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RED DE STOLP

Jaap van der Hout

Het fijne van wonen in Hoorn is dat we in vijf minuten 
op de fiets kunnen genieten van het ons omringende 
prachtige West-Friese landschap. Eén van de meest opval-
lende verschijningen zijn onze Noord-Hollandse stolpen. 
Zelfs binnen onze gemeentegrenzen zijn er 69 te vinden, 
een respectabel aantal. Maar schijn bedriegt, de stolp staat 
onder grote druk. In 1945 waren er in Noord-Holland nog 
10.000 stolpen te vinden nu zijn er nog plusminus 5.500 
over. Daarvan verdwijnen er door sloop of brand nog steeds 
zo'n 25 per jaar. Van de resterende stolpen is maar tien tot 
vijftien procent beschermd. Om deze bepalende blikvangers 
in ons landschap te redden hebben de Erfgoedvereniging 
Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland en het 
Westfries Genootschap de handen ineen geslagen. Ze zijn 
een campagne begonnen om de teloorgang onder een breed 
publiek en in de politiek bekend te maken. Deze campagne 
RED DE STOLP, bestaat uit een aantal onderdelen. U kunt 
in ieder geval de petitie tekenen op de website www.red-
destolp.nl. Ook kunt u bedreigde stolpen opgeven op het 
meldpunt van deze site. U kunt dat ook doen via de site van 
de Boerderijenstichting. Op haar website vindt u een prach-
tige beeldbank van bijna alle Noord-Hollandse stolpen. De 
moeite van het bezoeken waard. Een aantal weken terug was 
ik op een symposium in Middenbeemster over de stolp en 
alles wat er rond deze actie van Red de Stolp speelt. Hoorn 

werd daar genoemd als een gemeente die haar beleid voor de 
stolpen op orde heeft en er aandacht aan besteed. Het kan 
natuurlijk altijd beter, maar we zijn in Hoorn op de goede 
weg. Er zijn echter twee stolpen in onze gemeente die door 
slecht onderhoud worden bedreigd. Dit zijn Westerblokker 
159 en Dorpsstraat 318. Stolpen die beide op prominente 
plekken in het lint staan. Wanneer u deze zomer er in de 
omgeving recreatief op uit trekt, sta dan ook even stil bij onze 
bedreigde Noord-Hollandse piramides en steun de acties om 
het unieke maar bedreigde landschapbepalende erfgoed voor 
de toekomst te bewaren.

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. 0229-280022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, maandag 

t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 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

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

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. 0229-282500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

www.westfriesarchief.nl 

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

www.museumhoorn.nl

V O O R W O O R D
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Op zwart

Met de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever 
tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken 

en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet 
dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de makers respectievelijk 
de rechthebbenden, toestemming voor de publicatie van hun foto’s moeten hebben. Zonder die 
toestemming mag niet gepubliceerd worden. In de zaak tussen de uitgever en Leiden was er van uit 
gegaan dat het werk anoniem door een uitgever gepubliceerd is en dat het auteursrecht reeds vervallen 
was. Daarvan is nu gezegd dat ook al is een werk zonder naam van de maker gepubliceerd er, indien 
een rechthebbende zich meldt, deze in zijn gelijk staat. Auteursrechten van uitgevers vervallen na 70 
jaar en die van rechthebbenden 70 jaar na de dood van de maker. De rechter oordeelde dat in dit geval 
de uitgever het auteursrecht heeft op de in het geding zijnde anonieme foto’s die Erfgoed Leiden op 
zijn website heeft staan en bepaalde de vergoeding daarvoor op e 75,- per foto. Natuurlijk dient bij 
gebruik van foto’s en ander materiaal aan de regels van de Auteurswet te worden voldaan. Pictoright, 
dat de rechten van kunstenaars en fotografen behartigt, is gematigd optimistisch over de uitspraak, 
maar berekende dat een archief met 30.000 foto’s op de website volgens deze uitspraak jaarlijks tot 
meer dan e 2 miljoen kwijt kan zijn en constateerde dat dat niet de bedoeling kan zijn. 
Veel instellingen zijn jarenlang bezig om hun collecties voor een groot publiek toegankelijk te 
maken door deze online te plaatsen. Juist de laagdrempeligheid van het internet draagt bij aan de 
herwaardering voor ons erfgoed en verleden. Veel werk dreigt met deze uitspraak ongedaan te worden 
gemaakt. Een aantal beeldbanken is als gevolg van de uitspraak gedeeltelijk op zwart gegaan. Leiden 
zette alle anonieme foto’s, 100.000 van de in totaal 130.000, meteen op zwart, Tilburg 80.000 van 
de 110.000 digitale foto’s en het Noord-Hollands Archief 56.000 foto’s van prentbriefkaarten en met 
ingang van 1 mei j.l. het Westfries Archief de hele beeldbank. De uitspraak van de rechter druist 
volledig in tegen de geest van de Nota Belvedere van de rijksoverheid om de burger bewust te maken 
van de cultuurhistorie van zijn omgeving en om daarop plannen voor de inrichting van die omgeving 
te baseren. Zover is het bij Oud Hoorn nog niet. Wij kozen als Voorplaat voor dit Kwartaalblad een 
deel van het door Ronald de Jager en zijn team schitterend gerestaureerde schilderij van de Nieuwstraat 
in Hoorn van Isaac Ouwater. Dit schilderij is één van de uit Oekraïne teruggekeerde gestolen doeken. 
En voor de rest vindt u in dit blad veel nostalgische foto’s. In zwart-wit. Voor ook wij op zwart gaan.
 
Egbert Ottens
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Op bezOek in een HOOrns HerenHuis    WOOncultuur van HOOrnse regenten

laura JOnkHOff

De meeste mensen kunnen het niet laten: naar bin-
nen gluren bij vensters waarvan de gordijnen ge-
opend zijn. Een kijkje nemen in andermans huis 
is een fascinatie die weinigen vreemd zal zijn. Veel 
moeilijker is het om je een voorstelling te maken 
van de privé-omgeving van je voorouders. Aan de 
hand van boedelinventarissen zal er in dit artikel 
toch geprobeerd worden een kleine rondleiding te 
geven in een achttiende-eeuws Hoorns herenhuis.

Hoe zag het interieur van het woonhuis van een 
Hoornse regent of notaris eruit? Als freelance 
historicus heb ik een aantal onderzoeken mogen 

doen naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis 
van voorname, oude panden in de binnenstad van 
Hoorn. Bij het beschrijven van de geschiedenis 
van dergelijke panden vind ik het belangrijk de 
lezer een impressie te kunnen geven van het pand 
in zijn dagelijkse functie als woonhuis. Op deze 
manier komen de verhalen over de bewoners meer 
tot leven.

Het is vooral aan de hand van bewaarde 
boedelinventarissen dat wij ons vandaag de dag 
een voorstelling kunnen maken hoe men in de 
achttiende eeuw het huis indeelde, inrichtte en 
gebruikte. Een inventaris werd over het algemeen 
opgesteld wanneer iemand was overleden. Daarmee 

De Nieuwstraat in Hoorn, 

door Isaac Ouwater, 

1784. Het brede huis 

achter de bomen is 

het woonhuis van Dirk 

Wilree en Johanna 

Vogel. Het schilderij 

werd in 2005 gestolen 

uit het Westfries Museum 

en in 2016 in Oekraïne 

teruggevonden. In 

oktober 2017 werd 

gestart met de 

restauratie van het doek. 

Herkomst: Westfries 

Museum Hoorn
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Op bezOek in een HOOrns HerenHuis    WOOncultuur van HOOrnse regenten

werd bepaald wat de waarde van diens nalatenschap 
was. Een notaris liep hiertoe met zijn klerk, en 
soms ook met de executeurs van het testament, 
in het woonhuis van kamer naar kamer om de 
gehele inboedel te inventariseren en te taxeren. 
Voor sommige goederen huurde men overigens 
een expert in, zoals een zilversmid die de waarde 
van het zilverwerk bepaalde. Aan de hand van de 
beschrijving van de spullen en de naam die de 
notaris aan elke ruimte in het huis gaf (zoals 'op de 
eetsael', 'in de groote keuken', 'in de gangh' of 'in 
de beneeden voorkamer') kun je voorzichtig stellen 
welke functie een kamer had en hoe het huis was 
ingedeeld en ingericht.

Welstand tonen 
De meeste panden die ik tot nu toe heb onderzocht, 
behoorden in vroegere tijden toe aan leden van de 
Hoornse elite. In de achttiende eeuw waren het 
voornamelijk de regentenfamilies die de top van 
de stedelijke bovenlaag vormden. Het ging hier 
om een zeer selecte groep die slechts twee procent 

van de bevolking van de stad uitmaakte. Een groot 
en duur woonhuis werd door regentenfamilies bij 
uitstek gebruikt om status en rijkdom te etaleren. 
In Hoorn waren deze huizen vooral te vinden in 
de straten die het dichtst bij het oudste en meest 
centraal gelegen plein lagen, de Roode Steen.
Een groot deel van het vermogen van de elite werd 
overgeërfd: niet alleen de inboedel, waardepapieren 
en contant geld, maar ook onroerend goed zoals 
landerijen, buitenhuizen en woonhuizen. Een huis 
bleef daarom vaak generaties lang in de familie. 
Van tijd tot tijd werd echter niet alleen het interieur 
aan de stijl van de tijd aangepast, maar ook het 
woonhuis zelf. Zo liet regent Joan Schagen in 
1723 twee buurpanden samenvoegen tot één groot 
dubbelpand (het huidige Grote Oost 26). Hierbij 
ontstond een lange gang in het midden van de twee 
oorspronkelijke huizen. Om de bezoeker direct bij 
binnenkomst te imponeren liet hij, geheel naar de 
stijl van die tijd, rijk geornamenteerd stucwerk in 
de lange entree en op de plafonds van de kamers 
op de bel-etage van zijn woonhuis aanbrengen. 

Musicerend paar, door 

Jacobus Johannes 

Lauwers, 18e eeuw. 

Op de vloer ligt 

gekleurd tapijt 

en onder de tafel 

een morskleed. 

Zogenaamde 

glasgordijnen hangen 

voor de ramen met 

ertussen een grote 

spiegel waaronder 

een wandtafel 

met serviesgoed. 

Herkomst: Rijksmuseum 

Amsterdam
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zilverwerk en linnengoed in kon worden uitgestald. 
Verder stonden er fauteuils en rustbanken als 
zitmeubilair, waren de wanden behangen met 
schilderijen en spiegels en was er overal kostbaar 
oosters sierporselein uitgestald: op deurposten, 
boven de haard en op en in de kasten. Soms trof de 
notaris zelfs pronkwapens aan, zoals een zilveren 
degen of een hartvanger (een soort lang jachtmes). 

In sommige huizen was een aparte ruimte als kantoor 
of als salon voor de heer des huizes ingericht. Hier 
kon hij aan zijn bureau werken of zich met andere 
heren vanuit comfortabele fauteuils vermaken aan 
speeltafeltjes, waarbij zilveren tabaks- of snuifdozen 
meestal niet ontbraken. In de smallere huizen, zoals 
het pand Grote Oost 38, scheidde een alkoof de 
voorkamer van de achterkamer, waar logees of 
kinderen konden slapen in een losstaand ledikant 
of in een ingetimmerde bedstede. In vroeger tijden 
sliepen de bewoners vaak zelf in de alkoof, maar in 
de achttiende eeuw werden steeds meer vertrekken 
op de verdieping ingericht als slaapkamer. 

De notaris duidde een vertrek op de begane 
grond soms aan als aparte 'eetsael'. Regent en 
voormalig VOC-koopman Dirk Wilree en zijn 
vrouw Helena de Vogel hadden in deze ruimte hun 
kostbaarheden uitgestald, waarschijnlijk om gasten 
tijdens een chique diner te kunnen imponeren: 
vier porseleinkasten, een kast met linnengoed en 
een 'silverkas' vulden de wanden. Het eten werd 
in huizen van de elite bereid door een meid in 
de keuken, een ruimte die zich meestal aan de 
achterzijde van het huis of in het souterrain bevond. 
Op een fornuis of in de open haard kon zij het eten 
klaarmaken, waarbij ze een grote verzameling 
koperen en tinnen potten, pannen, ketels en ander 
keukengerei tot haar beschikking had.

Dienstboden
Het zich kunnen veroorloven van dienstboden 
was een luxe die slechts aan de gegoede burgerij 
en de elite van de stad was voorbehouden. 
Personeel bestond uit minstens één meid; als er 
twee dienstboden in dienst waren, dan waren 
de taken meestal verdeeld tussen een werkmeid 
en een keukenmeid, of tussen een meid en een 
knecht. Wanneer het personeel drie dienstboden 
telde, was een van hen vaak als kindermeid of 
kamenier aangesteld; koetsenbezitters hadden soms 
zelfs nog een eigen koetsier in dienst. Families uit 
de gegoede burgerij hadden nog wel eens twee 
dienstboden, maar drie of meer bedienden konden 

De bezoeker zal in de meeste voorname huizen 
vervolgens naar de representatieve kamer van 
het huis zijn gebracht, gelegen op de begane 
grond. Deze ruimte, soms in de inventaris de 'sael' 
genoemd, werd door de familie zelf meestal niet 
dagelijks gebruikt. In deze ontvangstkamer waren 
doorgaans talloze sierstoelen langs de wanden 
opgesteld, gemaakt van luxe hout en bekleed 
met trijp (een soort fluweel). Verder stond overal 
kostbaar sierporselein uitgestald en hingen er aan 
de wanden spiegels met vergulde lijsten en vele 
schilderijen. Notarissen troffen in de 'sael' ook 
vaak kleine, ronde siertafeltjes aan, de zogenaamde 
populaire gueridons.
In veel gevallen bevond de daadwerkelijke 
woonkamer van de familie zich aan de achterzijde op 
de begane grond. Hoewel niet alle vertrekken over 
een haard beschikten, was in deze ruimte vrijwel 
altijd een haard aanwezig. Om de voeten warm te 
houden werden voetstoven gebruikt en waren op de 
vloer matten en kleden gelegd. Verder deed vanaf 
de tweede helft van de achttiende eeuw de gesloten 
kachel langzaam maar zeker zijn intrede, maar het 
waren aanvankelijk slechts de meest vermogenden 
die zich dit konden veroorloven. De kamers op de 
begane grond waren over het algemeen rijkelijk 
voorzien van meubels van kostbaar hout, zoals 
'nootenbomen' tafels en stoelen of mahoniehouten 
kabinetkasten. Deze kasten waren erg in trek bij de 
elite, aangezien er kostbaar goed zoals serviesgoed, 

Interieur van een kamer 

in een Amsterdams 

grachtenpand, door 

Willem Steelink jr., 

1882. Een grote, 

vergulde spiegel siert 

de schouwboezem en 

vergulde kandelaren 

en een klok pronken op 

de schoorsteenmantel. 

Aan weerszijden van de 

haard een fauteuil en 

een canapé. Herkomst: 

Amsterdam Museum
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alleen de rijkste regentenfamilies zich veroorloven. 
Zo had de succesvolle Hoornse luitenant-generaal 
Meynard Merens Schagen, zelf uit een vermogende 
regentenfamilie afkomstig, maar liefst vier 
dienstboden tot zijn beschikking, terwijl zijn gezin 
niet groot was: hij had slechts één kind. 
Dienstboden leefden betrekkelijk intiem met hun 
werkgevers samen, aangezien ze meestal inwoonden 
in het herenhuis. De notaris noteerde met enige 
regelmaat een apart 'camertje van de meijden' in de 
inventaris, in veel gevallen te vinden op zolder of in 
het souterrain. Het meidenkamertje was eenvoudig 
ingericht, met vrijwel altijd een ingetimmerde 
bedstede waarin een goedkoop matras lag – een 
matras werd overigens een 'bed' genoemd –, enkele 
kussens ('peuls' of 'peluws') en dekens. Verder 
hadden dienstboden vaak een eenvoudige tafel, 
wat stoelen en een spiegeltje tot hun beschikking. 
Regent Dirk Wilree had voor zijn dienstmeiden en 
knecht een deel van zijn zolder gereserveerd, waar 
elk van hen een eigen bedstede had. Het kwam 

echter ook regelmatig voor dat een dienstbode in 
een bedstede in de keuken sliep. 

Kinderen
Achttiende-eeuwse Hoornse regentenkinderen 
stonden de eerste jaren van hun leven meestal onder 
de hoede van personeel. Zo werden ze als baby 
gevoed door een min en de jaren daarna verzorgd 
door een meid en ook grotendeels opgevoed. 
Hoewel de gezinnen vaak groot waren, kwam 
kindersterfte veel voor. Zo wilde regent Joan Allard 
Schagen graag de voornaam van zijn vader Gerard 
doorgeven aan zijn zoon, maar de jongetjes die 
geboren werden en zo werden vernoemd, stierven 
telkens al na enkele dagen. Pas de vierde Gerard 
overleefde de babytijd. Regentenzoons doorliepen 
meestal zes jaar lang de Latijnse School, een 
vereiste voor een academische studie in de rechten 
op een universiteit. Hierna werd er gepromoveerd 
om vervolgens in de bestuurlijke of rechterlijke 
voetstappen te treden van de eigen vader of oom. 

Interieur van een 

keuken, door C. Francois, 

1820. Houten emmers 

en koperen en stenen 

potten en pannen 

waren de gebruikelijke 

keukenattributen. 

Boven het raam en de 

deur staat porselein of 

aardewerk uitgestald. 

Herkomst: Westfries 

Museum Hoorn



60

Kinderen trouwden vrijwel uitsluitend direct vanuit 
het ouderlijk huis. Via het huwelijk konden de 
naam, de status en het vermogen van de familie 
worden doorgegeven en veiliggesteld. Er werd 
zodoende bijna zonder uitzondering binnen de 
eigen sociale kring getrouwd, binnen de bekende 
regentenfamilies van Hoorn en naburige steden. 
Het kwam zelfs voor dat neef en nicht elkaar het 
ja-woord gaven. Zoals regentenzoon, schout en 
secretaris Nicolaas Brouwer Schagen, die tot twee 
keer toe met een van zijn nichten trouwde. In dit 
geval zorgde het huwelijk tussen neef en nicht 
overigens niet voor gezond nageslacht. 

Helaas kan aan de hand van boedelinventarissen 
meestal niet nagegaan worden hoe het huishouden 
precies functioneerde toen de kinderen nog thuis 
woonden, aangezien ten tijde van het opmaken van 
een inventaris de kinderen vaak al lang en breed het 
ouderlijk huis hadden verlaten. Kindergoed wordt 
dan ook vrijwel nooit in een inventaris genoemd, 
een enkele keer stond het op zolder opgeslagen. 

Slaapkamers en zolder
De Hoornse elite sliep vrijwel zonder uitzondering 
op de eerste verdieping. Hoewel men nog vaak 
in bedsteden sliep, tref je in de achttiende eeuw 
steeds vaker het losstaande 'ledikant', een soort 
hemelbed, aan in de inventarissen. Deze 'ledikanten 
met behangsel' waren zeer kostbaar en het bezit 
ervan was dan ook een goede graadmeter van luxe. 
Er waren over het algemeen meerdere slaapkamers 
op de verdieping aanwezig. Het was niet ongewoon 
dat man en vrouw gescheiden sliepen en de overige 
slaapkamers waren meestal ingericht voor gasten. 
Bij het inventariseren van de slaapkamers trof de 
notaris naast het ledikant veel kaptafeltjes, spiegels, 
rustbanken, bedtafeltjes en fauteuils aan, maar ook 
vaak opvallend veel 'niet ter zake doende' spullen, 
zoals grote hoeveelheden stoelen, porselein en 
ander servies.
De zolder deed bijna altijd dienst als opslagplaats 
voor overbodig meubilair en andere niet 
gebruikte spullen. Soms bevond zich hier een 
dienstbodenkamertje en soms was hier (of in de 
kelder ook een apart waskamertje ingericht waar 
een tobbe, droogrekken, een kledingmangel en een 
kledingpers stonden.

