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Jaap van der Hout

Hoorn heeft zich samen met acht andere Nederlandse 
steden aangesloten bij het landelijke themajaar 'de Gouden 
Eeuw'. De Gouden Eeuw is een periode waarin Hoorn tot 
grote bloei kwam en waar we veel monumenten en ander 
erfgoed aan te danken hebben. Hoorn was één van de 
VOC-steden en speelde een belangrijke rol in die eeuw. Het 
Westfries Museum staat al langer bekend als het museum 
van de Gouden Eeuw. Oud Hoorn neemt dit jaar deel aan 
verschillende projecten rond het thema. In het volgende 
Kwartaalblad staat de Gouden Eeuw centraal. Het wordt 
een bijzonder nummer dat in de vrije verkoop zal gaan en 
op tal van plaatsen in de stad verkrijgbaar zijn. Onze gidsen 
zijn bezig met een wandeling die specifiek op deze periode 
is gericht. U kent wellicht het model van het Hoornse 
fluitschip dat in de Kerkmeijerzaal van het Oost-Indisch 
Pakhuis staat. Dit model wordt het middelpunt van een 
expositie over het fluitschip. Deze Hoornse uitvinding van 
Liorne heeft veel betekend voor de groei van de handel. 
Een paar jaar zal de Gouden Eeuw deel uitmaken van de 
marketing van onze stad. In dit opzicht is het jammer dat 
een meerderheid in de gemeenteraad heeft besloten dat 
de Halve Maen, juist een icoon van die bijzondere tijd en 
inmiddels ook een beeldmerk van onze stad, aan het eind 
van het jaar weg moet. 
Een belangrijk begin voor deze periode van groei en bloei 
van Hoorn was de Slag op de Zuiderzee voor de kust. Een 
beeld daarvan is nog steeds zichtbaar op de Bossuhuizen 
aan de Slapershaven. Op 12 oktober 2023 is het 450 jaar 
geleden dat de Hoornse Jan Haring de vlag van het Spaanse 
admiraalsschip neerhaalde. Voor de Spanjaarden het teken 
van de overgave, waarna de resterende vloot zich terugtrok. 
Zo kon de handel zich verder ontwikkelen, wat nog werd 
versterkt nadat ook Amsterdam voor de prins van Oranje 
koos. In samenwerking met andere partijen willen we 
van 2023 een bijzonder jaar maken. Daarnaast willen we 
bezien of we van die 12e oktober een jaarlijks terugkerend 
fenomeen kunnen maken. Deze dag was tenslotte een net zo 
belangrijk keerpunt in de vaderlandse geschiedenis als het 
Alkmaars- en het Leids ontzet. Het lijkt ons goed om een 
nieuwe traditie aan onze stad toe te voegen.

Zoals u heeft kunnen lezen hebben we veel plannen voor 
de komende jaren. Daarvan willen we u zo goed mogelijk 
op de hoogte houden. Onze digitale nieuwsbrief is één van 

de middelen waar dit mee gebeurt. Veel van het nieuws dat 
we via de nieuwsbrief delen komt via een link uitgebreider 
terug op onze website. Jammer genoeg bereiken we nog niet 
al onze leden met de nieuwsbrief. Sommige e-mailadressen 
kloppen niet meer of wij hebben die niet van u ontvangen. 
Daarom het verzoek om als u daar geen persoonlijke be- 
zwaren tegen heeft, uw e-mailadres via leden@oudhoorn.nl 
door te geven. In het kader van de privacywetgeving gaan 
we zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. 

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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Bij de Voorplaat

Op de omslag ziet u een deel van een 
kunstkamer, geschilderd door de 
Antwerpse kunstenaar Frans Francken II. 
Tijdens de Gouden Eeuw – het is dit 
jaar het Jaar van de Gouden Eeuw – 
verzamelde de elite kunst, boeken, atlassen 
en rariteiten die vanuit verre continenten 
werden meegenomen. Ooit bezat Lucas 

Merens, die in het statige pand op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkplein woonde, nu 
bekend als Huis VerLoren, een enorme kunstcollectie, die hij in zo'n kunstkamer toonde. 
Willem Merens neemt ons in dit nummer mee op zijn zoektocht naar de schilderijen van zijn 
verre voorvader. Ad Geerdink besteedt in 'De Verwonderingh', een theatercollege in april, 
aandacht aan de verzamelwoede uit de Gouden Eeuw. Peter Troost ontdekt de schilder achter 
een intrigerend kunstwerk dat al tachtig jaar in de familie is. Het bijzondere verhaal over de 
maker brengt ons bij de Tweede Wereldoorlog. In september is het tachtig jaar geleden dat 
de oorlog uitbrak. Alom zal daar aandacht aan worden besteed, evenals volgend jaar aan de 
bevrijding. Dan kent ons land een ongekend lange periode van 75 jaar vrede. Marianne Buisman 
schrijft over de oorlogsherinneringen van Tjitske Kleppe en Ton van Schoten stipt facetten aan 
uit het verdwenen joodse verleden in onze stad. Dat verleden staat ook centraal in het artikel 
van Rita Lodde over het echtpaar Goetmakers, dat als eerste in onze stad de Yad Vashem-
onderscheiding ontving. 
Eind vorig jaar overleed Frans Zack. Decennia lang verzorgde hij samen met Femke Uiterwijk 
de rubriek Hoe Hoorn Veranderde op de achterpagina. Willy Wiggelaar is bij de redactie van het 
Kwartaalblad gekomen en verzorgt vanaf dit nummer de rubriek Verleden & Heden. 
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Schermerhorn, een foeragehandel aan het Keern, 
ging werken. In de buurt waren Duitse soldaten 
ingekwartierd die niet achter het regime stonden. 
Zij moesten boven op de Watertoren [radar- en 
peilstation van de Luftwaffe 'Ameise'] met een 
apparaat Engelse vliegtuigen storen. Eén van hen 
was voor de oorlog leraar in Engeland geweest. Hij 
had de pech dat hij in Duitsland op vakantie was 
toen de oorlog uitbrak. Hij luisterde naar de Engelse 
zender. Een draadje werd doorgetrokken naar het 
huis van de firma Schermerhorn. De Duitse soldaat 
speelde er ook regelmatig op de piano. 

Mobilisatie
Tjitske was tien jaar oud toen de oorlog uitbrak. De 
mobilisatie had duidelijk gemaakt dat er iets gaande 
was, want in haar school waren Hollandse soldaten 
gestationeerd. De eerder uitgesproken woorden 
van minister-president Colijn, 'Gaat u maar rustig 
slapen' kwamen in hun gezin regelmatig ter sprake. 
Haar moeder had daar weinig vertrouwen in: 'Hij 
kan mooi praten.' Ze herinnert zich dat in de radio-
uitzending van de avond van 9 mei iedereen gerust 
gesteld werd. (Later bleek bovendien dat kolonel 
Goethals, Belgisch militair attaché te Berlijn, om 
23.30 uur een gecodeerd bericht naar Brussel had 
gestuurd dat de Duitse invasie in de vroege ochtend 
van 10 mei 1940, om 04.30 zou plaatsvinden, maar 
het werd niet geloofd). 
Op 10 mei 1940 was ze om 8 uur door haar broer 
wakker gemaakt met de woorden: 'Het is oorlog.' 
Een stralende dag. Ze hoefde niet naar school. 
Op straat stonden de mensen druk met elkaar te 
praten. Er vlogen enige Duitse vliegtuigen laag over. 
Tjitske herinnert zich dat haar vader met dominee 
Boers op het Groote Oost stond te praten. Mevrouw 
Nooder, die als lid van een pacifistische vereniging 
een gebroken geweertje als speldje droeg, kwam 
bij hen staan: 'Waar blijven die Engelsen, nou?' 
'Je kan dat speldje maar beter afdoen,' was zijn 
antwoord.

Toen Duitse soldaten naar het kantoor van de 
Hoornse Boot kwamen, moest ze van haar moeder 
onmiddellijk binnen komen. Het kantoor stond op 
de hoek van de Doelenkade en de Mallegomsteeg. 
In de Mallegomsteeg was de ingang naar de steeg 
die achter hun huis liep. Recht daar tegenover 
waren de stallen van de Hoornse Boot. Boven het 
kantoor woonde de familie Fikkers. Dat Rotterdam 
was gebombardeerd, hoorde ze op de radio. En dat 
de koningin naar Engeland was gevlucht, vonden, 
volgens Tjitske, veel mensen een laffe daad.

Marianne BuisMan 

Tjitske Kleppe werd geboren op 11 november 1929 
aan de Doelenkade 31 in Hoorn. Het gezin waarin 
zij opgroeide, bestond uit haar vader, haar moeder 
en vijf oudere broers. Haar vader was districtshoofd 
van het Hoogheemraadschap. Zijn werkkamer lag 
op de eerste verdieping aan de voorkant van 
hun huis. Haar oudste broers, Marinus en Harry, 
trouwden respectievelijk in 1940 en 1941. Cor 
was opzichter bij het Hoogheemraadschap. Hij 
kreeg een 'Ausweis' en hoefde dus niet voor de 
Arbeitseinsatz naar Duitsland. Voor de oorlog had 
hij in Andijk aan de dijkverbreding gewerkt en 
daar tijdelijk gewoond. Ook Jan hoefde niet naar 
Duitsland. Hij werkte bij de Brandstofcommissie 

die over de toewijzing van brandstof aan bedrijven 
en kwekers ging. Haar jongste broer Gabriel werd 
George genoemd. 
In verband met dreigende tewerkstelling besloot 
George een avondcursus als laborant in Zaandam 
te volgen, waarna hij op het kantoor van de firma 

de OOrlOgsHerinneringen van TjiTske  kleppe

Tjitske Kleppe 

met vriendin Nel 

Goudsblom, 1946
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School
In 1941 kregen alle mensen vanaf 16 jaar een 
persoonsbewijs. Het was gratis maar iedereen 
stond sacherijnig op de foto. Kinderen kregen op 
school een mica plaatje ter grootte van een oude 
rijksdaalder met hun gegevens erop vermeld, dat 
om hun nek gehangen moest worden.

Tjitske Kleppe zat in mei 1940 in de vierde klas 
van de Christelijke lagere school aan het Nieuwe 
Noord. In verband met inkwartiering in de school 
van Duitse soldaten kreeg ze later les op diverse 
plaatsen in de stad; in de voormalige kleuterschool 
in de Peperstraat en daarna in de consistorie van de 
kapel aan de Eikstraat. Handwerklessen werden in 
de Lutherse kerk gegeven.

Italianen in Hoorn
Na de val van Mussolini in 1943 kwamen er 
Italiaanse mannen als krijgsgevangenen naar Hoorn. 
Zij waren gezien in Hoorn en van haar broers 
mocht ze hen groeten. Op het Baatland tegenover 
hun woonhuis, werden barakken gebouwd. Vanuit 
de werkkamer van haar vader konden ze zien dat 
de Italianen aan het werk moesten. Als er een 
Duitse schildwacht stond, deden ze erg hun best, 
maar zodra die zijn hielen had gelicht, stonden ze 
te lanterfanten. De familie moest er erg om lachen.
Op weg naar haar school in de Eikstraat kwam ze 
door de Gravenstraat waar de moeder van Hans 
Bouwens (George Baker) woonde. Ze zag daar 
een Italiaan die ze er bijzonder uit vond zien; 
met bakkebaarden, een gebruind gezicht en altijd 
vrolijk fluitend was hij in de Wisselstraat paarden 
aan het roskammen. Toen ze later een foto van 
de volwassen George Baker zag, herkende ze de 
man die ze als meisje had gezien. Hij leek als twee 
druppels water op hem.
Na de landing en de opmars van de geallieerden 
in 1944 vertrokken de Italianen naar Grosthuizen. 
Ook drie Duitse soldaten van de Watertoren zouden 
naar het front gestuurd worden. 
Een goede kennis van haar ouders was Henny 
Steenblok, verpleegster in het Stadsziekenhuis. 
Als zij dienst had in de barak in de tuin van het 
ziekenhuis, bracht zij stiekem eten naar mejuffrouw 
Bouwens. Zo was er een soort vertrouwensrelatie 
ontstaan. Bij de geboorte van Hans (George) 
had zij geholpen. Na de oorlog vertelde Henny 
Steenblok dat zijn moeder op een zondag naar 
Grosthuizen was gelopen. Daar vertelde een 
boer haar dat zij niet verder hoefde te zoeken, 
want toen de gevangenen weggevoerd werden, 

was de vader van Hans op de vlucht in een 
weiland door een landwachter doodgeschoten.  
Thuis had ze er alleen met Henny over gesproken. 
Als bekend zou zijn dat zij een kind van een 
Italiaanse krijgsgevangene verwachtte, zou zij 
immers gevaar lopen.
Landwachters waren meestal NSB'ers die als 
politiemannen optraden en zeer gehaat werden. 
Zelfs de Duitsers keurden hun acties af.

Joden 
Volgens Tjitske Kleppe werd er voor de oorlog in 
Hoorn geen onderscheid gemaakt tussen Joden 
en anderen. In 1942 moesten de Joden een ster 
op hun jas dragen. Ze hoorde dat mensen ineens 
verdwenen waren. Dat Joden weggevoerd werden 
naar vernietigingskampen, was onvoorstelbaar. 
Joke Veen was een vriendinnetje op school. Voordat 
zij naar de handwerkles in de Lutherse kerk gingen, 

kregen ze bij haar thuis van haar moeder een kop 
chocolademelk. Op een dag ging zij haar ophalen 
van het huis waar zij woonde. Dat lag aan de 

de OOrlOgsHerinneringen van TjiTske  kleppe

Mevrouw Tjitske Kleppe, 

september 2018
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Illegaliteit
Broer Harry was bij de illegaliteit betrokken.             
's Nachts hielden hij en anderen in het huis van 
Fikkers, die chef was bij het warenhuis van S.I. 
de Vries aan de Gouw, boven het kantoor van de 
Hoornse Boot de gang van zaken in de haven in 
de gaten. Wat lag er echt in de schepen die voor 
hun deur lagen en die met een rood kruis waren 
gemarkeerd? De broers Cor en Jan waren actief 
betrokken bij Post Poddie, waarvan het verhaal 
enkele jaren geleden in het kwartaalblad van Oud 
Hoorn is opgenomen.
Omdat drie van haar broers thuis woonden, was er 
in hun huis een schuilplaats gemaakt. Op de eerste 
verdieping was in de kast van een slaapkamer de 
bodem losgemaakt. Daardoor kon je in de ruimte 
komen die boven de suitedeuren van de kamers 
beneden was. Daarna konden zij zich laten zakken 
in de ruimte die zich achter de schoorsteen van 
zowel de voor- als achterkamer bevond. Als er een 
razzia dreigde, kon je je daar verbergen. Tjitske 
moest dan in de kast het luik dicht doen en er een 
stuk zeil op leggen. Er werd regelmatig 'sloepenrol' 
gehouden, oftewel: oefenen om het zo snel mogelijk 
voor elkaar te krijgen.
In Hoorn hielp de directrice van het stadsziekenhuis, 
zuster Moereels, ook de illegaliteit. Wanneer er 
vanwege een te verwachten razzia gevaar dreigde 
voor haar broer Jan en anderen, mochten zij in 
het bed van de zuster slapen die op dat moment 
nachtdienst had. De zuster kwam dan daarna in 
een warm bed!!

