt voor de 
fijne aquarellen. Gelukkig voor Debutade werd 
het stedelijk muziekkorps in 1926 opgeheven, 
zodat in het tekenlokaal niet meer gerepeteerd 
hoefde te worden. Dat gaf veel ruimtewinst en tot 
1937 zijn hier alle tentoonstellingen gehouden. 
De laatste tentoonstelling was bij het 70-jarig 
jubileum, daarna is het lokaal in gebruik genomen 
voor culturele cursussen voor werkelozen.
Het oude tekenlokaal van de Oude Hogere 
Burgerschool is tijdelijk gebruikt tot 1939, daarna 
werd het een verblijfplaats van militairen vanwege 
de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog.
Het 75-jarig jubileum (1941) is gevierd met een 
kleine tentoonstelling in een kamer van het Westfries 
Museum. Gedurende de oorlog heeft de vereniging 
niet meer getekend tot het einde hiervan. Met de 
Kulturkammer van de Duitse bezetters wilde men 
niets te maken hebben.
Eind 1945 bleek weer veel animo te bestaan om 
de werkzaamheden op te pakken en in 1946 zijn 
de wekelijkse tekenavonden weer van start gegaan. 
Mede dankzij de goede relatie met de gemeente 
Hoorn betrok Debutade in 1937 een lokaal in het 
gerestaureerde VOC-gebouw aan de Muntstraat. 
Dat was een grote vooruitgang, het lokaal was ruim 
en licht. Ook deze ruimte had een nadeel, men 
moest het delen met de schietvereniging. Dit hield 
in dat alle schilderijen op de schietavond aan de 
kant gezet werden. Deze situatie heeft maar enkele 
jaren geduurd.   
Door de uitbreiding van het politiebureau moest 
de vereniging op zoek naar een ander gebouw. 
Na een korte tussenoplossing in de Mariakapel 

werden dankzij de Erven Blokker en de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn de bovenetages van 
Breed 12 betrokken. Sinds 1974 worden hier de 
lessen gegeven en exposities gehouden. Op de 
eerste etage is het atelier voor volwassenen, de 
jeugd tekent op de tweede etage. Als gevolg van de 
brand in Volendam, nieuwjaarsnacht 2001, werd 

overal in het land de veiligheid van oude gebouwen 
aangescherpt. Voor Debutade betekende dit dat de 
jeugd niet meer op de tweede etage mag schilderen 
wegens afwezigheid van een extra vluchtweg. Sinds 
die tijd heeft het bestuur gezocht naar een goed 
bereikbaar en veilig onderkomen, omdat de eerste 

Oorkonde uit 1880                                                                                 

financieel verslag 1866-

1867                                                                         
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Artistieke leiding
De eerste 80 jaar hebben twee artistieke leiders, H. 
Vorderman en J.C. Kerkmeijer,  hun stempel op de 
vereniging gedrukt, resp. 31 en 48 jaar. Vorderman 
startte met een jaarvergoeding van 150 gulden, bij 
een contributie van 6 gulden voor een werkend lid. 
Tijdens de crisis in de jaren '30 verkeerde Debutade 
financieel in een diep dal. Men was niet in staat 

etage slechts via een wenteltrap bereikbaar is. De 
leden van Debutade hebben er recentelijk (2016) 
unaniem mee ingestemd dat de vereniging voor 
de zevende keer in haar bestaan gaat verhuizen, 
nu naar de begane grond van Breed 12. Hierdoor 
is de bereikbaarheid enorm verbeterd en hoopt de 
vereniging op nieuwe leden die hier volgende lustra  
kunnen vieren.

Jongste jeugdgroep 

zaterdag                                                 

Rechts:

volwassengroep                               

Groepsfoto leden en 

begeleiders voor Breed 

12, 125-jarig  jubileum 

in 1991
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Stijlen
De tijd van de Ouden, zoals de eerste zestig 
jaren genoemd worden, had een hoog niveau 
van fijnschilderen, in stillevens, portretten en 
landschappen. Veel hiervan zijn in bruikleen bij 
het Westfries Museum, en ook zijn er nog diverse 
in het bezit van Debutade. 
De laatste zestig jaar wordt bij Debutade in alle 
stijlen les gegeven, zodat iedereen zich in deze hobby 
kan uitleven. Ook zijn de gebruikte technieken 
uitgebreid van tekenen, potlood-houtskool, pastel, 
aquarel, acryl, olieverf, pen en inkt tot collage 
en linoleumdruk-etsen. Dat wordt jaarlijks in de 
exposities zichtbaar.
   
Exposities
Het aantal tentoonstellingen dat Debutade heeft 
georganiseerd moet in de vele honderden lopen. 
Op 1 maart 1920 organiseerde men al de 200ste  
expositie. Van vele jaarlijkse tentoonstellingen zijn 
affiches bewaard gebleven, helaas niet alle voorzien 
van een jaartal.

Kerkmeijer zijn salaris te betalen. Vanaf 1937 tot aan 
de Tweede Wereldoorlog heeft hij geheel belangeloos 
les gegeven. Na de oorlog hebben Wouter Ydo, een 
bekend kunstschilder, en mej. Eef Stumpel de 
artistieke leiding verzorgd. Ydo, lid sinds 1908, was 
bevriend met de Weense schilder Carl Fahringer, 
die vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw regelmatig 
in Hoorn schilderde. Ter ere van hem organiseerde 
Debutade een expositie bij het 85-jarig jubileum 
in 1951. Mej. Stumpel volgde hem in 1956 op tot 
haar overlijden in 1969. Mede door de opkomst 
van de televisie zakte ook het ledental; de jaren 
'50 en '60 waren moeizaam voor Debutade. Hoorn 
werd in de jaren '70 een groeikern en ook Debutade 
groeide. In plaats van twee dagdelen per week 
waarin les gegeven werd in de jaren '60, is het aantal 
dagdelen gegroeid tot zeven in 2016. Ook het aantal 
begeleiders dat per week les geeft is gegroeid, naar 
vijf. Sinds 1974, het jaar dat Debutade haar intrek 
nam in het tekenlokaal op Breed 12A (eerste en 
tweede verdieping), zijn er ruim dertig begeleiders 
bij betrokken geweest.

   

 

Affiche expositie van 

aquarellen in de 

Wisselstraat, 1901 resp. 

1907 in de Muntstraat, 

1951

A. Brouwer 1895                     M. Storm 1897                                   J. Dik jr ca 1910                    E. Stumpel ca 1960

Pand Breed 12
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en met ingang van het nieuwe seizoen, september 
2016, verwacht Debutade nieuwe leden te kunnen 
verwelkomen. Er wordt anno 2016 op 7 dagdelen 
les gegeven door ervaren begeleiding, waaronder 
een jeugdafdeling op de zaterdagochtend (die al 110 
jaar bestaat). Er zullen nog vele exposities volgen.