Kleding
Kleding werd over het algemeen apart opgenomen 
in de inventaris: de vrouw des huizes beschikte 
over luxe japonnen en mantels van chique stoffen 
als sits, fluweel of zijde, en zijden of satijnen 
rokken met bijbehorende 'jakjes'. Uit de inventaris 
van voormalig VOC-koopman Dirk Wilree uit 
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1723 is de invloed van zijn lange verblijf in Azië 
te bemerken. Zijn kleding was veelal van dure 
oosterse stoffen vervaardigd, zoals 'een rooden 
cineese tabbert'. In Hoorn droeg men overigens 
zelfs in de hogere kringen met regelmaat de lokale 
West-Friese klederdracht. Hullen (kapjes), doeken, 
halsjes en schorten, maar ook oorijzers werden 
dan ook vaak door de notaris genoteerd. Schoeisel 
wordt in inventarissen nooit genoemd, behalve 
als de notaris van mening was dat het bijzondere 
schoenen betrof, zoals muiltjes, pantoffels of 
rijlaarzen. 

Rijtuigen
Huisdieren vermeldde de notaris evenmin, terwijl 
bijvoorbeeld een vogelkooi dan weer wel werd 
genoteerd. Kostbaar bezit, zoals een paard, was 
natuurlijk een ander verhaal. Paarden werden in 
Hoorn door de elite gehouden om rijtuigen te 
trekken. Notaris Elias Agricola was in het bezit 
van een koets die door maar liefst drie paarden 
getrokken werd. Paarden en rijtuigen, samen met 
een groot huis, een dure inboedel, chique kleding, 
personeel en een zomerverblijf buiten de stad, 
vormden dan ook de elementen voor de elite om 
mee te pronken.

Inkijkje
Boedelinventarissen bieden ons een prachtig 
inkijkje in interieurs en in de wooncultuur uit 
vroegere eeuwen, maar helaas kan er niet veel met 
zekerheid gesteld worden. Zo zijn we afhankelijk 
van de subjectieve benaming die de notaris aan 
goederen en kamers gaf. Het kwam vaak voor 
dat hij spullen uit de inventaris wegliet omdat 
hij die als onbeduidend beschouwde of schaarde 
onder de benaming 'eenige rommelingh'. Daarnaast 

werden sommige spullen van generatie op generatie 
overgeërfd en andere weer in de loop van het leven 
verworven, waardoor een 'tafeltje' uit een inventaris 
van 1775 net zo goed van een eeuw eerder kan 
dateren. Soms valt de datering enigszins af te leiden 
uit het genoemde materiaal, als bekend is dat het in 
een bepaalde periode in de mode was – zoals zijde, 
fluweel of mahoniehout. 

Hoewel het lastig blijft om vandaag de dag, een 
paar eeuwen later, uitspraken te doen over hoe een 
achttiende-eeuws Hoorns woonhuis van de elite 
precies was ingericht en werd gebruikt, kunnen we 
dankzij boedelinventarissen toch een kijkje nemen 
in de interieurs van woningen uit een ver verleden. 

Bronnen en literatuur
Hoornse boedelinventarissen bevinden zich vooral in de notariële archieven in het 
Westfries Archief te Hoorn. Ik schreef eerder vijf studies over Hoornse panden: Nieuwstraat 
18 te Hoorn, 'dat huijs naest die baghijne poort' (Hoorn 2012), Van de West naar het Oosten 
gezien, Binnenluiendijk 2 te Hoorn (Hoorn 2013), De Waag van Hoorn (Hoorn 2014), De 
Jonge Winthont. Grote Oost 38 te Hoorn (Hoorn 2015) en Villa Alewijn, Grote Oost 26 te 
Hoorn (Hoorn 2016). 
Zie ook L. Schram, 'Inrichting van Hoornse woonhuizen eind 18e eeuw', in: West-
Friesland, Oud & Nieuw, 58 (1991) 132-140 en W. Jeeninga, Grote Oost 7 Hoorn. Bouw- en 
bewoningsgeschiedenis (Hoorn 2000). Het leven van de Hoornse regenten in de achttiende 
eeuw wordt belicht door L. Kooijmans in Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. 
Hoorn 1700-1780 (Amsterdam 1985). Een pioniersstudie op het gebied van onderzoek 
naar boedelinventarissen is T. Wijsenbeek-Oldhuis, Achter de gevels van Delft (Hilversum 
1987).

Dit artikel is een bewerking van het artikel dat Laura Jonkhoff eerder schreef voor de 
editie van december 2016 van het magazine Gen., een uitgave van CBGICentrum voor 
familiegeschiedenis. 

Interieur van de familie 
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Wally OOms

Tot het midden van de vorige eeuw schuifelde 
een hoogst vermakelijk duo door de Hoornse 
straten: de gezusters Steeman. Iedereen kende 
ze en iedereen kende ook hun bijnaam: Snip en 
Snap. Hun levenswijze is in later jaren tweemaal 
aanleiding geweest om er een toneelstuk over op 
te voeren. Carla Nort, mijn nicht Marian (Nanne 
voor intimi) en Harry Kooij deden dat lang geleden 
in het toen nog bestaande Kontaktcentrum en 
enkele jaren geleden is in Turf nog een toneelstuk 
opgevoerd.
 
Trien (Catharina) was lang en broodmager, haar zus 
Jans (Jannetje) was klein en gedrongen. De gezusters 
waren nimmer tot fysieke uitwisselingen gekomen 
met het manvolk, dus ongehuwd en kinderloos. Er 
was bij de heetgebakerde dames altijd wel aanleiding 
om zich ergens over op te winden, hetgeen ze op 
volstrekt eigen wijze tot uiting brachten. Daartoe 
bekokstoofden ze in hun woonruimte boven de 
zaak listen om hun opponenten het leven zuur te 
maken. De dames dreven een kledingatelier annex 
bontwinkel in de binnenstad van Hoorn en hadden 
de beschikking over een etalage, die tevens dienst 
deed als mededelingenbord, waarvoor ze zelfs voor 
de rechter dienden te verschijnen. Maar daarover 
later meer.
 
De totstandkoming van al dit moois
De zussen kwamen als dochters van de Hoornse 
loodgieter Huibert Steeman en diens vrouw Alida 
Bossert ter wereld in januari 1884 (Catharina) en 
maart 1886 (Jannetje). Van hun jeugd is weinig 
bekend, maar rond hun twintigste levensjaar waren 
de gezusters samen een naaiatelier begonnen. De 
costumières plaatsten in 1906 een advertentie in 
de krant waarin ze zich beleefd aanbevolen op hun 
adres aan de Vischmarkt, hoek Kleine Havensteeg. 
Aldaar werd kleding gemaakt en vermaakt, 
naaiwerk verricht en werden ook knipcusussen 
gegeven. Voor 25 cent per les konden gegadigden 
het betere naaiwerk onder de knie krijgen. Tevens 
bestond de mogelijkheid om voor 17,50 gulden 
'den geheelen cursus' te volgen, na voltooiing 
waarvan de deelneemsters zich 'costuumnaaister' 
mochten noemen.
 
Bijzonder gedrag
Door de contacten met cliënten en leerlingen 
kwamen ook verhalen naar buiten over de bijzondere 
gedragingen van de dames. Hun onderlinge 

gesprekken werden veelal gevoerd op keffende toon 
in een eigen taaltje. In hun vocabulaire waren in de 
loop der jaren verschillende onvertogen woorden 
geslopen, die met enige regelmaat werden gebezigd.
De immer actieve dames hadden ook een bijzondere 
motoriek en wijze van uiten, waarbij de armen en 
benen uitbundig meededen. Daarnaast hadden 
Trien en Jans een hoog ontwikkeld gevoel voor 
drama, waarbij stemverheffing en zwiepende 
ledematen ter ondersteuning diende. Maar het 
meest tot de verbeelding sprekend waren hun 
wandelingen door de stad. Hun verschijning was 
op z'n minst bijzonder te noemen. Getooid in eigen 
uitbundige creaties, bekroond met de specialiteit 
van het huis: een bontje. En daar dan weer een 
hoedje bovenop. Ook van eigen makelij, waarbij 
zwierigheid niet uit de weg werd gegaan. Voor wat 
betreft het gebruik van oorbellen waren de dames 
zeer zichtbaar van mening dat er geen beperkingen 
waren. Zowel qua uitvoering als formaat.
Het huwelijkse leven is aan ze voorbij gegaan. 
Zowel het manvolk als zijzelf toonden geen enkele 
interesse om tot beknuffeling of besnuffeling over 
te gaan. De opwinding vonden de gezusters in 
andere zaken. En dat waren er veel. Er lag altijd 
wel ergens een vijand op de loer, waartegen 
met jaloersmakende energie werd geageerd. Dat 
deden de zich nimmer inhoudende dames met zelf 
vervaardigde pamfletten en folders.
 
Muntstraat
In 1928 werd het pand aan de Vischmarkt 
verruild voor de Muntstraat. Daardoor kwamen 
de gezusters nog nadrukkelijker in beeld bij de 
binnenstadbewoners, hetgeen door vrijwel iedereen 
werd ervaren als een groot genoegen. Wie ze 
samen zag lopen was getuige van een wandelend 
toneelstuk. Gehuld in eigen creaties bewogen de 
dames zich breedsprakig voort, om in heftige 
bewoordingen ergens hun ongenoegen of verbazing 
over te uiten. Al snel verwierven de dames de 
bijnaam Snip en Snap, naar een van tv bekend 
komisch duo, dat regelmatig in den lande optredens 
verzorgde. Aan de Muntstraat ondervonden de 
gezusters enige concurrentie van een bedrijf dat 
kennelijk wilde profiteren van hun goede naam. 
Er verschenen advertenties in de krant, waarin 
nadrukkelijk werd vermeld dat er maar 1 echte 
speciaalzaak in dameshoeden, bont en stoffen was 
gevestigd, te herkennen aan een blauw uithangbord 
en de naam Gez. Steeman. Aan de advertenties was 
af te zien dat de dames inwendig kookten vanwege 
deze schandalige manier van doen en het verschafte 
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bedroeg 300 hele guldens, die op voorhand werd 
betaald. Sedertdien vernamen de gezusters niets 
meer van de speurneus. 
 
Lange Kerkstraat
In 1936 verhuisden Trien en Jans met hun hele 
hebben en houwen naar de Kerksteeg waar 
o.a. ook Joh. de Haan gevestigd was, net als 
Ooms Feestartikelen, Gerrit Groot Herenmode, 
groenteboer Schoenmaker, loodgieter Bakker, Nort 
kleding, een slijterij, een verlichtingszaak, een 
rijwielhandel en andere bedrijven.
In de winkel hadden de dames een opvallende 
tijgervel met kop liggen, hetgeen voor o.a. de 
meisjes van de Meisjesvakschool (gevestigd in 
een inmiddels verdwenen prachtig pand naast de 
Boterhal) aanleiding was om de zaak veelvuldig te 
bezoeken om weer gillend de zaak te verlaten. Die 
verschillende vormen van plagerij overkwam de 
gezusters wel vaker. Er werd regelmatig op de ramen 
gebonkt en met Luilakken werd onophoudelijk 
aangebeld. De kordate dames maakten hier op 
geheel eigen wijze een eind aan door zich op de 
bovenverdieping boven de ingang te posteren met 
zeer zichtbaar in hun hand een overvolle piespot, 
waardoor de aanbellers afdropen. 
Al snel genoten de dames door hun eigenaardige 
manier van doen een twijfelachtige reputatie. 
Iedereen die niet als klant de winkel betrad kon 
rekenen op een nare bejegening. De schrik zat 
er bij menigeen flink in om bij de dames langs 
te gaan. Een neef van de gezusters, die bode was 
bij de gemeente, durfde de straat niet meer in. Zo 
bang was hij voor zijn in indrukwekkende gewaden 
gehulde nichten, die de kunst van het krijsen 
zeer wel verstonden. Eerdere overhandigingen 
van gewichtige aanschrijvingen hadden geleid tot 
stokslagen en paraplumepperijen. Geen formulier 
werd meer aangenomen, laat staan ondertekend. 
De man was sedertdien bang om gevild te worden 
en meed de straat alsof deze niet bestond.
Regelmatig verscheen ook de politie bij de dames op 
de stoep. Veelal daartoe opgeroepen door mensen 
die waren beledigd of vernederd op uitingen in de 
etalage.

Etalage – mededelingenbord 
Aan de Kerksteeg 13, dat enkele jaren later 
gedwongen werd verruild voor Kerksteeg 
22, hadden de dames de beschikking over een 

ze tevens de mogelijkheid om alles uit de kast te 
halen. Geen middel werd geschuwd om de geachte 
clientèle aan zich te binden en de geminachte 
concurrent te dwarsbomen.

Door schade en schande wijs geworden
Ook achterdocht was de dames niet vreemd. Ze 
kenden het verhaal van een keurige heer die een 
hoedenwinkel betrad en zich na het passen van 
enkele hoeden hardop afvroeg hoe deze hem stond, 
waarop door een voor de etalage rondscharrelende 
straatjongen werd geroepen: 'Als een ezel'. Daarop 

holde de heer met de hoed op het hoofd de deur 
uit achter de vlegel aan. Ze hebben hem nooit meer 
teruggezien. Iets dergelijks zou de gezusters niet 
overkomen. Ze posteerden zich bij twijfelgevallen 
dan ook altijd tussen winkeldeur en cliënt.
Bij een andere gelegenheid waren de dames 
slachtoffer van oplichting. Iemand die zich 
voordeed als particulier detective verklaarde zich 
bereid een affaire, waarin de dames zich bedrogen 
achtten, tot opheldering te brengen. De provisie 
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etalage, waarmee ze grote faam verwierven. Die 
vermaardheid was niet vanwege tentoongestelde 
kleding en hoeden, maar vanwege in de etalage 
geplaatste ingelijste mededelingen en pamfletten, 
die over het algemeen een beschuldigend karakter 
hadden. De Hoornse bevolking smulde van deze 
publieke uitingen van ongenoegen en bezocht de 
Kerksteeg frequenter dan ooit. De beschuldigingen 
waren gericht aan de huisarts, aan justitie, aan het 
gemeentebestuur en aan alles wat maar riekte naar 
gezag.
De etalage werd gebruikt als mededelingenbord 
annex klaagmuur. Een telkens terugkerend thema 
daarbij waren de perikelen rond hun geesteszieke 
zus, die was opgenomen in Heiloo. Keer op keer 
lieten de dames op deze demonstratieve wijze 
weten dat hun zus groot onrecht was aangedaan, 
die in hun ogen niet geestesziek was en al helemaal 
niet dood. De dames vochten dat gedwongen 
verblijf aan en deden dat met in koeienletters 
geschreven pamfletten, die een prominente plek 

kregen in de etalage. Wie langs de zaak liep kon 
de mededeling op geen enkele manier ontgaan. 
Toen de dames hun zus langdurig niet hadden 
gezien werd hun vreselijke vermoeden omtrent 
haar lot op meeslepende wijze aangekondigd in de 
etalage. Ze achtten de tijd rijp voor grover geschut: 
beschuldiging van moord. De nijver pennende 
zusters stelden onomwonden dat hun zus was 
vermoord door de huisarts, die haar een spuitje zou 
hebben gegeven.

 
Voor de rechter
Wat daarop volgde waren 
aanschrijvingen van ver-
schillende instanties, hetgeen er 
uiteindelijk toe leidde dat de zussen zich in juni 
1947 voor de rechter dienden te verantwoorden. De 
zitting in Alkmaar was voor de verslaggeefster van 
de krant een welkome afwisseling op de veelal saaie 
zaken die ter behandeling aan de rechter waren 
voorgelegd. Bij binnenkomst van de gezusters wist 
zij al genoeg: hier kwam spektakel binnen.
Ik citeer haar verslag:
'Het was voor uw verslaggever een aangename 
afwisseling in het noteren van het verloop der 
eentonige rechtzaken voor den Alkmaarsen 
politierechter, toen gisteren de dames Catharina en 
Jannetje Steeman uit Hoorn werden binnengeleid. 
De statige rechtzaal had met een slag een verandering 
ondergaan. Alle gebeuren tussen de donkergroene 
wanden is immer stijlvol en de gelaatstrekken der 
zich ter plaatse bevindende personen gedragen zich 
meestentijds dienovereenkomstig. Het optreden 
van de beide dames viel echter zo uit de toon, dat 
het ons diverse binnenpretjes bezorgde.
Stel u voor juffrouw Catharina: rijzig, donkere 
vorsende ogen, een groen hoedje met een veer op 
het hoofd en de armen stevig in de zij geplant. Een 
houding, die de gedachte: 'Zeg nu maar eens wat 
wij hebben misdreven', duidelijk tot uiting bracht. 
Aan haar rechterhand had Jannetje, klein maar 
dapper, haar plaats gevonden. Ook zij droeg een 
opvallend hoedje.'
Bovenstaande is de inleiding tot het verslag dat 
werd opgemaakt toen de gezusters zich voor 
de politierechter moesten verantwoorden wegens 
smaad. Na de zitting verscheen het volgende 
verslag in de krant.
 
Juni 1947 Een raar zaakje
Gezusters Steeman uit Hoorn voor den Politierechter
Niet op hun mondje gevallen
Het waandenkbeeld dat haar zuster, die in een 
gesticht verpleegd werd, niet dood is, laat de dames 
Steeman uit Hoorn allang niet met rust. Zij voeren 
al die jaren een campagne tegen allerlei autoriteiten, 
die op regelmatige wijze een acte van overlijden 
hebben afgegeven, maar het is, zeggen ze, allemaal 
zwendel, fraude, bedrog. Alle mogelijke instanties 
hebben de gezusters in de arm genomen en zij 
vechten tegen windmolens met een hardnekkigheid, 
een betere zaak waardig. Zelfs de Commissaris van 
de Koningin hebben de dames, toen Z.Exc. enige 
maanden geleden zijn voorgeschreven bezoek aan 
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verdachten het te bont begonnen te maken, stoof 
Jannetje op, dat ze geen verdachten waren en zich 
niet lieten beledigen, waarop Jannetje de zaal werd 
uitgeleid. En Catharina hoorde aanvankelijk alleen 
de eis van 50 gulden boete of 25 dagen hechtenis 
voor ieder, en een voorwaardelijke gevangenisstraf 
voor de tijd van twee maanden, met een proeftijd 
van drie jaar. Tot die straf veroordeelde de rechter de 
dames dan ook direct en Jannetje, weer binnengeleid, 
aanhoorde dat vonnis ook. Als dus binnenkort weer 
smaadschrift in de Kerksteeg voor de ramen hangt, 
gaan de dames de bak in. Maar, eerst gaan ze in 
hoger beroep. Dat kan een gezellige zitting worden 
van de Meervoudige Strafkamer...'