Auto met gasgenerator
De firma Hoogland reed met een vrachtauto met 
gasgenerator rond. Met de dubbelzinnige tekst 'Hoe 
lang nog?' erop. Voor het werk van haar vader stond 
er bij taxibedrijf Butter tot ver in de oorlog een auto 
voor hem klaar. 
De Duitsers hadden veel angst voor water, angst 
die door haar vader gevoed werd. 'Wanneer er een 
bom op de Schellinkhouterdijk valt, of wanneer 
de dijken niet goed nagekeken worden, krijgen 
jullie wel erge natte voeten.' Daarom werd hun 
huis niet gevorderd, al spande het er wel om. Zeker 
toen aan het eind van de oorlog woonruimte voor 
de Wasserschutzpolizei werd gezocht. Op zekere 
dag, Tjitske was thuis omdat zij ziek was geweest, 
kwamen twee Duitsers hun huis binnen. Met 
grote stappen liepen zij de werkkamer van haar 
vader binnen, waar ze hun hakken tegen elkaar 
sloegen en 'Heil Hitler' riepen. Tjitske zag dat haar 
vader lijkwit werd. Gelukkig werden de Duitsers 

Noorderstraat, het was het huis van Bart en Trien 
de Haan. Bij binnenkomst moest zij in de hal 
wachten. Achter in de gang zag ze een oudere man 
snel weg lopen toen hij haar zag. Misschien een 
onderduiker? Ze heeft het voorval nooit verteld, 
want zo jong als ze was, wist ze dat je over bepaalde 

dingen niet moest praten. Enige tijd later zag ze 
Joke niet meer. 'Misschien is ze wel Joods', zei haar 
moeder. 

Harry en zijn vrouw, die aan de Merensstraat 
nr. 39 woonden, hadden een Joods echtpaar als 
onderduikers in huis. Op een dag had Tjitske bij 
een bezoek gezegd dat ze boven een deur hoorde. 
'Dat verbeeld je je maar, kind.' Toen de man 
ernstig ziek was, hielpen de huisarts Romeijn en 
de internist Swets, met gevaar voor eigen leven, 
de onderduiker. De man werd met spoed naar 
een ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Helaas 
werd de vrouw verraden door toedoen van haar 
a.s. schoondochter die op deze manier hoopte dat 
haar verloofde, die gevangen zat, vrij zou komen. 
Twee Hollandse politieagenten haalden haar en 
de vrouw van Harry op. Harry lag na een operatie 
thuis op bed en mocht blijven. Haar schoonzuster 
Guurtje had geluk dat het goede politiemensen 
waren. Ze werd naar huis gestuurd. Maar haar 
Harry en Guurtje doken daarna zelf bij haar 
ouders aan de Drieboomlaan 71 onder. Naast Nel 
en Cees Woelders, waar een klein Joods meisje 
ondergedoken was.

Oude Doelenkade 

met bij het balkon 

de ouderlijke woning 

van Tjitske Kleppe. 

De woning bevindt 

zich in een blok van 

zes herenhuizen, 

ontworpen door 

gemeentearchitect 

Van Reijendam, in 

1903-1904 gebouwd 

in Art Nouveaustijl, 

op de hoek van de 

Mallegomsteeg
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overtuigd van het belang van dijkbewaking en ook 
dat er in hun huis telefoon aanwezig was. 

Na de oorlog in de zomer van 1945 heeft Tjitske de 
Wieringermeer onder water zien staan, maar angst 
dat de Westfriese Omringdijk ook opgeblazen zou 
worden, heeft zij niet gehad.

Op de vraag of ze in de oorlog voldoende eten 
had gekregen, vertelt Tjitske dat haar ouders bij 
de boeren en tuinders in de omgeving aan voedsel 
konden komen. Ook Cor, die in Andijk veel 
mensen kende, kwam op vrijdagavond thuis met 
bijvoorbeeld een stuk vlees van de slager en andere 
levensmiddelen. Op maandagmiddag mocht zij bij 
de boerderij van Koster aan de Munnickay, richting 
Schellinkhout twee flessen melk halen. 
Op een keer was zij op de lichtgrijze moderne fiets 
van haar broer samen met haar vriendin vertrokken. 
Vlakbij het punt waar de bunker van de Duitsers 
was, in de hoek van de dijk, liep de ketting van de 
fiets. Ze werd door een Duitse soldaat geholpen. Hij 
kreeg door de ketting zelfs een gat in zijn jas maar 
dat vond hij niet erg. 
Op een andere keer had zij op de dijk een 
Amerikaans vliegtuig zo laag zien overvliegen dat 
ze de piloot zag zitten en de letters op het vliegtuig 
kon lezen: PAT.

7 juli 1944
De luchtramp boven Hoorn heeft zij zien gebeuren. 
Op vrijdagmorgen rond 8 uur stond ze met haar 
vader buiten te kijken naar de overvliegende 
bommenwerpers. Ze vlogen heel hoog en zagen 
eruit als heel kleine, glinsterende dingetjes aan de 
strakblauwe hemel. Ineens zagen zij brokstukken 
en parachutisten naar beneden komen. 'Oh, ze zijn 
getroffen door die dodende straal van de Duitsers!', 
had ze uitgeroepen. Samen met een vriendin ging 
ze niet naar school maar naar het Pelmolenpad 
om te kijken wat er gebeurd was. Daar zag ze een 
man op zijn rug liggen en even verder ook iemand 
onder een deken. Hij was met zijn parachute aan 
een staartstuk blijven hangen. Het zijn indrukken 
die zij nooit heeft vergeten. Ze heeft nog een stukje 
stof van de parachute mee naar huis genomen. Op 
het dak van IJsfabriek aan het Pelmolenpad lag 
van alles en nog wat, waaronder stukjes plexiglas. 
Van zo'n stukje zijn twee hangertjes gemaakt. Eén 
langwerpig en één in de vorm van een Davidster, 
net zo'n ster als de Joden hadden moeten dragen. 
Er werd aan beide kanten een rondje in gefreesd, 
waarna twee dubbeltjes met het kopje van koningin 

Wilhelmina naar voren gericht erin werden gedaan, 
en er werd een gaatje in gemaakt zodat zij het om 
haar hals kon dragen. Trots droeg zij het hangertje 
onder haar jurk. Na de oorlog heeft zij contact 
gehad met vliegeniers van de 390th Veterans 
Association, toen zij in Hoorn op bezoek waren. 
Bij die gelegenheid heeft zij haar hangertjes aan 
hen voor de nabestaanden gegeven. Ze zijn nu in 
het Memorial Museum in Tucson. Er heeft daarna 
een briefwisseling plaatsgevonden. De onthulling 
van het monument aan de Westerdijk heeft haar 
erg aangegrepen, ook omdat het zo aan haar eigen 
ervaring in 1944 deed herinneren.

Hongerwinter
De buren, de dames Slot, hadden voor de oorlog 
Duitse kinderen Herta en Willy Buchhaus 
geadopteerd. Herta was inmiddels tandarts in 
Amsterdam geworden. Haar zoontje Hans, 3 jaar 
oud, woonde vanwege het voedselgebrek bij de 
dames Slot. Hij speelde vaak bij hen. Op een 
avond, nadat zij Hansje naar huis had gebracht, 
stond er een echtpaar op de hoek met een fiets met 
antiplof banden. Ze waren naar de Wieringermeer 
geweest, hadden een paar zakjes eten gekregen 
maar konden nergens slapen. Ze hadden gehoord 
dat je in de stallen bij de Hoornse Boot tegen een 
betaling onderdak vond. Maar alles was vol. Ze 
waren redelijk in paniek vanwege de klok van acht 
uur waarop iedereen binnen moest zijn. Tjitske 
dacht aan het verhaal van Jozef en Maria en vroeg 
aan haar moeder of deze mensen bij hen konden 
slapen. Haar vader vroeg: 'Zijn het nette mensen?'  
'Ja hoor', antwoordde ze. In de zolderkamer stonden 
opgemaakte bedden. Haar moeder maakte voor de 
kapot gelopen voeten van de man een bak met 
sodawater klaar en na een maaltijd en een goede 
nachtrust waren de mensen bijzonder dankbaar. 
Of Tjitske nog ergens behoefte aan had? Haar 
schoenen waren te klein geworden en een week 
later kreeg ze een paar schoenen uit Amsterdam.

Persoonsbewijs van de 

moeder van 

Tjitske Kleppe
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het klokje te laten onderduiken…….Pas in 1946 
toen haar broer trouwde en zij zijn kamer kreeg, 
kwam het klokje weer tevoorschijn.

Bang
Het eerste dat Tjitske de dag van de bevrijding 
zei, was: 'Nu hoeven we nooit meer bang te 
zijn.' Ze weet dat haar moeder heel erg bang was 
toen het Baatland en de Krententuin in oktober 
1944 werden aangevallen. Vanaf dat moment sliep 
niemand in hun huis meer boven. De hele familie 
sliep beneden in de achterkamer.
Variatie in eten werd steeds minder. Soms at je een 
week sperziebonen achter elkaar. Ze herinnert zich 
dat in het begin van de oorlog toen de bonnen 
om eten te verkrijgen ingevoerd werden en al haar 
broers nog thuis woonden, er wel eens herrie was 
wie de meeste jam had gebruikt. Haar moeder had 
daarom 6 kleine potjes jam aangeschaft en op elk 
hun naam geschreven.
In de tuin hadden ze tabaksplanten voor haar 
broers staan. Veel mensen vonden het erg dat er 
geen zout meer was. Haar broer Cor wist dat er in 
een magazijn zout, bestemd voor het ijsvrij maken 
van wegen, lag. Hij kwam met een zak thuis. Als 
ze naar een vriendin ging, deed ze soms stiekem 
een hand zout in een schone zakdoek, waar haar 
moeder dan heel blij mee was. 

Tjitske Kleppe vertelt dat zij na de oorlog, toen zij 
in Amsterdam werkte, van studenten hoorde dat 
het mede de schuld van de Nederlanders was dat er 
zoveel Joden waren weggevoerd. Ze benadrukt dat 
er heel veel werd ondernomen dat niet bekend is. 
Trouwens, haar broers waren in 1942 met een nicht 
in Amsterdam er getuige van dat Duitse soldaten 
een groep mensen ophaalde. Iemand maakte er een 
opmerking over en werd direct meegenomen. Het 
was levensgevaarlijk je met het handelen van de 
Duitsers te bemoeien.

De bevrijding
De bevrijding was één groot feest. Tjitske Kleppe 
was verbaasd waar alle rood-wit-blauwe en oranje 
vlaggen en lappen vandaan kwamen. Tot laat in de 
avond werd er gedanst in de stad. Als ze om half elf 
thuis kwam en zei dat er op de Vismarkt nog steeds 
gedanst werd, mocht zij er als vijftienjarige van haar 
ouders ook weer naar toe.

Waarom deze verhalen vertellen? 
Vrijheid is kostbaar en niet vanzelfsprekend. 
Daar moet je je blijvend voor inzetten.

In de laatste oorlogsjaren verspreidde Tjitske ook 
illegale blaadjes zoals Trouw en Vrij Nederland. 
Die verborg ze aan de binnenkant van haar jas in 
een speciaal genaaide zak en in haar kaplaarzen. 
Niet zonder gevaar, want op een keer vlakbij de 
Ottobrug aan het begin van het Baatland waaide 
haar jas open en vloog er een aantal op straat. Er 
stond een soldaat alles en iedereen in de gaten te 
houden. Toen hij haar wilde haar helpen, riep ze 
hard dat het niet hoefde en kon ze de blaadjes 
oprapen. Gelukkig liep het met een sisser af.

Foute Nederlanders
Iedereen kende de 'foute Nederlanders' van naam. 
Er verschenen ook kinderen op school in het 
uniform van de Jeugdstorm. 
Na de oorlog ging men niet naar de winkels van 
NSB'ers. De Binnenlandse Strijdkrachten haalden de 
ouders op om naar de Krententuin te brengen, maar 
hun kinderen werden dikwijls aan hun lot overgelaten.  
Tjitske Kleppe herinnert zich dat haar broer Cor na 
de bevrijding met een Zwitsers klokje uit het huis van 
een NSB-familie aan de Veermanskade thuiskwam. 
Meerdere huizen van foute Nederlanders werden 
overigens door de Binnenlandse Strijdkrachten als 
wraak leeggehaald. 'Geen gestolen waar in ons huis, 
terug brengen ook al is het van een NSB-er', riep 
haar moeder. Maar Tjitske vond het wel een heel 
erg mooi klokje en daarom besloot ze ter plekke om 
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nacht met zicht op het IJsselmeer. Links op de 
voorgrond is een gedeelte van het Houten Hoofd 
te zien met in het midden aan de horizon het 
vuurtorentje op het schiereilandje tegenover de in 
witte lijntjes schetsmatig geschilderde Krententuin. 
De maan schijnt achter de in witten en grijzen 
geschilderde wolken met de weerspiegeling in het 
donkere water. Het is gedateerd 1937. De aquarel 
is een landschap dat, voor zover achterhaalbaar, in 
Zweden is gemaakt in de zomer van 1939.

Het schilderij is mijn hele leven bij mij gebleven. 
Vanaf 1942 tot 1947 op de Veenenlaan 118. 
Daarna verhuisden we naar de Veemarkt 29 waar 
mijn vader zijn kleermakerij voortzette. Mijn vader 
stopte als kleermaker toen de confectie het won van 
het maken van maatkleding voor heren. Confectie 
was nu eenmaal goedkoper. 
We verhuisden naar Dordrecht waar hij samen met  
J. Wiltjer, bedrijfsleider van een Hoornse wasserij, 
Wasserij 'De Zwaan' kocht.
Het schilderij heeft in Dordrecht, Den Haag en 
Waddinxveen in de woonkamers van mijn ouders 
aan de muur gehangen. Na het overlijden van mijn 
moeder heeft het in ons huis zijn plek gevonden. 
Dit stukje Hoorn is altijd met ons meegegaan.

Vragen over Stahl
Ik had een aantal vragen over de schilder Stahl. Hoe 
heeft het gezin Stahl de oorlog overleefd? Wat heeft 
hij verder nog gemaakt? En was hij een bekende 

peTer TrOOsT*

Mijn vader, Jelle Pieter Reinder Troost, was 
kleermaker in Hoorn van ongeveer 1925 tot en 
met 1954. Mijn vader en moeder (Egberta Johanna 
Wagemaker) trouwden in 1930. Ze gingen aan 
de Veenenlaan wonen, nummer 118. Mijn vader 
had daar met de buren, de familie Kaag, een eigen 
werkplaats waar ze kleding maakten en repareerden 
voor diverse kledingzaken in het centrum van 
Hoorn.

Georg Stahl
Op een dag kreeg mijn vader bezoek van Georg 
Stahl, een Duitse schilder die in 1930 uit Duitsland 
(Kassel) gevlucht was en in 1936 in Hoorn kwam 
wonen op de Binnenluiendijk 3. Deze woning is nu 
het museumhuis 'Huize Bonck' van de Vereniging 
Hendrick de Keyser. 
Van begin mei tot eind december 1939 verbleef de 
familie Stahl in Zweden. Na terugkomst in Hoorn 
woonden zij vanaf half januari 1940 tot 29 juli 
1940 bij mevrouw De Boer aan het Grote Oost 12. 
Stahl was uit Duitsland gevlucht om twee redenen. 
Allereerst om zijn politieke gezindheid: hij was 
socialist en korte tijd communist. In de tweede 
plaats om zijn kunstenaarschap. Als kunstschilder 
werd zijn werk door de nazi's betiteld als 'Entartete 
Kunst'. Kunst in abstracte of expressionistische 
stijl, die niet aan de nationaalsocialistische idealen 
voldeed.

Georg Stahl vroeg mijn vader of hij een pak voor 
hem kon maken en wat kleding kon repareren. In 
ruil daarvoor kreeg hij een schilderij en een aquarel.
Beide werken zijn nog steeds in ons bezit. Het 
schilderij hangt bij mij op mijn werkkamer in 
Dordrecht. Mijn broer, woonachtig in Delfgauw, 
heeft de aquarel, die bij hem in de woonkamer 
hangt. Het schilderij, getiteld 'Havenhoofd bij 
maanlicht', is de buitenhaven van Hoorn bij 

een BijzOndere OnTMOeTing
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dat er vanaf 3 juli t/m 16 september 2018 een 
tentoonstelling aan de schilderijen van Georg Stahl 
was gewijd.
We stuurden een e-mail naar het museum met 
het bericht dat wij een schilderij en een aquarel 
van Stahl hadden. De directrice van het museum, 
mevrouw Jisca Bijlsma, zorgde ervoor dat we 
contact met de zoon van Stahl, Georg Stahl jr., 
kregen. Hij wilde ons bezoeken om het schilderij 
en de aquarel te bekijken. Uit de nalatenschap 
van zijn vader had hij een aantal werken aan het 
museum geschonken en hij wilde ook zoveel 
mogelijk werk van zijn vader dat bij anderen 
aanwezig was, inventariseren en catalogiseren. Hij 
liet ons de tentoonstelling zien en vertelde ons over 
hoe en wanneer de tentoongestelde houtsneden, 
aquarellen en schilderijen gemaakt waren. Na 
de oorlog was zijn vader steeds abstracter gaan 
werken. 