Voor informatie: www.debutade.nl, voor contact: 
debutade.hoorn@gmail.com

Toekomst
De vereniging Debutade ziet de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet. 2016 is een cruciaal jaar, 
met de viering van het 150-jarig jubileum en de 
verhuizing van het atelier naar de begane grond van 
Breed 12. De verhuizing wordt door actieve leden en 
begeleiders in eigen beheer uitgevoerd, een bewijs 
dat de vereniging na 150 jaar nog springlevend is. 
De toegankelijkheid is veel gemakkelijker geworden 
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Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn      
cHrist stOffelen

In deze aflevering krijgen de aanwinsten uit de 
periode medio januari t/m medio april 2016 
aandacht. In dit geval betreft het alleen schenkingen, 
waarvoor ik de gulle gevers graag hartelijk bedank. 
Van de heer Theo Loos uit Hoorn kregen we onder 
meer een flink aantal mooie reisboeken, enkele 

uitgaven die betrekking hebben op Hoorn of West-
Friesland en het grote, zeer fraaie boek Ons oude 
Wilhelmus. Deze gelimiteerde uitgave uit 1948 is 
tot stand gekomen ter gelegenheid van het Gouden 
Regeringsjubileum van Hare Majesteit koningin 
Wilhelmina in dat jaar. Het eerste exemplaar werd 
aan haar aangeboden. Er zijn 2500 exemplaren 
van gedrukt, waarvan ons exemplaar het nummer 
0814 draagt. Het boek bevat 16 verschillende 
grote kleurenillustraties, een als titelblad en als 
verfraaiing van de stofomslag en bij elk der vijftien 
coupletten een daarbij horende. De eerste bevat een 
afbeelding van het wapen van Willem van Oranje. 
De bladen van het boek zijn 44,7 bij 29,2 cm groot, 
de afmetingen van de illustraties ca. 30 bij 20 cm. 
Als voorbeeld ziet u hierbij de bij het zesde couplet 
horende illustratie afgedrukt. Prins Willem spreekt 
in dit couplet tot zijn God, in wie hij zijn schild 
ziet, dat hem vertrouwen geeft en beveiligt. 

De heer Rob Mantel uit Hoorn schonk ons een 
flinke stapel historische romans, de meeste over 
een periode in de geschiedenis van onze stad. In 
de schenking bevond zich ook een aantal zeer 
interessante oude kranten en delen van kranten. 
Hierbij zaten vier exemplaren van de eerste jaargang 
(1905!) van Onze Courant, die twee keer per week 
verscheen. In deze krant lezen we internationaal 
en nationaal nieuws, alsook plaatselijk nieuws van 
Hoorn en omgeving. Speciale aandacht verdienen, 
wat mij betreft, enkele delen van nieuwsbladen uit 
1938. Juist nu er een nieuwe eigenaar gezocht wordt 
voor de Noorderkerk te Hoorn - het Noordhollands 
Dagblad van vrijdag 8 april 2016 maakt hier 
melding van - kreeg ik uit de schenking van Rob 
Mantel twee meerdere krantenpagina's beslaande 
artikelen uit 1938 onder ogen, waarin de loftrompet 
wordt gestoken op diezelfde kerk. In de Nieuwe 
Hoornsche Courant van maandag 23 mei 1938 staat 
een groot artikel over de Noorderkerk. Om even 
de toenmalige sfeer rondom de Noorderkerk te 
proeven vindt u hierbij het inleidende stukje tekst 
van het artikel. 

Dit wordt gevolgd door een verslag van De 
overdracht van de gerestaureerde Noorderkerk. Daarna 
volgt een door J.C. Kerkmeijer geschreven, zeer 
uitvoerig overzicht van de historie van de kerk 
vanaf de verschijning van de Maria van Hoorn tot de 
overdracht in 1938. Vervolgens volgt een uitgebreid 
verslag van de onlangs voltooide restauratie, 

Prins Willem spreekt tot 

zijn God
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geschreven door de voorzitter van de Restauratie-
commissie, de heer G. Scholten. Het tweede grote 
artikel De overdracht der Noorderkerk staat in Het 
Hoornsche Hop, Nieuws- en advertentieblad voor allen, 
van dinsdag 24 mei 1938. Dit artikel komt in grote 
lijnen overeen met het hiervoor genoemd artikel. 
Van de heer Pim van der Waal, oud-bestuurslid 
van onze vereniging, kregen we een aantal boeken. 
Daarbij was het boek Achter het Behang. Vierhonderd 
jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis, dat 
in 1991 verscheen als catalogus bij de tentoonstelling 
'Behang, onze derde huid' in een drietal musea in 
Nederland. Deze uitgave is zeer informatief en rijk 
geïllustreerd. Een hoofdstuk, geschreven door E. 
F. Koldeweij en met bijdragen van Ruud Spruit, is 
gewijd aan de Behangselfabriek van de Vaderlandse 
Maatschappij in Hoorn. De schenking bevatte ook 
vijf deeltjes Holland in vroeger tijd, 18de-eeuwse 
Beschrijvingen van Steden en Dorpen in Noord- en 
Zuid-Holland, uit 1963 en '64. Verder waren er nog 
zes deeltjes bij uit de serie De Eeuwwenden, over 
Kunst, Geschiedenis en Literatuur omstreeks 1600, 
1700, 1800 en 1900. Deze verschenen in de jaren 
negentig van de vorige eeuw bij Bureau Studium 
Generale te Utrecht. De heer Nico Boelis uit Twisk 
schonk onze vereniging het boekje Eenvoudige 
Boekhouding met handleiding ten dienste van het 
Landbouwbedrijf, bewerkt door J. J. Plas, Kassier der 
Coöperatieve Boerenleenbank te Edam. Dit boekje 
verscheen ca. 1922 bij Bouman & Co, Uitgevers 
te Hoorn. Op de voorkant van het boekwerkje 

kunnen we lezen dat het werd aangeboden door 
J. Schermerhorn te Hoorn, vertrouwd adres voor 
Hooi, Stroo en Turfstrooisel. In het voorwoord van 
het boekje verklaart de heer Plas dat zeven jaar 
praktijkervaring met de vanaf 1 mei 1915 opgelegde 
„Rijksinkomstenbelasting” de noodzakelijkheid 
heeft doen inzien van het inrichten van een goede 
boekhouding voor een bedrijf. Na vier bladzijden 