Tot zover het krantenbericht uit 1947
 
Naar de overkant
De verhuizing naar de overkant in de Kerksteeg ging 
bepaald niet zonder slag of stoot. De zusters hadden 
daar helemaal geen trek in en bleven dus gewoon 
zitten. Maar de eigenaar had het pand verkocht, 
dus zat er voor hem niets anders op om met 
politieondersteuning de gezusters uit zijn pand te 
zetten, waarna ze de hele inboedel zouden kunnen 
verplaatsen naar de overkant, op nummer 22. Deze 
verdrijving uit Kerksteeg 13 was niemand in de 
stad ontgaan. Immense pamfletten en andersoortige 
aankondigingen toonden de ganse bevolking dat 
de zussen onrecht werd aangedaan. Zo werd breed 
uitgemeten verkondigd dat er geen sprake mocht 
zijn van een onvrijwillige verhuizing en dat ze altijd 
keurig hun huurpenningen hadden overhandigd. 
Ondanks al dit verzet moesten de dames er gewoon 
uit. Deze verhuizing en het daarmee gepaard gaande 
verbale geweld was tot in de verre omtrek te zien 
en te horen.
 
Onderlinge conflicten
Hun onderlinge conflicten konden ook niemand 
ontgaan. Veelal delfde de kleine Jans daarbij 
het onderspit. Trien gooide haar zus met enige 
regelmaat en na een zoveelste ruzie dan pardoes de 
straat op. Jans kwam er niet meer in. Met luide stem 
beschuldigde Jans haar zus van voedselonthouding: 
'Ze maakt me dood.'
Die zusterlijke uithuiszettingen vonden plaats op de 
gekste momenten. Ook in de vroege ochtenduren, 
waardoor Jans naakt op straat kwam te staan. 
Dat leverde vaak hartverscheurende tonelen op, 
waarbij Jans ook passanten aanhield en zich met 
smoesjes weer toegang wist te verschaffen tot het 
eigen huis. Zo verklaarde ze bijvoorbeeld dat de 

Hoorn bracht, in de zaak gemoeid. En Baron de Vos 
van Steenwijk heeft, zoals het een goed regent in een 
democratisch land betaamt, met geduld de klacht 
aangehoord.
De Hoornse burgerij kent de geschiedenis. Zij 
weet, hoe de dames de gewoonte hadden, allerlei 
schrifturen, op deze zaak betrekking hebbend, 
voor de ramen van hun bontzaak in de Kerksteeg 
te hangen. Zij hebben dat pas weer gedaan met 
een paar verhalen, over een nicht, de dochter 
van hun gestorven zuster, en die verhalen 
waren weer beledigend voor dit nichtje. Zij zou 
de zuster ontvoerd hebben en van haar vrijheid 
wederrechtelijk beroofd, en al die officiële mensen, 
die met de zaak te maken hebben, lieten er zich toe 
verleiden, valse stukken af te geven enz.
De jongste belediging bracht de dames weer voor 
de rechter en de Politierechter in Alkmaar heeft met 
het geduld en de wijsheid van een echte Kadi de 
klachten aangehoord. Totdat Jannetje het te bont 
maakte en de zaal werd uitgezet, waarop de zaak 
met Catharina alleen vervolgd werd. Tevoren had 
de Politierechter al eens gewaarschuwd dat er niet te 
veel 'gekwekt' moest worden, want dat nam hij niet. 
Zij bekenden wel, dat het papier in de etalage hing, 
maar zij begrepen niet dat iedereen die beledigende 
woorden dan lezen kon....
Overigens herhaalden de dames in allerlei 
toonaarden, dat ze onschuldig en 'smetteloos' 
waren. Want 'mijn zuster zit geheel onschuldig in 
het gesticht' zeiden ze. 'Uw zuster is dood', zei de 
rechter onverstoord. 'Dat is ze niet', zei Jannetje. 
'En haar overlijden is officieel vastgesteld', zei de 
rechter weer en 'u heeft zelf een overlijdensacte 
aangevraagd'. 'Ja, maar dat was allemaal bedrog'.
Toen de Officier van Justitie zei dat de beide 
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deur knelde en dat ze assistentie behoefde om de 
deur open te breken. Door die straatverbanningen 
ontbrak het Jans ook aan sanitaire voorzieningen, 
waardoor de persoonlijke hygiëne ernstig achterbleef 
en ze haar broek maar gewoon onder scheet. 
Ze is met talrijke broeken vol stront op straat 
aangetroffen. De teruglopende mate van verzorging 
gold overigens de beide zussen. Volgens de buren 
stonk het in huis en was er sprake van totale 
vervuiling.
 
Koningsgezind
De dames Steeman waren zeer koningsgezind. 
Het koningshuis betekende veel voor ze. Bij de 
geboorte van weer een prinsesje werd een cadeau 
(meestal een bontje) naar het paleis gestuurd, 
waarop de dames ook weer een bedankje ontvingen 
van Soestdijk. Die koninklijke bedankjes werden 
uitgestald in de etalage. Ingelijst en wel stonden ze 
pontificaal voor de ramen.
Die hang naar het koningshuis is uiteindelijk de 
oplossing gebleken om de zo noodzakelijk geworden 

opname in een verpleeghuis te 
bewerkstelligen.
Een verpleegkundige verbonden 
aan de sociale dienst kwam met 
het idee om Trien haar huis uit 
te lokken met een zogenaamd afspraakje met de 
koningin. Jans was toen waarschijnlijk al dood. 
Buurvrouw Kooij zou deze tocht samen met Trien 
maken en gezamenlijk werd met de taxi koers gezet 
richting Soestdijk. Op naar de koningin. Maar het 
werd via een omweg een enkele reis verpleeghuis. 
Mevrouw Kooij stapte op de 'plaats van bestemming' 
uit en smoesde wat met geüniformeerde heren, 
waarop ze Trien mededeelde dat de afspraak met 
de koningin ietsje uitliep, waarna besloten werd om 
een kopje thee te gaan drinken bij een groot huis 
(een verpleeghuis) in afwachting van de terugkeer 
van Hare Majesteit. Trien heeft het gebouw nimmer 
meer verlaten.
 
Met dank aan Harry Kooij, Gerard de Haan en anderen 
voor de totstandkoming van dit verhaal.

Hopelijk hebt u als lezer net zoveel genoegen beleefd 
aan het lezen en bekijken van ons jubileumboek 
als de redactie bij het samenstellen ervan. De 
verkoopcijfers liegen er ook niet om: de oplage is 
grotendeels verkocht. 
Namens de redactie vragen wij u om eventuele 
fouten (errata) aan ons te melden, opdat deze 
tezamen met een pdf van het boek kunnen worden 
overgedragen aan het Westfries Archief. Een herdruk 
is niet waarschijnlijk en wij hechten er daarom aan 
dat fouten kunnen worden rechtgezet en de juiste 
tekst op deze manier kan worden opgeslagen. 
Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat 
er toevoegingen aan het boek worden ingediend of 
andere zienswijzen worden aangedragen: daarvoor 
geldt dat er op grond van onze teksten mogelijk 
nieuwe publicaties zullen komen, waarin eerdere 
omissies kunnen worden rechtgezet. 
Wij verzoeken u eventuele reacties te sturen naar 
de Vereniging Oud Hoorn (info@oudhoorn.nl ) 
ter attentie van Gerard Braas (beeldredactie) of Ben 
Leek (tekstredactie).

Oproep n.a.v. Jubileumboek Hoorn in de Twintigste Eeuw
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drie generaties caarls in HOOrn 
els van dOngen-caarls en lida scHutte-caarls

Ter inleiding
De schrijvers van dit artikel hebben twee eeuwen van 
hun familiegeschiedenis onderzocht en gepubliceerd 
(zie onderaan dit artikel voor de gegevens). Bij hun 
onderzoek bleek dat drie generaties Caarls in Hoorn 
hebben gewoond en gewerkt. Dat deel van hun verhaal 
– de eerste drie hoofdstukken – wordt hier in verkorte 
vorm gepresenteerd met concrete verwijzingen naar 
diverse panden in de binnenstad. Eén daarvan is 
tegenwoordig in het Zuiderzeemuseum te zien.
Over de katholieke middenstand in de periode 1750 
-1850 in Hoorn is niet veel gepubliceerd in Oud Hoorn. 
Een genealogische studie als deze werpt meer licht op 
dat verleden. Genealogie is een hulpwetenschap bij 
historiografie; zij laat enerzijds de grote lijnen van een 
geschiedenisverhaal op microniveau zien in de families 

die in de betreffende periode leefden en werkten, maar 
levert anderzijds ook bouwstenen voor het schrijven van 
een historische studie. De historicus Jos Leenders heeft 
in een drietal publicaties de grote lijnen van de positie 
van de katholieken in Hoorn in de 18de en 19de eeuw 
geschetst ('Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw'; 
'Benauwde Verdraagzaamheid, Hachelijk Fatsoen', en 
'Hij komt van Hoorn').1 
Leden van de familie Caarls behoorden tot de katholieke 
middenstand in Hoorn, zij trouwden met katholieken en 
woonden veelal in 'katholieke buurten'. Dit familie- en 
huizenonderzoek laat zien wat Leenders beschrijft. De 
oudst bekende stamvader, Rubertus Caarl, komt niet 
voor in de doopboeken van de katholieke schuilkerken 
in Hoorn. Of hij als zeevarende hier is blijven hangen 
of afkomstig is uit een van de Duitse gebieden is nog 
onduidelijk. Zeker is wel dat in die tijd velen zich 
aangetrokken voelden tot de Nederlanden, omdat hier 

Op deze prent van 

C. Pronk uit 1727, zien 

wij rechts naast de kerk 

het huis van Bart Caarl. 

Voor het huis staat een 
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uitbetalen, het huis moeten verkopen? Zijn moeder 
gunde Claas kennelijk het huis, maar hij verkocht 
het aan Bart Caarl.

Op 't Oude Noort woonden veel ambachtslieden 
die hun bedrijf aan huis hadden. Het is een rustige 
straat waar hard gewerkt wordt. We zien onder 
de bewoners: kleermakers, slagers, wagenmakers, 
zadelmakers, timmerlieden, schoenmakers, bakkers 
en smeden. De panden in de winkelstraten leken 
op gewone woonhuizen waar op de begane grond 
een winkeltje of een ambachtelijk bedrijf werd 
gedreven. Zo'n pand had hooguit een uithangbord 
of gevelsteen waaraan je de winkel kon herkennen. 
Het huis van Bart Caarl heeft begin 1800 een 
karakteristieke verandering ondergaan, de zeldzame 
zeventiende-eeuwse trapgevel is vervangen door 
een negentiende-eeuwse lijstgevel. In 1977 is het 
huis op het Kleine Noord, waar 100 jaar Caarlsen 
hebben gewoond, steen voor steen afgebroken 
en weer opgebouwd in het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen. In het museum maakt het pand deel uit 
van de gevelwand aan de Stadsgracht. Hier is goed 
te zien dat zich in de zijgevel een deur bevond die 
toegang gaf tot de achterkamer. Deze kamer grensde 
aan de winkel (smederij) en daartussen hebben 
zich twee bedsteden bevonden, met in het midden 
een kast. Ook zijn in de zijgevel aftekeningen 
te zien van het luik van een voormalige plee, de 
zogenaamde ton. Als de ton vol was werd deze 
naar buiten geschoven om te worden geleegd door 
boeren uit de omgeving voor het bemesten van het 
land. Er zal achter de achterkamer nog wel een 
keukentje zijn geweest. 

Onder de Hoornse katholieken zijn niet veel 
rijken. Een kleine laag van middenstanders geniet 
een betrekkelijke welstand. Zo ook Bart Caarl 
(Carel). Hij behoort tot de klasse van zelfstandige 
ambachtslieden en neringdoenden: middelgrote 
zakenlieden met invloed in de gilden en schutterijen. 
In 1753 wordt Bart ingeschreven als lid van de 
schutterij Sint Sebastiaan. 
Er worden drie kinderen geboren. Hermannus 
in 1753 (overleden in 1758), Petrus in 1754 en 
Joannes in 1756. Zij worden gedoopt in de St. 
Cyriacus schuilkerk in de Slijksteeg en de getuige 
is Neeltje Jans. Neeltje wordt in de doop-, trouw- 
en begrafenisboeken veel genoemd als getuige. Het 
is zeer waarschijnlijk dat zij de vroedvrouw is. Dat 
een niet-familielid getuige is, vormt een aanwijzing 
dat zowel Bart als Marijtje geen familieleden hebben 
in Hoorn. 

werk te vinden was en godsdienstvrijheid heerste, 
zaken die bijvoorbeeld in de door godsdiensttwisten 
vaak verscheurde Duitse gebieden ver te zoeken waren. 
Voor economische vluchtelingen was plaats in Hoorn en 
geloofsgenoten zochten elkaar op. Verschillende namen 
van 'marskramers' duiken ook in de genealogie Caarls 
op. De Katholieken mochten weliswaar geen openbare 
ambten bekleden, maar konden als zij een zekere 
welstand hadden wel lid worden van een schutterij of 
een leidende rol spelen in de katholieke armenzorg of 
de zorg voor weeskinderen. 

Rubertus (Bart) Caarl (1709-1784) is de naam 
van onze oudst bekende voorvader. Het oudste 
document dat we van hem en zijn bruid Maria 
(Marijtje) van Soest (??-1792) hebben gevonden 
dateert uit 1752 en gaat over de impost (belasting) 
op het trouwen in Alkmaar. Deze impost in Alkmaar 
is alleen voor de bruid. Omdat de bruidegom in 
Hoorn woont, heeft hij daar impost moeten betalen. 
Vijftien dagen na hun ondertrouw in Hoorn worden 
ze in de echt verbonden door schout Merens en 
schepen Van Foreest. Wellicht zijn Rubertus en 
Maria, na het trouwen op het raadhuis op de Roode 
Steen in Hoorn naar een Rooms-Katholieke (schuil)
kerk in Alkmaar gegaan om hun huwelijk te laten 
inzegenen door de pastoor. Het was de gewoonte 
voor de kerk te trouwen in de woonplaats van de 
bruid. 
Bart is meester hoef- en grofsmid en dus lid van 
een gilde. Hij is sinds 1751/1752 de eigenaar van 
een smederij op 't Oude Noort naast de Noorderkerk 
(huidig adres Kleine Noord 28). Tussen zijn huis 
en het kostershuis ligt de Vrouwensteeg. Later 
wordt dit straatje Noorderkerksteeg genoemd. Het 
pand moet hij hebben gekocht van Claas Wit. De 
ongehuwde Claas woonde er met zijn moeder, de 
weduwe Dieuwertje Berkhout die in de zomer van 
1751 overleed. Dieuwertje was niet onbemiddeld, 
zo blijkt uit haar testament. Haar drie kinderen en 
twee kleinkinderen erfden, behalve huisraad, goud-, 
zilver-, tin- en koperwerk, een huis met stal aan het 
Smerighorn (het huidige Breed) in Hoorn, een huis 
met landerijen te Midwoud en... 'een huis, staande 
aan de 'oostzijde van het Oude Noort (tegenwoordig 
Kleine Noord) op de hoek van de Vrouwensteeg, 
benevens het opstal van een pakhuijs daarachter 
(...) mitsgader de winkel en alle de gereedschappen 
tot dezelve ende negotie behorende (...) genomen op 
fl. 2000.-'. Dit huis, inclusief de winkelwaren, 
gereedschappen, inventaris en goederen, was meer 
waard dan het wettelijk erfdeel van Claas. Heeft 
hij, om zijn naaste familie hun erfdeel te kunnen 
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Uit de stadsarchieven van Hoorn 
In de nacht van 11 november 1775 worden de 
noodklokken geluid. Door storm en hoge vloed 
stroomt het water van de Zuiderzee over de 
Westerdijk door de stegen en het Breed naar het 
Noort. Met planken en stenen probeert men een 
kistdam aan te leggen, toch lopen veel huizen 
onder water. Dit zal behoorlijk schrikken zijn 
geweest voor de familie Carel. Twee jaar later is 
het weer raak. In 1777 is er een brand ontstaan 
in een pakhuis in de steeg bij de Noorderkerk. 
In dit gebouw ligt vuurwerk opgeslagen, 'alsook 
zwavelstokken, touw, riet en lege vaten'. Er ontstaat 
grote consternatie op het Noort. Gelukkig is de 
wind zwak en kan de brand snel geblust worden 
zonder schade aan te brengen aan de omliggende 
huizen. De steeg bij de Noorderkerk? Dat is 
natuurlijk de Noorderkerksteeg en op de hoek 
met het Noord staat het huis van Bart. Bart 
is ook de eigenaar van het huisje daarachter 
dat als pakhuis wordt gebruikt. Wellicht is de 
verkoop van vuurwerk een bijverdienste van de 
beide zoons. Dat de mannen over handelsgeest 
beschikken en dus weten hoe geld te verdienen, 
is ons uit documenten wel gebleken. Wat zal het 
gezin Carel in de piepzak hebben gezeten tijdens 
de brand, maar ze hebben geluk: het woonhuis 
blijft gespaard. 

Bart overlijdt in 1784 en acht jaar later zijn weduwe 
Marijtje. De oudste zoon Pieter is intussen een 
bakkerij begonnen op het Grote Noord. Jan heeft 
de smederij van zijn vader voortgezet en erft het 
huis. Ook de tweede generatie verging het goed.
Pieter is meester witbroodbakker en blijkens de 
tekst uit de verkoopakte kocht hij in 1779 een huis 
met bakkerij op 't Oude Noort (huidig adres Grote 
Noord 104). De bakkerij heeft een vrije uitgang aan 
het Nieuwe Noort. Het is een diep hoekpand onder 
een oud zadeldak. Aan de rij ramen in de Duinsteeg 
is te zien hoe diep het pand is. Op de gevelsteen 
staat: 'In de twe vergulde Hofd'. Het huis is nu een 
rijksmonument. Op 't Oude Noort woonden en 
werkten de wat beter gesitueerden. Buren van Pieter 
zijn goud- en zilversmid, makelaar, apotheker, 
koekbakker en koopman in wol, vellen en huiden. 

Pieter heeft een schoner beroep gekozen dan zijn 
vader, de hoef- en grofsmid. Hoewel schoner? 
Pieter en zijn collega' s hadden nog nooit van 
hygiëne gehoord en vlooien, luizen en platjes waren 
een vertrouwd verschijnsel. Het deeg werd gekneed 
met blote voeten. In de bakkerij was geen water 
en zeep, eventueel konden zij hun vieze handen 
en voeten wassen bij de waterput op het brinkje. 
De arts Samuel Sarphati (1813-1866), tevens 
broodfabrikant, schrijft over de ambachtelijke 
bakkers: '... dewijl niet zelden het deeg met 
zweetdruppels van den arbeider wordt schoongemaakt 
met eenen aller onoogelijkste, meermalen zelfs hoogst 
smerige dweil'. 
Als de moeder van Pieter, de weduwe Marijtje, in 
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twee maanden moet Pieter ook zijn tweede vrouw 
missen en is hij opnieuw weduwnaar. In het 
testament van Meijntje is opgenomen dat Marijtje 
en Leentje, zoals hun roepnamen luiden, ieder       
fl. 500.- erven als zij meerderjarig worden. 
Al binnen één jaar, in 1802, trouwt Pieter voor 
de derde keer, nu met Alida Lammers (jaartallen 
onbekend). Zij krijgt de zorg over de zeven kinderen 
van Pieter in de leeftijd van 1 tot 19 jaar. Na bijna 
twee jaar overlijdt de jongste, de kleine Leentje. 
Aaltje zelf zal geen kinderen krijgen.