In de oorlog
Ook vertelde hij ons hoe het met het gezin Stahl, 
vader, moeder en zoon gegaan was.
Toen na de Duitse inval vanaf 10 mei 1940 onder 
andere alle Rijksduitsers werden gearresteerd, 
werd ook Stahl sr. geïnterneerd en ondergebracht 
in de voormalige Rijkswerkinrichting op het 
Oostereiland. In de zomer van 1940 verhuisde 
de familie naar Edam omdat ze daar konden 
onderduiken. 'De situatie was precair omdat mijn 
vader zich aan de verplichte aanmelding bij de 
bezetter had onttrokken en hij dus voor hen 'niet 
bestond', aldus Stahl jr. in een e-mail. Tot eind 
1942 had zijn vader ook een atelier in Volendam. 
Ze werden verraden door een Nederlander die 
zeer gesteld was op de Duitse bezetter. Stahl sr. 
kreeg de keus: dienen in de Wehrmacht of leven 
in een concentratiekamp. Stahl koos voor de 
Wehrmacht. Hij werd in maart 1943 gemobiliseerd. 
Zijn onderdeel werd in juni 1944 naar Normandië 

schilder? Het enige dat ik te weten kwam was dat hij 
in 1940 in Edam is gaan wonen, beroepskunstenaar 
was en samenwerkte met andere kunstschilders 
die in een expressionistische stijl schilderden, 
zoals onder meer zijn Rotterdamse vriend, de 
kunstschilder Hendrik Chabot. 
De vragen die wij als familie Troost hadden, werden 
afgelopen zomer onverwachts beantwoord. Mijn 
vr ouw zag in de eerste week van juli 2018 de 
advertentie van het Chabot Museum in Rotterdam 

Georg Stahl, Oude stad, 
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gestuurd om het invasieleger van de geallieerden 
tegen te houden. Stahl wist bij de slag om Caen, juli 
1944, te deserteren en werd krijgsgevangene van 
de Engelsen. In 1947 kwam hij in Nederland terug. 
Zijn vrouw, Friedel Lichte, en hun zoon bleven in 
Edam wonen. Zij was in de bezettingsjaren met de 
plaatselijke ondergrondse actief in het verzet tegen 
de Duitse bezetter. Het gezin Stahl mocht na de 
oorlog in Nederland blijven wonen.

Drie in Hoorn geboren mannen
Georg Stahl jr. vertelde ons dat hij in 1937 in het 
ziekenhuis in Hoorn geboren is, waar mijn broer in 
januari 1945 en ik in september 1942 ook geboren 
zijn. Dat was in het Stadsziekenhuis dat achter de 
Grote Kerk lag. In het geboortejaar van Georg Stahl 
jr. in 1937 werd ook het schilderij 'Havenhoofd bij 
maanlicht' gemaakt.

Georg Stahl jr. is nu 80 jaar. Hij studeerde 
architectuur, is architect geworden en woont in 
Chicago. Hij komt regelmatig in Nederland in 
verband met het verzorgen van de nalatenschap 
van zijn vader en zijn relatie met het Rotterdamse 
Chabot Museum. Hij vertelde ons dat zijn vader 
in de jaren na de oorlog in Rotterdam een atelier 
had. Stahl sr. werkte tevens een aantal keren in het 
buitenland: in 1955 in Engeland, in 1957 in Italië 
en vanaf 1963 tot 1968 in Raesfeld in Duitsland. 
Op 10 oktober 1967 overleed vrij onverwachts 
Stahls vrouw. 

Met de tentoonstelling vorig jaar wilde Georg Stahl 
jr. ook zijn moeder eren omdat zij het mogelijk 
had gemaakt dat Stahl sr. zijn kunstenaarschap 
had kunnen uitoefenen. Stahl sr. heeft na de oorlog 
verscheidene tentoonstellingen in Rotterdam en 
Kassel gehad. Na 1967 werkte Stahl zowel in Edam 
als in Kassel. Een jaar later verkreeg Stahl sr. het 
Nederlanderschap. In 1972 stopte Stahl sr. met 
werken. Zijn gezondheid liet dat niet meer toe. In 
1982 overleed hij in een verpleeghuis te Edam aan 
een hartaanval.

Georg Stahl jr. vertelde dat hij werkt aan een 
biografie over zijn vader. In een hoofdstuk beschrijft 
hij de belevenissen van zijn ouders en hemzelf in 
Hoorn tussen 1936 en 1940. In die tijd maakte 
Stahl onder meer het schilderij 'Drie vissers' en een 
aquarel van de Oude Haven, welke Stahl jr. aan het 
Westfries Museum heeft geschonken. 

Een zeer warme dag in juli 2018 hebben wij, de 
familie Troost en Georg Stahl, als een bijzondere 
dag beleefd. Er stonden drie mannen die in Hoorn 
geboren waren naar een schilderij te kijken dat door 
een van de vaders was gemaakt en door de andere 
vader gekocht, bewaard en zeer gewaardeerd werd.
Het schilderij betekende voor ons dat wij een band 
met Hoorn hebben gehouden: de plaats waar wij 
geboren waren en waar we onze jeugd beleefden.

* In samenwerking met Georg Stahl jr.
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was er de Roskam, waar je nu Chinees kan eten. 
We steken over en beginnen bij de wagenmakerij 
van de firma Salm. Dan banketbakker Prins, de 
fietsen- en motorhandel van Passer, later De Reus 
(geboortehuis van Margreet van Hoorn). Motoren 
noemden ze in die tijd stoomfietsen. 

In 1953, het jaar dat Wim van Est als eerste Nederlandse 
wielrenner de gele trui droeg in de Tour de France, en 
bij het verdedigen daarvan in een ravijn stortte, mocht 
ik mijn eerste Lokomotief (jongens-)fiets uitzoeken bij 
de fa. Salm en Holthuis. Salm altijd gesoigneerd in de 
verkoop, zijn zwager Holthuis in grijze stofjas bedrijvig 
in de werkplaats. Een winkel op de kop van een 
straat, die traditioneel altijd wat minder spectaculair 
oogde dan bijvoorbeeld het Grote Noord. Maar na 
de zeventiger jaren begon deze straat te bruisen van 
bedrijvigheid en energie. In eerste instantie aangejaagd 
door twee ondernemers, net als Salm en Holthuis, 
ook werkzaam in de fietsenbranche: de gebroeders 
Van Vliet. Vooral Willem van Vliet had grote plannen 
met de ontwikkeling van de straat als winkelgebied. 
En zijn liefde beperkte zich niet alleen tot het Kleine 
Noord. Samen met collega winkelier Waardijk schrijft 
hij in 1999 een prijsvraag uit voor studenten van de 
Technische Universiteit Delft. Opdracht is een oplossing 
te vinden voor de problemen rondom de bereikbaarheid 
van de binnenstad. De studenten kwamen met tien 
rapporten/plannen. Een van de aanbevelingen was 
een gedeelte van het Hoornse Hop, bij de Westerdijk, 
te bestemmen als parkeerplaats. Een suggestie die 

gerard sTaM, BewerkT dOOr CHris HOlMan*

In vorige kwartaalbladen heeft u kennis kunnen 
maken met de jeugdherinneringen van de heer 
Stam die hij in de jaren tachtig noteerde. Bijna 40 
jaar nadat de heer Stam (van 1899) 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 zijn verhalen 
door aan de hand van zijn geheugen en met hulp van 
de vele uitgaven van Oud Hoorn uit zijn boekenkast. 
En voorzag het, ook in deze laatste aflevering, in de 
cursieve tekst, van een herkenbaar tintje.

Voordat ik jullie meeneem naar het begin van mijn 
verhalen, de buurt waar ik geboren ben, ga ik 
even terug om via de Gortsteeg naar het Achterom 
te gaan. Daar had je op de hoek het kroegje van 
Groenewoud, waar je aan de toonbank een slokje 
kon drinken voor 7 cent. Of je kon je flesje laten 
vullen voor onderweg. Wat erg veel gedaan werd. 
Even verderop stonden vier huisjes. In een daarvan 
woonde vrouw Barette, een waarzegster. Als die de 
toekomst voorspelde, rookte ze een pijp. Maar ja, 
de een zuigt het uit zijn pijp en de ander uit zijn 
duim. Voordat mijn pijp uitgaat, gaan we even 
terug naar het begin van mijn verhalen over mijn 
herinneringen aan Hoorn, waarin ik vertelde dat 
ik geboren ben op de Dubbele Buurt. Nu wil ik u 
meenemen naar de straten die daar vlakbij liggen. En 
ik begin op het Kleine Noord. Aan het begin links, 

verHalen Over HOOrn – deel 4          van waT eens was en waT veranderde
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door de gemeente Hoorn nooit serieus is overwogen. 
Dat het Kleine Noord zich bleef ontwikkelen als 
aantrekkelijk winkelstraat, met uitsluitend zelfstandige 
familiebedrijven, mag voor een groot gedeelte worden 
toegeschreven aan de niet aflatende inspanningen van 
Willem van Vliet en later Peter Schutz.

We gaan weer verder bij Reek de kuiper en firma 
Heiderijk koffiebranders en thee- en tabakshandel. 
Hier is nu hotel Petit Nord. Naast Heiderijk was 
en is nog steeds de Wester St. Janssteeg. Aan 
de overkant Kaldenbach de klompenhandelaar, 
Harlaar de smid en Witteman de smid, met daar 
tussen Groenewoud's snoepwinkel. Aan deze kant 
bevond zich de Ooster St. Janssteeg. Deze is er nu 
niet meer. Niet zo verwonderlijk, je kon er niet 
met zijn tweeën doorheen lopen, zo smal was 
hij. De steeg is inmiddels dichtbebouwd, maar 
als jongen kon ik er nog door lopen om zo op de 
Veemarkt terecht te komen. En daar is nog niet 
zoveel veranderd. De hekken en bomen staan er 
nog, alleen aan de overkant, die banketbakker met 
die lange neus, is weg. Ik weet niet eens meer hoe 
hij heette, we kenden hem niet anders dan 'Taarten 
Lange Neuzen'. Hij had een erg luide bel aan de 
deur. Ik denk dat hij een beetje doof was. We 
gingen dan met een groepje jongens naar de winkel 
om de bel te rinkelen en daar stonden we dan. 'Wat 
moeten jelui?' 'Mijnheer, heeft u nog taartjes met 
lange neuzen?' En dan maar lopen. Wij kijken even 
naar de kant van de hoek met de Baanstraat, daar 
zat Schellinger de smid, op de andere hoek café Van 
Bijnum en Scheringa en dan de infanteriekazerne. 

Landrotten noemden ze die infanteristen. Aan 
de overkant café J.Pz. Coen, dat is er nu nog en 
op de hoek van de Veemarkt-Breed een water en 
vuurhuis. Daar kon je voor 2 cent heet water en 
dove kooltjes kopen, voor in de test en stoof of 
tegen koude voeten.

In 1923 bouwde Jacob Blokker op die plek een modern 
winkelpand. Dat was een hele sensatie, want het was 
de eerste winkel in West-Friesland met een lift! En die 
maakte bovendien de panden van de firma verderop aan 
het Breed overbodig. Nadat in 1936 de broers Albert, 
Piet, Jacob en Koos de winkels van hun vader overnamen, 
wordt de winkel in Hoorn voortgezet door Koos Blokker. 
Deze dynamische telg, die jarenlang bestuurslid en 
daarna voorzitter was van Hollandia, overleed in 1945 
op slechts 43-jarige leeftijd. Zijn vrouw Ali Dijkstra 
zette (tot haar dood in 1971) de zaak buiten de 
Blokkeronderneming om, voort onder de naam Fa. Wed. 
Blokker. Die breidde zij aan de overkant op het Breed 
uit met een winkel in kinder- en wandelwagens. Menig 
Hoornse spruit zal vanuit een kinderwagen van Ali, altijd 
met een potlood achter haar oor, de eerste indrukken van 
Hoorns straten en parken hebben meegekregen. Na haar 
dood neemt haar dochter Sary het bedrijf over. En de 
zaak wordt een franchise van het grote Blokkerconcern. 
Veel Horinezen zullen zich Sary Blokker en haar man 
Bob Jongman herinneren. Hoe wrang is het, nu de 
afbrokkeling van het concern lijkt te zijn ingezet, te kijken 
naar het beeldje van de twee winkelende huisvrouwen 
op korte afstand van deze zaak, met het opschrift: 'naar 
Blokkertje toe...' Die vanzelfsprekendheid was de laatste 
jaren helaas voor het concern ver te zoeken.

verHalen Over HOOrn – deel 4          van waT eens was en waT veranderde

Veemarkt. Ansichtkaart. 

Uitgeverij-drukkerij fa. 

Blokker, ca 1920
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van harte aanbeveel! www.beeldbank@oudhoorn.nl. 
Zocht onder 'advertenties' en ik telde al 8 melksalons, 
advertenties ooit geplaatst in een in 1922 uitgegeven 
feestgids. Maar er waren er nog veel meer. Met als veel 
gebruikt 'exclusief verkoopargument': 'ruime bergplaats 
voor fietsen, gratis.' Ook toen was er dus al sprake van 
een parkeerprobleem, maar dan wel van een andere 
orde. De laatste Hoornse melksalon was die van de fam. 
Breed op de Turfhaven, maar in de geest van de tijd 
sloot die ook zijn deuren.

Aan de overkant hotel de Keizerskroon van 
Omes. Op de andere hoek van het Kleine Noord-
Breed, Kroon sigaren- en tabaksfabriek. Daarnaast 
apotheek Lippits. Aan de overkant kruidenier Wed. 
Heuvel en Gervel's paling- en viswinkel, Bockman's 
rijwiel- en naaimachinehandel en Koop Galanterie 
(later Schekkerman's kruidenier). We steken weer 
even over, op de hoek van de Slijksteeg daar 
een mandenmaker en schoenmaker Hendrikse, 
met als buurman Kloppenburg's apotheek en 
Hooft's kruidenier en fruithandel. Op de hoek 
van alweer een steeg, de Smeltersteeg, de Vries, de 
varkensslager, daarnaast Stapel de kruidenier. Daar 

moest ik van mijn moeder altijd stroop halen. Dan 
nam hij zo'n grote pollepel met stroop, die liet hij 
zo in de pot lopen en dan vroeg hij: 'Moet je een 
likje?' Als je dan ja zei, dan duwde hij die lepel 

Daar tegenover, wat we de Kleine Veemarkt 
noemden, werden biggetjes, konijnen, kippen en 
nuchtere kalveren verkocht. Ik had toen een oom 
en die zat in die handel. Hij lustte graag een slokje. 
Als ik dan uit school kwam en ik zag hem op de 
markt, dan trok ik hem aan zijn jasje riep: 'Dag 
ome!' 'Zo jongen ben je daar, moet je een cent 
hebben?' Als hij dan een goede markt had, werd het 
meestal een dubbeltje. Maar we gaan weer verder 
de hoek om het Breed op. Aan de overkant op de 
hoek van het Nieuwe Noord-Breed slagerij Eeltjes, 
dan een kapper, als ik mij goed herinner Houtman 
en dan de snoepwinkel annex kattenkroeg De 
Apenkooi (scheldnaam), vanwege de drie knappe 
(?) dames die daar de scepter zwaaiden. 