Gedeelte van een 

wereldkaart van Blaeu, 

ca. 1635, met daarop 

Kaap Hoorn 

instructie volgt in het boekje een groot aantal 
verschillende boekhoudbladzijden, waarin de 
landbouwer zijn administratie op orde kan houden. 
Van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-
vaarders ontvingen we een presentexemplaar 
van de Atlas van Kaap Hoorn. Dit Kaartbeeld van 
zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725 verscheen als 
herdenkingspublicatie ter gelegenheid van de 
ontdekking van Kaap Hoorn 400 jaar geleden. U 
kon hierover al eerder lezen, onder meer in ons 
kwartaalblad van juni 2015. Bijgaand ziet u een 
gedeelte afgebeeld van een wereldkaart uit de Atlas 
van Blaeu, die ca. 1635 verscheen bij de beroemde 
cartograaf en uitgever Willem Jansz. Blaeu te 
Amsterdam. Hierop zijn Straat Le Maire (Fretum 
le Maire) en Kaap Hoorn (C. Hoor) duidelijk te 
zien. Van deze kaart hing een fraai exemplaar in 
de expositie Kaap in Kaart, waarmee het Westfries 
Museum te Hoorn aansloot op de Kaap Hoorn-
herdenking. 
Mevrouw Joke Admiraal, gids bij onze 
vereniging, schonk ons een verzameling van met 
liedteksten bedrukte velletjes papier. Het gaat om 
negenentwintig verschillende liedjes, waarvan er 
enkele meerdere malen in het bundeltje zitten. 
Zevenentwintig liedteksten zijn uitgegeven door 
Firma E. Swidde, in Feestartikelen, Nieuwsteeg 
57, Hoorn. Twee liedteksten zijn afkomstig van 
C. H. Ooms, Kerksteeg 30, Hoorn, Feest- en 
Bruiloftsartikelen. Firma Swidde begon in 1920 
als boekhandel en winkel in bruiloftsartikelen in 
de Nieuwsteeg op nummer 57 en is in de loop van 
de tweede helft van de vorige eeuw, in ieder geval 
na 1964 opgeheven. Familiebedrijf Ooms bestaat 
sinds 1935 en is onder de naam Ooms Feestwinkel 
nog altijd te vinden in dezelfde straat, maar sinds 
2004 aan de overkant op nummer 19. Overigens 
is de naam van deze straat in 1950 veranderd in 
Lange Kerkstraat.
Mevrouw L. Lasschuit-Pitstra te Hoorn schonk 
onze vereniging een groot aantal boeken uit de 
nalatenschap van haar moeder J. E. Pitstra-Basjes. 
Daaronder waren ondermeer de twee delen Hoorn 
in oude ansichten uit 1978 en 1979 van de hand 
van G. v.d. Zel en J. v.d. Gulik. Ook van Giel van 
der Zel, maar nu samen met Wim Robat is de 
uitgave Hoorn in Feesttooi uit 1982. Nog wat ouder 
is het mooie boek Oude prentkaarten vertellen over 
Hoorn door J. Zwaan uit 1969. In deze schenking 
zat ook een exemplaar van de uitgave Het oude 
orgel in de Nieuwe Kapel te Hoorn. In dit boekje 
bespreken E. van Runt en J.P.H. van der Knaap 
het Künckelorgel van 1784 in de Nieuwe Kapel 

~
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aan de Eikstraat. Van deze uitgave werden in 
1973 vijfhonderd genummerde en gesigneerde 
exemplaren vervaardigd, elk in een van hetzelfde 
nummer voorziene, mooi bedrukte envelop. Veel 
van deze enveloppen zijn verloren gegaan, maar 
het ons geschonken boekje met nummer 446 zit 
nog in zijn originele envelop. Daarvan ziet u hierbij 
een afbeelding. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Cateau Kloos-Thiebout het schilderij te koop aan, 
aan de sociëteit. Het bestuur ziet er een voordeeltje 
in en koopt het voor f 200,-. Het opknappen kost 
nog eens f 25,-. Het moderniseren van de lijst voor 
f 10,- wordt teveel. Gelukkig laat men het in de 
mooie, oorspronkelijke lijst. 

Bijna 30 jaar hangt het schilderij in de atmosfeer 
van de stevig rokende sociëteitsleden. Dan wordt 
er met de verkoop van stropdassen en enkele giften 
f 14.000,- bij elkaar gebracht voor een grondige 
restauratie. Na de restauratie taxeert David Stibbe 
het stuk op f 35.000,-. Het krijgt het een mooie 
plaats in de Groote Zaal. Daar zal het nog lang 
de Zwollenaren een uitzicht bieden op 'onze' 
Hoofdtoren.  

Hans mOOlenBel

Trots zijn bestuur en leden van De Groote Sociëteit 
in Zwolle op het bezit van een schilderij met een 
voorstelling van Hoorn. 'Gezicht op de Hoofdtoren 
van Hoorn' is een groot schilderij van 1.80 x 1.10 
meter dat hangt in de Groote Zaal van de sociëteit. 

De Groote Sociëteit
De sociëteit is opgericht in 1802 en gebruikt sinds 
1805 het prachtige pand aan de Koestraat 8 in 
Zwolle. Het pand is in 1648 gebouwd en werd 
tot 1800 bewoond door adellijke families. De 
sociëteit heeft een groot aantal leden en een flink 
activiteitenprogramma.

Het schilderij
Het schilderij werd gemaakt door Jhr. J.E. van 
Heemskerk van Beest (1828-1894), geboren in 
Kampen. Van Heemskerk woonde een groot deel 
van zijn leven in Dalfsen en overleed in Den Haag. 
Oorspronkelijk is Van Heemskerk opgeleid als 
zeeofficier, maar uiteindelijk koos hij voor het 
kunstenaarschap. Daarin bleef hij wel een beetje 
bij zijn eerdere beroepskeuze. Hij verwierf faam 
met schilderijen, tekeningen en lithografieën van 
zeegezichten met schepen en wrakken.
Het schilderij 'Gezicht op de Hoofdtoren van 
Hoorn', maakt hij rond 1870 en schenkt het aan 
mr. J. Thiebout, die het in 1903 nalaat aan zijn 
zoon, mr. C.H. Thiebout. Die zoon, waarschijnlijk 
wegens plaatsgebrek, geeft het rond 1955 in 
bruikleen aan de sociëteit waarvan hij al lid is. 
Wanneer hij in 1958 overlijdt, biedt zijn dochter 

HOOrn verteGenwOOrdiGd in zwOlle
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frans zack

In het decembernummer 2015 van ons 
kwartaalblad heeft u er al iets over kunnen lezen: 
de Centrale Keuken in Hoorn. Aanleiding vormde 
een schenking van de heer Wim Drijver in de vorm 
van maar liefst 46 foto's die de activiteiten van de 
Centrale Keuken in beeld brengen. Er was geen 
enkele beschrijving bij de foto's, en welke personen 
staan afgebeeld was in eerste instantie een raadsel. 
Oud Hoorn-vrijwilligers Jaap Wiggers heeft samen 
met Dick Bakker zich er in verdiept en zo is toch de 
nodige informatie boven water gekomen.

Maar wat was eigenlijk de 'Centrale Keuken' in 
de volksmond de 'gaarkeuken' genoemd? Voor 
het ontstaan van deze levensreddende organisatie 
moeten we terug naar 1944. In dat jaar riep 
de Nederlandse regering via Radio Oranje in 
Londen op tot een spoorwegstaking. Duizenden 
medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen 
gaven gehoor aan deze oproep. Het gevolg was dat 
het treinverkeer in ons land volkomen stil kwam te 
liggen. Tot op dat moment werden de spoorwegen 
niet alleen gebruikt voor het vervoer van personen 
en goederen waaronder ook voedsel. Bovendien 

werden de spoorwegen ingezet voor het transport 
van joodse mensen naar concentratiekampen en het 
verplaatsen van wapens.  
Deze spoorwegstaking viel samen met Operatie 
Market Garden: de luchtlanding van geallieerde 
troepen bij Arnhem. Men ging er van uit dat de 
geallieerde troepen deze slag zouden winnen en dat 
daarna het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
zicht zou zijn. Het liep echter anders daar de hele 
operatie bij Arnhem door allerlei misverstanden 
volledig mislukte. Dit betekende echter ook dat 
de bevrijding van West-Nederland nog lang niet 
in zicht was. Door de spoorwegstaking kwam de 