Uit de stadsarchieven
Uit archiefstukken is bekend dat in 1770 
enige katholieke armenverzorgers zich tot de 
burgemeesters en vroedschappen van Hoorn 
hebben gewend met het verzoek tot de bouw van 
een tehuis. Dit huis zou bestemd zijn voor afgeleefde 
en gebrekkige plaatsgenoten. Het verzoek werd 
ingewilligd en na de sloop van een zestal huisjes 
aan het Achterom en de Westerdijk kon in 1773 
met de bouw van een rooms-katholiek wees- en 
armenhuis, genaamd 'De Barmhartigheid', worden 

1792 overlijdt, erft hij een bedrag van fl. 5300,- 
aan obligaties en hypothecaire leningen. Op zijn 
26ste trouwt Pieter met de 19-jarige Willemijntje 
van Reysingen (1762-1798) uit Schagen. In de 
eerste tien jaar van hun huwelijk krijgen Pieter en 
Willemijntje negen kinderen waarvan er vier vóór 
hun tweede jaar overlijden. 
Politiek gezien begint dit huwelijk niet onder een 
gelukkig gesternte. In veel steden in de Republiek 
is het zeer onrustig. Er vormen zich twee partijen: 
de Prinsgezinden (aanhangers van de stadhouder) 
en de Patriotten (de democratisch gezinde gegoede 
burgerij). Katholieken en doopsgezinden kiezen de 
kant van de patriotten. Zij worden er zich steeds 
meer van bewust dat het onrechtvaardig is dat zij 
in geen enkel bestuur zitten.

Uit de stadsarchieven
Op het Kleine Noord, schuin tegenover broer 
Jan, woont Jan Meijer. Hij is van beroep 
timmerman en een fanatiek patriot. Op 14 
maart 1787 komt het tot ongeregeldheden. 
Jan Meijer hitst een aantal patriotten op en de 
prinsgezinden willen deze oproerkraaier uit de 
stad verwijderen. De burgemeesters wijzen dit 
verzoek af. Dan trekt een groep prinsgezinden 
naar het huis van Meijer. De aanhangers van 
Meijer beginnen te schieten en gooien met 
handgranaten. Eén persoon wordt geraakt en 
overlijdt ter plaatse. Oranjegezinde burgers 
vragen de volgende dag aan de vroedschap om 
het vrijkorps (groepjes bewapende patriotten) te 
verbieden en Meijer te verbannen. 

Willemijntje sterft in 1798 op 36-jarige leeftijd en 
wordt begraven in Hoorn. Barta, de oudste van haar 
vijf nog in leven zijnde kinderen, is dan 16 jaar oud 
en Pieter jr., de jongste, 6 jaar. 
Al een jaar na de dood van Willemijntje gaat de 
weduwnaar Pieter sr. in 1799 in ondertrouw met de 
35-jarige Meijntje Eijlars (1763-1802) uit Hoorn. 
Vier dagen voor hun huwelijk hebben zij een akte 
van huwelijksvoorwaarden op laten maken door 
notaris Claas Boldingh. Meijntje brengt fl. 300.- aan 
contanten mee. Haar bruidsschat bestaat uit een 
ladentafel en een verhuiskist met daarin: gouden-, 
granaten- en koralen kettingen, ringen met juwelen, 
zilveren tasbeugels en gespen, hemden, rokken, 
onderrokken, jakjes en nog veel meer kleding. 
De totale waarde van deze bezittingen bedraagt 
fl.946.-. Pieter en Meijntje krijgen twee dochtertjes: 
Maria en Helena, maar helaas, al na twee jaar en 
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De Gouw omstreeks 

1877 en gezicht op 

het Nieuwland. Op 

de achtergrond links 

Gedempte Turfhaven 

(Westfries Archief)

begonnen. Rond 1810 is Pieter een van de regenten 
van dit huis; er zijn echter geen gegevens bewaard 
gebleven over deze eerste periode. Uit een reglement 
van latere datum weten we dat burgemeesters de 
regenten aanstellen. De regenten moeten aan het 
stadsbestuur verantwoording afleggen. Financieel 
gewin levert de functie niet op, het is een erebaan. 
De regenten vergaderen in de mooiste ruimte van 
het huis: de regentenkamer. De regentenkamers 
zijn in 1981 in de oude stijl gerestaureerd en 
worden nu gebruikt door de Stichting Nederlandse 
Kaap Hoornvaarders. Ook in de verslagen van de 
vredegerechten in het Noord-Hollands Archief 
komen wij de naam Pieter Caarls diverse malen 
tegen. Vredegerechten hielden zich bezig met zaken 
die tussen burgers onderling speelden, onder andere 
op het gebied van familierecht (benoeming van 
voogden) en handelsrecht. De meeste zaken hebben 
te maken met het aanstellen van een voogd of een 
toeziend voogd. Als er een ouder overlijdt, moet er 
een familieberaad worden gehouden. Als er geen 
bloed- of aanverwanten 'in den omtrek aanwezig 
zijn, nemen goede vrienden, van welk bekend is dat 

zij, met de vader of moeder van de minderjarigen, 
betrekking van dagelijksche vriendschap hebben 
gehouden', deel in het familieberaad. 

In december van het jaar 1819 zal Pieter 65 jaar 
oud worden en heeft hij, zo lijkt het, 'zijn schaapjes 
aardig op het droge'. Zoon Jan heeft een bakkerij op 
het Nieuwland (huidig adres Nieuwland 14), Jacob 
is priester geworden en Manus heeft de ijzerhandel 
van zijn oom Jan overgenomen. Pieter verkoopt 
zijn huis op het Grote Noord aan zijn jongste zoon 
Pieter jr. en kan gaan rentenieren. Hij koopt een 
huis gelegen aan de oostzijde van de Kerkstraat 
met een vrije uitgang aan de Warmoesstraat (huidig 
adres Kerkstraat 2). Pieter betaalt voor het huis 
650 guldens. Samen met zijn derde vrouw Aaltje 
en zijn jongste dochter Marijtje verhuist hij en slijt 
zijn laatste jaren in dit huis vlak bij, wat toen nog 
heette, de Kaasmarkt. 
Twee maanden na het overlijden van Pieter wordt 
een akte opgesteld door notaris Boldingh in 
aanwezigheid van de heren Jacob Romein, goede 
vriend en binnenvader in het katholieke wees- 
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S. van Hoorn, een koopman in ijzerwaren, wonende 
te Amsterdam aan het Singel. Zij beloven het bedrag 
in twintig jaar terug te betalen met een aflossing van 
'wel meer, doch niet minder dan fl. 100.- per jaar'. 
Het onderpand is 'hun huis, erf en grond van dien, 
staande en gelegen aan het Kleine Noord te Hoorn, 
groot n roede twee en zestig ellen en een pakhuis 
en grond van dien, in de Vrouwesteeg te Hoorn 
achter het voorgaande, groot zeven en twintig ellen. 
Bij niet voldoen van de schuld zullen de panden 
openbaar worden verkocht. Vijf jaar later verkoopt 
Manus het huis aan timmerman Gerrit Godfriet en 
dan, na honderd jaar, wonen er geen Caarlsen meer 
op het Kleine Noord. 
Bertha verhuist na de dood van haar man met 
haar kinderen voor een aantal jaren naar het Grote 
Noord nr. 75, maar dan vliegen zij allen, om de 
beurt uit. Zij verhuizen naar Schagen, Den Helder, 
Amsterdam en Spanbroek.
De enige van de kinderen die in Hoorn blijft wonen 
is Catharina. Zij trouwt met Casper Promes die 
een winkel in galanterieën heeft op de hoek van 
de Gouw en de Gedempte Turfhaven. Casper was 
als marskramer vanuit Oberkirche naar Hoorn 
gekomen. Negen jaar hebben zij samen kunnen 
werken om de winkel op te bouwen maar dan sterft 
Casper. 
De tweede echtgenoot van Catharina, Albert 
Welkers, is ook als marskramer uit Duitsland 
gekomen. Een marskramer is een huis-aan-huis 
verkoper van kleine artikelen. Het woord mars 
duidt op de zak of mand die ze op hun rug 
droegen. In de mars van Albert bevinden zich 
lappen. Hij heeft het geluk dat hij in Hoorn kan 
gaan werken bij manufacturenhandel Wiehoff en 
na zijn huwelijk met Catharina zetten zij de zaak 
aan de Gouw voort. 
Tot zover de Kroniek van de familie Caarls. Het 
vervolg van het verhaal speelt zich af in Spanbroek 
waar Rubertus Caarls, de vijfde zoon van Manus en 
Bertha, in 1853 een zadelmakerij begon. 

Voor het Hoornse deel van hun familieonderzoek is de 
familie Caarls geassisteerd vanuit de werkgroep Hoorn 
Huizen Straten Mensen. 

en armenhuis, Hermanus Caarls ijzerkramer en 
Johannes Caarls broodbakker, de oudste zonen van 
Pieter. Zij zijn benoemd als executeuren van zijn 
nalatenschap. De oudste dochter Barta en haar man 
Theodorus van Riel wonen in Enkhuizen en hebben 
de broers gemachtigd hen te vertegenwoordigen 
inzake de erfenis. De executeuren hebben een 
inventaris opgemaakt van de goederen, het goud en 
zilver, de contanten, de effecten. Barta, Jan, Manus, 
Pieter jr. en Marijtje zijn de 'eenige nagelaten 
kinderen en algehele erfgenamen met en benevens 
Aaltje Lammers, weduwe van hun vader Pieter 
Caarls'. De erfgenamen verkopen het huis aan 
de Kerkstraat voor fl. 600.- aan hun oom Jan. De 
weduwe Aaltje verhuist en dochter Marijtje trouwt 
met Reinier Renckens. Rein en Marijtje nemen 
later de manufacturenzaak van vader Theodorus 
Renckens over.

De derde generatie Caarlsen heeft zijn intrede 
gedaan. Een van de zonen van Pieter sr. moet de 
ijzerhandel van oom Jan, die geen kinderen heeft, 
overnemen. Je kunt deze nering, opgezet door 
opa Bart, toch niet zomaar uit handen geven? 
Heeft Manus (1790-1847) er zin in? Het wordt 
hem waarschijnlijk niet gevraagd en dus loopt hij 
dagelijks van de bakkerij van zijn vader op het Grote 
Noord naar de ijzerhandel van zijn oom op het 
Kleine Noord. Voorlopig is hij ijzerkramersknecht, 
maar oom Jan zal hem opleiden tot ijzerkramer. 
Manus trouwt in 1814 met Bertha Kat (1792-
1875) uit Wijde Wormer. Het stel gaat wonen in 
de Nieuwe Steeg, maar verhuizen in de eerste vier 
jaar van hun huwelijk nog drie keer in Hoorn: 
naar 't Achterom, 't Nieuwland en 't Kleine Noord. 
Op 1 mei 1820 kopen zij het huis en de smederij 
van oom Jan en vestigen ze zich voor de komende 
zevenentwintig jaar op 't Kleine Noord, nummer 
28. Twaalf kinderen krijgen Manus en Bertha, 
waarvan drie meisjes jong overlijden.

De stad Hoorn verandert 
Hoorn wordt een stad van marktkooplieden en 
winkeliers. Kaas is het voornaamste handelsartikel, 
maar ook de goud- en zilversmeden doen goede 
zaken. Hoorn bloeit dus op in de 19e eeuw, maar 
Manus Caarls profiteert daar niet van. In 1823 gaat 
het waarschijnlijk nog net goed. Hij erft een aardig 
bedrag van zijn vader en de schuld van fl.100.- 
die hij bij hem had is hier gemakkelijk mee af te 
lossen. Op 15 april 1841 tekenen Manus en Bertha 
een schuldbekentenis voor notaris Reinier Brons 
Boldingh. Zij lenen een bedrag van fl. 2600.- van 

Bron: Kroniek van de familie Caarls, twee eeuwen familiegeschiedenis 1752-1960 (uitgegeven in 
eigen beheer, 2017) ligt ter inzage in het Documentatiecentrum van Oud Hoorn.

(Endnotes)
1 Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw in: West-Frieslands Oud en Nieuw 53 (1986) 
pagina 76-92, Benauwde Verdraagzaamheid, Hachelijk Fatsoen; Hollandse Historische 
reeks 17 (1992), Hij komt van Hoorn, Hoornse Historische reeks 6 (2012)
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Een nieuwe gevel in 1884
Het feit dat het jugendstilpand aan de Kerkstraat 
twee huisnummers heeft en de grote gevelbreedte 
wijzen erop dat er voorheen op deze plek twee 
huizen gestaan hebben. Een foto van vóór 1901 
toont de gevels van de huizen die er toen stonden 
(afb.2). Links een pakhuis uit de 17e eeuw, rechts 
een woon/winkelpand. Op de puibalk staan de 
producten genoemd die verkocht werden: sigaren, 
tabak, koffie en thee. Boven op de gevel maakt de 
winkelier reclame voor de sigaar, die volgens kenners 
de beste is, de havanna. De kamer boven was op 
dat moment blijkbaar niet privé in gebruik, maar 
diende als extra etalageruimte. De winkelwaren of 
het reclamemateriaal liggen er hoog opgetast achter 
de ramen. De W en de H op de puibalk verwijzen 
naar de eigenaar Cornelis Woesthoff. Ook het 
pakhuis was zijn eigendom. In 1877 had hij beide 
panden inwendig met elkaar verbonden en in 
1884 had hij door de jonge aannemer Piet Snel de 
nieuwe voorgevel voor zijn woon/winkelpand laten 
bouwen. Daar de bouwtekeningen niet bewaard 
zijn gebleven, is niet precies vast te stellen, wie de 
ontwerper ervan was. Het meest in aanmerking 
komt de Hoornse architect A.C. Bleijs. De stijl van 
de voorgevel doet sterk denken aan zijn ontwerpen 
rond die tijd. Bovendien kenden Bleijs en
Snel elkaar goed. Piet Snel had in zijn jonge jaren 
bij enige bouwprojecten als opzichter voor Bleijs 

trudi scHrickx-guinée

Vorig jaar was het woon/winkelpand Kerkstraat 
13-15 in de zomer ruim zes weken door 
steigerdoeken aan het oog onttrokken vanwege een 
ingrijpende restauratie van de voorgevel. Na 115 
jaar was dat, ondanks een grondige opknapbeurt 
in 1983, hard nodig. Vanaf augustus 2017 staat 
het huis er weer in volle glorie bij, een mooi 
aanleiding om de historie van deze plek eens te 
belichten. Enigszins wrang is dat het jaar 2017 ook 
het overlijdensjaar was van Piet Schrickx, die bijna 
tachtig jaar in dit huis gewoond en ook gewerkt 
heeft. Onderstaand artikel is grotendeels gebaseerd 
op zijn waarnemingen en onderzoek omstreeks 
2004.

Hergebruik van een Winkelpui     HOe een Winkelpui uit de kerkstraat terecHtkWam in de appelsteeg

Afb. 1 Kerkstraat 13-15

Afb. 2 Kerkstraat 13-15 

vóór 1901 
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gewerkt en had kort tevoren, in 1883, diens huis 
aan het Grote Noord 40 met timmermanswerkplaats 
aan het Nieuwe Noord overgenomen. Dankzij het 
feit dat het monumentale St.-Jansgasthuis slechts 
een paar huizen verder staat, is in de begintijd van 
de fotografie ook de door Woesthoff gesloopte gevel 
op de gevoelige plaat vastgelegd (afb. 3). Links 
is Kerkstraat 15 te zien. De winkel gaat, zoals in 
de 19e eeuw gebruikelijk was, schuil achter een 
woonhuisachtige onderpui.

Cornelis van Büchem zet de zaak voort
De foto met de nieuwe gevel (afb.2) moet na 
het overlijden van Cornelis Woesthoff gemaakt 
zijn, want niet hij poseert in de deuropening 
van de winkel, maar Cornelis van Büchem. 
Die was in 1887 op achttienjarige leeftijd uit 
Haarlem naar Hoorn gekomen om als inwonende 
winkelbediende en tabakskerver in de zaak van 
het kinderloze echtpaar Woesthoff te werken. Als 
Cornelis Woesthoff in 1895 overleden is, richt 
zijn weduwe, Wilhelmina Orbons, met Cornelis 
van Büchem een firma op. Cornelis is voor een 
vijftigste deelgenoot, hij krijgt jaarlijks 4 % van de 
zuivere winst met kost en inwoning. Vier jaar later 
overlijdt Wilhelmina. In haar testament legateert 
zij aan haar medefirmant de twee panden en de 
winkeltoebehoren tegen inbreng van 10.000 gulden 
die aan nader omschreven rooms-katholieke goede 

doelen in Hoorn moeten worden besteed. Was haar 
man eerder dan zij overleden, dan was hetzelfde 
gebeurd, zo staat in zijn in 1894 opgemaakte 
testament. Tevoren had het echtpaar dit blijkbaar 
met elkaar, en ongetwijfeld ook met Cornelis van 
Büchem, besproken. Die zet de zaak voort en 
handhaaft de handelsnaam Woesthoff. De foto 
lijkt bij een feestelijke gelegenheid gemaakt te zijn. 
Daarvoor komt de bedrijfsovername in 1899 het 
meest in aanmerking.

Nieuwbouw in 1901
Cornelis van Büchem besluit de zaak gelijk maar 
grondig aan te pakken: in 1901 laat hij beide 
panden slopen en er één groot nieuw pand bouwen. 
Hiervoor neemt hij een architect in de arm. Dat hij 
Piet Snel kiest, die zich inmiddels van timmerman 
tot architect heeft opgewerkt, is voor de hand 

Hergebruik van een Winkelpui     HOe een Winkelpui uit de kerkstraat terecHtkWam in de appelsteeg

Afb. 3 Kerkstraat en 

Kerkplein westzijde vóór 

1884 (Collectie RCE)

Afb. 4 Noodwinkel aan 

het Kerkplein 1901-1902
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op het Kerkplein laten zetten. Het liefst, zo schrijft 
hij in zijn aanvraag, zo dicht mogelijk tegen het 
hek van de woning van de burgemeester. Bedoeld 
is het woonhuis van burgemeester Zimmermann 
(Kerkstraat nr. 10). Toestemming wordt verleend 
op voorwaarde dat er nieuw hout gebruikt wordt. 
De precario bedraagt twee en een halve cent per 
m2 per kwartaal. Bijzonder is dat een foto van de 
noodwinkel bewaard is gebleven (afb.4). We zien 
hierop in de deuropening opnieuw Cornelis van 
Büchem. Op de achtergrond is nog net de Grote 
Kerk zichtbaar en geheel rechts het hekwerk van 
de tuin van Kerkstraat 10. Als we de foto van de 
noodwinkel vergelijken met die van het oude pand, 
zien we dat aan de voorwaarde voor de bouw ervan 
niet geheel wordt voldaan. Als voorgevel voor de 
noodwinkel gebruikt hij de gesloopte winkelpui: 
links en rechts twee pilasters, ter weerszijden van 
de deur twee slanke driekwart-zuilen met ionische 
kapitelen, de puibalk met reclame en de letters 
W en H. Zelfs de jaloezieën zijn meeverhuisd en 
vermoedelijk ook het winkelinterieur. Nu was de 
winkelpui ook maar zeventien jaar oud en dus nog 
goed bruikbaar.