Het achterhalen van de betekenis van het woord 
'kattenkroeg' heeft mij wel even beziggehouden. 
Mijn cryptogramverslaving leidde uiteindelijk tot de 
oplossing. Kattenkroeg kon niet anders betekenen dan 
melksalon! Alhoewel het cryptogram als puzzelvorm 
pas na de Tweede Wereldoorlog populair is geworden, 
lijkt het erop dat deze methode van het leggen van 
nadruk op de betekenis van woorden, ook al in de jeugd 

van de heer Stam werd toegepast. Het is overigens 
verbazingwekkend hoeveel melksalons Hoorn in die 
vooroorlogse jaren kende. Dat leerde mij een bezoek 
aan de site van Oud Hoorn, wat ik overigens iedereen 

Breed hoek Veemarkt, 

met op de hoek de 

winkel van Blokker, 
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stroop in je mond. Nou, dan had je wel genoeg. 
Dan aan de overkant was en is de Noorderkerk 
met dat mooie raamwerk boven de deur met die 
Latijnse spreuk daaronder. Ik ken geen Latijn, maar 
ze hebben mij verteld wat het betekent. Het luidt 
zo: 'Zo als gij zijt ben ik geweest en zoals ik ben 
zult gij worden.' Mooi hè? Naast de kerk woonde 
Wilhelm de koster. En in de steeg Crissie Nouta, 
een snoepwinkel. Daar kon je voor een cent een 
zakje beschuitkruimels kopen. Naast de kerk was 
Haring de schoenwinkel. Aan de overkant de droge 
Schermer, de grutter en dan de natte Schermer, die 
er nu nog is. Nog even in de steeg bij Heiderijk 
het koffie branden kijken en niet te vergeten het 
ruiken, en dan naar huis. Ziezo het zit erop!

Dat geldt even niet voor mij, want ik heb naar 
aanleiding van deze serie een aantal reacties gekregen, 
waarvan ik er twee met u wil delen. In een van de 
afleveringen gebruikt de heer Stam het woord 'poepzak' 
bij de beschrijving van een handelaar in manufacturen. 
Een lezer vroeg mij of hij niet in de war was, omdat 
hij het begrip alleen kent als scheldwoord voor een dik 
persoon. Het woord 'poepzak' heeft niets met gewicht 
of omvang te maken, zoals het ook niet gelinkt kan 
worden met de zakjes die hondenbezitters tegenwoordig 
verondersteld worden paraat te hebben bij het uitlaten 
van hun honden. Het is overigens meer een Westfries, 
dan een Hoorns woord. Winkeliers die in stoffen 
handelden werden, zoals de heer Stam aangaf, in die 
tijd 'lappiespoep' genoemd. Zij gingen met een kistje 
of koffer (poepzak) met stoffen de dorpen langs om zo 
bestellingen te noteren, die later werden afgeleverd door 
de vrachtrijders. Aan de hoeveelheid te bezorgen pakjes 
konden zij merken dat de 'lappiespoep' weer in de buurt 
geweest was.

Naar aanleiding van de aflevering, waar in de 
wandeling over de Turfhaven, bakker Koldewijn 
werd beschreven als leverancier van koeken voor 
het koekhakken, reageerde een lezer met de vraag 
of hier niet 'koekhappen' werd bedoeld in plaats van 
koekhakken. Maar het ging wel degelijk om het bakken 
van koeken voor het koekhakken. Een spel dat nog tot 
in de jaren vijftig op de Hoornse kermis werd gespeeld. 
In een eenvoudige kraam stond een soort hakblok, zoals 
de slager gebruikte. Op dat hakblok werd een dunne, 
platte koek van ongeveer 25 cm. doorsnede gelegd. 
Tegen betaling kreeg men een klein bijltje, waarmee 
men moest proberen de koek in zo min mogelijk slagen 
doormidden te hakken. De kunst was om de volgende 
slag precies te laten aansluiten op de vorige snee. Vaak 
maakte men er een spel van tussen twee kermisgangers. 

Die moesten uitmaken wie de minste slagen nodig had 
om de koek uiteindelijk in twee stukken te hakken, hoe 
de uitslag ook uitpakte, na afloop mocht men de koek 
opeten of meenemen. Omdat er nog al eens alcohol in 
het spel was, gebeurde het wel eens dat deelnemers niet 

in de koek, maar in eigen lichaamsdelen, of die van 
anderen hakten.

Zo hebben wij dankzij de heer Stam een interessant 
beeld gekregen van de Hoornse binnenstad van zo`n 
dikke honderd jaar geleden. Ik heb er met veel plezier 
een en ander vanuit mijn eigen herinneringen aan 
toegevoegd. Soms met ondersteuning van de inhoud van 
mijn boekenkast. Zo viel er uit een boek, wat ik al lang 
niet meer in handen had gehad een krantenknipsel uit 
het Dagblad voor Westfriesland. Gedateerd november 
1983 met als kop: 'Wie is wie eigenlijk aan Grote 
Noord.' De journalist schreef over Kalverstraatachtige 
toestanden. De aanleiding was het sluiten van Feller, 
ruim 70 jaar een vertrouwd begrip en de verhuur 
van het pand aan een winkelketenbedrijf. Het artikel 
vermeldde vierkantemeterprijzen van 1300 tot 1500 
gulden per week. 'Het Grote Noord is een doorloophuis 
geworden. Een enkel vertrouwd bedrijf houdt nog stand. 
Als voorbeeld werd genoemd P.M. van Wijk (Grote 
Noord 84) in lederwaren, mandwerken en ruitersport. 
Gevestigd sinds de borstelfabriek uit 1900 van start 
ging. Ruut van Wijk (later gestopt bij gebrek aan 
opvolging): 'Het Grote Noord is allang het Grote Noord 
niet meer. Jammer maar er komen andere tijden.' Hoe 
profetisch, al zal de heer Van Wijk met zijn uitspraak 
wel iets anders voor ogen hebben gehad…

*Beeldmateriaaal collectie Willy Wiggelaar

Achterom, jaren vijftig 
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schilderijencollectie aangelegd. In Rotterdam was 
er de collectie (met enkele topstukken) van Gerrit 
van der Pot van Groeneveld, die later in 1808 door 
het prille Rijksmuseum is aangekocht. En dan 
zwijg ik over de diverse andere prachtige, o.a. in 
Amsterdam, aangelegde collecties. Wat hun motief 
ook was: beleggers, fijnproevers en misschien ook 
of soms snobs, vele gefortuneerden volgden deze 
mode om zo'n collectie te vormen met waardevolle 
'old timers'.

Deze Lucas Merens was zeker gefortuneerd te 
noemen. De gegevens van een zogenaamde 
Personele Quotisatie uit het jaar 1742 laten zien 
dat hij toen over een vermogen van 400.000 gulden 
beschikte. Daaronder valt dan nog niet zijn bezit 
aan aandelen VOC (hij was naast burgemeester van 
Hoorn gedurende vele jaren ook bewindhebber van 
de Hoornse VOC-kamer) en een pakket obligaties 
van de Staten van Holland. Die effecten waren niet 
lang na 1778 weliswaar niet veel meer waard en het 
familievermogen zal ook wegens de economische 
crisis tijdens de Franse tijd aanzienlijk in waarde 
zijn geslonken, maar dat gaat het bestek van dit 
artikel te buiten.
Van de veiling uit 1778 is de catalogus bewaard 
gebleven die niet alleen vermeldt welke schilderijen 
van welke schilders onder de hamer zijn gekomen, 
maar ook wie de kopers zijn geweest en tegen welke 

willeM Merens*

Het huis aan de Kerkstraat 10 te Hoorn, voorzien 
van de aanduiding 'Huis Merens', moet ooit 
volgehangen hebben met schilderijen. De bewoner 
gedurende een groot deel van de 18e eeuw was mijn 
verre voorvader Lucas Merens1 (1698-1776). Het 
pand behoorde door vererving toe aan Eva Maria 
van Foreest met wie hij in 1728 in het huwelijk was 
getreden. Lucas Merens liet bij zijn dood in 1776 
aan zijn vijf kinderen onder meer een collectie van 
169 schilderijen en wat grafisch werk na die hij zelf 
had aangelegd. Zijn kinderen, twee dochters en drie 
zoons, hebben besloten de schilderijen te veilen en 
zulks is in 1778, in Amsterdam bij het veilinghuis 
Ploos van Amstel, de Winter en Yver geschied. 
Kennelijk betekende het realiseren van de waarde 
voor hen meer dan het behoud van de collectie. Het 
huis zal na deze verkoop een kale indruk hebben 
opgeleverd! 

Het opbouwen van een schilderijcollectie was in de 
18e eeuw niet onbekend: zo weten we van de grote 
collectie van Prins Willem V die, na diefstal door 
de Franse troepen eind 18e eeuw, naar ons land is 
teruggekeerd en nu de basis van de Mauritshuis- 
en Rijksmuseum-collecties vormt. Naast Lucas 
had in Hoorn zijn verwant Nanning van Foreest 
in zijn fraaie stadpaleis aan het Grote Oost een 

zOeken naar geveilde dOeken

Frans Francken II, 

Portret van een familie 
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prijzen zij de schilderijen hebben verworven. Ook 
het materiaal, doek of paneel, en de afmetingen 
en de geschilderde voorstelling worden hierin 
beschreven. Vele van deze oude veilingcatalogi uit 
deze eeuwen zijn bewaard gebleven en zij vertellen 
ons welke schilders in welke periodes de aandacht  
trokken en wat de verkoopwaardes destijds zijn 
geweest. Daarmee krijgen we een uniek inzicht 
in de ontwikkeling van deze al in de zeventiende 
eeuw belangrijke mode, en beleggingsmethode. 
Er bestaan uit de zeventiende en achttiende eeuw 
overigens ook interieurschilderijen waarop te 
zien is dat huiskamers in die tijd vaak vol met 
schilderwerken gehangen hebben. Niet alleen 
kwalitatief, maar ook kwantitatief hebben we 
het hier duidelijk over een bloeiende bedrijfstak! 
De verzameling van voorvader Lucas had een 
behoorlijk niveau, zonder topstukken overigens. 
Zo behoorde er werk van Cuyp, Van Ruysdael en 
Wouwerman toe. Het grafisch werk betrof o.a. een 
enkele ets van Rembrandt.
De eindafrekening van de veiling van Lucas' 
collectie laat een bedrag van 26.213 gulden zien, 
wat nu ca 259.900 euro zou voorstellen. Of 
deze schilderijen in een veiling nu dezelfde, dan 
wel een hogere of mindere, opbrengst zouden 
hebben gehad is daarmee uiteraard nog niet gezegd. 
De kinderen van Lucas konden destijds in elk 
geval weer even vooruit. Hun motieven tot deze 
veiling kunnen divers zijn geweest. Drie van de 
kinderen, de twee dochters en één, blinde, zoon die 
Kerkstraat 10 zijn blijven bewonen, hadden geen 
eigen inkomsten en misschien speelde de noodzaak 
met contanten overbedeling bij de vererving van 
Lucas' nalatenschap van één of meer van de vijf 
kinderen glad te strijken.

De huidige eigenaar/bewoner van Kerkstraat 10, 
de heer B. Mulder, die diverse kamers in zijn huis 
fraai in de staat van de bewoning door Lucas en 
zijn gezin heeft teruggebracht door die van zijden 
behang te voorzien en boven de deuren grisailles 
te laten schilderen, deed mij bij een bezoek een 
suggestie. Zou het niet zijn na te gaan of er van de 
in de veiling verkochte schilderijen enkele in musea 
van nu te zien zouden zijn? Op dat moment wist ik 
slechts van het bestaan van de veiling af, maar had 
ik de catalogus nog niet in handen gehad. Dat is 
mij vervolgens via het RKD – Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis in Den Haag – gelukt waar 
men een online verbinding met de bewaarder, de 
Uitgeverij Brill in Leiden, onderhoudt. Ik behoefde 
maar te printen en daar had ik de 70 pagina's 
tellende catalogus, die destijds overigens ook in 
het Frans was uitgegeven, in handen. Met een 
medewerker van het RKD maakte ik vervolgens de 
afspraak dat zij voor mij van vijftien schilderijen 
zou nagaan of die nu tot de collectie van enig 
museum behoorden. Dat bleek bij tien van deze 
vijftien het geval te zijn. De overige vijf waren na 
1778, meestal via een latere verkoop bij een ander 
veilinghuis, zoals Sotheby's, in particulier bezit 
geraakt.

Verder onderzoek in de diverse museale websites 
(onder 'collection') toonde vervolgens de juistheid 
van de bevindingen van het RKD aan. De vraag die 
dan overblijft was: 'hangt' het werk in een zaal, of 
verblijft het in het desbetreffende museumdepot? 
Mijn vrouw en ik maken nu, sedert enige jaren, 
aardige reisjes naar deze musea, of knopen een 
museumbezoek vast aan een buitenlandse tocht om 
zo een verlate Hoornse ervaring op te doen: steeds 
levert zo'n confrontatie met een van die schilderijen 
een merkwaardige sensatie op: dat doek of paneel 
hing dus ooit in een dichte rij met vele andere 
doeken aan de muur in Kerkstraat 10 in Hoorn!

Welke werken zagen we inmiddels? In 2016 zagen 
we als eerste in het Kunstmuseum Basel een 
weergave van kasteel Nijenrode door Jan van 
der Heyden (1637 – 1712, Amsterdams schilder, 
maar ook de uitvinder van de brandspuit). De 
conservator aldaar, die ik tevoren om assistentie 
had benaderd, vond onze zoektocht een aardig 
verhaal. Zij wilde ons pertinent even spreken bij 
ons bezoek.
In het Louvre waren drie schilderijen 'on show': een 
Italiaans landschap door Nicolaes Berchem (1620 
– 1683), een gezelschap bij een herberg door Isaac 
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dat, als bruikleen van het Amsterdam Museum, 
in Rijksmuseum Twenthe blijkt te hangen. De 
conservator die mij bevestigde dat dit schilderij, na 
een lang depotverblijf, aldaar weer voor het publiek 
te zien is, schreef mij aan met 'Heer van Mieris'. Die 
identificatie gaat mij wat ver! Daarna vermoedelijk 
naar het 'Paleis van Schone Kunsten' in Brussel 
voor een huiskamertafereel door Gabriel Metsu. Of 
eerst naar Londen, naar de National Gallery en de 
collectie van Koningin Elisabeth voor een drietal 
schilderijen, respectievelijk van Jan Both, Van der 
Heyden en van Adriaen van der Werff?
De suggestie van de Münchense conservator aan 
bijvoorbeeld Sotheby's te laten weten dat wij graag 
in contact zouden treden met een privé eigenaar 
van een doek uit de collectie dat aldaar later 
ooit is geveild, hebben we (nog) niet opgevolgd. 
Volgens hem zou zo'n benadering wel eens tot een 
uitnodiging tot bezichtiging in een Engels kasteel 
kunnen leiden!
En dan blijven er nog 154 werken uit de catalogus 
over waarvan ik de 'hangplaats' nog niet heb 
onderzocht! Op dit moment heb ik nog niet tot zo'n 
onderzoek besloten, maar wie weet overwint mijn 
nieuwsgierigheid ooit deze twijfel.

* Willem Merens is lid van Oud Hoorn. Hij is woonachtig in Delft

1 Zie het Hoorns Biografisch Woordenboek op de website van 

Oud Hoorn

van Ostade (1621 – 1649) en een pastoraal tafereel 
door Dirk van Bergen (1645 tot na 1690). Helaas 
bleek de Berchem wegens een verbouwing van de 
desbetreffende museumvleugel niet te bezichtigen, 
maar wat in het vat zit verzuurt niet. In april 2017 
reisden we met een TGV-dagretour van Rotterdam 
naar Parijs en hadden het geluk dat het Louvre toen 
maar liefst drie tentoonstellingen van 17e eeuwse 
Nederlandse schilders had georganiseerd, waarvan 
één gewijd aan Vermeer, die alle drie evenzeer het 
bezoek waard waren. Van de twee 'Hoornse' doeken 
vonden wij de Van Ostade, waarop een fraaie 
schimmel voorkomt, het aardigst.
Afgelopen zomer hadden we het geluk in de 
Alte Pinakothek in München een enthousiaste 
conservator aan te treffen die zich direct bereid 
verklaarde ons het aldaar in depot aanwezige 
'Christus en de Kinderen' (1630) door Cornelis 
van Haarlem te tonen. Niet alleen bleek dat depot 
immens groot, ook de omvang van dit paneel 
liegt er niet om: het meet circa anderhalf bij 
één meter! Van Haarlem heeft het paneel ooit in 
opdracht van een Haarlems weeshuis vervaardigd, 
aldus leerde de conservator Bernd Ebert ons, 
die tijdens zijn opleiding bij het 'Mauritshuis' 
vloeiend Nederlands had leren spreken. Van vele 
schilderijen is overigens, geheel of ten dele, de 
volledige aankoophistorie na 1778 na te gaan, 
vertelde hij ons verder. De 'Christus' was bij de 
veiling in 1778 door veilinghouder De Winter zelf 
(voor 20 gulden!) gekocht, korte tijd later door 
een particulier verworven en in 1820 door de 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen aangekocht. 
Lucas had klaarblijkelijk grote waardering voor 
dit enorme kunstwerk, anders had hij er vast niet 
zoveel muurruimte voor over gehad!
Welk werk volgt nu? Vermoedelijk 'Salomo's 
oordeel' door Willem van Mieris (1662 – 1747) 
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Theaterlezing De Verwonderingh: duizeling-
wekkende ontdekkingsreis door grote en kleine 
wonderen van de Gouden Eeuw.