aanvoer van voedsel volledig stil te liggen. Door 
dit gebrek aan voedingsproducten kwamen vooral 
de inwoners van de grote steden in het westen van 
ons land in grote problemen. Bovendien diende 
zich een bijzonder strenge winter aan hetgeen de 
situatie extra bemoeilijkte. Want ook de aanvoer 
van brandstoffen, voor zover die nog beschikbaar 
waren, lag nu volkomen stil. Inwoners van grote 
steden trokken er op uit naar het platteland om te 
proberen daar aan voedsel te komen.
Uit deze situatie ontstond aan het einde van 
1944 in veel plaatsen de Centrale Keuken, ook 
wel gaarkeuken genoemd. Op een centrale 
plaats werden de grondstoffen, voor zover die 
nog beschikbaar waren, verzameld om daar een 
voedzame maaltijd van te bereiden. Ook in Hoorn 
werd een Centrale Keuken van de grond gebracht 
met als 'leiders' zoals dat toen genoemd werd de 
heren W.H. Wessel en P.M. Veenstra. Er werd een 
plek gevonden in de Kruisstraat, in het pakhuis van 
N.V. Gebr. Rozendaal op nr. 20. Wie aan de Centrale 
Keuken wilde deelnemen moest zelf aardappelen in 
natura of anders aardappelbonnen inleveren. Alles 
was op de bon, dus ook levensmiddelen zoals 
aardappelen. Wie niet aan deze eis kon voldoen 
kon rekenen op een gehalveerde portie van slechts 
een halve liter. De koks van de Centrale Keuken 
hadden de beschikking over grote ketels waarin de 
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producten werden gekookt. Dit gebeurde op gas 
wat ook weer voor de nodige problemen zorgde 
daar het vaak niet de gehele dag beschikbaar 
was. Ook een levensproduct als water was op 
een gegeven moment maar op bepaalde tijden 
voor handen. Daar had men in de Kruisstraat 
echter een oplossing voor gevonden. Er werd een 
gigantische ronde watertank geïnstalleerd waarin 
water werd opgeslagen op de momenten dat dit 
beschikbaar was. Ook de elektriciteitsvoorziening 
vormde doorlopend een probleem. Evenals gas en 
water was dat maar op bepaalde uren beschikbaar 
en soms ook helemaal niet. En elektriciteit hadden 

de mannen van de Centrale Keuken nodig voor 
o.a. de aardappelschilmachine en het groentesnij-
apparaat. Voor dit probleem hadden ze bij de 
Centrale Keuken ook een oplossing bedacht. Bij het 
toenmalige autobedrijf Van der Linden en Winkel 
aan de Veemarkt werd een bejaard Fordje op de 
kop getikt. Dit werd van zijn achterwielen ontdaan 
en er voor in de plaats kwam een groot ijzeren 
wiel. Via een riem werd hierdoor een dynamo 
aangedreven en zo was het stroomprobleem ook 
opgelost. De motor van het Fordje liep op een 

houtgestookte gasgenerator want benzine was er 
natuurlijk ook niet.

De afhaalpunten
Voordat de soep, koolstamp of een ander product 
afgeleverd kon worden werd dit in grote gamellen 
geladen. Deze werden dan per paard en wagen 
en soms per auto afgeleverd bij de uitdeelpunten. 
Veelal waren dat slagerijen daar de slagers toch geen 
vlees konden leveren. De gemeente Hoorn was 
opgedeeld in tien uitreikingsposten zoals men dat 
noemde. Dat waren achtereenvolgens: Van de Sand, 
Keern; de slagers Zwaak en De Vries aan het Kleine 
Noord; Keet, Ged. Turfhaven; Dijksma, Muntstraat; 
Dinkla, Joh. Messchaertstraat; Ott, Breestraat; 
Eeken, Vismarkt en Koning, Grote Oost. De enige 
niet-slager in dit gezelschap was bakker Putter van 
de Drieboomlaan. Nadat de gamellen met voedsel 
bij deze adressen waren afgeleverd konden de 
gezinnen die deelnemer waren van de Centrale 
Keuken hier hun pannetje laten volscheppen. 
Voordat de normale levering van voedsel weer op 
gang was gekomen zou deze situatie duren tot ver 
in het jaar 1945. In die periode zouden ook tal van 
levensmiddelen nog op de bon blijven. Voor suiker 
was dat b.v. tot in de jaren '50 en koffie bleef zelfs 
tot 1952 uitsluitend op de bon verkrijgbaar. Maar 
niet alleen levensmiddelen waren op de bon, ook 
schoenen, fietsbanden, kleding, kolen en andere 
brandstoffen als b.v. turf.
Naar aanleiding van de schenking van deze 
foto's is een kleine tentoonstelling opgezet in 
de expositieruimte van Het Pakhuis. Deze 
tentoonstelling is samengesteld door Marit Veerman 
en Henk Halsema en toont een aantal van de meest 
aansprekende foto's uit de collectie.
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frans zack

Op diverse plaatsen in de wereld wordt dit jaar het 
feit herdacht dat 400 jaar geleden Kaap Hoorn werd 
ontdekt. Zo ook in Rotterdam, waar in het Maritiem 
Museum een interessante expositie te zien is onder 
de naam 'Helden van Kaap Hoorn'. Bezoekers 
ervaren aan de hand van persoonlijke verhalen hoe 
Kaap Hoorn ontdekt werd en waar de hedendaagse 
fascinatie voor de Kaap vandaan komt.
Talloze opvarenden en schepen hebben de afgelopen 
400 jaar hun graf gevonden rondom Kaap Hoorn, 
het onherbergzame en  zuidelijkste einde van 
Zuid-Amerika. Zij waren niet bestand tegen de 
verraderlijke stromingen, de striemende winden 
en de huizenhoge golven die dat gebied teisteren. 

Eveneens tallozen lukte het wel de maritieme hel te 
bezeilen. Deze zeezeilers, van de ontdekkers van de 
route rond de Kaap tot de hedendaagse avonturiers, 
vertellen temidden van de schepen hun verhaal in 
de tentoonstelling 'Helden van Kaap Hoorn'. Zo 
neemt Hedwig van den Brink de bezoeker mee op 
reis in 1991, met haar inmiddels overleden man, 
schrijver en zeezeiler Eerde Beulakker: 'Kaap Hoorn 
is als de verste rand  van de nagel van je grote teen: 
je lijf en je bestaan  houden daar echt helemaal op'.
Het verhaal van Kaap Hoorn begint in 1615 
als kapitein Willem Cornelisz. Schouten en 
expeditieleider Jacob Le Maire en hun bemanning 
vanuit Hoorn met twee scheepjes vertrekken om 
een nieuwe route naar de Oost te ontdekken. De 
routes langs Kaap de Goede Hoop en door Straat 
van Magellaan zijn immers voorbehouden aan de 