De winkelpui van Appelsteeg 4
Op 19 oktober 1901 legt Anna Maria Schermer, 
de verloofde van Cornelis van Büchem, de eerste 
steen voor het jugendstilpand en in mei 1902 is 
de bouw voltooid. De noodwinkel met de oude 
pui heeft zijn dienst gedaan en wordt afgebroken. 
Het lot van afgedankte winkelpuien is dan meestal 
de vuilnisberg. Speurtochten door de stad naar 
een vergelijkbare 19e-eeuwse winkelpui leverden 
echter een opmerkelijk resultaat op. Binnen 125 
meter van de Kerkstraat, in een straat waar geen 
winkel meer te bekennen is, staat een woonhuis 
met een winkelpui die volkomen identiek is aan de 
oude van Kerkstraat 15, en wel aan de Appelsteeg 
op nummer 4. In het basement staat het jaartal 
1884, het jaar waarin Cornelis Woesthoff een 
nieuwe gevel voor zijn pand liet zetten. Een 
logische gedachte zou kunnen zijn dat in dat jaar 
twee gelijksoortige puien bij twee verschillende 
bouwopdrachten gebruikt zijn. Onderzoek naar 
de bouwgeschiedenis van Appelsteeg 4 vertelt 
echter een ander verhaal. In 1903 laat de eigenaar, 
P. Vlekke, kastelein van café 't Vosje aan Roode 
Steen 2, namelijk het woonhuis aan de Appelsteeg 
slopen en er een woon/winkelpand neerzetten. Het 
jaartal 1884 is dus misleidend. Het kan niet naar de 
bouw van het huis verwijzen. De enige verklaring 
is dat de aannemer een oude winkelpui hergebruikt 

liggend. Piet was een goede vriend van de familie 
Woesthoff. Cornelis Woesthoff was getuige geweest 
bij het huwelijk van Piet en die was op zijn beurt als 
getuige bij notariële zaken van de familie Woesthoff 
opgetreden. Samen met hoofdonderwijzer Brom 
regelde hij ook de afwikkeling van de erfenis van 

de weduwe Woesthoff. Het opmerkelijke feit doet 
zich voor dat voor de bouw van het door hem 
als architect ontworpen pand in 1901 de gevel 
die hij zelf zeventien jaar ervoor als aannemer 
gebouwd had, moet sneuvelen. Het bouwproject 
wordt gegund aan de jonge aannemer Volkert 
Deen, die op zijn beurt later als architect in Hoorn 
werkzaam zal zijn.

Een noodwinkel
De zaken van Van Büchem moeten tijdens de bouw 
echter wel doorgaan. Daarom wil hij een noodwinkel 

Afb. 5 A.M. Schermer 

legt in 1901 de eerste 

steen voor het nieuwe 

pand, Kerkstraat 13-15. 

In de raamopening 

v.l.n.r. vader Van 

Büchem, C. van Büchem 

en aannemer V. Deen. 

Tegen de deurpost leunt 

architect P. Snel
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heeft. Die kan in geen geval van het oude huis van 
Appelsteeg 4 zijn, want dat was een woonhuis. Het 
kan niet anders dan dat het de gesloopte pui uit 
de Kerkstraat is. De verbindende schakel tussen 
beide adressen is de aannemer. In datzelfde jaar 
1903 laat Cornelis van Büchem namelijk de schuur 

achter op zijn erf aan het Glop slopen en er een 
groot pakhuis bouwen waarin hij onder andere de 
koffiebranderij wil onderbrengen. Het indienen 
van de bouwaanvraag laat hij over aan Volkert 
Deen. Meester timmerman, zo betitelt die zichzelf. 
Wie de aannemer van Appelsteeg 4 is, valt uit de 
bouwaanvraag niet op te maken, aangezien eigenaar 
P. Vlekke die zelf geschreven heeft. Toch moet dit 
Volkert Deen geweest zijn, want het handschrift 
op de bouwtekening van Appelsteeg 4 blijkt met 
dat op de bouwaanvraag van het pakhuis aan het 
Glop overeen te komen. Volkert Deen was dus niet 
alleen de aannemer maar ook de ontwerper van dat 
pand. Daarbij heeft hij blijkbaar gebruik gemaakt 
van de oude winkelpui uit de Kerkstraat. Achter de 
etalageramen kwamen overigens andere producten 
te liggen: P. Vlekke verhuurde Appelsteeg 4 aan 
kaashandelaar Andries Baart.
Hoewel de oude winkel van Woesthoff aan de 
Kerkstraat al meer dan 115 jaar is verdwenen, 
bestaat de winkelpui uit 1884 dus nog steeds. Na een 

tijdelijk gebruik als pui in een noodwinkel belandde 
deze in de Appelsteeg. De pui heeft bij de plaatsing 
in 1903 en bij latere herstelwerkzaamheden slechts 
enkele kleine wijzigingen ondergaan. Tegenwoordig 
hoort deze niet meer bij een winkel, maar bij een 
woning. Het hout is wit en het natuursteen donker 

geverfd, maar verder oogt de pui
nog altijd zoals die was toen Cornelis van Büchem 
een foto liet nemen met zichzelf in de deuropening.
 
Met dank aan mevr. A.M. Sjoerdsma – van Büchem 
voor het ter beschikking stellen van de foto 's van de in 
1901 afgebroken panden, de noodwinkel en de legging 
van de eerste steen.

Bronnen
WFA, NNA II inv.nr. 136, testament C. Woesthoff, 1894.
WFA, NNA II, inv. nr.138, vennootschap Orbons en Van Büchem, 1895.
WFA, NNA II, inv. nr. 154, testament W. Orbons, 1898.
WFA, NNA II, inv. nr. 153, akte van scheiding W. Orbons, 1899.
WFA, NNA , notaris B. Janssen, nr. 1490, akte koop Grote Noord
WFA, 1701-14, inv. nr. 71, dienstbodenregister Hoorn, 1870–1880.
WFA, GAH, 0349-208, vergunning verbouw Kerkstraat 15, 1884.
WFA, GAH, ingek. stukken 1884, nr. 440, bouwaanvraag Kerkstraat 15.
WFA, GAH, inv. nr. 1087, bouwaanvraag noodwinkel, 1901.
WFA, GAH, ingek. stukken 1903, bouwaanvraag pakhuis Glop.
WFA, GAH, ingek. stukken 1903, bouwaanvraag Appelsteeg 4.

Afb. 6 Appelsteeg 4 rond 

1960 

(Bureau Erfgoed Hoorn)

Afb. 7 Appelsteeg 4 

(Bureau Erfgoed Hoorn)
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Nou was daar en er is nog de Westerpoortsgracht 
met aan de overkant de Westersingel, vroeger 
Jodensingel met Jodenkerkhof. Daar heb ik voor 
het eerst op een blaasinstrument geblazen. Want 
daar stonden vroeger de tamboer- en hoornblazers 
van het garnizoen, dat vroeger naar Hoorn kwam 
om te oefenen en dan mocht ik ook weleens een 
keertje zo'n hoorn blazen. Daar was ook het Witte 
Paard, de molen van Nieuwpoort, de ijsfabriek, 
even verder de molen van Balk en de boerderij van 
De Boer. Dat is nu allemaal bij de wijk Grote Waal. 
O, wat is dat veranderd!'

('t Witte Paard, ooit uitspanning en stal voor vee dat 
na de verkoop wachtte op de export. Waar later door 
Dansschool Verbiest, de voornamelijk katholieke jeugd, 
de grondbeginselen van de foxtrot werd bijgebracht. 
Het pand werd in 1964 door de gemeente aangekocht. 
En niet zonder bijbedoeling, want het jaar daarvoor 
had de gemeenteraad het uitbreidingsplan 'De Grote 
Waal', de eerste grote naoorlogse stadsuitbreiding, 
aangenomen. De Grote Waal werd in de volksmond 
ook wel 'Bonanzadorp' genoemd, vanwege de nogal 
nadrukkelijk in het zicht staande houten schuurtjes. 
Bijnamen, daar zijn Horinezen trouwens goed in. Bij 
het renoveren van het havenkwartier kwamen veel van 
de oorspronkelijke binnenstadsbewoners terecht in een 
gedeelte van Hoorn achter de Venenlaan, wat al snel als 
de Mau Maubuurt werd aangeduid).

'Maar we gaan weer door. Op de hoek Kleine 
Noord, Scharloo was de uitspanning van Bakker, 
even verder van Couvert en dan was er nog 

gerard stam, beWerkt dOOr cHris HOlman

Een poosje geleden ontving de redactie een 
uitgebreid stuk van Cor Dol. Zijn grootvader, 
Gerard Stam (van 1899), schreef in de jaren 
tachtig in het Liorne Journaal voor de bewoners 
van het voormalige Liornehuis over zijn 
herinneringen aan Hoorn uit de periode 1910 
-1914, waar hij als kleine jongen woonde. Een 
kostelijke schets van het leven in de Hoornse 
binnenstad in die jaren. 
Bijna 40 jaar nadat de heer Stam zijn herinneringen 
aan het papier toevertrouwde, is het Hoorn uit 
zijn jeugd, veranderd, gegroeid, en kwamen er 
nieuwe dingen bij. Chris Holman (van 1941) liep 
de verhalen door aan de hand van zijn geheugen en 
met hulp van de vele uitgaven van Oud Hoorn uit 

zijn boekenkast. En voorzag het van een herkenbaar 
tintje. Zijn aanvullingen zijn cursief aangegeven.

'Als je tachtig geworden bent, dan gaat er weleens 
wat in je kopje om over vroeger toen je nog klein 
en jong was van 6 tot 10 jaar. Nou zal ik u niet 
vertellen mij allemaal overkomen is of hoeveel 
keer ik te water gezeten heb. Nee, ik zal u wat 
vertellen over de wijk waar ik geboren ben. Nu ik 
ben geboren op de Dubbele Buurt. Dat is een buurt 
waar vroeger de bodes stonden. Daar stonden vijf 
kleine huisjes en in één daarvan ben ik geboren. 
Nu zijn ze weg voor het verkeer. Er stonden op 
die buurt veel huiden- en wolpakhuizen van 
Trompetter en Boom. Van die laatste herinner ik mij 
dat als je een kat had en je wilde er van af, dan ging 
je met de kat in de zak naar Boom. Die voelde even 
met zijn klomp waar de kop van de kat zat en pats, 
een 50 ponds gewicht erop en het was gebeurd. En 
je kreeg nog twee kwartjes voor het huidje. Eng he? 

verHalen Over HOOrn: van Wat eens  Was en Wat veranderde (deel 1)
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De Roskam op de Noorderveemarkt, waar je nu 
Chinees kunt eten. Daar kwamen de boeren met 
hun paard en kar naar de stad. Naast de oude 
paardenstallen op de Dubbele Buurt en Scharloo, 
was er ook nog op het Breed de winkel van Jacob 
Blokker, 't Onvolmaakte Schip en de grote pomp 
midden op straat.'

(Op het Breed 22 en later ook nr. 24 werd de bakermat 
gelegd van het Blokkerconcern. Al snel werd ook het 
pand Breed 12 aangekocht om als opslagruimte te 
fungeren. Dit laatste pand is later door de familie 
Blokker aan de Vereniging Oud Hoorn geschonken en 
is nu in gebruik door het tekengenootschap Debutade. 
't Onvolmaakte Schip ooit paardenstal en logement 
werd tweemaal door de rode haan geteisterd. De eerste 
keer, in 1964, brandde het volledig af. Na de tweede 
catastrofe werd op de hoek van het Breed een complex 
met winkels en appartementen gebouwd. De pomp 
die vroeger op het Breed stond zou, – zo wordt door 
Horinezen, (niet gespeend van enig chauvinisme), 
verondersteld –, de oorsprong zijn van het gezegde; 
'loop naar de pomp!' Waarover Wikipedia toch iets 
anders te melden heeft. Wat voor zeker kan worden 
aangenomen is dat die uitdrukking na de oorlog 
gebruikt werd in de bevrijdingsrevue 'Het gaat goed', in 
de scene: 'Loop naar de pomp van het Breed'). 

'Daar stonden ook al die bodes uit de omtrek, uit 
ieder dorp een of twee. Om er een paar te noemen 
Molenaar (Berkhout), De Boer (Hauwert), Groot 
(Spanbroek), Flietstra en Meester (Medemblik), 
Geus (Twisk), Ruiter (Enkhuizen) enz. Maar we 

gaan weer verder kijken. De Westerdijk op naar 
het badhuis, niet wat er nu staat, maar dat zwart 
geteerde houten gebouw, waar je voor twee cent 
kon zwemmen met een zwembroek te leen. Fijn 
hoor zo´n natte zwembroek van een ander.'

(Bedoeld wordt het 'Witte Badhuis', zoals dat in de 
volksmond werd genoemd. Ook nog na de rigoureuze 
renovatie in 1978, waarbij de geur van geteerd hout 
en ook het 'pierenbadje' verdween. Het maakte plaats 
voor een veel groter openluchtzwembad met gezuiverd 
water. Dit was mogelijk geworden door het complex uit 
te breiden met de grond van de naast gelegen speeltuin 
Zon en Vreugde. Het badhuis werd in 1988 gesloten 
vanwege gemeentelijke bezuinigingen. Van de drie 
zwembaden moest er een verdwijnen. Een beslissing die 
nog steeds bij elke mooie zomerdag wordt betreurd. In 
1991 werd dit in vele opzichten unieke bad gesloopt om 
plaats te maken voor de huidige Schouwburg). 

'Dan was daar ook de Weel met de aanlegplaats voor 
de trekschuit naar Amsterdam. Wat hebben we daar 
fijn op schaatsen gereden van de Westerpoortsgracht 
door de Weel naar de Wijde Weel en verder. Wij 
konden ook op de Zuiderzee (nu IJsselmeer) 
schaatsen, maar dat ging niet gemakkelijk, want de 
kanten waren altijd open door het getij en over de 
trap kostte geld en dat had ik niet.' 

(De naam IJsselmeer is ingevoerd na de voltooiing van 
de Afsluitdijk in 1932. Na de aanleg van de polders 
Noordoostpolder en Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland, 
was het plan vervolgens de Markerwaard aan te 
leggen, waardoor o.a. het Hoornse Hop vrijwel zou 
verdwijnen. Na een aanvankelijke apathische houding 
van de gemeente Hoorn, is dat plan uiteindelijk na 
veel protesten, o.a. door Hoornse watersporters, nooit 
doorgegaan. Na de aanleg van de Houtribdijk tussen 
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Vosje van Galensloot, die had ook een stalhouderij. 
We staan nu voor het hotel De Toelast van Nooi 
met daarnaast De Valk van v.d. Berg. Daarnaast 
café Sopar en op de andere hoek van de Kleine 
Havensteeg een wagenmaker en verder Masteling 
de smid.'

(Niet alleen de Proostensteeg maar ook de Kuil maakte 
deel uit van dit typisch oud-Hoornse, maar vervallen 
gebied. De Kuil begon bij de Westerdijk en liep parallel 
aan de Proostensteeg naar het Achterom. In 1967 werd 
op die plek het bejaardentehuis- zo werd dat in die jaren 
nog genoemd – 'Westerhaven' gebouwd. Hiervoor werd 
een aanzienlijk deel van de oude bebouwing, met veel 
inmiddels onbewoonbaar verklaarde woningen, gesloopt 
waardoor alleen nog Kuil 32 als rijksmonument over 
is).

'Aan de overkant Zaal, de biertapper en café Houter. 
Daartegenover op de hoek Leeuw de strohandel 
met op de andere hoek Tros de sleper. Verderop de 
stallen van Groot de sleper en tegen de dijk café De 
Zon van Van Deursen. We gaan nu de dijk over naar 
de Haai of Visserseiland naar de houtzaagmolen 
van Zijp en veel visrokerijen. Nu lopen we over 
de dijk langs het Achter op 't Zand en zien aan 
de overkant de Krententuin, waar drankzuchtigen 
werden opgesloten.'

(Tot 2003 heeft dit complex van pakhuizen en magazijnen 
dienst gedaan als gevangenis. Tussen 1886 en 1932 
werden de panden ook gebruikt als rijkswerkinrichting, 
waar o.a. krenten werden gesorteerd. Tot op vandaag 
wordt het complex in de volksmond de 'Krententuin' 
genoemd. Er wordt ruimte geboden aan het museum 
van de Twintigste Eeuw, filmtheater, bistro, kantoren en 
een centrum voor historisch erfgoed m.b.t. vaartuigen. 
Ook al heb je niks op je geweten, de exploitant van bistro 

Enkhuizenen Lelystad, veranderde de naam IJsselmeer 
in Markerwaard. Een naam die, in elk geval niet in 
Hoorn, is ingeburgerd. Horinezen spreken nog steeds 
over 'we gaan even een rondje langs het IJsselmeer 
doen', als ze een wandeling langs Westerdijk en haven 
bedoelen).

'We gaan weer terug naar Hoorn. We gaan een 
wandeling maken in die jaren door Hoorn-Zuid. 
We beginnen op de Kaasmarkt, waar donderdags 
het hele plein vol stond met stapels kaas, die daar 
verkocht en gekeurd werden. Ze werden gewogen 
in de Waag, die er nu nog staat en die in die 
tijd gerestaureerd is. Nu gaan we het plein even 
rond, het café Engelsman, waar nu de Winston 
bioscoop is. Dan de winkel van Potgieser en het 
burgemeesterhuis, het Westfries Museum waar nu 
het kantongerecht is gehuisvest.' 

(Nog een niet uit te bannen benaming. Zoals vele 
ouderen spreekt de schrijver over de Kaasmarkt, terwijl 
de Roode Steen wordt bedoeld. Het Winston theater is 
in april 2000 afgebrand. De Hoornse jeugd genoot hier 
in de vijftiger jaren 's zondagsmiddags van de films 
van Roy Rogers en zijn legendarische paard Trigger of 
van Abott en Costello. De bioscoop werd na de brand 
niet herbouwd, op deze plek zijn verschillende cafés 
herrezen met daarboven luxe appartementen. Het 
burgemeestershuis is jarenlang in gebruik geweest door 
de Rozenkruisers en wordt binnenkort bij het Westfries 
museum getrokken).

'We gaan nu even de Proostensteeg in en zien daar 
de Diaconie (nu Westerhaven) daar tegenover de 
winkel van pinkenbakker Zwaan (een pink was een 
lange reep koek, apart recept en erg taai en kostte 
maar 1 cent). Nu weer terug naar de Kaasmarkt 
en daar vinden we op de hoek van het West café 't 

Jaren  '30, Visserseiland
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Hemels stelt gasten in de gelegenheid te overnachten in 
een gerenoveerde cel. Tegen betaling, dat wel …..).

'We zijn nu op het Hoofd beland en zien de 
Hoofdtoren. Daar tegenover op de hoek café Het 
Wapen van Westfriesland (nu de Volendammer). 
Daarachter de Jodenkerk, daartegenover de 
houtfabriek van Jonkman. Weer terug op de hoek 
café Haarsma (later Wijnstok), niet te vergeten 
het houten Hoofd (dat in de oorlog is opgestookt 
in de kachel). Dan de visafslag en de sas met 
loopbruggetje. Langs de Veermanskade liggen veel 
botters van verschillende vissers, bijvoorbeeld van 
de Lijster (leugenaar), de Splinter enz. (bijnamen). 
En waar nu al die mooie gevels zijn, waren 
toen allemaal kaaspakhuizen, waar veel mensen 
werkten. Kaasrotten noemden ze die toen. Nu gaan 
we de Nieuwendam op met aan de overkant het 
Venidse met grasveld, waar weleens een muziektent 
stond. Op de Nieuwendam alweer twee cafés van 
Alkema en van Volkers en op de Vismarkt een café 
met slaapsteden, daar sliepen altijd zwervers en 
onbehuisden.'

(Op de kop van de Italiaanse Zeedijk nog steeds twee 
cafés: De Volendammer, dat vorig jaar tot verdriet 
van velen van naam en karakter wisselde en nu als 
Bar en Kitchen Bontekoe door het leven gaat. En 
het Schippershuis, dat model stond voor het lied van 
Vader Abraham, 'Het kleine café aan de haven'. Het 

genoemde logement heeft nog tot in de vijftiger jaren 
bestaan en verleende onderdak aan tal van vogels 
van verschillende pluimage. Op de tentoonstelling van 
Markante portretten in de expositieruimte van Oud 
Hoorn, was een tweetal tekeningen van zo'n bewoner 
opgenomen. Peukie Snel, die op hoge leeftijd met zijn 
kistje garen en band te voet West-Friesland in ging en de 
winst van de dag opdronk in café Maassen, op de hoek 
van het Grote Noord/Breed. Om vervolgens vloekend en 
tierend, richting Nieuwendam te gaan).