Op vrijdag 12 april geeft Ad Geerdink, directeur 
van het Westfries Museum, in Schouwburg Het 
Park in Hoorn een theaterlezing over zijn favoriete 
onderwerp, de Gouden Eeuw. In een spectaculair 
decor met een immens projectiescherm neemt 
hij zijn publiek mee op een duizelingwekkende 
ontdekkingstocht door de Gouden Eeuw waarin 
Hoorn en Enkhuizen zich ontwikkelden tot 
wereldsteden. 

In De Verwonderingh deelt Ad Geerdink zijn 
persoonlijke verwonderingen over het leven in de 
Gouden Eeuw met zijn toehoorders, want hoewel 
hij zich dagelijks met deze enerverende periode 
bezighoudt, verwondert hij zich nog keer op keer. 
Neem bijvoorbeeld de visie van de Duitse historicus 
Philipp Blom dat onze welvaart en de bloei van 
de handel in de Gouden Eeuw mede het gevolg is 
geweest van een ingrijpende klimaatverandering. 
Die visie komt dan ook uitgebreid aan bod in 
de theaterlezing, want wat kunnen we daarvan 
leren. Wij leven immers ook in tijden van 
klimaatverandering. 

Ongelooflijk zelfvertrouwen
Geerdink probeert in zijn lezing ook een verklaring 
te vinden voor het historische gegeven dat 
een klein en nietig gebied als de Noordelijke 
Nederlanden, met amper 1,5 miljoen inwoners, 
zich kon ontwikkelen tot hét handelscentrum van 
de wereld. 'Men stapte op een schip, reisde naar de 
andere kant van de wereld en zag handel. Mensen 
waren schipper, koopman, reder, patroon van een 
kolonie en blaakten van energie, ondernemingslust 
en zelfvertrouwen. Het ultieme voorbeeld daarvan 
was David Pietersz de Vries uit Hoorn voor wie de 
hele wereld een speltoneel was. Waar kwam dat 
ongelooflijke zelfvertrouwen vandaan?'

Thuisblijvers
Maar niet de wereld van de kooplieden en zeelui 
veranderde drastisch in de Gouden Eeuw. Ook 
die van thuisblijvers ging in twee generaties tijd 
volledig op z'n kop. Ad Geerdink vertelt met 
verve hoe de wereld langzaam maar zeker de 
Westfriese huiskamer binnendrong en het interieur, 
de eetgewoonten en de mode veranderde. En 
hoe onze voorouders zich verwonderden over die 
wereld, die vele malen rijker, groter en gevarieerder 

was dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. 
Het ultieme symbool van die verwondering is het 
rariteitenkabinet, verzamelingen van uiteenlopende 
exotische voorwerpen, dieren, schelpen, planten, 
mineralen en (half)edelstenen waarmee de rijke 
bovenlaag liet zien dat ze mannen van de wereld 
waren.

Lang haar
Waar Ad Geerdink zich in zijn theaterlezing 
ook over verwondert zijn de vaak verrassende 
overeenkomsten en verschillen tussen ons en onze 
voorouders in de Gouden Eeuw. Ook in de Gouden 
Eeuw bleek de Sinterklaastraditie al ter discussie te 
staan en was er al sprake van een generatieconflict 
zoals we die ook in de jaren '60 van de vorige eeuw 
hebben gekend, compleet met verhitte discussies 
over lang haar en lui gedrag van de jeugd. Maar de 
verschillen zijn minstens zo interessant. De Gouden 
Eeuwer stond heel anders in het leven, omdat dit 
leven vele malen kwetsbaarder was dan vandaag de 
dag. Dat had invloed op zijn godsdienstbeleving 
en houding ten opzichte van de enorme welvaart 
die de Gouden Eeuw met zich meebracht. Een 
houding die de Britse historicus Simon Schama 
prachtig samenvatte in de woorden 'overvloed en 
onbehagen'. 

Kaarten bij Het Park
De theaterlezing duurt al met al zo'n 90 minuten. 
Ad Geerdink wordt tijdens de lezing ondersteund 
door prachtige animaties en zeventiende-eeuwse 
live muziek verzorgd door het muziekensemble De 
Zoete Inval. 
Kaarten voor de voorstelling kosten e 12,50 en zijn 
verkrijgbaar bij Schouwburg Het Park. 
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wally OOMs

Terwijl Antoon Vlaar in de jaren vijftig op zijn 
landje achteraan de Drieboomlaan in Hoorn 
doende was de zelfverbouwde groenten te oogsten, 
zal hij vast wel eens gemijmerd hebben over 
uitbreiding van zijn groentehandel. Tot dan toe 
moest hij het doen met een winkeloppervlakte van 
16 m2. De kroppen sla, de witlof, de wortelen en 
de aardappels verkocht hij vanuit de groentewinkel 
halverwege de Drieboomlaan en ventte hij uit 
in Hoorn-Noord, daarbij gebruikmakend van de 
hondenwagen, later de handwagen, weer later 
de paardenwagen en daarna met de driewieler 
(de zogeheten Geha truck). Na een aantal jaren 
hielpen de kinderen ook mee, o.a. Piet en Corry. Ze 
bezorgden de bestellingen aan huis bij de klanten 
en deden dat met de fiets, de bakfiets of met de 
aanhangwagen. Wat de vriendelijke Antoon Vlaar 
op zijn landje nooit zal hebben kunnen bevroeden 
is dat zijn nering zou uitgroeien tot een omvangrijke 
supermarktketen in Nederland.
 
Piet Vlaar
Piet Vlaar was na de lagere school aan de 
tuinbouwschool gaan studeren. Daarnaast hielp 
hij al een paar dagen per week mee met venten 
en in de winkel. Dat hij groot en sterk was kwam 
daarbij goed van pas. Al op jonge leeftijd raakte hij 
daardoor vertrouwd met de verschillende facetten 
van het bedrijf. Vooral de logistiek had zijn warme 
belangstelling. Naast de studie werd hij steeds 
nadrukkelijker betrokken bij de groentewinkel en 
de ventwijk. Dit deed hij toen nog samen met zijn 
oudere broer Jan, die rond 1955 uit het bedrijf 

stapte, waarna Piet de nog bescheiden zaak samen 
met zijn vader bleef runnen. Op die manier leerde 
hij steeds meer het belang kennen van een goede 
verstandhouding met de klanten, welke producten 
wel aansloegen en welke niet, hoe de logistiek 
geregeld moest worden, hoe je succesvol kon 
onderhandelen met leveranciers, hoe je gesprekken 
voerde met gezagsdragers en in een later stadium 
ook met gemeenteraadsleden en wethouders. Al 
snel werd duidelijk dat een goede boekhouder 
van levensbelang was en daarvoor hoefde niet ver 
gezocht te worden. 

Zelfbediening
Op 13 Juni 1960 werd Piet, inmiddels getrouwd 
met Gre Brandsen, officieel eigenaar van de 
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groentewinkel, terwijl vader Antoon Vlaar 
zijdelings aan het bedrijf verbonden bleef. Piet en 
Gre gingen voortvarend aan de slag. Zoals ze dat 
altijd zijn blijven doen. Drie jaar later – Piet had 
zijn vakdiploma kruidenier inmiddels behaald – 
was de groentewinkel getransformeerd tot een 
zelfbedieningszaak met een oppervlakte van 110 m2. 
Een hele omschakeling, maar de klanten waren er 
snel aan gewend dat ze met een winkelwagen of een 
mandje zelf hun boodschappen konden ophalen. In 
december 1963 kregen de klanten die tot dan toe 
hun spullen aan huis bezorgd hadden gekregen een 
keurig briefje in de bus met de mededeling dat door 
uitbreiding en personeelsschaarste het onmogelijk 
was om nog langer aan huis te bezorgen. Maar dat 
iedereen zeer welkom was in de nabije en modern 
ingerichte zaak. Daarvan werd in groten getale 
gebruik gemaakt. De klanten uit Hoorn-Noord en 
zelfs van ver daarbuiten stroomden toe.

Snelle en gezonde ontwikkeling
De zelfbedieningswinkel aan de Drieboomlaan 
maakte dan ook een snelle en gezonde ontwikkeling 
door, hetgeen resulteerde in nog eens twee 
verbouwingen. De laatste uitbreiding was in 1968: 
de zelfbedieningszaak werd een hypermoderne 
supermarkt met een oppervlakte van 260 m2 en 
een magazijn van 80 m2. Naast een hele reeks 
andere producten werd ook vis aan het assortiment 
toegevoegd. Verse vis rechtstreeks uit IJmuiden. De 
kostbare en omvangrijke diepvriesinstallatie zorgde 
dat de uitgebreide hoeveelheid food blijvend 
kon worden opgeslagen en verkocht. Gelijktijdig 
werden ook non-foodproducten in de nieuwe 
zaak verkocht, zoals huishoudelijke artikelen en 

tijdschriften. De zaak draaide op volle toeren met 
een groeiende hoeveelheid uiterst tevreden klanten. 
De vestiging in Hoorn-Noord kon een groot succes 
worden genoemd. Tot op de dag van vandaag 
zijn er vele oud-medewerkers die zich het hele 
supermarktavontuur nog goed kunnen herinneren. 

Grote Waal
Een kleine twee jaar later zou een tweede vestiging 
worden geopend. Maar daar ging heel wat aan 
vooraf. 
Om te kunnen voldoen als groeikern had de 
gemeente Hoorn halverwege de jaren zestig de 
wijk Grote Waal gepland, waarin hoogbouw 
en rijtjeshuizen verrezen. Binnen enkele jaren 
woonden er duizenden mensen, die het ontbreken 
van een supermarkt in de wijk een ernstig gemis 
vonden. De gemeente Hoorn wenste vanwege 
deze 'dwingende noodzaak' dan ook haast te 
maken met de realisatie van een noodwinkel en 
was daarover in gesprek met de eveneens uit 
Hoorn afkomstige firma Deen. Wethouder Wiese 
voerde daarmee onderhandelingen aangaande de 
huurprijs, de grootte van de winkel, alsmede de 
locatie van de te stichten winkel. Deze gesprekken 
vonden in het najaar van 1969 plaats in hotel 
De Doelen in aanwezigheid van leden van de 
commissie Stichting Winkelbeheer. Er kwam van 
gemeentewege een eis uitrollen om nog voor 1 
december de noodwinkel in de Grote Waal te 
openen, waaraan Deen niet kon voldoen: er zou pas 
vanaf februari 1970 kunnen worden gedraaid. Piet 
Vlaar had in de tussentijd aangegeven wél aan de 
voorwaarde te kunnen voldoen ('pure bluf', aldus 
Piet Vlaar later) en had middels administrateur 
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vestiging van Vlaar zou komen in de Grote Waal. 
De daaropvolgende dagen werden gesprekken 
gevoerd met het bedrijf dat de noodwinkel zou 
neerzetten, met de verschillende nutsbedrijven, 
winkelinrichters, leveranciers van koelinstallaties, 
gespecialiseerde bedrijven voor kassasystemen, met 
installateurs en met leveranciers voor schorten, 
schalen, tafels, stoelen etc. Tevens vonden de 
eerste sollicitatiegesprekken plaats en werden op 
het gemeentehuis de tekeningen voor de vestiging 
doorgesproken. Slagvaardigheid is het echtpaar 
Vlaar op het lijf geschreven. Tussen de bedrijven 
door waren Piet en Gre Vlaar ook nog eens doende 
om de eigen huisvesting te regelen.
Nog geen maand later volgde de opening. Ter 
gelegenheid hiervan hadden alle bewoners van de 
Grote Waal een bos bloemen gekregen. Met deze 
geste wilde Vlaar tot uiting brengen dat het feest 
was. Voor de supermarkt en voor de bewoners. 
Deze wervingsactie had Vlaar wellicht afgekeken 
van snackbar Smid in de binnenstad van Hoorn, 
die bij de opening de hele schoolgaande jeugd van 
Hoorn uitnodigde om gratis een ijsje te komen 
halen bij de nieuwe zaak en waar massaal gebruik 
van werd gemaakt. Zelf behoorde ik daar ook toe, 
waarna ik een lange reeks van jaren klant ben 
gebleven. Vanaf de eerste dag was de winkel een 
enorm succes. De winkelruimte van 870 m2 kende 
een grote toeloop van mensen uit de Grote Waal, 
maar ook uit de directe omgeving.

Risdam
Drie jaar later, we schrijven 14 december 1972, 
verricht wethouder Wiese de openingshandeling 
van een U-vormig noodwinkelcentrum aan 
de Scheerder in de nieuwe wijk Risdam. Het 
gerealiseerde complex van 2.000 m2 zou onderdak 

Siem Kok alle fractievoorzitters op 21 oktober 1969 
een brief doen toekomen om zich te beklagen over 
de gang van zaken. Het bedrijf had zich al jaren 
eerder aangemeld om een winkel te openen in 
de Grote Waal. Op donderdag 23 oktober volgde 
een vergadering van burgemeester en wethouders, 
waar harde noten zijn gekraakt. Wethouder Wiese 
bezocht de volgende morgen de firma Vlaar om ze 
op de hoogte te houden van de gang van zaken en 
om verder te onderhandelen. Daarop volgde een 
bloedstollende extra raadsvergadering op maandag 
27 oktober 1969, waar zeer harde woorden zijn 
gevallen. Met als uiteindelijk resultaat dat een 
kleine meerderheid van de raad voor Vlaar . 

Zeer slagvaardig
De volgende dag al, Piet en Gre Vlaar hebben niet 
de gewoonte ergens gras over te laten groeien, 
verscheen een advertentie in de krant, waarin 
werd gemeld dat er per 1 december 1969 een 
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bieden aan een Vlaar supermarkt, een wijkcentrum 
en enkele bedrijven als een hulppostkantoor, een 
slijterij en een babyzaak. De derde vestiging van 
Vlaar Supermarkten werd daarmee een feit. Die 
bedrijvigheid in de inmiddels door duizenden 
mensen bewoonde wijk was hard nodig, want voor 
de voorzieningen was men tot dan toe aangewezen 
op de binnenstad. Ook andere supermarktbedrijven 
waren geïnteresseerd om een noodwinkel neer te 
zetten in de Risdam, doch doorslaggevend voor de 
keuze voor Vlaar was dat dit bedrijf in het nog te 
realiseren gebouw ook ruimte had ingepland voor 
buurtactiviteiten. En daar was grote behoefte aan. 
In een later stadium is ook een tweede noodwinkel 
tot stand gebracht in de Risdam.