VOC. Daarnaast hopen zij het mythische Zuidland 
te vinden waar het goud en de specerijen voor 
het oprapen zouden liggen. Ruim een half jaar 
later, als één schip al op de Argentijnse kust is 
achtergebleven, ontdekken zij op 29 januari 1616 
een ruime doorgang tussen de Atlantische en Stille 
Oceaan. Zij dopen het zuidelijkste puntje, een kale 
rotspunt, Kaap Hoorn naar hun thuishaven Hoorn. 
Gaandeweg de 17e en 18e eeuw wordt de mythe 
over het Zuidland ontkracht: dat paradijs blijkt 
niet te bestaan. Honderd jaar later breekt de tijd 
van de grote zeilvaart aan. De nu bekende tallships 
en windjammers vinden dan hun oorsprong. Van 
Europa naar de westkust van Zuid-Amerika leggen 
ze de route om Kaap Hoorn af. Voor de 'mannen van 
staal en schepen van hout' blijft dit een gevreesde 
en hachelijke onderneming. Na de opening van het 
Panama-kanaal in 1914 is de route om Kaap Hoorn 
niet langer praktisch. De zeilvaart sterft uit, maar 
de fascinatie hiervoor komt op en groeit tot op de 
dag van vandaag. Kaap Hoorn zien en voelen is nog 
altijd dé ultieme uitdaging voor zeezeilers en een 
droom voor talloze anderen.
De helden van Kaap Hoorn vertellen hun verhaal 
in de vorm van audio's en aan de hand van 
oorspronkelijke scheepsjournalen en eeuwenoude 
kaarten. Denk aan de beroemde wereldkaart van 
Johannes Blaeu en een rijk geïllustreerde kaart van 
Abraham Ortelius uit 1570 die het wereldbeeld laat 
zien waarmee ontdekkers Le Maire en Schouten 
hun reis begonnen. Een vloot van scheepsmodellen 
vaart door de tentoonstelling, van een 17de eeuwse 
pinas tot een hedendaags passagiersschip. Topstuk 
is het boegbeeld van de Willem Eggerts, een schip 
dat Kaap Hoorn in 1908 rondde. Bezoekers zien 
levensechte beelden van de Australische fotograaf 
Alan Villiers uit de jaren twintig. In recente 
documentaires van de Nederlandse historische 
zeilschepen Oosterschelde en Europa komt de 
bezoeker dichterbij de hedendaagse beleving van 
de Kaap. De Stichting Kaap Hoornvaarders reikt 
jaarlijks een select aantal penningen uit aan diegenen 
de in de traditie van de grote zeilvaart van weleer de 
Kaap weten te trotseren. Voorbeelden hiervan kan 
de bezoeker op de tentoonstelling bekijken. Tevens 
kan men foto's bewonderen van de bijeenkomst van 
de Stichting Kaap Hoornvaarders in de Oosterkerk 
in Hoorn. De tentoonstelling is te zien tot 25 
september a.s. in het Maritiem Museum Rotterdam, 
Leuvehaven 1, Rotterdam. Vanaf Centraal Station 
Metrolijn Leuvehaven. De toegangsprijs bedraagt 
voor volwassenen 10.- euro. Museumjaarkaart 
gratis. Het museum is op maandag gesloten.
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afbeelding van de Eendracht, het schip van Willem 
Cornelisz.  Schouten.
Veel van deze bijzondere postzegels zullen 
waarschijnlijk nooit het land zien waar ze voor 
werden uitgebracht. Het overgrote deel van de 
oplage gaat van de drukker rechtstreeks naar 
agentschappen in b.v. Engeland en Amerika. Deze 
agentschappen verzorgen de publiciteit en brengen 
de zegels in de handel. Hierdoor vormt de filatelie 
een welkome bron van inkomsten voor deze kleine 
landen.

frans zack

Gebeurtenissen als b.v. de 400 jaar Kaap Hoorn-
herdenking, zijn voor tal van posterijen een welkom 
onderwerp om postzegels uit te brengen. Zo ook 
voor het  koninkrijk Tonga, waar op 21 april j.l. 
twee bijzondere velletjes werden uitgebracht die 
aandacht geven aan het feit dat 400 jaar geleden 
Schouten en Le Maire hier met hun schepen voor 
anker gingen.
Het koninkrijk Tonga maakt deel uit van een 
groep van 177 eilanden, gelegen in de Grote- of 
Stille Oceaan en 2.000 km. ten noordoosten van 
Nieuw Zeeland. Nederland heeft de diplomatieke 
vertegenwoordiging van de eilandengroepen 
verdeeld over de ambassades van Australië en 
Nieuw Zeeland. Het koninkrijk Tonga valt onder 
Nieuw Zeeland en het is koning Tupou VI die 
hier de scepter zwaait. Naar aanleiding van de 
kroning van koning Tupou VI in 2012 bracht de 
Nederlandse ambassadeur, de heer R. Zaagman, 
een beleefdheidsbezoek aan de eilandengroep waar 
Tonga onder valt. Toen kwam ter sprake dat Willem 
Cornelisz. Schouten en Jacob le Maire de eerste 
westerlingen waren die in mei 1616 op één van 
de noordelijke eilanden, Niuatoputapu aanlegden. 
In de periode van 21-24 april 1616 bezochten 
Schouten en Le Maire verder ook het toenmalige 
Cocos Eiland, Traitors Eiland en Eiland van de 
Goede Hoop. Tegenwoordig dragen deze eilanden 
de namen Tafahi, Niuatoputapu en Niuafo'ou. 
Het postzegelvelletje van Tonga omvat vier 
postzegels in de waarde van $ 1,20, $ 2.25, $ 2.70 
en $ 5.-. Op de zegels ziet men de afbeeldingen 
van Willem Schouten, Jacob le Maire en hun 
schepen, de Eendracht en de Hoorn. Naast het 
uitbrengen van deze herinneringsvelletjes werd het 
jubileum op Tonga ook herdacht met een kleine 
tentoonstelling. 
Het is niet de eerste keer dat de reizen van Schouten 
en Le Maire op postzegels werden herdacht. Zo 
bracht de eilandengroep Wallis en Futuna al in 
2002 een blok met drie postzegels uit. Deze 
postzegels hadden ieder een waarde van 125 fr. 
en tonen de beeltenis van Schouten en Le Maire. 
Ook deze eilandengroep werd in 1616 ontdekt 
door Schouten en Le Maire en werd door hen de 
Hoornse Eilanden genoemd. Deze eilandengroep 
draagt nog altijd de naam Îles de Horne.
Al in 1987 verscheen op Papua New Guinea een 
postzegel in de waarde van 70 T. Ook met deze 
zegel werden de reizen van Schouten en Le Maire in 
herinnering gebracht. Op deze zegel ziet men een 

BiJzOndere pOstzeGels 400 Jaar kaap HOOrn

Het blokje met drie 
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Zakken piepers op de Omringdijk nabij 
Scharwoude

West-Friesland drie eeuwen droog: 1675-1975. 
De 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk 
heeft drie eeuwen achtereen al het wind- en 
watergeweld glorieus weerstaan. 'Met dank aan de 
waterschappen'. Op de plek waar de waterwolf  zich 
voor de laatste keer een weg door de Omringdijk 
baande – op 5 november 1675, ten zuiden van 
Scharwoude – houdt een eenvoudig monument de 
herinnering aan dit gebeuren levend. Een initiatief 
van het Westfries Genootschap, vorm gegeven door 
de firma Dapper en Harder. De schilder Matthias 
Withoos heeft  het dichten van het laatste gat in 
de Omringdijk vastgelegd. Het Westfries Museum 
heeft het schilderij, dat 'een bijzondere episode uit 
het West-Friese deltaverleden' tot onderwerp heeft, 
recentelijk verworven. En in het laatst verschenen 
nummer van Oud Hoorn heeft waterschapshistoricus 
Diederik Aten, het geweten van dit land boven 
het IJ, boeiend over dit onderwerp geschreven. 
Edoch: in zijn enthousiasme over de vormgeving 
van het monument – eenvoudig en sober als de 
dijk zelf – is Diederik doorgeschoten. Volgens 
hem staat het monument in de volksmond bekend 
als 'de vier zakken piepers' . De firma Dapper 
en Harder had evenwel slechts drie granietkeien 
tot haar beschikking. Degene die de volksmond 
heeft gevoed? Mijn toenmalige vice-voorzitter: Geer 
Koster- Stapel, de boerin van hoeve Blokland in De 
Hout.