'Nu langs de Appelhaven met aan de overkant 
de Bierkade met weer veel kaaspakhuizen 
en timmerman Kaat. We lopen nu tegen het 
belastingkantoor op. Om de hoek, op de 
Korenmarkt ligt aan de kade de Rotterdamse boot, 
de James Lamming en de vrachtboot van Karels. 
Nu alweer een café van Van der Zel, daar tapten 
ze per dag zo'n 30 à 40 liter sterke drank uit aan 
de botenlossers, die altijd tegen het hek van de 
ophaalbrug stonden te wachten op een vrachtje. 
We zijn nu bij de Hoornse boten gekomen, de 
Baron Van Dedem en de Vereniging, die vaarden 
alle dagen op Amsterdam en namen ook passagiers 
mee, 4 uur heen en 4 uur terug.'

(De boten werden vrijwel nooit met die officiële namen 
aangeduid. Er werd gewoon gesproken over de 'Hoornse 
boot'. Deze dienst, waar op de boot plaats was voor 
zo'n 275 tot 300 passagiers, vertrok 's morgens om 7 

1911, Doelenkade met 

de Hoge Brug en de 

Hoornse Boot
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uur uit Hoorn, terwijl rond 17.00 uur de terugreis werd 
aanvaard. Toen werd aangekondigd dat deze dienst, 
met de Baron Van Dedem in 1948 zou stoppen, hebben 
veel inwoners van Hoorn nog snel zo'n reisje gemaakt, 
Zo zag ook ik met eigen ogen dat het verhaal, wat de 
ronde deed, klopte. Bij het passeren van de vuurtoren 
van Marken kwam de vrouw van de vuurtorenwachter 
inderdaad naar buiten om haar tafelkleedje uit te 
kloppen).

'Maar nu weer verder langs de Doelenkade met 
een klein plantsoen, met aan de overkant de 
draaibrug en scheepswerf, het Buitengasthuis met 
op de hoek het Logegebouw. Nu naar het ABC, 
waar je naar het Hollandia sportterrein kon gaan 
(als het tenminste niet onder water stond). Daar 
was ook het schietterrein met kogelvangers en de 
vuilstortplaats van Heiblom (toen nog niet van de 
gemeente). We gaan weer terug langs de Zoutkeet 
en Oosterpoort met op de hoek Kleine Oost café 
Nieuwboer, daar tegenover de kistenfabriek van 
Grafdijk, de houtzagerij van Van Doornink en 
Zuidweg. Met aan de overkant weer twee cafés: Mie 
Singer en de Wed. Blom`. 

(In 1922 verliet Hollandia de gebrekkige velden aan de 
Buitenluiendijk, om naar de Geldelozeweg te verhuizen. 

In 1953 keerde de vereniging terug naar de oude 
vertrouwde grond aan de waterkant waar een geheel 
nieuw sportcomplex was verrezen. Op de velden die 
zij achterliet speelden Zwaluwen´30 en HSV Sport 
nog een flink aantal jaren, voordat daar de eerste 
huizen van de nieuwe wijk Risdam-Zuid verschenen. 
De vuilstortplaats, door Horinezen hardnekkig 'de 
Bult' genoemd waarschijnlijk ingegeven door de hoog 
opgestapelde hoeveelheid huisvuil, lag pal naast het 
woonwagenkamp. Beide verdwenen om plaats te maken 
voor de later gebouwde brandweerkazerne).

'Nu de brug over, even bij de Bossu huizen kijken. 
Op de hoek Grote Oost-Zon alweer een cafe, 
Schellinkhout, met dat mooie oude geveltje. We gaan 
weer terug over de brug langs de Modderbakken 
(nu Vollerswaal) voorbij het werkhuis waar de arme 
mensen erwten en bonen konden uitzoeken. In de 
oorlog was het een opslagplaats van gesmokkelde 
en in beslaggenomen waren. Maar we gaan verder 
langs het militaire hospitaal, naar de Pakhuisstraat, 
nog even op het Jeudje kijken, de melkfabriek met 
aan de overkant de gashouders van de Gasfabriek 
en even terug nu alweer een cafeetje van moeder 
Schoof. Als je daar eens drank moest brengen, liep 
ze in haar ondergoed. Ik vond dat maar raar en wist 
toen nog niet waar dat voor was. Nu weet ik het 
misschien wel.'

(In de tachtiger jaren was er veel discussie over hoe het 
Jeudje en de Vollerswaal, die een troosteloze aanblik 
boden, moesten worden gerenoveerd. Na veel geharrewar 
en onderling wantrouwen tussen bewoners en gemeente, 
kwam er vanuit 'het Komitee van Buurtje tot ABC' een 
gedegen 3-puntenplan. Versterken van de woonfunctie, 
bewaren van de historische stedelijke schoonheid en 
bouw van een parkeerterrein. Na overeenstemming 
ging de realisatie van de parkeergarage niet zonder 
slag of stoot. Nadat de laatste bedrijven van het Jeudje 
waren vertrokken, lieten zij het terrein achter met een 
sterk verontreinigde bodem. Goede raad was duur. De 
kosten om er een schoon bouwterrein van te maken 
bedroegen maar liefst 5 miljoen gulden. Het heeft enige 
jaren geduurd totdat het besef doorkwam dat grond 
waarop een parkeergarage met daar bovenop huizen, 
niet aan dezelfde eisen hoefde te voldoen als grond voor 
een volkstuintje). 

'Ik zou nog veel meer kunnen vertellen, ik stop. 
Tot een volgende keer.' Zo besloot de heer Stam het 
eerste deel van zijn wandeling door het Hoorn van 
1910-1914. 
Wordt vervolgd.

Hoorn Slapershaven
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geschiedenis in het Nederland van toen, en in het 
bijzonder die van Westerblokker en omgeving, 
worden belicht. Speciale aandacht zal worden 
besteed aan de jarenlange twist tussen Ooster- en 
Westerblokker die aan de bouw van de kerk vooraf 
ging. 
Nu 'De Michael' sinds 2014 zijn torenspits weer 
terug heeft en er vanaf de buitenkant weer uitziet 
zoals deze decennialang de hoofdstraat sierde, is 
de kerk opnieuw een blikvanger in Westerblokker 
geworden. 

Dit rijk geïllustreerde boek is geschreven door 
Laura Jonkhoff in samenwerking met Willeke 
Jeeninga met bijdragen van Nico Happé, Jan van 
der Heijden en van de in november 2017 overleden 
Henk Overbeek. Stichting Stadsherstel Hoorn en 
Publicatie Stichting Bas Baltus (PSBB) dragen zorg 
voor de uitgave van het boek. De winkelprijs zal 
e20,- bedragen, maar als u vóór 1 augustus 2018 
inschrijft, betaalt u slechts e15,-. Voorintekening 
is mogelijk via de website van de Vereniging Oud 
Hoorn: www.oudhoorn.nl. Wanneer u het boek per 
post wilt ontvangen, betaalt u e5,- meer.  
Uw betaling, met vermelding van uw naam of de 
naam voor wie u betaalt, naar rek. nummer van 
Publ. St. Bas Baltus te Hoorn, IBAN NL 56 RABO 
0329 7027 26, o.v.v. Michael dient vóór 1 augustus 
binnen te zijn. Daarna is de prijs e20,-. 
Bovendien zal bij voorintekening uw naam in 
de lijst van intekenaren in het boek worden 
opgenomen. Vermeld uw naam en woonplaats 
alstublieft duidelijk op het aanmeldingsformulier 
van de website. 

r ita lOdde-tOlenaar    

In september 2018 verschijnt het boek waarin 
de geschiedenis van de negentiende-eeuwse 
Michaelkerk in Westerblokker en de parochie Sint 
Michael wordt beschreven. 

Aan de hoofdweg van Westerblokker staat een 
eenvoudige, maar stijlvolle kerk. Dit negentiende-
eeuwse kerkgebouw heeft 120 jaar lang een 
belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven van 
de katholieke gemeenschap van het dorp. Nadat 
de kerk begin jaren zeventig werd verlaten, heeft 
'De Michael' lange tijd als tapijthal dienst gedaan 
en daarna jarenlang leeg gestaan. Restauratie was 
hard nodig toen Stichting Stadsherstel Hoorn het 
gebouw in 2013 kocht. Nu de restauratie in volle 
gang is en het gebouw geschikt wordt gemaakt 
voor verhuur aan een reclamebedrijf, is er een 
goede aanleiding om in de geschiedenis van deze 
waterstaatskerk van architect Theo Molkenboer te 
duiken. Bij een boek over een dergelijk gebouw 
hoort natuurlijk niet alleen het verhaal van de bouw 
van de kerk, de architect, de verbouwingen en de 
reparaties, maar ook de verhalen en herinneringen 
van de parochianen en inwoners van Westerblokker 
zelf. Zij zullen dan ook uitgebreid aan het woord 
komen. Niet in de laatste plaats zal de katholieke 

de micHael
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Het jaar 1930 is in West-Friesland belangrijk 
geweest voor de voetbalsport. In dat jaar kwamen 
de (vaak katholieke) dorpen wat betreft de sport 
daadwerkelijk tot leven. In bijna ieder dorp werd 
wel een voetbalvereniging opgericht of probeerde 
men dat. Zo ook in Zwaag. Aangezien de grote 
meerderheid van de inwoners van het dorp 
katholiek was, werd het RKVV Westfriezen. Nauw 
bij de oprichting waren betrokken de heren K. 
Duives (voorzitter), C. Bennis, C. van Diepen, Bizot 
(penningmeester), P. Schipper en A. Gitzels. 

Middenstanders
Als katholieke vereniging had men zich aangemeld 
bij de RK DHVB (Rooms Katholieke Diocesaanse 
Hoornse Voetbalbond). Het eerste veld aan de 
Balkweide, werd beschikbaar gesteld door Gert 
Schouten en was blijkbaar vlak en groot genoeg. 
De familie Koeman verzorgde de wasgelegenheid 
(een grote teil met koud water). Omkleden deed 

men in het café Het Grauwe Paard. Voor de 
wedstrijden diende het veld te worden ontdaan 
van uitwerpselen van de daarop lopende dieren 
(schapen). Bij de geboorte van de vereniging waren 
middenstanders met initiatief belangrijk. Ze wisten 
de pen te hanteren, ontmoetten veel mensen 
en wisten wat er leefde in de gemeenschap. Zo 
wist een van de eerste besturen, bestaande uit de 
heren Jong, Duyves, Bizot en Koedooder, de eerste 
echte shirts en broeken te regelen. Zij stonden 
na het regelen van een bankkrediet garant voor 
de bestelling bij Piet de Groot (de toenmalige 
'lappiespoep'). Als clubkleur werd gekozen voor 
de pauselijke combinatie van geel en wit verticaal 
gestreept. Dat zou volgens ingewijden meer 
voetbalzegen brengen. 

Luxe kleedkamers 
In de eerste officiële wedstrijd (competitie 4e klasse 
M) tegen SDO, de voorloper van RK EDO, traden de 
West-Friezen als volgt aan: De Jong, P. Beemster, N. 
Beemster, Ooijevaar, P. Schoutsen, J. Schipper, Van 
Westen, P. Keizer, meester Joosten, D. Groot en Van 
Nieuwburg. Na twee jaar Balkweit werd een nieuw 
veld aan de Dorpsstraat betrokken. Het voetbalveld 
van West Friezen lag achter de tuinbouwschool 
en zou tot 1965 dienst doen. In dat jaar werd het 
huidige complex Het Krijt in gebruik genomen. Het 
nieuwe veld met de voor die tijd luxe kleedkamers 
en een kleine maar o zo karakteristieke tribune werd 
ingezegend door pastoor Adam van der Horst, die 
wel als voorwaarde stelde dat elke speler een eigen 
kleedhokje had; gezamenlijk onder de douche kon 
nog geen genade vinden in zijn ogen. Hij kon zijn 
'eisen' ook stellen, want pastoor en kerkbestuur van 
Zwaag stonden garant voor het project.

Westfriezen kreeg de steun van pastOOr  van der HOrst en kerkbestuur

Seizoen 1930-1931
4e klasse M
Stormvogels 10-17 36:6; Wit Rood 10-15 24:14; De 
Streekers 10-12 27:23; De Blokkers 10-9 15:23; SDO 
10-7 26:36; West Friezen 10-0 7:33. West Friezen 2 en 
West Friezen 3.

Seizoen 1931-1932
4e klasse A
Wit Rood 14-23 45:13; West Friezen 14-22 35:17; 
SDO 14-18 38:25; De Streeks 14-18 32:22; WFC 
14-11 22:40; De Blokkers 13-8 26:32; St. Bavo 13-6 
17:35; De Zouaven 14-4 12:43. West Friezen 2. 

Seizoen 1932-1933
4e klasse B
De Blokkers 8-11 32:14; SDO 8-10 28:21; REO 8-9 

15:16; West Friezen 8-6 13:22; St. Bavo 8-4 11:36. St. 
Jan teruggetrokken. West Friezen 2 en West Friezen 3.

Seizoen 1933-1934
4e klasse A
West Friezen 14-24 73:18; St. Bavo 14-23 74:23; 
VCA 14-21 41:24; WFC 14-13 30:40; Woudia 14-12 
34:47; De Meeuwen 14-8 34:57; St. Jan 14-5 16:55; 
Strandvogels 14-4 20:58. West Friezen 2.

Seizoen 1934-1935
3e klasse A
St. Bavo 16-25 58:32; Union 16-22 46:26; VVW 16-18 
37:27; EDO 16-17 43:36; De Blokkers 16-17 39:39; 
Victoria 16-15 33:46; De Zouaven 16-13 43:41; West 
Friezen 16-11 35:58; DVO 16-6 31:60. West Friezen 2.

Een van de oudste foto’s 

van West Friezen. Deze 

mannen zetten de eerste 

voetbalschreden op de 

Balkweide
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Feestje voor het dorp
Vanaf het seizoen 1930-1931 werd deelgenomen 
aan de competitie. In dat eerste voetbaljaar met 
maar liefst drie teams. Het enthousiasme voor 
voetbal in Zwaag mocht er dus zijn. Het seizoen 
1933-1934 werd besloten met de eerste plaats 
in de 4e klasse A der DHVB. Tegenstanders dat 
voetbaljaar waren St. Bavo, VCA, WFC (De Weere), 
Woudia, De Meeuwen, St. Jan en Strandvogels. 
Na de daaruit volgende promotie naar de 3e 
klasse A speelde Westfriezen tot het seizoen 
1939-1940 in Noodcompetitie E van afdeling 
Noord. De wedstrijden thuis (competitie, beker 
en vriendschappelijk; al met al een stuk of vijftien 
van het eerste elftal) waren een feestje voor het 
dorp. Vaak ging men om de aandacht te vestigen in 
optocht naar het veld. En ongetwijfeld werd er na 
afloop genoten van een drankje.
De oudst bewaarde notulen (ledenvergadering) 
dateren van augustus 1946. Waarschijnlijk zijn de 

notulen van eerder zoek geraakt. Het waren volgens 
het jubileumboek ter ere van 75 jaar Westfriezen 
ook geen boeken vol. Men vergaderde een keer of 
vier tot zes per jaar en dit werd doorgaans keurig 
vastgelegd. De regelmaat van de vergaderingen 
hield uitsluitend verband met het feit of er iets te 
bespreken was.

Westfriezen kreeg de steun van pastOOr  van der HOrst en kerkbestuur

Seizoen 1935-1936
3e klasse A
VVW 12-21 55:9; EDO 12-19 55:22; De Zouaven 12-13 
28:25; De Blokkers 12-12 27:34; DVO 12-9 30:49; VCA 
12-5 27:53; West Friezen 12-5 20:50. West Friezen 2 
teruggetrokken uit de competitie. 

Seizoen 1936-1937
3e klasse A
SEW 14-23 45:17; De Zouaven 14-20 39:24; EDO 14-19 
35:22; WFC 14-16 29:12; West Friezen 14-11 28:40; 
Woudia 14-10 28:49; Strandvogels 14-7 17:32; DVO 
14-6 23:48. De Blokkers teruggetrokken. West Friezen 2.

Seizoen 1937-1938
3e klasse A
De Zouaven 14-25 60:17; DVO 14-20 45:30; EDO 

14-18 41:31; West Friezen 14-17 53:37; WFC 14-8 
20:48; Strandvogels 14-7 30:54; WBSV 14-7 37:60; 
Woudia 14-6 33:42. West Friezen 2. 

Seizoen 1938-1939
3e klasse A
Union 14-26 60:19; West Friezen 14-18 60:32; DVO 
14-18 65:38; De Blokkers 14-17 50:40; Strandvogels 
13-12 33:42; EDO 13-7 26:54; Woudia 14-6 31:62; 
WBSV 14-6 22:60. West Friezen 2.

Seizoen 1939-1940
Afdeeling Noord klasse E
VVW 16-28 65:29; Union 16-23 41:22; De Zouaven 
16-23 54:29; SEW 16-15 48:40; De Valken 16-14 
36:39; Spartanen 16-13 30:34; Wit Rood 16-12 38:35; 
VVE 16-5 11:54; West Friezen 16-4 27:68. 

Fanfare St. Caecilia in/bij 

de nieuwe tribune

Bestuur en spelers West 

Friezen midden jaren 

dertig. Staand v.l.n.r. 

trainer Rentenaar, Tinus 

Coffeng, Arie Koedooder, 

Anton Gitzels, Jaap 

‘Mandjes’ Jong, meester 

Jansen, Klaas Duyves, 

André Bizot.

Zittend v.l.n.r. Klaas de 

Hart, Piet Schouten, 

Piet Beemster, meester 

Joosten, Jan de Jong, 

Piet van Nieuwburg, Piet 

van Westen, Dirk Groot, 

Bernard Keizer, Cor Entius 

en Niek Beemster
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roofaanslagen tot ver in het Zuiderzeegebied. In 
deze uitgave worden die acties gereconstrueerd en 
wordt beschreven hoe zwaar de Spaanse koning en 
zijn aanhangers daardoor werden getroffen. Bij de 
geuzenoperaties werd geld buit gemaakt, waarmee 
Oranje's troepen werden betaald. Op het Vlie 
werden de graanschepen tegengehouden die het 
Spaansgezinde Amsterdam moesten bevoorraden. 
Niet alle acties van de watergeuzen slaagden en 
soms werd hun zware verliezen toegebracht, 
zoals het platbranden door de Spanjaarden van 
het oostelijke dorp op Vlieland. Het onderzoek 
van Doedens en Houter brengt deze vergeten 
geschiedenis in beeld. Een van de illustraties in het 
boek toont een detail van het houten paneel Slagh 
van Bossu, dat tegenwoordig in kamer 2.1 van het 
Westfries Museum te bewonderen is. Het toont een 
scene uit de Slag op de Zuiderzee op 11 oktober 
1573, waarbij ook de watergeuzen een belangrijke 
bijdrage leverden aan de overwinningen op de 
vijandelijke vloot. Hierbij ziet u een afbeelding van 
het gehele paneel. Aanvankelijk heeft dit paneel 
gefungeerd als decoratie boven een deurpartij in 
het complex van de Westfriese Admiraliteit, dat lag 
tussen het Kerkplein en de Gravenstraat te Hoorn. 
In de periode 1862-1865 is dit complex grotendeels 
gesloopt voor de bouw van het Stadsziekenhuis. 
Enkele delen van het admiraliteitscomplex zijn nog 
een tijd gespaard en in gebruik gebleven, waaronder 
de betreffende deurpartij. Deze werd dan toch in 
1877 gesloopt en het paneel werd door de sloper 
verkocht aan een geïnteresseerde handelaar, waarna 
het uit Hoorn verdween. In 1985 dook het paneel 
ineens weer op bij een veilinghuis in New York. 
Daar werd het gekocht door Udo Vroom, toentertijd 
directeur van het Zuiderzeemuseum. Zo kwam het 
Hoorns paneel – zie het hoorntje midden bovenaan 
– in Enkhuizen terecht. Er is tot in het begin van 
de negentiger jaren heel wat 'touwtrekkerij' geweest 
tussen partijen in Enkhuizen en Hoorn alvorens 
het paneel tot de vaste collectie van het Westfries 
Museum gerekend mocht worden.