Eerste vestiging buiten Hoorn 
Aan de expansiedrift van de supermarktketen 
Vlaar kon slechts worden voldaan door ook buiten 
de stadsgrenzen activiteiten te ontplooien. In ras 
tempo volgden de vestigingen zich op. En net als 
bij de vestiging in de Grote Waal ging dat veelal 
niet zonder slag of stoot. Vele gesprekken gingen 
eraan vooraf. Met name met gemeentebestuurders 
en wijkbewoners. Er werden supermarkten 
geopend in Heerhugowaard, Purmerend, Andijk, 
Lutjebroek en Grootebroek. In 1977 werd tevens 
het distributiecentrum geopend aan de Kernweg op 
Hoorn 80. Vlaar kreeg de beschikking over maar 
liefst 3500 m2, hetgeen Gre Vlaar de uitspraak 
ontlokte: 'Wat een ruimte, wat een weelde. Hoe 
krijgen we het vol.' Het terrein werd gedeeltelijk 
bebouwd met magazijn, groentecentrale en 
kantoren. Een jaar later, 10 mei 1978, werd 
Vlaar de eerste supermarktketen met een eigen 
centrale bakkerij, waar meerdere keren per dag vers 
en ambachtelijk brood werd gebakken voor alle 
vestigingen. Daardoor kon beter en sneller worden 
voldaan aan de wens van de klanten om vers en 
goed brood te kunnen kopen. 

Distributiecentrum
Dat splinternieuwe distributiecentrum verschafte 
niet alleen de mogelijkheid om de bevoorrading 
van alle winkels vanuit één centraal punt te kunnen 
regelen, maar ook om aan verdere uitbreiding te 
werken van het aantal vestigingen. Die volgden elkaar 
snel op: een tweede vestiging in Heerhugowaard, 
Middenmeer, Enkhuizen, een tweede vestiging 
in de Risdam en ook buiten de provinciegrenzen 
met de opening van een supermarkt in Lelystad, 
waar de klanten zich stonden te verdringen bij de 
opening, die werd verricht door wethouder Van 

Leeuwen, waarmee Vlaar een uitstekende relatie 
onderhield. De naar een supermarkt hunkerende 
bewoners van Flevoland toonden zich bereid om 
1,5 uur te wachten alvorens de supermarkt in te 
kunnen. De laatste vestiging was de noodwinkel in 
de nieuwe wijk Kersenboogerd.
De succesvolle supermarktketen Vlaar bleef 
niet onopgemerkt. In verschillende kranten en 
vakbladen verschenen publicaties waarin het bedrijf 
werd geprezen om z'n werkwijze, formule en wijze 
van inspelen op de markt. 

Dekamarkt
In 1982 toonde Dirk Kat, eigenaar van een grote 
supermarktketen in en om de regio IJmond, grote 
interesse in de Vlaar supermarkten, waar op dat 
moment meer dan 800 mensen werkzaam waren. 
Deze Dirk Kat gaf leiding aan de Dekamarkt 

(Deka is afgeleid van de initialen van Dirk Kat). 
Hij zag veel heil in de uiterst succesvolle Vlaar 
Supermarkten en wilde de hele keten graag 
inlijven in zijn omvangrijke bedrijf. Tijdens de 
onderhandelingen met Piet en Gre Vlaar werd 
bedongen dat beiden een rol zouden kunnen 
blijven spelen in het Dekamarktconcern. Aldus 
geschiedde. Al bleven Piet en Gre het betreuren 
dat de supermarkt aan de Drieboomlaan, daar waar 
het ooit allemaal begonnen was, wegens geringe 
expansiemogelijkheden moest verdwijnen. 

In een later stadium is het echtpaar Vlaar zich gaan 
bezighouden met andere zaken, zoals het beheer 
van winkelcentrum Grote Beer en het runnen van 
een sportcentrum aan de Holenweg in Hoorn. De 
grondleggers van de dynastie kijken er met gepaste 
trots en met veel genoegen op terug.

Vlaar Bakkerij, Hoorn'80
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Heiman Benjamin Cohen (Geb. 1882)
Heiman, het jongste kind, groeit eveneens op te 
Hoorn. Ook Heiman wordt vrijgesteld van militaire 
dienst vanwege gebrek aan lengte. Hij trouwt op 
20 oktober 1909 te Zaandam met Elisabeth (Bella) 
Wagenhuizen. Heiman blijkt een ondernemende 
man te zijn. Op 27 november 1907 opent Heiman 
zijn manufacturenzaak 'De Gunst' in de Kerksteeg 
19 te Hoorn.
Heiman koopt nog een pand in de Kerksteeg en 
wel het pand Kerksteeg 21. Op 6 december 1910 
wordt er een jongetje geboren dat nog dezelfde dag 
overlijdt. Op 1 augustus 1912 wordt een tweeling 
geboren.

In een advertentie in de Nieuwe Courant van 30 
juni 1914 staat te lezen dat de kinderwagen voor 

TOn van sCHOTen*

Benjamin Meijer Cohen wordt op 26 augustus 1828 
te Hoorn in de Gravenstraat geboren. Hij trouwt op 
13 maart 1874 te Hoorn met Engeltje Heijman 
Polak. Engeltje Polak was eerder getrouwd met 
Salomon Klein. Uit dit eerste huwelijk werden twee 
dochters geboren: Trijntje Klein en Betje Klein. Uit 
het huwelijk met Benjamin Cohen worden nog 
vier kinderen geboren: Meijer Benjamin Cohen 
(geb. 2-12-1874 in de Pompsteeg 220), Valentijn 
Benjamin Cohen (geb. 17-08-1876 in de Pompsteeg 
220), Clara Benjamin Cohen (geb. 31-08-1880 in 
de Gravenstraat 162) en Heiman Benjamin Cohen 
(geb. 11-08-1882 in de Gravenstraat 162). In dit 
artikel zijn de twee kinderen uit het eerste huwelijk 
van Engeltje Polak buiten beschouwing gelaten. 
Het artikel zou anders te omvangrijk worden, maar 
ook zij kenden een bewogen leven.

Meijer Benjamin Cohen (Geb. 1874)
Meijer, het oudste kind, groeit op te Hoorn. Hij 
wordt in 1894 afgekeurd voor militaire dienst 
vanwege 'gemis aan gevorderde lengte' (hij was 
1.51 meter). Hij trouwt op 29 december 1909 in 
Wildervank met Rosetta Zuidema. Het echtpaar 
gaat wonen in de Hoogstraat 75 te Alkmaar en 
wat later op de Kaarsenmakersgracht 1 te Alkmaar. 
Meijer werkt dan in een manufacturenzaak. Op 14 
oktober 1910 wordt dochter Engelina geboren en 
op 3 april 1912 wordt er een tweeling geboren, een 
jongen en een meisje. Alleen het meisje overleeft de 
geboorte. Deze dochter wordt Lina genoemd. 
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de tweeling te koop wordt aangeboden. Uit deze 
advertentie blijkt tevens dat het gezin verhuisd is 
naar de Kerksteeg 24. De verhuizing vindt in 1912 
plaats. Heiman verkoopt Kerksteeg 19 en 21 om 
de panden Kerksteeg 22 en 24 aan te kopen. In de 
daaropvolgende jaren, rond 1924, koopt Heiman 
nog meer panden in Hoorn: Italiaanse Zeedijk nrs. 
1, 114 en 116 en Het Glop 3 (bergplaats). Op 1 
september 1917 wordt dochter Trijntje geboren en 
op 19 januari 1920 nog een dochter die de naam 
Rachel krijgt. 
In een advertentie van 10 juni 1925 in De Nieuwe 
Courant staat dat Heiman, die zich daar Herman 
noemt, wegens gezondheidsredenen zijn zaak wil 
overdoen. Op 1 juli 1925 staat, alweer in een 
advertentie, dat er een algehele uitverkoop zal 
plaatsvinden vanwege vertrek naar het buitenland. 
Korte tijd later, op 27 september 1925, staat in een 
advertentie te lezen dat de zaak wordt voortgezet 
door zijn broer Meijer Cohen.

Meijer Cohen verhuist vervolgens met zijn gezin 
op 15 augustus 1925 vanuit Alkmaar naar de 
Pieterseliestraat 13 te Hoorn en vervolgens in 
hetzelfde jaar naar de Kerksteeg 24 te Hoorn. 
Aangezien zijn broer eigenaar van het pand blijft 
zal hij ongetwijfeld (financiële) afspraken met zijn 
broer hebben moeten maken. Meijer draagt ook 

zorg voor het pand Kerksteeg 22. Op 29 juli 1936 
wordt dit pand door hem voor fl.8, - per week in 
De Nieuwe Courant te huur aangeboden. In 1938 
verhuist Meijer weer naar de Pieterseliestraat 13 en 
wordt de zaak verhuurd aan G. Groot.

Heiman verhuist met zijn gezin in 1925 naar 
Antwerpen. De reden is niet bekend. Misschien 
heeft hij contact gehad met zijn broer Valentijn die 
toen al in Antwerpen woonde. De familie komt op 
17 augustus 1925 te Antwerpen aan. Het beroep 
van Heiman is dan ' handelaar in stoffen'. Het gezin 
keert echter op 3 juni 1929 weer naar Nederland 
terug. Er wordt een woning betrokken in de 
Ruyschstraat 72 hs te Amsterdam. Op 16 januari 
1933 overlijdt zijn vrouw Bella en blijft Heiman 
met zijn gezin achter in de Ruyschstraat 72 hs te 
Amsterdam. Het gezin verhuist op 31 mei 1940 
naar de Van Woustraat 99 II. Het is niet duidelijk 
hoe Heiman dan de kost verdient maar hij zal in 
ieder geval inkomsten hebben uit de verhuur van 
zijn panden te Hoorn. 
Ook broer Meijer Cohen verliest al voor de oorlog 
zijn vrouw. Zij overlijdt onverwachts aan een 
hersenbloeding op 14 maart 1935 in de Kerksteeg 
24 te Hoorn. Meijer blijft achter met zijn twee 
dochters en besluit in 1938 met de zaak te stoppen. 
Kort daarna breekt de oorlog uit. 

Valentijn Benjamin Cohen (Geb. 1876)
Valentijn Cohen, de tweede zoon, wordt op 17 
augustus 1876 te Hoorn geboren. Op 17 juli 
1896 wordt hij vrijgesteld van dienst wegens 
lichte gebreken. Hij gaat in datzelfde jaar in 
Amsterdam wonen. Valentijn emigreert vervolgens 
naar Antwerpen en wordt diamantslijper. Hij woont 
als ongehuwde van 3 mei 1898 tot 7 april 1906 te 
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Engelina kan goed leren en na de Handelsschool 
behaalt zij nog een steno- en typediploma. Eind 
jaren twintig, van februari 1927 tot juni 1929 
werkt zij bij het grossiersbedrijf J. Molenaar & Co 
op het Grote Noord 9. Vervolgens gaat zij werken 
op het postkantoor te Hoorn. Hier werkt zij tot 
rond 1939. Op 1 juni 1939 trouwt Engelina te 
Hoorn met Anton Johan van Schoten (geb. 22 mei 
1906 te Medemblik). Hij is het op een na jongste 
kind van deurwaarder Anne Jans van Schoten en 
Jacoba Andrea. Deurwaarder Van Schoten woont 
o. a. op het Breed 6, Groote Oost 12 en later op de 
Westerdijk 107 te Hoorn. Zoon Anton werkt korte 
tijd bij zijn vader op kantoor, maar besluit toch een 
studie te volgen bij Velzeboer te Hoorn in Weg- 
en Waterbouw. Deze studie rondt hij succesvol 
af en in de dertiger jaren werkt hij als opzichter 
bij het Hoogheemraadschap Noordhollands 
Noorderkwartier en heeft de supervisie over het 
aanleggen en bestraten van wegen, beschoeiingen 
etc. Dit huwelijk heeft grote gevolgen voor het 
joodse gezin van Meijer Cohen. Anton trouwt 
immers met een joodse vrouw. De jongste dochter 
Lina wordt kapster. Zij begint in de jaren dertig een 
kapperszaak in de Kerksteeg 32. Op 8 april 1940 
sluit zij echter de zaak. Korte tijd later leert zij Izak 
Hes kennen. Izak Hes, van beroep grimeur, handelt 
later in textiel. Zij trouwt met hem op 13 april 1942 
te Bovenkarspel waar zij dan woont en misschien 
wel werkt. Midden in de oorlogstijd.

Rond 1942 verhuizen Anton en Engelina naar 
Utrecht en betrekken een woning in de M. van 
Meelstraat 51 te Zuilen. Anton werkt dan bij een 

Antwerpen, maar hij kan in die periode ook in 
Parijs gewoond of verbleven hebben. Zijn oudste 
dochter is daar namelijk geboren. Valentijn treedt 
op 7 april 1906 met Maria Josephina van Simaes in 
het huwelijk. In 1936 is Valentijn diamantsnijder 
en werkzaam bij Van Miro - Lange in de Kievitstraat 
nr. 117 te Antwerpen waar hij 250 fr-300 fr. 
per week verdient. Het gezin woont dan in de 
Walvischstraat 15 te Antwerpen. Valentijn en Maria 
krijgen vijf kinderen: Valentine, Angelina, Clara, 
Joanna Julia en Benoit.

Clara Benjamin Cohen (Geb. 1880)
Clara Cohen, het derde kind, wordt op 31 augustus 
1880 in de Gravenstraat 162 te Hoorn geboren. 
Zij trouwt op 23 augustus 1905 te Zaandam met 
Hartog Drukker. (De Nieuwe Courant 09-08-
1905). Getuige bij het huwelijk is broer Meijer 
Cohen. In de huwelijksbijlage zat een certificaat van 
onvermogen waarin stond dat zowel Clara als haar 
moeder Engeltje Polak de kosten van het huwelijk 
niet konden betalen.Hartog Drukker verkoopt voor 

de oorlog olie voor petroleumstelletjes en vent 
met ijs. Het gezin woont in de Vinkenstraat 53 en 
later in de Vinkenstraat 92 te Zaandam. Zij krijgen 
twee kinderen, Izaak (geb. 30 september 1906) en 
Engelina (geb. 30 oktober. 1910). Dan komt ook 
voor hen de oorlog.

De oorlogsjaren van Meijer Benjamin Cohen
Meijer Cohen heeft twee dochters die rond 1938 nog 
af en toe bij hem thuis wonen. De oudste dochter 
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overheidsinstelling in Utrecht. Aanvankelijk dreigt 
er voor Engelina geen direct gevaar. Gemengde 
huwelijken blijven aanvankelijk buiten schot. Als 
er vanaf 1942 Joden gedwongen worden naar 
Amsterdam te verhuizen om vandaar via Westerbork 
te worden gedeporteerd naar vernietigingskampen 
als Auschwitz en Sobibor, besluiten Anton en 
Engelina bewust te gaan scheiden. Ze vinden de 
situatie te gevaarlijk worden. De scheiding wordt 
uitgesproken op 26 mei 1943 te Utrecht. Anton, 
lid van een verzetsgroep, laat zijn vrouw dan al 
onderduiken bij mensen in Vleuten, Breukelen en 
omgeving. Hij zorgt voor bonkaarten en besluit 
ook nog in 1943 zijn schoonvader Meijer Cohen en 
Lina Cohen en haar echtgenoot Izak Hes uit Hoorn 
en Amsterdam op te halen. Lina en Izak wonen op 
dat moment bij de moeder van Izak die gescheiden 
leeft van haar man. De moeder van Izak woont 
in de Blasiusstraat 33 II te Amsterdam. Zij durft 
niet mee en Anton trekt de jodensterren van de 
jassen. Wonder boven wonder komen ze veilig in 
Utrecht aan. Anton zorgt voor onderduikadressen 
en bonkaarten voor Meijer Cohen, Lina Cohen 
en Izak Hes. Er wordt een aantal malen van 
onderduikadres gewisseld. Engelina verblijft af en 
toe ook bij haar man in Zuilen waar ze af en toe 
onder de keukenvloer moet kruipen als er weer 
gevaar dreigt. Meijer, Engelina en Lina overleven 
de oorlog dankzij echtgenoot, schoonzoon, zwager, 
Anton van Schoten.