Volkert J. Nobel, oud-voorzitter Westfries 
Genootschap
Hoorn

Palmboomdivisie  

Uw artikel over de Palmboomdivisie heeft  bij mij 
weer emoties opgeroepen toen ik las over de vier 
Hoornse gesneuvelden, onder wie Dick Peters. Aan 
hem heb ik best een heftige herinnering.
Hij was op Java met de huzaren gelegerd op 
de suikerfabriek te Tasikmadu. Wij, van het 
402e Bataljon Infanterie waren ook in Solo 
gelegerd (Bekonang) en hadden dikwijls van de 
konvooibeveiliging der huzaren gebruik gemaakt, 
toen we nog op de Lawu zaten.
Bij de afdeling huzaren op Tasikmadu bevond zich 
nog een Horinees, een (bijna) buurjongen van 
Dick, Hans Dijkstra, nog een klasgenoot van mij 
op de H.B.S.

Ik dacht dat hij aan de Venenlaan woonde, maar 
hij is in 1957 naar Australië verhuisd. Van hem 
vernam ik op een keer toen ik hem in Solo 
ontmoette de toedracht van Dick zijn overlijden. 
Dick had de gewoonte om er met de jeep alleen 
op uit te trekken met de bedoeling om 'ploppers' 
te verrassen die de brug bij Karanganyar plachten 
te ondermijnen. Daar had hij dikwijls succes mee 
gehad. Dan kwam hij de hoek om racen en gaf een 
stoot vuur. Maar op een kwade dag reed hij op weg 
naar die kampong op een trekbom. De T.N.I.-ers 
(Tentara Nasional Indonesia; het officiële leger van 
Soekarno) sprongen uit het suikerrietveld op hem 
toe en, heel triest, tjintjangde hem. Zijn stoffelijk 
overschot werd aanvankelijk in Solo begraven 
op het ereveld aan de Djalan Djebres. Maar na 
de soevereiniteitsoverdracht, eind 1949, begon 
de geleidelijke terugtrekking van onze troepen, 
en moesten de gesneuvelden  uit Solo worden 
herbegraven naar het ereveld Nieuw Tjandi te 
Semarang. Dit klinkt heel klinisch, maar dit was 
afschuwelijk. Ik ben er getuige van geweest hoe 
Javaanse werkkrachten, koelies noemden wij die 
toen, de lijkkisten opgroeven en de inhoud over- 
stortten in een nieuwe kist. Ik walg nog bij de 
gedachte aan de weeë geur in die hitte, van dit 
tafereel. En daar stond ik voor de open grafkuil van 
Dick Peters. Een groot wit kruis met zijn naam er 
op lag er overheen. Liever herinner ik mij hem als 
jong lid van het accordeonorkest bij een optreden 
in de oude Parkzaal aan het Achterom. Na mijn 
thuisvaart in juli 1950 ben ik bij de familie Peters in 
de Pieter Florisstraat  geweest om mijn medeleven 
te betuigen. Misschien begrijpt U dat het artikel 
weer veel emotie bij mij opriep.
Ik dank U , met vriendelijke groet

A.P. Koeman
Oesdommerveen 26, 1851 RX  Heiloo'
072 5331007.

lezers scHriJven
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lezers scHriJven

Geachte redactie,
 
Het verhaal over de avonturen op de Westerdijk 
in de vijftiger jaren in het kwartaalblad 1/2016 
heb ik met veel genoegen gelezen. Hoe kan het 
ook anders. Ik ben er geboren in januari 1937 aan 
Westerdijk 39 en heb er gewoond tot mei 1962. De 
oorlog heb ik er mee gemaakt en zie nog, hoe jong 
ik ook was, de pelotons Duitse soldaten komen 
aan marcheren, die in de oude Parkzaal gehuisvest 
werden. Toentertijd ook nog met paarden, die in 
de gevorderde stallen aan de Vale Hen een plaats 
kregen. En daarna op gezette tijden het laten 
rondjes draaien op het uitgestrekte grasveld bij ons 
voor. Ik kan me niet meer herinneren of de paarden 
er de gehele oorlog waren. Eind 1944 begin 1945 
was er 's nachts op 20 meter afstand vlak voor 
ons huis een bom gevallen, die gelukkig voor ons 
niet ontploft is. De volgende morgen werd de hele 
buurt geëvacueerd totdat de bom onschadelijk 
was gemaakt. Een vriend van mijn vader Theo 
Bol genaamd, was met een zuster van mijn vader 
getrouwd hij was voor de oorlog politieman in 
Hoorn geweest. Zij waren verhuisd naar Voorburg 
en organiseerden van daaruit overal waar maar 
mogelijk was onderduikadressen voor joodse 
mensen. Zo ook bij ons. We hadden gedurende 
1944/1945 op roulatiebasis met andere families een 
getrouwd joods stel in huis. Mijn vader had boven 
de voordeur een spiegeltje gemonteerd, zodat 
je, als er gebeld werd, door het spiegeltje en het 
bovenraam kon zien wie er belde. 
Als wij de joodse mensen hadden moest ik altijd 
opendoen. Als het goed volk was deed ik gelijk 
open, anders zwaaide ik met mijn hand. Dat was 
het sein dat ze als de wiedeweerga naar boven 
moesten. In die tijd werden er door een aantal 
mannen van de Westerdijk op een nacht een aantal 
bomen gekapt om toch maar de kachel brandend 
te kunnen houden. Bij ons thuis lag er ook een 
grote boomstam in de gang in afwachting van 
verdere verwerking. De volgende dagen was de 
hele Westerdijk jeugd bezig om met allerhande 
soorten van gereedschap stukken hout van de 
nog uitstekende stammen af te halen. De Duitsers 
hebben dit kennelijk oogluikend toegelaten. Mijn 
vader is wel een keer voor ondervraging opgehaald, 
omdat men kennelijk iets vermoedde. 's Avonds 
kwam hij echter gelukkig weer thuis. Ook een 
keer  huiszoeking gehad. Gelukkig ook toen niets 
gevonden. Van het Duitse leger hebben we eigenlijk 
nooit last gehad, hoewel het eigenlijk best slecht 
had kunnen aflopen. Na de capitulatie waren de 