Vervolgens bespreek ik nog een aantal in deze 
periode ontvangen schenkingen. Namens Oud 
Hoorn bedank ik alle gulle gevers van harte. Op 
drie na zijn ze allen woonachtig te Hoorn.
De heer Hans Rijswijk schonk ons een exemplaar 
van de tweede druk van het boek Onder de vlag 
van Jan Pz. Coen uit 1917. De eerste druk van deze 
door Louwrens Penning geschreven historische 
jeugdroman, verscheen al in 1905. Penning (1854-
1927) was een Nederlands schrijver, vooral bekend 

cHrist stOffelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit 
de periode half januari tot en met half april 2018. 
Om te beginnen komen de in deze periode gedane 
aankopen aan de orde.
In de steden die zich in de 20e eeuw tot metropool 
ontwikkelden ontstond een nieuwe menselijke 
mentaliteit en levenswijze. Verschillende 
stadssociologen analyseerden en beschreven dit 
verschijnsel, dat ook in de 20e-eeuwse Nederlandse 
moderne, functionele architectuur en stedenbouw 
een belangrijke rol ging spelen. De Nederlandse 
architect Arnold U. Ingwersen (1882 – 1959) 
schreef hierover een interessante beschouwing, die 
resulteerde in het boek In Holland stond een huis, 
dat omstreeks 1950 verscheen bij Uitgeverij West-
Friesland in Hoorn.

Op 7 maart jl. werd De Watergeuzen. Een vergeten 
geschiedenis, 1568-1575 gepresenteerd. Anne Doedens 
en Jan J. Houter schreven dit boek over de als 
Watergeuzen bekend geworden vrijbuiters uit de 
begintijd van de Tachtigjarige Oorlog. In dienst 
van Willem van Oranje opereerden zij op zee 
en in kustgebieden, vooral het gebied dat we nu 
de Wadden noemen. Doedens en Houter deden 
onderzoek in archieven in binnen- en buitenland. 
Ze troffen daar veel nog ongebruikt archiefmateriaal 
aan. Zij beschrijven wat voor mensen die 
watergeuzen waren en wat ze deden. Hierbij 
besteden de schrijvers ook aandacht aan de grote 
schade die door de watergeuzen werd aangericht in 
het Waddengebied, op het Marsdiep en het Vlie, op 
en bij de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling en 
Ameland. Daar hadden zij hun bases, bijvoorbeeld 
op Vlieland, van waaruit handelsschepen werden 
buitgemaakt en bloedig strijd werd geleverd. 
De watergeuzen pleegden hun plunder- en 

Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn    

Paneel Slagh van Bossu

(collectie WFM)
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van zijn boeken over de Tweede Boerenoorlog in 
Zuid-Afrika.
Zoals vaak het geval is met jeugdboeken uit de 
eerste decennia van de vorige eeuw, is dit boek ook, 
of juist voor volwassenen van nu prettig leesbaar. 
Het is zeer fraai geïllustreerd met een honderdtal 
afbeeldingen naar pentekeningen van de bekende 
tekenaar en illustrator Johan Herman Isings 
jr. (1884-1977). We kregen van Hans Rijswijk 
nog meer interessante zaken, waaronder b.v. de 
Catalogus van de Westfriese Bibliotheek van ir. C. 
Koeman uit 1981 en het Rapport over de Kanalisatie 
van Westfriesland uit 1922.
Vorig jaar juni overleed op 76-jarige leeftijd de heer 
Johan Dooitze Schouw. Wonend in Grootebroek was 
hij 52 jaar lang werkzaam in de bloembollensector, 
voornamelijk als adviseur in West-Friesland. 
Vanaf 1970 werkte Joh. Schouw bijna twintig jaar 
als voorlichter bij het Consulentschap voor de 
Tuinbouw in Hoorn. Dat werk deed hij later nog 
voor andere instanties, maar ook voor particuliere 
klanten. Aan het eind van zijn leven bleek de heer 
Schouw een manuscript te hebben samengesteld 
voor zijn memoires. Het was zijn grote wens 
dat dit als boek zou worden uitgegeven. Met 
het uitgeven van het boek Spreek ik met…de 
voorlichting? Een rondreis langs de Westfriese tuinders 
heeft de Historische Vereniging Oud Stede Broec 
die wens in vervulling doen gaan. Op 9 maart jl. 
ontvingen zoon Emiel en dochter Anne Schouw 
de eerste exemplaren uit handen van secretaris 
Gerard Poelwijk van de historische vereniging. 
Het boek bevat vele prettig leesbare, waargebeurde 
verhalen. Joh. Schouw had een beeldende stijl 
van schrijven met typisch Westfriese humor en 
ondersteund met door hemzelf getekende grappige 
prenten. Verder zijn er in het boek ook een aantal 
mooie gedichten van Joh. Schouw opgenomen. Een 
aantal verhalen is zo grappig dat ze zeker anekdotes 
genoemd mogen worden. Een daarvan is getiteld 
'Spreek ik met de voorlichting?' en heeft tot de titel 
van het boek geleid. Wij kregen ons exemplaar 
geschonken door de heer Piet de Munnik, die – ik 
denk terecht – van mening is dat deze uitgave ook 
in de verzameling van Oud Hoorn thuis hoort. 
Zonder zijn attentie zou het boek wellicht aan mijn 
aandacht zijn ontsnapt.
Van de heer Olivier Havermans kregen wij een 
exemplaar van het door Klaas Norel (1899-
1971) geschreven boek Anthony van Diemen - 
van bankroetier tot landvoogd. In deze in 1942 
verschenen historische roman beschrijft Norel 
leven en werken van Anthony van Diemen (1593-

1645), die vanaf 1636 tot zijn overlijden in Batavia 
succesvol gouverneur-generaal van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie was. Als illustratie ziet 
u een afbeelding van een portretschilderij van 
Anthony van Diemen.
De heer Jaap Zuiker bracht ons een groot plakboek, 
gevuld met knipsels van artikelen uit kranten en 
andere bladen uit 1957 m.b.t. de festiviteiten rond 
600 jaar stadsrechten van Hoorn. Sinds 2007 weten 
we dat 1956 en 2006 eigenlijk de feestjaren hadden 
moeten zijn! Zevenhonderd jaar stadsrechten van 
Hoorn behoort dan ook al in 2056 gevierd worden. 
Wie van ons gaat dat controleren?
De heer Theo Loos schonk ons een flinke hoeveelheid 
interessant materiaal, waaronder de twee deeltjes 
Wat is antiek? van mevrouw Petra Clarijs uit 1958 en 
het informatieve mooie boek Nederlandse bouwkunst 
– een geschiedenis van tien eeuwen architectuur. Dit 
laatste door drie deskundigen geschreven werk 
verscheen in 1995.
De heer Rob Kaptein uit Heiloo bracht ons enkele 
kleine uitgaven over Hoorn en een aantal oude 
ansichtkaarten, die inmiddels aan de werkgroep 
Beeldbeheer zijn doorgegeven. Van de dames Els 
en Lida Caarls, twee in Hoofddorp woonachtige 
zussen, kregen wij een exemplaar van de door 
hen geschreven Kroniek van de familie Caarls. Twee 
eeuwen familiegeschiedenis 1752-1960. Over dit zeer 
interessante, fraai uitgevoerde boekwerk kunt u 
elders in dit kwartaalblad meer lezen.

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

Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn    

Anthony van Diemen, 

G.G. VOC 1636-1645 

(anoniem, collectie 

Rijksmuseum)
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stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
Jaap van der HOut

Achterom 3-5
Dit voormalige Diaconiehuis 

(Rijksmonument) wordt verbouwd tot 

appartementencomplex. Het is een com-

plexe verbouwing waarbij getracht is de 

kenmerkende monumentale details te 

bewaren, waaronder de monumentale 

deuren en de voorgevel. In de achtergevel 

worden gietijzeren roosters geplaatst, in 

de voorgevel worden geen roosters toe-

gepast. De commissie is van mening dat 

deze ingrijpende restauratie en verbou-

wing in nauw overleg met Team Erfgoed 

uitgevoerd dient te worden. Tijdens de 

uitvoering wordt toezicht van de architect 

noodzakelijk geacht.

Achter de Vest

Op de kop van Achter de Vest stond heel 

lang een majestueuze kastanjeboom. Deze 

boom moest vanwege de kastanjeziekte 

gekapt worden. De gemeente zegde toe 

een nieuwe boom te planten. Tot verba-

zing van een buurtbewoonster werd er 

geen boom geplant maar een vuilnisbak. 

Op aandringen van deze buurtbewoon-

ster is de vuilnisbak verplaatst en wordt 

er alsnog een boom geplant. Dit plant-

soen maakt onderdeel uit van een groot 

rijksmonument. Zonder vergunning mag 

het monument niet veranderd worden en 

die vergunning is niet aangevraagd. 

Berkhouterweg 28-30
De gemeente is voornemens om deze 

stolp aan te wijzen als gemeentelijk 

monument. De eigenaren hebben ken-

baar gemaakt dat zij wantrouwend staan 

tegenover deze aanwijzing omdat zij 

vermoeden beperkt te worden in het 

doen van aanpassingen aan het gebouw. 

Team Erfgoed en de eigenaren zullen de 

redengevende omschrijving doornemen 

en waar nodig aanpassen. In de redenge-

vende omschrijving wordt vastgelegd dat 

uitsluitend de monumentale onderdelen 

van de stolp binnen de bescherming val-

len.

Grote Oost 25
De bovenste verdieping van dit gemeen-

telijke monument wordt verbouwd en 

op het dak worden enkele dakkapellen 

geplaatst. 

Grote Oost 53 
Voor dit rijksmonument (voormalig kan-

tongerecht) is wederom een bouwplan 

ingediend. Dit plan betreft het realiseren 

van woonruimte onder de kap. Daarbij 

worden enkele vloerdelen van de vliering 

verwijderd. Deze delen worden op een 

andere plek hergebruikt om de vloer 

dicht te leggen. Een bestaande kraalde-

lenwand wordt opnieuw gebruikt in een 

nieuw te realiseren inbouwkast. Tussen 

wurmt – de horizontale dwarsbalken in 

de kap – en gording – de in de lengte-

richting lopende dragende balken voor 

het dakbeschot – worden dakramen gere-

aliseerd. Hierbij wordt alleen het dakbe-

schot verwijderd. Verder worden er geen 

monumentale onderdelen doorbroken of 

aangetast. Het dak wordt aan de binnen-

zijde geïsoleerd. 

Kleine Oost 13
De garage achter Kleine Oost 13 wordt 

naar achteren toe verlengd. Het aange-

bouwde stuk wordt hoger uitgevoerd dan 

de bestaande garage en krijgt een hoogte 

van 3 meter.

Nieuwe Noord, laagbouw V&D
De laagbouw van voormalig V&D is 

verkocht aan een projectontwikkelaar. 

Deze ontwikkelaar heeft ook het naastge-

legen pakhuis en het achtergelegen oude 

schoolgebouw verworven. Het winkel-

gebouw en het pakhuis worden gesloopt 

om plaats maken voor een wooncomplex 

met appartementen. Het oude schoolge-

bouw wordt bijna volledig vernieuwd. Bij 

elkaar worden er circa 48 appartementen 

gerealiseerd. Het complex wordt gedeel-

telijk voorzien van een parkeerkelder. Het 

ontwerp is vrijwel gereed. De gevels aan 

het Nieuwe Noord behoeven volgens de 

monumentencommissie nog enige aan-

passing.

De binnenstad gaat omhoog, de panden 

worden hoger en de bouwkavels worden 
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zeer intensief bebouwd. Deze ontwikke-

ling is reeds een aantal jaar gaande, de 

tijd van één bouwlaag en een kap ligt 

definitief achter ons. Wij moeten ons ech-

ter wel afvragen of het goed voor de bin-

nenstad is om de lijn van het bouwplan 

voor het Nieuwe Noord voort te zetten, 

ruimte, lucht en licht zijn wenselijk voor 

een gezond woonklimaat. 

Ramen 35a
De bestaande dakkapel op het achterdak-

vlak wordt vervangen door een iets gro-

tere dakkapel. Ook wordt het dak aan de 

buitenzijde geïsoleerd. De sporenkap van 

dit 18e eeuws pand wordt hersteld.

Vollerswaal 1A
Dit plan betreft het realiseren van een 

appartementencomplex na sloop van 

het bestaande woonpand. In het hoofd-

volume worden vier appartementen 

ondergebracht. In een bijgebouw in de 

tuin is een vijfde appartement gepland. 

De commissie is nog niet overtuigd van 

de noodzaak tot schaalvergroting op deze 

plek. De commissie constateert tevens 

dat de nieuwe erfafscheiding in de steeg 

dicht op de voorgevel van de belendende 

woningen staat en is daarom van mening 

dat er meer ruimte in de steeg nodig is 

om de situatie acceptabel te laten zijn 

voor alle betrokken partijen. 

West 43

Het schetsplan voor de verbouwing van 

een pakhuis gelegen tussen Proostensteeg 

en het West is aan de monumentencom-

missie voorgelegd. Het plan is om er drie 

appartementen in onder te brengen. Het 

pand zou 14 meter hoog worden en over-

schrijdt daarmee de maximale hoogte die 

het bestemmingsplan toestaat. De com-

missie stelt dat een hoogte van 14 meter 

niet passend is binnen het straatbeeld en 

dat het pand ten minste één bouwlaag 

lager moet worden gebouwd. 

Westerdijk 75
Het gaat om de aanpassingen in de kap 

van een eerder verleende vergunning van 

een nog niet gebouwde woning. In het 

nieuwe ontwerp worden een dakkapel 

in het voordakvlak en in het zijdakvlak 

geplaatst. 

Westerblokker 159 
in deplorabele staat
Anno 2018 bevinden enkele monumen-

tale stolpboerderijen zich nog steeds 

in een deplorabele staat, waaronder 

Westerblokker 159. Dit boerderij-

encomplex met de bijzondere naam 

“Buitenrust”, bestaat uit een 19e-eeuwse 

stolpboerderij, een vrijstaande veestal uit 

circa 1930 en een vermoedelijk uit de 

tweede helft van de 19de eeuw daterend 

smeedijzeren toegangshek. De uit 1862 

daterende voorgevel is opgetrokken van 

rode handvormsteen, gemetseld in kruis-

verband en afgewerkt met een snijvoeg. 

De gevel wordt afgedekt met een gootlijst 

op geprofileerde gootklossen.

In de woonkamer bevindt zich een goed 

bewaarde smuiger, dat is een brede tot 

aan de zoldering betegelde stookplaats, 

en kent aan de bovenkant een naar 

voren welvende kuif, met het oog op 

een zo groot mogelijke warmteafgifte. De 

smuiger is rijk voorzien van prachtige 

tegeltableaus met Bijbelse voorstellingen, 

een waar kunstwerk. De smuiger dateert 

vermoedelijk uit de 18de eeuw, dus van 

voor de bouw van de boerderij uit 1862. 

De smuiger is vermoedelijk afkomstig uit 

een andere boerderij.

Op de site van Oud Hoorn vindt u een 

uitgebreide beschrijving van “Buitenrust”, 

gemaakt door Herman Kaptein.
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weg te wijzen. De brede belangstelling van Jos, niet 
alleen voor Oud Hoorn maar voor veel meer vaak 
heel bijzondere clubs, heeft voor onze vereniging 
tot een mooie kruisbestuiving geleid. Als Jos een 
onderwerp oppakte dan diepte hij dat ook volledig 
uit. Op het kruisvlak van de beeldende kunst, waar 
hij veel inspiratie uit ontving, en de geschiedenis 
van ook zijn stad Hoorn – al kwam hij hier pas 
op latere leeftijd wonen – heeft hij ons verrast met 
boeiende verhalen. Over de Hoornse eenhoorn, de 
voorliefde van de 19e eeuwse schilder Johannes 
Bosboom voor Hoorn en vooral de artikelenserie 
over de Oostenrijkse impressionist Carl Fahringer 
die hier tijdens het interbellum zo graag kwam 
schilderen. Daarvoor bouwde Jos contacten op met 
diens nazaten en Horinezen waar Fahringer over 
de vloer kwam. Zijn artikelen waren een welkome 
aanvulling van de kennis over onze stad, rijk 
geïllustreerd en van een hoog niveau. Ook daarmee 
wist Jos de kwaliteit van ons blad op een hoger plan 
te brengen. 

Tot op het laatst bleef Jos bij het redactiewerk 
betrokken. Ook al werd het hem in de laatste 
jaren onmogelijk om de redactievergaderingen bij 
te wonen, hij las de stukken en reageerde op de 
eerste proeven van ons blad als zijn oog daarin 
ongerechtigheden aantrof.   

Op de voorzijde van de rouwkaart plaatste de 
familie een druksel van Hendrik Werkman, de 
kunstenaar en drukker, lid van de Groningse 
kunstenaarsvereniging De Ploeg, die op het eind 
van de oorlog nog door de Duitsers werd vermoord: 
De Blauwe Vogel. Het is een typerend kunstwerk 
dat past bij de mens Jos Biegstraaten. 

Egbert Ottens

Op 23 maart 2018 overleed Jos Biegstraaten, 
73 jaar oud. 

Op de rouwkaart schreven Petra Biegstraaten en de 
kinderen dat een bijzonder mens was heengegaan. 
Dat was ook zo. Met een bewonderenswaardige 
moed, openheid en ondanks alles een onuitblusbare 
opgewektheid ging hij met de ziekte om die zich 
meer dan tien jaar geleden al openbaarde. Dapper 
deed hij, ondanks de opofferingen die dat van hem 
en zijn familie vroeg, aan het wetenschappelijk 
onderzoek mee in het belang van anderen en 
ook om zelf zo lang mogelijk bij zijn geliefden en 
bekenden te kunnen blijven. Het was een strijd die 
niet te winnen was. Dat wist Jos. Daarin was hij 
volstrekt eerlijk en reëel. Het definitieve afscheid 
kwam, ook al wisten we dat het onontkoombaar 
was, toch als een schok. 