Na de oorlog
Na de oorlog trouwen Engelina en Anton opnieuw 
en wel op 2 juli 1945 te Zuilen. Engelina en Anton 
krijgen na de oorlog een zoon. Deze wordt op 24 
juni 1946 geboren te Den Haag en krijgt de naam 
Ton. Meijer Benjamin Cohen overleefde dus de 
oorlog dankzij zijn schoonzoon. Hij woont na de 
oorlog nog een poosje bij zijn oudste dochter en 
zwager en verhuist dan naar het verzorgingshuis 'De 
Joodse Invalide' te Amsterdam. Daar overlijdt hij op 
1 januari 1951. Lina Cohen en Izak Hes scheiden 
in 1963. Izak woont dan al lang niet meer bij haar. 
Om in haar onderhoud te kunnen voorzien wordt 
zij verkoopster in een stoffenzaak te Den Haag. Lina 
overlijdt op 17 mei 2008 in een verpleeghuis te 
Leidschendam. Izak overleed al op 14 januari 1987 
en woonde toen in Leusden en was voor de tweede 
maal getrouwd. Anton van Schoten overlijdt op 
15 januari 1994 te Leidschendam en Engelina 
overlijdt op 2 april 2003 te Den Haag. Anton had 
na de oorlog graag een lintje willen hebben en kon 
daarvoor worden voorgedragen door een oude 

verzetsvriend uit Utrecht. Zijn vrouw Engelina was 
daar fel op tegen en dus gebeurde het niet. 'Het was 
je burgerplicht' en daarmee was de kous af.

De oorlogsjaren van Valentijn Benjamin Cohen
Tijdens de oorlog moeten de Joden vanaf 27 
mei 1942 een Jodenster dragen. Valentijn staat 
geregistreerd in het Joodse register van Antwerpen 
onder nr. 1624. Op 21 oktober 1943 ontvangt 
hij van de Feldkommandantur Antwerpen een 
brief waarin vermeld staat dat hij niet langer een 
Jodenster hoeft te dragen. Het feit dat Valentijn 
getrouwd is met een niet Joodse vrouw moet 
hierbij een rol hebben gespeeld. De kinderen zijn 
dan ook niet Joods volgens de Joodse wetten. 
Valentijn dient hiervoor een brief in met de 
afstammingsgegevens. In 1944 woont Valentijn nog 
altijd in de Walvischstraat 15 te Antwerpen als hij 
een kosteloze identiteitskaart aanvraagt. Hiervoor 
moet hij een Verklaring van Onvermogen indienen. 

Uit deze verklaring blijkt dat Valentijn slechts 141 
fr. per maand krijgt aan ouderdomspensioen. Zijn 
dochter Joanna, die diamantslijpster van beroep 
is en nog thuis woont, heeft op dat moment geen 
werk. Zoon Benoit woont dan ook nog thuis en 
verdient als diamantbewerker 260 fr. per week. 
Het totale inkomen van het gezin is dan 1181 fr. 
en hiermee komt Valentijn in aanmerking voor de 
kosteloze identiteitskaart. Hieruit blijkt dat hij het 
in Antwerpen niet breed heeft gehad. Het gezin 
komt echter veilig de oorlog door.

Na de oorlog
Op 20 mei 1946 overlijdt zijn vrouw Maria. Valentijn 
overlijdt op 6 januari 1964 in de Walvischstraat 15 te 
Antwerpen. De vijf kinderen overleven de oorlog en 
verkrijgen allemaal het Belgisch staatsburgerschap. 
Zoon Benoit Cohen runt in de jaren 50 en 60 een 
jazzcafé te Antwerpen, genaamd 'Ben's Place'. Hij 
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De oorlogsjaren van Heiman Benjamin Cohen
Als in mei 1940 de oorlog uitbreekt woont Heiman 
Cohen in de Van Woustraat 99 II te Amsterdam. 
Waar hij dan van leeft is niet duidelijk. Wel bezit 
hij nog altijd zes panden te Hoorn: Kerksteeg 22 
en 24, Italiaanse Zeedijk nrs. 114 en 116 en twee 
bergplaatsen: 't Glop 3 en Italiaanse Zeedijk 1. 

Dochter Rebecca is het jaar daarvoor op 17 
augustus 1939 te Amsterdam getrouwd met Josua 
Hakker. Deze heeft samen met zijn broer Israël 
een 'bontwerkerij' in de Andreas Bonnstraat 14 
te Amsterdam. Het jonge echtpaar woont in de 
Tilanusstraat 28 II te Amsterdam. De dochters 
Engeltje Cohen en Rachel Cohen wonen dan nog 
bij hun vader thuis. Engeltje werkt op kantoor 
en Rachel is naaister van beroep. Dochter Trijntje 
trouwt in de oorlog op 19 juni 1941 te Amsterdam 
met Benjamin Aron Polak. Het jonge stel woont dan 
in de Van Woustraat 170 te Amsterdam. Er wacht 
hen allen een verschrikkelijk lot. Niemand keert na 
de oorlog terug. 

Heiman Cohen overlijdt op 5 oktober 1942 te 
Auschwitz; Rebecca Cohen overlijdt op 3 september 
1942 te Auschwitz; Engeltje Cohen overlijdt op 

trouwt twee keer. Dochter Joanna blijft vrijgezel en 
is ook na de oorlog nog diamantslijpster van beroep. 
De andere drie dochters trouwen te Antwerpen. Het 
contact tussen de kinderen verslechterde met de 
jaren waardoor het moeilijk werd meer informatie 
te verkrijgen.

De oorlogsjaren van Clara Benjamin Cohen 
Dochter Engelina trouwt op 12 juli 1934 te Zaandam 
met de niet-joodse Willem Antonie Bartels. Bij het 
uitbreken van de oorlog is zoon Izaak ongetrouwd. 
Zaandam wordt de eerste Nederlandse gemeente 
waaruit de joodse bevolking moest vertrekken. Er 
heerst tijdens de 'evacuatie-dagen' van januari 1942 
niet alleen grote verwarring bij de autoriteiten, maar 
ook bij de slachtoffers. Onduidelijk is wat er precies 
met wie te gebeuren staat. In de meeste gevallen 
moeten de complete gezinnen van gemengd 
gehuwde Nederlands-joodse vrouwen uit Zaandam 
vertrekken, maar op een later tijdstip dan volledig 
joodse huishoudens. Bovendien mogen gemengd 
gehuwden, in tegenstelling tot de vol-joodse 
gezinnen, hun meubels meenemen. Dat geldt dus 
ook voor de familie Bartels. Agent A. voert op 
zaterdag 17 januari 1942 tussen 9.00 en 11.00 uur 
bij negen adressen te Zaandam het besluit 'Evacuatie 
Joden' uit. Hij treft bij Hartog Drukker de drie 
personen aan die moeten vertrekken, controleert 
hun bagage en sluit en verzegelt de woning. Er 
zijn geen bijzonderheden. De Hausraterfassung 
ontfermt zich over de bescheiden inboedel, die op 
een waarde van 42 gulden wordt geschat. Zoon 
Izaak vertrekt naar zijn oom Heiman Benjamin 
Cohen in de Van Woustraat 99 II te Amsterdam en 
komt daar op 23 mei 1942 aan. Het gezin Bartels, 
waar intussen twee kinderen zijn bijgekomen, 
George en Hartog, verhuist dus noodgedwongen 
ook naar Amsterdam en wel naar de Vrolikstraat 
337. De beide ouders, Hartog Drukker en Clara 
Benjamin Cohen, verhuizen noodgedwongen naar 
de Lepelstraat 74 II te Amsterdam. 
Izaak Drukker overlijdt op 30 september 1942 in 
het concentratiekamp Auschwitz. Clara Benjamin 
Cohen en Hartog Drukker overlijden beiden op 23 
maart 1943 in het concentratiekamp Sobibor.

Na de oorlog
Engelina Drukker gaat na de oorlog een scheiding 
aan en hertrouwt op 2 februari 1954 te Amsterdam 
met Johannes Verhoek. Ook de beide kinderen van 
Engelina en Willem Bartels overleven de oorlog. 
Engelina Drukker overlijdt op 22 april 1988 te 
Amsterdam. 
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30 september 1942 te Auschwitz; Rachel Cohen 
overlijdt op 30 september 1942 te Auschwitz; Josua 
Hakker overlijdt op 30 juni in Midden Europa en 
Benjamin Polak en Trijntje Cohen overlijden op 2 
juli 1943 te Sobibor.
Trijntje Cohen en Benjamin Aron Polak zaten in de 
16e trein die in 1943 vanuit Westerbork vertrok 
naar Sobibor. In die trein zaten behalve Benjamin 
en Trijntje nog 2395 mensen. Niemand van hen 
keerde terug.

Mezoeza 
Van het gezin Heiman Cohen keert helaas niemand 
terug, ook de beide schoonzoons niet. Toch is er 
nog een aandenken in de Kerksteeg 24 (Lange 
Kerkstraat 24). Wanneer u de huidige kledingzaak 
inloopt, er rondkijkt of iets koopt en u gaat weer 
weg, dan ziet u op het linker kozijn van de deur 
een kokertje. Dit kokertje, mezoeza genaamd, is 

een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods 
gebruik op deurposten wordt aangebracht. Het 
bevat een rolletje papier. Op het rolletje papier staat 
in het Hebreeuws de tekst uit Deuteronomium 6 
vers 4 en 5: 'Luister, Israël! De HEERE, onze God, 
de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw kracht.' Gelovige Joden raken 
elke keer de mezoeza even aan met hun vingers als 
ze langslopen. De mezoeza werkt op die manier 
als een herinnering aan Gods woorden. De vorige 
eigenaar en ook de huidige eigenaar hebben de 
mezoeza altijd als eerbetoon aan de toenmalige 
Joodse eigenaar laten hangen.
Na 1945 komt deze familie Cohen niet meer 
in Hoorn voor. Alleen in België wonen nog 
familieleden met de naam Cohen. 

*kleinzoon van Meijer Benjamin Cohen

lezers sCHrijven 
Verhalen over Hoorn
Het is niet echt wereldschokkend maar toch wil ik 
het volgende onder de aandacht brengen. In het 
artikel 'verhalen over Hoorn', onderaan op bladzijde 
180, wordt genoemd op het rijtje van Schrickx, 
Kleintjes in goud en zilver. Dat is niet juist. Daar ter 
plaatse woonde A.P. Kleintjes de fotograaf (zijnde 
mijn grootvader Albertus Petrus Antonius 'Bertus' 
voor intimi). Zijn broer A.P. Kleintjes, (Antonius 
Petrus 'Toon' dus) had een goud- en zilverwinkel 
aan de Gouw waar nu de Hema is. 
Het is maar een weetje.
P.R. Kleintjes

Mr. Jan Dircksz. Binneblyfstraat en de Ramen
Graag plaats ik hierbij een correctie en aanvulling 
op het Kwartaalblad 2018-3.
Op de achterplaat staan foto's van te slopen en 
gesloopte woningen aan de Mr. Jan Dirckszoon 
Binneblyfstraat (correct gespeld en niet, zoals thans, 
met de lange 'ij').
In de tekst staat dat de oorspronkelijke 38 woningen 
dateren van rond 1900. Dat klopt niet.
De R.K. Woningbouwvereniging Mr. Jan Dircksz 
Binneblijf werd pas door het gemeentebestuur 

van Hoorn toegelaten na 1915. En volgens de 
overlevering die ik, daar geboren en opgegroeid, 
heb meegekregen stammen de huizen uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Mijn ouders kwamen 
op Binneblijfstraat 16 wonen in 1937-1938 en 
toen waren die huizen nog vrijwel nieuw. Kort 
had voor hen een familie Haakman daar gewoond. 
(Aanvulling van de redactie: de woningen werden 
in de jaren twintig gebouwd.) 
In de door Chris Holman bewerkte 'Verhalen 
over Hoorn – deel 2' van Gerard Stam wordt wel 
de oostzijde van de Ramen beschreven, maar is 
Stam grotendeels voorbij gegaan aan de westkant. 
Daar, tegenover de Lutherse kerk, stond, waar 
nu een appartementencomplex is, het Graalhuis 
van de R.K. parochie. Mijn grootouders van mijn 
vaders kant en later een oom en tante van mijn 
moeders kant zijn daar nog beheerders/conciërges/
bewoners van geweest en vele Horinezen zullen 
goede herinneringen hebben aan het gebouw, waar 
de bijeenkomsten waren van de verkenners, welpen 
en gidsen (de R.K. padvinderij) van die tijd.
Boven op zolder was zelfs nog een heuse kapel, 
waar wel eucharistievieringen plaatsvonden.
Gerard Plukkel 
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Joden het leven hebben gered. In Nederland hebben 
meer dan vijfduizend mensen deze onderscheiding 
ontvangen.
Dat is zeker niet het aantal mensen dat zich 
voor Joodse medeburgers heeft ingezet. Niet voor 
iedereen wordt een onderscheiding aangevraagd, 
niet iedereen wil dat, soms zijn de verhalen niet 
bekend. Soms is na zoveel jaar het verhaal niet te 
verifiëren. Een deel van deze onderscheidingen is 
postuum uitgereikt. Dan rijst de vraag: postuum 
heeft het na zoveel jaar nog zin? Antwoord zou 
naar mijn mening moeten zijn: ja. Namen moeten 
in herinnering blijven; zowel van slachtoffers als 
van redders. Daar is de laatste jaren steeds meer 
aandacht voor; denk aan zoiets als Open Joodse 
Huizen. Kinderen en nabestaanden willen hun 
ouders eren en vooral ook degenen die hun leven 
te danken hebben aan deze rechtvaardigen willen 
hun dankbaarheid tonen, ook al is dat jaren later.
Op de lijst van personen, in of nabij Hoorn, die 
een Yad Vashem-onderscheiding hebben ontvangen 
staan 15 namen. Het valt op dat in de periode 
1965-1972 een aantal is uitgereikt, dan een hele 
tijd nagenoeg niet en dat vrij recent weer enkele 
zijn toegekend. Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met de hernieuwde belangstelling voor de oorlog 
en de wrede geschiedenis van de Joden. Mogelijk 
heeft de betrokkene lange tijd gezwegen en is het 
verhaal pas kort geleden bekend geworden. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Gré Visser, die pas in 2011 
met haar boek naar buiten kwam. 

Sommige van deze onderscheiden personen hebben 
in Hoorn ook een herinneringsplaquette gekregen. 
Op het pand Grote Oost 6 is in 1996 op initiatief 
van Vereniging Oud Hoorn de plaquette geplaatst 
die getuigt van de moed van Aaf Dell en Dieuw van 
Vliet. Voor Gré Visser en Jan Ruiter heeft Vereniging 
Oud Hoorn een plaquette laten aanbrengen op 
Grote Oost 35, die op 20 januari 2012 is onthuld. 
In de school aan de Johan Messchaertstraat is in 
1947 een gedenkplaat voor onderwijzer Abraham 
van den Berge aangebracht.
Volgens de opgave van de organisatie Yad Vashem is 
de familie Goetmakers de eerste van de (voormalige) 
inwoners van Hoorn, die de onderscheiding heeft 
ontvangen. Omdat zij tijdens de toekenning niet 
meer in Hoorn woonden, wordt hun naam in 
Hoorn in dit verband niet genoemd.

Familie Goetmakers
August en Elisabeth Goetmakers woonden met hun 
twee kinderen, Rudolf, geboren in 1934 en zijn vijf 

riTa lOdde

Yad Vashem betekent letterlijk 'hand/gedenkteken 
en naam'. Het is het officiële monument van Israël 
voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van 
de Holocaust en hun redders en is in Jeruzalem 
gevestigd. 'Yad Vashem' komt voor in Jesaja 56:5 
('Ik geef hun in Mijn huis en binnen Mijn muren 
een Gedenkteken en een Naam, … een eeuwige 
naam').