soldaten niet direct vertrokken. Ik herinner me nog 
dat soldaten op de IJsselmeerdijk gezeten met hun 
revolvers en/of geweren in het IJsselmeer schoten. 
Af en toe werd er een handgranaat gegooid. Ook 
werd er door hen wapentuig in het water gegooid. 
Mijn broer Dirk (16 jaar aan het einde van de 
oorlog) had uit het water een geweer met bajonet 
en een revolver bemachtigd. Dat lag achter ons 
huis op een platje te drogen. Toen mijn vader 
's middags thuis kwam en dit bemerkte was het 
huis te klein. Mijn broer moest ogenblikkelijk alles 
weer wegbrengen. Ik heb nooit geweten waar hij 
het gelaten heeft. Bij de bevrijding waren de Joden 
bij ons. Zij hebben vanuit onze voorkamer kunnen 
zien hoe een lange rij mensen, die opgepakt waren 
wegens heulen met de vijand, naar de Krententuin 
gebracht werden. Tijdens een zeer strenge winter 
1944-1945 was er erg veel sneeuw gevallen. De 
oudere jeugd had daar een enorm kasteel compleet 
met gangenstelsel van gebouwd. Heerlijk om in te 
spelen. 's Winters werden er veel emmers water 
over de dijk naar beneden gespoeld. Daar ontstond 
een geweldige 'downhill' ijsbaan van. Iedereen op 
die manier met het sleetje naar beneden. En dan 
het schaatsen bij ons voor als het weer eens een 
geweldige winter was. Het is zelfs ook wel eens 
gebeurd, nadat het behoorlijk gevroren had, dat er 
op de Westerdijk geschaatst werd. Op het grasveld 
bij ons voor zullen we wat af gevoetbald hebben, 
vooral toen mijn buurjongen Cees Hagenaars, 
van zijn vader een echte leren bal gekregen had. 
Zwemmen deden wij ook bij ons voor. Het 'Witte 
Badhuis' kostte 10 cent en als we daar naar 
toe wilden dan gingen we half lopend en half 
zwemmend door het water daar naar toe. 
Lagen we de hele middag daar zonder handdoek. 
Rood verbrand kwamen we dan weer thuis. 
Wel, dit zijn wat herinneringen uit mijn tijd op de 
Westerdijk.
Met plezier in het verleden gekeken en groetend,

Wim Eeken
Achter St. Aagten 2
2161 KA Lisse

NB: De heer en mevr. Bol werden in mei 1969 
door Yad Vashem onderscheiden. Op de speciaal 
geslagen medaille prijken de volgende woorden 
uit de Talmoed: 'Wie één mens redt, redt de gehele 
wereld.'   
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stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
Jaap van der HOut

Algemeen
De nieuwe Welstandnota is gereed en 

wacht op behandeling in de gemeen-

teraad. 

De voorbereiding voor een nieuw 

Beeldkwaliteitsplan voor de linten is 

gestart. Het oude beeldkwaliteitsplan 

dateert alweer uit het jaar 2000. 

Breed 41-43/Veemarkt 1 en 3 
Dit plan gaat over de Blokkerpanden 

op de hoek van het Breed en de 

Veemarkt. Naast een winkel op de 

begane grond komen er op de verdie-

pingen 6 appartementen. De belang-

rijkste veranderingen vinden plaats aan 

het hoekpand. Op de eerste verdieping 

met de grote etalageramen worden ook 

woningen gerealiseerd, met de hoek als 

inpandig balkon.  

 

Grote Noord 98-100 
Het gaat om twee panden. Het linker-

pand is een naoorlogse samenvoeging 

van twee panden in Delftse schoolstijl 

en het rechter pand is een smal pandje 

met lijstgevel dat intern is samenge-

voegd met het rechter deel van het 

brede pand. 

De eenheid van het Delftse schoolpand 

wordt gehandhaafd en bij het smalle 

pandje met lijstgevel wordt de pui weer 

in oude staat teruggebracht. Aan de 

zijde van het Nieuwe Noord komen 

panden van twee bouwlagen met een 

schildkap. 

Julianapark 
In het Julianapark moet een brug wor-

den vervangen. De bestaande houten 

brug is al gesloopt. De commissie 

stelt dat eenheid in bruggen per park 

is gewenst. Met dat uitgangspunt in 

gedachte heeft de commissie geen 

bezwaar tegen het voorstel. Wel advi-

seert de commissie andere aspecten 

zoals duurzaamheid, vandalismegevoe-

ligheid en veiligheid mee te wegen. 

Nieuwland 
Er moeten twee monumentale kastan-

jebomen worden gekapt. Deze kap is 

noodzakelijk omdat de bomen in slech-

te conditie zijn en te zwak om de werk-

zaamheden aan de kade te overleven. 

Er worden wel direct na herstel van 

de kademuren nieuwe bomen geplant 

waarbij de groeiomstandigheden verbe-

terd zullen worden. De herplant vindt 

plaats met forse volwassen bomen om 

de ritmiek langs de kade te behouden.  

Nieuwland 14, 16, 18   
De vereniging Oud Hoorn juicht toe 

dat in plaats van nieuwbouw van zorg-

woningen wordt gekozen voor een res-

tauratieve aanpak van de gevels. Alleen 

het linker pand krijgt een grotere 

mansarde kap. De steeg wordt gebruikt 

als centrale ingang voor de woningen 

14 en 16.  

 

Onder de Boompjes 
Positieve ontwikkelingen rond de 

nieuwe kademuur. Het blijkt nu toch 

weer technisch mogelijk te zijn terug 

te gaan naar het aanvankelijke plan om 

de nieuwe kademuur zoveel mogelijk 

binnen 50 cm van de oude kade-

muur te plaatsen. Ook de hoogte van 

de kademuur blijft als bestaand. De 

bestrating komt overal op één niveau. 

Bureau Erfgoed heeft vastgehouden aan 

het uitgangspunt hier zoveel mogelijk 

rekening te houden met de historische 

en ruimtelijke kwaliteiten. Dit omdat 

aanpak van de kademuur al een paar 

keer tot een bredere kade heeft geleid. 

Verdere versmalling van het water was 

voor de kwaliteit van het beschermd 

stadsgezicht onacceptabel. Dit plan 

heeft van de commissie een positief 

advies gekregen. 

Slijksteeg 4 
Er is bij bouwinspectie gebleken dat 

het bouwplan niet is uitgevoerd vol-

gens de vergunningstekening. Er zijn 

kunststof kozijnen geplaatst en de 

detaillering is onjuist. De hekjes voor 

de Franse balkons zijn geheel anders 

dan aangevraagd en op een foute 

wijze gemonteerd. De commissie voor 

Monumenten en Welstand heeft gead-

viseerd niet akkoord te gaan met de 

huidige uitvoering. Dat betekent dat dit 

een handhavingszaak is. De commissie 

benadrukt dat het niet gewenst is om 

in de beschermde binnenstad kunststof 

kozijnen te plaatsen. Het is echter aan 

de gemeente om eventueel van het 

advies van de commissie af te wijken. 

Hoek Veemarkt/Dal 
Het betreft een karakteristieke hoek 

in de binnenstad.  Het pand wordt 

een verdieping hoger met een erker 

op de hoek, met een schilddak. Op de 

twee zijdakvlakken komen dakkapel-

len. De uitwerking van het plan vraagt 

nog een aantal verfijningen maar het 

plan is op hoofdlijnen akkoord. Onze 

vertegenwoordig in de commissie 

voor Monumenten en Welstand is niet 

akkoord omdat het pand te hoog wordt 

en daardoor de omringende gevelwan-

den teveel domineert. 