Wij hebben Jos leren kennen als een begeesterd en 
erudiet mens. Zijn belangstelling voor de wereld om 
hem heen was bijna grenzeloos, zijn belangstelling 
voor de mensen om hem heen warm en gemeend. Jos 
speelde een belangrijke rol in de redactiecommissie 
van het Kwartaalblad van onze vereniging. Rustig, 
genuanceerd en met de juiste woorden of een 
kwinkslag wist hij ons als redactie soms de juiste 

in memOriam JOs biegstraaten
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een HuWeliJksgescHenk uit 1600

Karperkuil (2 exemplaren). 
Twee leistenen, beide gevonden op het Jeudje 
in 1999, zijn op de voorzijde voorzien van een 
dubbelkoppige adelaar. Deze voorstelling lijkt te 
verwijzen naar het Spaanse gezag. Op een van 
beide leitjes staat het jaartal 1574. Dit is de enige 
vondst met een jaartal en geeft een indicatie voor de 
datering van de andere leitjes.
De leisteen die is gevonden in de Molsteeg toont op 
de ene kant een jachtscène met paarden (afb. 3). 
Een van de ruiters blaast op een hoorn en een ander 
heeft een vogel – waarschijnlijk een jachtvalk – in 
de hand. Bijzonder is dat in de hoek een zittende 
eenhoorn is weergegeven. Op de andere kant van 
de lei staat een feestmaal met onder andere twee 
figuren die een glas heffen. Op een andere leisteen, 
aangetroffen op de locatie van de afgebroken 
schouwburg aan de Westerdijk in 2005, staat 
eveneens een feestmaal afgebeeld, ditmaal in een 
soort feesttent (afb. 4). Op de andere kant van dit 

cHristiaan scHrickx (arcHeOlOgie HOOrn)

Bij archeologische opgravingen in en rondom Hoorn 
komen zo nu en dan voorwerpen tevoorschijn 
waarvan de functie niet meteen duidelijk is. In 
de archeologische opstelling in de kelder van het 
Westfries Museum bevinden zich diverse fraai 
ingekraste leistenen die dateren uit de periode 
rond 1600. Hierop staan onder andere ruiters 
met drinkbekers, een soldaat, een feestmaal en 
een jachttafereel afgebeeld. De functie van deze 
leitjes is altijd onduidelijk geweest. In een artikel 
met de titel  'Raadselachtige leitjes' uit 2007 wordt 
een verband gelegd met huwelijkssymboliek en 
wordt gesuggereerd dat de Hoornse leitjes door 
kinderen zijn gekrast als tekenoefeningen. Een 
recente vondst werpt meer licht op deze bijzondere 
groep vondsten (afb. 1 en 2)

De leitjes in het museum
Ingekraste leistenen konden diverse functies 
hebben. Als bodemvondsten uit Hoorn kennen we 
onder andere een zonnewijzer en een speelbordje 
voor een dam- en molenspel. Daarnaast komen 
kindertekeningen op leitjes voor, die duidelijk 
onbeholpen zijn ingekrast. De leitjes waar wij 
het hier over hebben, zijn voorzien van inkraste 
figuratieve voorstellingen. De meeste zijn duidelijk 
door een geoefende hand gemaakt, maar er komen 
ook minder fraai ingekraste exemplaren voor. In 
totaal zijn acht leitjes bekend. Ze zijn verspreid 
door de stad gevonden in de Molsteeg, op het 
Jeudje (4 exemplaren), aan de Westerdijk en bij de Afb. 1 Een man en 

een vrouw houden 

een doorboord hart 

vast.  Voorzijde van de 

leisteen, gevonden in 

Zwaag in 2017. 

Afb. 2 Achterzijde van 

de leisteen uit Zwaag
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leitje staat een soldaat met hellebaard. Op een van 
de leitjes van de Karperkuil staat op beide zijden 
een ruiter afgebeeld (afb. 5). Op een van de andere 
leitjes van het Jeudje zien we een hart met daarin 
een Franse lelie (afb. 6).
De meeste leistenen zijn door dezelfde hand 
ingekrast. Terugkerende elementen op de leitjes 
zijn ruiters, bloem- en bladmotieven en Franse 
lelies. Tot slot is kenmerkend voor alle leitjes dat 
de voorstellingen zijn omkaderd. Op basis van de 
kledingstijl van de afgebeelde figuren kunnen de 
voorwerpen worden gedateerd omstreeks 1575-
1600.

Het leitje uit Zwaag
Na de vondst van het leitje aan de Westerdijk in 
2005 zijn tot afgelopen jaar geen nieuwe vondsten 
gedaan. Bijzonder is dan ook dat bij een opgraving 
op de percelen Dorpsstraat 108 en 110 in Zwaag in 
2017 een leisteen werd gevonden, die door dezelfde 
hand lijkt te zijn ingekrast als de meeste leitjes uit 
Hoorn. Het is niet alleen de eerste vondst in meer 
dan tien jaar tijd, maar ook het eerste exemplaar 
dat bij een opgraving buiten Hoorn is aangetroffen.
Het leitje heeft net als de meeste leitjes uit Hoorn 
een dakvormige bovenzijde. Het gaat duidelijk om 

een hergebruikte daklei: in het voorwerp bevindt 
zich een spijkergaatje. Op de voorzijde staan een 
man en een vrouw afgebeeld die een doorboord 
hart vasthouden (afb. 1). Het hart wordt bekroond 
door een Franse lelie met twee bloemen. Op de 
andere kant van het leitje staat opnieuw een hart, 
ditmaal niet doorboord, maar wel bekroond met 
Franse lelie en twee bloemen (afb. 2). 

De leitjes opnieuw bekeken
De voorstelling is bij het exemplaar uit Zwaag 
overduidelijk in verband te brengen met 
huwelijkssymboliek. Vergelijkbare voorstellingen 
zijn bekend uit de prentkunst, bijvoorbeeld op 
een gravure van Berwinckel uit 1590-1610 (afb. 
7). Hier reiken de man en vrouw elkaar hun met 
pijlen doorboorde harten, die door een cupido 
worden samengesmolten. In het licht van de 
huwelijkssymboliek krijgen ook de voorstellingen 
op de andere leitjes een nieuwe betekenis. 
Interessant is dat we diverse motieven ook 
tegenkomen op het zogenoemde Noord-Hollands 
slibaardewerk dat in dezelfde periode als de leitjes 
in deze omgeving is gemaakt. De Franse lelie, 
die op diverse leitjes terugkeert, komt ook op dit 
aardewerk voor en wordt in verband gebracht 
met reinheid en deugdzaamheid. Een soldaat met 
hellebaard (hellebaardier) stond voor de ideale 
deugdzame echtgenoot. De feestmalen komen we 
niet op het aardewerk tegen, maar een feestmaal 
en huwelijk zijn uiteraard makkelijk met elkaar in 
verband te brengen. De jachtscène in combinatie 
met de eenhoorn is in de kunstgeschiedenis een 
bekende voorstelling. Het vangen van de eenhoorn 
staat symbool staat voor de getemde liefde.
De voorstellingen op de leitjes zijn dus verwant 
aan die op het slibversierde aardewerk. Dit doet 
vermoeden dat ook de functie van de voorwerpen 
overeenstemt. Rijkversierde aardewerken schotels 
en andere voorwerpen met huwelijkssymboliek 

Afb. 3 Leisteen met 

jachtscène met 

eenhoorn en feestmaal, 

gevonden in de 

Molsteeg in 1989.

Afb. 4 Leisteen met 

soldaat met hellebaard 

en feestmaal, gevonden 

aan de Westerdijk in 

2005

Afb. 5 Leisteen met 

ruiter, gevonden bij de 

Karperkuil in 2001. 

Afb. 6 Leisteen met 

hart en Franse lelie, 

gevonden op het Jeudje 

in 1999
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werden bij een huwelijk als geschenk aan het 
bruidspaar gegeven. De leitjes waren mogelijk de 
allergoedkoopste variant van een huwelijksgeschenk. 
Het materiaal – afgedankte dakleien – kostte niets en 
het inkrassen werd door een of meer personen in de 
stad rond 1575-1600 gedaan. Ook hier waren geen 
grondstoffen voor nodig. Een ingekraste leisteen 
was een goedkoop geschenk, waarbij het uiteraard 
vooral om het gebaar en de gelukswens ging.
Het is een mooie gedachte dat juist deze goedkope 
voorwerpen, die vanwege het gebruikte materiaal 

Wie weet meer over Loes Blokker/Hamel en de 
'Villa' 1956-1958?
Bart Lankester (van: 'Komt vrouwen aangepakt' 
over de levensgeschiedenis van Trien de Haan) 
is bezig met de biografie van Loes Blokker 
(1938-1974) uit Andijk, bij het grote publiek 
indertijd beter bekend onder de naam van haar 
eerste echtgenoot Loes Hamel. In de jaren zestig 
genoot Loes landelijke bekendheid als fotomodel, 
mannequin en actrice. Haar oorspronkelijke beroep 
was verpleegster en van 1956-1958 werkte zij als 
zodanig in het particuliere ziekenhuis de 'Villa' 
in Hoorn. Ik ben op zaak naar mensen die daar 
meer over kunnen vertellen. Heeft u in die jaren 
ook in de Villa gewerkt als verpleegkundige, arts 
of anderszins? Bent u in die jaren patiënt geweest 
en heeft u Loes Blokker gekend en/of meegemaakt? 

Of heeft u andere herinneringen aan Loes, bv. via 
de toneelvereniging 'Kunst naar kracht' of tijdens 
het concert van The Beatles in Blokker (juni 1964)? 
Stuur dan een mail naar post@morgenstrand.nl of 
bel met 06-52031701.
Bart Lankester

 

Wie Weet meer Over lOes blOkker/Hamel
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de tand des tijds eeuwenlang overleven, nu als 
museumstukken zijn te bewonderen in het Westfries 
Museum. De vondst in Zwaag is een aanvulling op 
deze bijzondere groep vondsten.

Afb. 7 Gravure van 

een echtpaar met 

brandende harten, 

Berwinckel 1590-1610 

(collectie Rijksmuseum).
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egbert Ottens
     
Vrijdag 20 april jl. werd de Hoornse binnenstad 
weer een klein stukje aantrekkelijker. Aan de 
zijgevel van het Claes Joesthuys werd een 'oud' 
reclamebord onthuld. Een pareltje dat herinnert aan 
de periode dat in het naast de Oosterkerk gelegen 
Claes Joesthuys een kruidenierszaak was gevestigd. 

De terugkeer van dit oude reclamebord wordt 
door de Stichting Oosterkerk Hoorn gezien als 
een hommage aan het rijke verleden van het voor 
de exploitatie van de Oosterkerk onmisbare Claes 
Joesthuys èn als een verrijking van historisch 
erfgoed in de binnenstad. Het 'nieuwe oude' 
reclamebord is gerealiseerd in het kader van de 
subsidieregeling Beleefbaar Erfgoed, waarvoor de 
gemeente Hoorn vorig jaar geld heeft vrijgemaakt. 
Onderdeel van de regeling is onder andere het 
versterken van de beeldkwaliteit van de openbare 
ruimte, bijvoorbeeld door het terugbrengen van 
historische reclame op de gevel. Het reclamebord 
aan de gevel van het Claes Joesthuys is het eerste 
project binnen de subsidieregeling, dat onthuld is. 
Voor de technische uitvoering van het emaille bord 
moest een Duits bedrijf in de arm worden genomen, 
zo legde Piet Kranenburg uit. De gebruikte techniek, 

in de vorige eeuw veelvuldig toegepast, is uit 
Nederland verdwenen.  
De onthulling werd verricht door mevrouw Marrit 
Steenbergen van Bureau Erfgoed van de gemeente 
Hoorn en de heer Cees Pfeiffer, voorzitter van 
de Historische Kring Weesp. De laatste, een 
vooraanstaand kenner van de geschiedenis van de 
onthulde merknaam van Van Houten's cacao, gaf een 

een 'ecHte' van HOuten aan Het claes JOestHuys

Affiche gebruikt 

voor de Van Houten-

tentoonstelling in het 

helaas al geruime 

tijd gesloten Hoornse 

Affichemuseum in 2012

boeiende toelichting op de onthulde reclamebord 
en de bijzondere reclamecampagnes waarmee Van 
Houten wereldfaam verwierf. 
Van Houten begon in 1828 als familiebedrijfje 
in Amsterdam en vestigde zich in 1850 in een 
leeggekomen pand van een textielweverij in de 
Weesper binnenstad omdat in de lege fabriek een 
stoommachine stond van niet minder dan 10 PK! Tot 
1866 werkten er vier familieleden en drie arbeiders. 
Daarna waren de ontwikkelingen nauwelijks bij 
te benen. In 1900 werkten er duizend mensen, 
40 procent van de Weesper beroepsbevolking. 
Aan de basis van die expansie stond de uitvinding 
van Coenraad Johannes van Houten: cacaopoeder 
dat zich makkelijk liet mengen met melk en 
water. Nog voor het eind van de eeuw werd een 
nieuw fabriekscomplex gebouwd, aan de Weesper 
Trekvaart en op de top van zijn bestaan, waar men 
inmiddels ook chocoladerepen en bonbons maakte, 
telde het bedrijf wereldwijd 2.250 werknemers. 
Groot werd Van Houten niet alleen door zijn 
chocolade maar meer nog door zijn agressieve 
reclamecampagnes. Dat mocht een lieve duit 
kosten. Al in het eerste decennium van de vorige 
eeuw werd zo'n twintig procent van de omzet aan 
reclamecampagnes besteed. Het begon met kleine 
dagbladadvertenties, maar al snel schakelde men 
over naar het gratis uitschenken van kopjes cacao 
op wereldtentoonstellingen en dure advertenties in 
geïllustreerde tijdschriften en medische periodieken, 
want cacao was gezond! Voor de mooiste affiches 
werden de beste Belgische en Franse ontwerpers 
ingeschakeld, maar ook het echtpaar Harmsen 
van der Beek-Langeler, bekend van Flipje Tiel. 
Toen in 1865 de paardentram zijn intree deed was 
Van Houten er als de kippen bij en vanaf 1888 
reden alle paardentrams in Amsterdam met grote 
reclameborden voor Van Houten's cacao. Dat leidde 
tot een cacao-oorlog met concurrent Blooker, die 
onder de tekst 'Van Houten's cacao, de beste in 
gebruik', een bord liet aanbrengen met: 'Als Blooker 
uitverkocht is.' In tal van Europese steden, tot 
in Rusland toe, reden 'chocoladetrams' van Van 
Houten. Van Houten ging verder met reclames op 
winkels. Zo is de reclame ooit ook in Hoorn terecht 
gekomen. Van Houten liet tegeltableaus ontwerpen 
en nog weer later werden gratis blikjes cacaopoeder 
huis aan huis uitgedeeld terwijl Van Houten zelfs 
aan de basis stond van de eerste commercial en 
reclamefilms in bioscopen met beroemde filmsterren 
liet vertonen. Kortom: het kon niet op. Totdat twee 
Amerikaanse bedrijven Van Houten in de jaren 
zestig opkochten en het bedrijf ontmantelden ten 
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faveure van hun eigen producten, waarna Van 
Houten in 1971 ter ziele ging.
Pfeiffer eindigde met een van de mooiste verhalen 
rond de reclame-uitingen van Van Houten. Aan 
het begin van de vorige eeuw zou aan Russische 
veroordeelden zijn voorgesteld om kort voor hun 
executie aan de galg 'Pejtje kakao Van Goetena' 
te roepen. Ofwel: Drinkt Van Houten's cacao.' Als 
tegenprestatie zou Van Houten de nabestaanden een 
mooi bedrag uitkeren. Waar gebeurd? We weten het 
niet, maar de grote dichter Vladimir Majakovski, 
die zich in 1917 bij de Bolsjewistische revolutie 
aansloot, dichtte in 1914: 
Goed is het de ziel in saffraangeel jak te hullen tegen 
juridische schouw 
Goed is het om, in het gebit van 't schavot gekwakt, 
te brullen: 'Drinkt Van Houten's cacao.' 

een 'ecHte' van HOuten aan Het claes JOestHuys

Nog een oproep: Oorlogsherinneringen
Egbert Ottens werkt aan een boek over Hoorn in 
de Tweede Wereldoorlog. Hij wil dat boek graag 
larderen met persoonlijke verhalen over de oorlog 
in Hoorn, anekdotes, maar ook met ander materiaal, 
zoals foto's, tekeningen, documenten en dergelijke. 
Indien u informatie heeft, wilt u dat doorgeven via: 
es.ottens@quicknet.nl, of 0229 278824, of info@
oudhoorn.nl. 

Lambert Melisz. en 't Onvolmaakte Schip
In het maartnummer van ons kwartaalblad 
ontdekten enkele lezers in het artikel over Hotel 't 
Onvolmaakte Schip op bladzijde 38 een storende 
fout. Als redactie is het ons ook ontgaan. Het 

betreft de gevelsteen boven 
de hoofdingang van het hotel. 
Deze gevelsteen van Lambert 
Melisz. en zijn moeder heeft 
nooit aan de Westerpoort 
bevestigd gezeten, maar altijd 
aan de gevel van het hotel 
totdat hij in 1968 bij de brand van het hotel 
verloren is gegaan. Hij bestaat dus niet meer en is 
dan ook niet in het Westfries Museum te zien. De 
gevelsteen die wel in het museum te zien is, is het 
polychrome houtreliëf dat afkomstig is van de in 
1872 gesloopte Westerpoort. Een afbeelding van 
dit houtreliëf is te zien op bladzijde 155 van ons 
kwartaalblad 2016-4, dat gaat over de geschiedenis 
van Lambert Melisz.

Gevelschetsen 
Naar aanleiding van de gevelschetsen in de 
bovenbalk van het artikel van Frans van Iersel in het 
vorige nummer van ons Kwartaalblad attendeerde 
Christiaan Schrickx ons erop dat de gevelschetsen uit 
1944 te raadplegen zijn op de website van Cultureel 
Erfgoed. http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-
afbeeldingen. In de zoekbalk dient u te tikken: 
Hoorn gevelschets. Bij de tekeningen staan altijd 
ook de tekenaars vermeld. En alles is downloadbaar.

diversen

Marrit Zandbergen van 

Bureau Erfgoed Hoorn 

en Cees Pfeiffer van 

de Historische Kring 

Weesp onthullen de Van 

Houten’s reclame

 Foto: Franklin Bieri
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Tot ver in de twintigste eeuw had 
vrijwel iedere stad van enige bete-
kenis een militaire kazerne binnen 
zijn muren. In de loop der tijd zijn 
nut en noodzaak van dergelijke mili-
taire complexen uit het oogpunt van 
defensie verdwenen en werden de 
kazernes opgeheven of gesloopt. Voor 
wat betreft Hoorn was het al in 1922 
het einde van de militaire aanwe-
zigheid. In dat jaar vertrok het 1ste 
bataljon van het 21ste regiment voor-
goed uit Hoorn en kwam het enorme 
kazernecomplex van Veemarkt tot 
Mosterdsteeg leeg te staan. Na ja-

ren van leegstand werd het geheel in 
1925 verkocht. Vervolgens werd in 
1926, onder toezicht van architect 
Cramer, de onderpui veranderd in 
een showroom. Hierdoor verdween 
ook het specifieke uiterlijk van de 
kazerne. De firma Ott en Bloemen-
daal vestigde er een garagebedrijf 
onder de naam 'Centrum garage'. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam 
dit autobedrijf in handen van twee 
compagnons, Harry Leeuw en Rikus 
Vink. In de rechtse showroom ves-
tigde zich de Hoornse Motorenhandel 
van Dirk Huijssen en Piet Tromp. Uit 

die periode dateert onze oude foto die 
bij gebrek aan auto's en motorfietsen 
dichtgeplakte showrooms laat zien. 
In de daarop volgende jaren zou het 
garagebedrijf verder gaan als Auto-
mobielbedrijf H. Leeuw en Zn. Bij 
gebrek aan opvolging besloot Piet 
Leeuw, zoon van een van de oprich-
ters, in 2005 zijn bedrijf te sluiten. 
Het was de VSB-bank die het pand al 
1994 zijn oude allure teruggaf. Het 
militaire verleden van het complex 
wordt in herinnering gebracht door 
de naam van het achterliggende ter-
rein: Kazerneplein.
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frans zack
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