Weeshuistuin 7 
De aanvraag gaat over het kappen van 

de monumentale lindenboom.  De 

boom helt over naar de woningen en 

kent een aantasting in de stam die 

t.z.t. tot een verdere verzwakking van 

de boom zal leiden. De boom heeft 

een ruimtelijke waarde. Het is jammer 

dat bij de aanwijzing van de boom tot 

monument geen programma is opge-

start om de conditie van de monumen-

tale bomen te verbeteren. De commissie 

heeft uit het oogpunt van ruimtelijke 

kwaliteit bezwaar tegen het kappen van 

de boom, maar kan niet anders dan het 

advies van de deskundige te volgen, en 

dus kappen.  
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De Nieuwsbrief 
U hebt allen kennis kunnen nemen van de 
Nieuwsbrief die we met enige regelmaat aan onze 
leden versturen waarvan we de e-mailadressen heb-
ben. En velen hebben al kennis kunnen maken met 
de Nieuwsbrief. Dit heeft wel tot gevolg dat deze 
rubriek in het Kwartaalblad langzaamaan minder 
onderwerpen krijgt. Binnen het bestuur volgen wij 
deze ontwikkeling en bekijken wij of de Nieuwsbrief 
op termijn deze rubriek kan vervangen. 
 
Bestemmingsplan woongebouw 
Maelsonstraat  
Het Bestemmingsplan woongebouw Maelsonstraat 
is behandeld binnen de commissie Monumenten 
en Welstand. De commissie gaat met dit bestem-
mingsplan akkoord. Als vereniging hebben wij een 
zienswijze ingediend en nader onderzoek gevraagd 
naar de invloed van de woontoren binnen dit 
bestemmingsplan op het binnenstadsilhouet.  
Bijna alle partijen wijzen nader onderzoek af. Als 
vereniging Oud Hoorn hebben wij ons positief uit-
gelaten over een toren als aanvulling op het stadssil-
houet. Er is bij Oud Hoorn geen hoogtevrees. Wat 
we willen is een goed stedenbouwkundig onder-
zoek naar de effecten. Dat laatste is niet gebeurd. 
Het ontbreekt aan een visie op hoogbouwbeleid. 
Hoogbouw vraagt meer inzicht in de plek en de 
invloed op de omgeving. Zo’n studie heeft effecten 
op de te maken keuzes. Misschien is juist hoger en 
daardoor een slanker gebouw een betere keuze dan 
de voorliggende voor het binnenstadsilhouet.  Een 
paar dagen extra onderzoek maakt op al die jaren 
van voorbereiding niet uit. Het is jammer dat het 
gemeentebestuur deze kans onbenut laat. 

Binnenstadsvisie
Half april jl. reageerde het bestuur op het Concept 
'Integrale visie voor de binnenstad’ dat het college 
ter inzage had gelegd. Het is een fris geschreven 
stuk, dat een realistisch en niet te hoogdravend 
beeld van de toekomstmogelijkheden van onze 
binnenstad schetst. Waardering is er voor het proces 
van totstandkoming van het concept met een ruime 
mogelijkheid tot inbreng vanuit de maatschappij. 
Een aantal punten uit onze 'Binnenstadsvisie in 
tien thema’s’ zijn terug te vinden in het concept 
voor de binnenstadsvisie. Als bestuur gaan wij in 
op een aantal punten dat nadere verdieping vraagt 
en zaken die worden gemist. Onze reactie is op de 
website te lezen.

Gedenksteen expeditie Schouten en Le Maire
Samen met de Stichting Kaap Hoornvaarders 
hebben wij het gemeentebestuur aangeboden om 
een blijvende herinnering aan de stoutmoedige 
tocht van Schouten en Le Maire in 1615-1616 en 
de ontdekking van Kaap Hoorn in de openbare 
ruimte te realiseren, in de onmiddellijke nabijheid 
van de plek waar de expeditie begon: de haven. 
Gedacht wordt aan een eenvoudige plaquette met 
een sobere tekst. 

Koninklijke onderscheiding
Bij de laatste lintjesregen werd ons bestuurslid Wim 
Oussoren benoemd tot lid in de orde van Oranje 
Nassau voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger bij 
tal van organisaties. Ook zijn bestuurswerk voor  
Oud Hoorn werd genoemd. Vanaf deze plek een 
hartelijke gelukwens met deze meer dan verdiende 
waardering.

BestuursmededelinGen

Koninklijke 

onderscheiding 

voor ons bestuurslid 

Wim Oussoren: 

hier achter de 

bestuurstafel tijdens de 

afgelopen voorjaars-

ledenvergadering in de 

Oosterkerk

In memoriam Gerard Beemsterboer

Vlak voordat dit kwartaalblad zou worden 
gedrukt, hebben we vernomen dat Gerard 
Beemsterboer plotseling is overleden. Niemand 
had dit verwacht na de geslaagde behandeling 
in het ziekenhuis. Hij zelf was vol optimisme 
en energie.
In het volgende kwartaalblad en op de website 
zal in herinnering aan hem worden stil gestaan 
bij zijn leven en zijn betekenis voor Oud 
Hoorn en de stad.
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van de drukkerij gehuisvest. Het 
kantoor kreeg echter de meeste 
bekendheid door het op zon-
dagmiddag bekendmaken van 
de regionale voetbaluitslagen. 
Het stond dan zwart van de 
belangstellenden die nieuwsgie-
rig waren om te zien hoe hun 
club het er vanaf gebracht had. 
Met de communicatiemiddelen 
uit die dagen was dat nog wel 
eens een hele toer om dat aan 
de weet te komen. Degene die 
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We hebben hier al eerder het 
Grote Noord de revue laten 
passeren. Want wat zou het 
niet interessant zijn deze straat 
terug te zien zoals hij er zo'n 
zestig jaar geleden uit zag. 
Dat zal niet lukken en het zijn 
alleen de foto's van toen die ons 
nog resten. En ook nu hebben 
we weer een interessante foto 
van de grootste winkelstraat 
in onze stad gevonden. Het 
gaat om het bijkantoor van het 
Nieuw Noordhollands Dagblad 
op nummer 77. Al sinds begin 
1900 was op deze plaats apo-
theek 'Het vergulde hert' van 
N.A.F. Taverne gevestigd. Rond 
1945 werd het pand gekocht 
door E.J.M. Stumpel, eigenaar 
van de krant. Het dagblad had 
in diverse plaatsen bijkanto-
ren en die werden allemaal in 
dezelfde stijl uitgevoerd. Zo 
ook dus het pand aan het Grote 
Noord 77. Na de verbouwing 
werd in het achterliggende 
kantoor de loonadministratie 

de uitslagen verzorgde belde 
meestal de kroegbaas van het 
dorp of de post van de Rijkspo-
litie. Die wisten negen van de 
tien keer wel hoe de plaatselijke 
club gespeeld had. Nadat de 
krant in 1968 Grote Noord 
77 had verlaten, werd er een 
bijkantoor van de Boerenleen-
bank gevestigd. Op dit moment 
vinden we hier een fantasieloze 
recht-op-en-neer gevel van een 
modewinkel.