Het Herinnerings- en Documentatiecentrum is in 
1953 opgericht en bestaat uit een herdenkingsruimte, 
een historisch museum, een kunstgalerij, een 'Hal 
van de Namen', een archief, een bibliotheek, het 
'Dal van de verwoeste gemeenschappen' en een 
park gewijd aan de 'Rechtvaardigen onder de 
Volkeren', niet-Joden die tijdens de vervolging 
Joden hebben gered.
De onderscheiding 'Rechtvaardigen onder de 
Volkeren' is de hoogste onderscheiding en deze 
wordt sinds 1956 uitgereikt aan mensen die in de 
Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven 

Yad Vashem-onderscheidingen Hoorn*
Goetmakers, August W. & Elisabeth Verbiest, 127 1965
Moereels, Odile Maria E., 681 1971
Dell, Aaf, 681.2 1971
Vliet van, Dieuwke, 681 1971
Laan, Aafje, 760 1972
Laan, Cornelis Antonius & Geertruida Catharina Windt, 7 juli 1983
Visser, Greet 11984.1 2012, uitgereikt 3 december 2015
Ruiter, Jan 11984.2 2012, uitgereikt 3 december 2015
Slomp, Fredrik en Tjaltje 12571, 2013 predikant in Hoorn 1946-1948
Abraham en Elisabeth van den Berge-Sjerps, 4 mei 2017
Jacob en Clazina Schouten-Groot, Blokker, 19 april 2017
*Jaar van uitreiking kan verschillen van jaar van toekenning.
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jaar oudere zus Wita, in Hoorn, Tweeboomlaan 79.
August was sinds 1923 in dienst bij het Kadaster, in 
1925 benoemd tot landmeter en in 1935 werd hij 
hoofd van de Landmeetkundige Dienst in Hoorn. 
Hij was actief lid van de plaatselijke Vrij-Katholieke 
Kerk als priester. 
Goetmakers werkte in de oorlog mee aan 
Vrij Nederland: 'Na het uitbreken van de 
Spoorwegstaking zetten L. Osinga, verspreider 
van het landelijke Vrij Nederland en H. van Hulst 
met medewerking van ir. C. Rietsema, W. Blok en 
A.W. Goetmakers een gewestelijke editie van Vrij 
Nederland voor West-Friesland op. Vrij regelmatig 
verscheen een editie voor Hoorn en twee maal per 
week een editie voor oostelijk West-Friesland. 
Hij onderhield contacten met anderen, die actief 
betrokken waren bij verzetswerk, zoals de familie 
Wils, die ook aan de Tweeboomlaan woonde, op 
nummer 155 en verder Nanne Swierstra, eveneens 
Tweeboomlaan en juffrouw Susanna Klimp, die aan 
de Drieboomlaan woonde. De laatste twee zijn in 
1945 bestuurslid geworden van de heropgerichte 
afdeling van de S.D.A.P.
Begin 1943 vroeg een van hun kennissen aan 
de familie Goetmakers of die bereid waren om 
een   Joods meisje van negen maanden oud te 
verbergen dat niet bij haar ouders kon blijven. De 
familie stemde daarin toe en zo werd Hadassah 
Elze door Harry Asscher (later Naftali Asher), een 
actief lid van de Westerweelgroep, naar de familie 
Goetmakers begeleid. 
Na een paar maanden werd het huis van de 
Goetmakers onverwachts doorzocht. Kort daarna 
slaagden August en Elisabeth erin om een   nieuwe 
schuilplaats voor Hadassah te vinden en werden 
zij contactpersoon tussen de nieuwe familie en de 
ouders van Hadassah. In november 1943 kregen 
Siegmund en Channah, de vader en moeder van 
Hadassah, een zoon, Joshua. De familie Goetmakers 
bood meteen aan om voor de baby te zorgen, als hij 
niet bij zijn ouders kon blijven. Het aanbod werd 
aanvaard en nadat valse papieren waren geregeld, 
werd baby Joshua meegenomen naar hun huis en 
werd een door hun geadopteerd kind. De baby 
werd goed verzorgd. Men was zich zeer bewust van 
de risico's die zij en de baby liepen doordat hij bij 
hun verbleef. Vader en moeder Goetmakers voelden 
gewoon dat ze moesten helpen. 
In het register van Ingekomen personen van Hoorn 
staat Hans Goetmakers vermeld, geboren 12 januari 
1944, ingekomen op 17 januari 1944 vanuit 
Amsterdam, adres in Hoorn Tweeboomlaan 79. Zijn 
naam is op 5 oktober 1945 doorgehaald met de 

aantekening: Hans Goetmakers 
bestaat niet. De juiste naam 
is Jehoschoewa Jehoeda Elze. 
Dit kind is ten onrechte in BR 
Hoorn opgenomen. Daaraan 
wordt tussen haakjes toegevoegd 
(Jood).
Hadassah werd ondergebracht 
bij een andere familie en werd 
door een zuster van August 
geëcht. Door verraad kon 
zij ook daar niet blijven. 
Tegen het einde van 1944, 
in de hongerwinter, moest de 
familie Goetmakers alles in het werk stellen om 
voedsel en kleding voor de baby te krijgen, maar 
op een of andere manier lukte dat altijd. August en 
Elisabeth brachten de ouders van Joshua regelmatig 
op de hoogte van zijn ontwikkeling, zoals ze ook 
deden met betrekking tot Hadassah. Zij beloofden 
de heer en mevrouw Elze dat als deze zouden 
worden betrapt, zij ervoor zouden zorgen dat de 
twee kinderen naar familieleden in Israël zouden 
worden gebracht. De zus van Siegmund, Mariette 
woonde sinds 1936 in Palestina. Ze hebben 
echter allemaal de oorlog overleefd en het gezin 
is herenigd. Het is niet bekend waar de ouders 
Elze en waar Hadassah ondergedoken hebben 

gezeten, waarschijnlijk in Hoorn en vermoedelijk 
op meerdere adressen. 
Na de oorlog is er nog een jongetje geboren. 
Na de dood van haar man in 1948 is Channah 
met drie jonge kinderen naar Israël gegaan, maar 
bleef in contact met de Goetmakers. Zij kwam 
regelmatig naar Nederland. De familie Goetmakers, 

yad vasHeM OndersCHeiding vOOr  de faMilie gOeTMakers

A.W. Goetmakers, 1966

Ceremonie Yad 

Vashem, 1965
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Familie Elze
Siegmund Elze was een zoon van Simon Isaak 
Elze (*Rotterdam 27 oktober 1870 †Rotterdam 21 
oktober 1937) en Sebilla de Wied (*Den Bosch 29 
augustus 1870 †Auschwitz 15 oktober 1942). Zij 
hadden vier kinderen, waarvan er twee in Auschwitz 
zijn omgebracht. De vrouw van Siegmund, met wie 
hij in 1938 verloofde en huwde was Channah 
(Johanna of Annie) de Leeuw, geboren in Arnhem 
op 23 juli 1910, directrice van de Catharina-
hoeve, een 'jeugdfarm', een opleidingsinstituut 
voor joodse jongeren aan de Ridder van Catsweg in 
Gouda. Siegmund was koopman in huishoudelijke 
artikelen.
De vader van Siegmund had een steenhouwerij 
aan de 1e Pijnackerstraat 138b in Rotterdam. 
Hij was tevens directeur van het Israëlitisch 

Mannen-Begraafgenootschap te Rotterdam en zijn 
woonadres was Bergselaan 131a. In 1938 bood 
Simon Isaac Elze de gemeente een marmeren plaat 
met gouden letters aan voor de gerestaureerde 
Boterslootsynagoge.
Na zijn dood in 1938 mocht de weduwe, die 
de zaak voortzette, grafstenen blijven leveren. In 
november werd zoon Siegmund tot directeur van 
het Israëlitisch Begraafgenootschap benoemd. Hoe 
hij en zijn gezin in Hoorn terecht zijn gekomen en 
daar konden onderduiken, is niet bekend.

die in 1933 vanuit Amsterdam naar Hoorn was 
gekomen, is in 1947 naar Rotterdam verhuisd, 
naar Alyda Spangensingel 5. Zoon Rudolf had 
even daarvoor nog toelatingsexamen voor de 
HBS in Hoorn gedaan. August is op 27 januari 
1952 in Rotterdam tot bisschop gewijd; eerst 
hulpbisschop voor Nederland en in 1958 bisschop 
voor Nederland en België. De sterk theosofische 
inslag van de Vrij-Katholieke Kerk werd op het 
Oude Loo (bijeenkomsten met koningin Juliana) 
wel gewaardeerd. Namens de VKK bezocht 
bisschop A.G. Vreede de conferentie in juli 1952 
en mgr. A.W. Goetmakers de bijeenkomst van 
augustus 1953. August was na de oorlog lid van 
de zuiveringscommissie van het Ministerie van 
Financiën, penningmeester van de buurtvereniging 
en bestuurslid van Stichtingsbestuur van de Vrije 
Hoornse Courant. Hij is nog een tijdje lid gebleven 
van het bestuur, terwijl hij al in Rotterdam woonde. 
In Rotterdam heeft August ook bij het Kadaster 
gewerkt. Hij behoorde met vele prominente 
Nederlanders tot de ondertekenaars van de oproep 
om met een grote delegatie aanwezig te zijn bij de 
onthulling van het monument voor de slachtoffers 
van Buchenwald op de Ettersberg bij Weimar. 
Op 9 april 1965 hebben August Willem Goetmakers 
en zijn vrouw, Elisabeth Catharina Eugenie Jeanne 
Goetmakers-Verbiest de erkenning als Righteous 
Among the Nations ontvangen. Bij die gelegenheid 
hebben de Goetmakers een olijfboom geplant en 
is een plaquette geplaatst met hun namen bij deze 
boom in de Laan der Rechtvaardigen.

August Goetmakers is op 14 september 1976 in 
Rotterdam overleden en Elisabeth Goetmakers-Verbiest 
in 1995. Siegmund Elze overleed in 1948 op 26 
september in Wageningen. Het jongste zoontje Jaakov 
Elze overleed op jonge leeftijd. Joshua Elze overleed 
tijdens een open-hart-operatie in de jaren zeventig. 
Channah Elze-de Leeuw is in 1998 overleden.

Planten boom bij Yad 

Vashem, 1965
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Oud-HOOrn neeMT jOng-HOOrn Bij de Hand

karin lansdaal

Na het succes van najaar 2017 stond de Werkgroep 
Educatie Oud-Hoorn in 2018 voor de uitdaging een 
goed en educatief plan te bedenken om Hoornse 
jongeren opnieuw iets mee te geven over de stad 
waarin zij wonen. Historisch besef bijbrengen, 
maar dan wel LEUK graag!

Was het thema in 2017 'Held of Schurk?', nú was 
de vraag: 'Verdien ik een standbeeld?'
Personen uit de Hoornse historie van de Gouden 
Eeuw, de één opvallender dan de ander, stonden 
in bijpassende kledij verspreid over het Hoorns 
centrum op historisch toepasselijke plekken. De 
verhalen over hun leven hadden ze zich eigen 
gemaakt en zodra een groep leerlingen zich om 
hem of haar heen verzameld had, startte de acteur-
voor-de-gelegenheid het persoonlijke verhaal: 'Ik 
ben Maartje, de weeshuismoeder. Ik ben Griet, de 
herbergierster. Ik ben de moeder van Peter Hajo. Ik 
ben Theodorus Velius. Ik ben Pieter Florisz. Ik ben 
Pieter Jansz. Liorne. Ik ben Hendrick de Keijser. 
Ik ben Jannetje Vroemoer, de vroedvrouw van de 
stad….'
Beeldend, met inlevingsvermogen en emoties 
schetsten de acteurs hun leven, hun dilemma's, hun 
omstandigheden. De leerlingen werden het verhaal 
ingezogen dat steevast eindigde met de vraag: 'Wat 
vinden jullie: verdien ik een standbeeld?'

Vier ochtenden in september en oktober trokken 
groepen leerlingen, in totaal 580 van 12 scholen, 
met hun begeleiders door de stad. Zij, evenals de 
vertellers, lieten zich niet uit het veld slaan door 
een ochtend met gutsende regen of lawaaierige 
vrachtwagens die hun waren moesten lossen of de 
riolen moesten zuiveren! Het uitgedeelde appeltje 
en de taaitaai volgens typisch Hoorns recept tijdens 
de tocht troostten. Een enkele groep verdwaalde 
door het centrum. Er schoof onverwachts een groep 
uit Schermerhorn aan, die toevallig tijd doorbracht 
in de stad omdat hun afspraak voor een educatieve 
opdracht niet doorging. Ze waren nieuwsgierig 
door de vertellende acteurs die ze tegenkwamen. 
'Mogen wij ook meedoen?' Maar natuurlijk! 
Op school werd de themavraag klassikaal 
beantwoord en na veertien dagen stroomde de 
mailbox van de Werkgroep Educatie over van de 
meningen, oplossingen en prachtige collages.
'Pieter Florisz verdient een standbeeld' werd het 
meest gegeven antwoord. Maar ook Jannetje de 
vroedvrouw werd een aantal keren genomineerd. 

De reacties van de leerkrachten en begeleiders 
waren positief en enthousiast. Door opbouwende 
kritiek van hen en van de enthousiaste acteurs, plus 
het gevoel dat dit een goede traditie kan worden, 
heeft de Werkgroep Educatie besloten in het najaar 
van 2019 weer Jong-Hoorn bij de hand te nemen 
met verhalen uit Hoorns verleden. Iedereen kijkt 
er naar uit. 
De sponsors Deen (appeltjes) en bakker Otten 
(taaitaai) zullen dan hopelijk ook weer van de 
partij zijn. Ook de gemeente Hoorn, Varend 
Erfgoed en Stichting Kerkmeijer de Regt hebben 
gesponsord. En zonder de prachtige kleding van 
kledingverhuurbedrijf 'Wat doe ik je aan?' van 
Conny Butter uit Wognum is het geen goed feest.

Verdien ik een 

standbeeld?

De vertellers van Oud 

Hoorn: Ik ben….
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wijze waarop de elite aan vervolging kon ontkomen. 
In de christelijke cultuur wordt tot de 19e eeuw de 
benaming sodomie en sodomieten gehanteerd. 
Dit verwijst naar het Bijbelse verhaal over de 
verwoesting door God van het zondige Sodom en 
Gomorra, als straf voor het homoseksuele gedrag 
van de manlijke inwoners.2 

Stomme zonde
In de Griekse en Romeinse cultuur was seksueel 
verkeer tussen gelijke geslachten geheel 
geaccepteerd. Sappho van Lesbos vertolkte al 
aan het begin van de zesde eeuw v. Chr. haar 
intieme gevoelens voor vrouwen in gedichten. Het 
elitekorps van Thebe bestond uit 150 mannenparen, 
zoals wel vaker gebruikelijk was in het antieke 
Griekenland. Deze paren bestonden steeds uit een 
leerling en een mentor. De gedachte was dat als 
twee mannen veel van elkaar hielden ze harder 
zouden vechten. De Romeinse keizer Hadrianus 
was zo verliefd op de jonge Antinoüs, dat toen 
deze door een ongeval overleed, hij ontroostbaar 
was. De jongen kreeg een goddelijke status en 
overal in zijn rijk liet Hadrianus tempels ter ere 
van zijn geliefde bouwen. Na de komst van het 
christendom sloeg de acceptatie om in afwijzing. 
Dat proces verliep zeer geleidelijk. Hoewel de kerk 
afwijzend stond tegenover seksuele relaties tussen 
mensen van gelijk geslacht, bestond in de vroege 
middeleeuwen noch kerkelijke noch wereldlijke 
wetgeving. Meestal kon door boetedoening de 
gelovige eerherstel krijgen. De vriendschapscultus 
beleefde een hoogtepunt aan het hof van de 
Karolingers en de Normandische vorsten, waar 
dichters de homo-erotiek verheerlijkten. In de 
13e eeuw zou de houding van de kerk drastisch 
veranderen. Het was Thomas van Aquino die 
een belangrijke bijdrage leverde aan de fundering 
van het kerkelijk recht en die de zonde tegen de 
natuur beschouwde als de ergste misdaad die een 
mens kon plegen. Op sodomie stond, gelijk als de 
vernietiging van Sodom en Gomorra, de doodstraf 
door verbranding. In de 14e en 15e eeuw werden 
vooral in Zuid-Europa op grote schaal sodomieten 
opgespoord, gemarteld en in vele gevallen 
geëxecuteerd. Deze vervolging ging vaak samen 
met de strijd van de kerk tegen ketterij. In Venetië 
was een speciale rechtbank verantwoordelijk voor 
de bestrijding van sodomie, waarbij stadsbestuur 
hoge beloningen uitloofde aan hen die verdachten 
aangaven. De zonde van de sodomie wekte in de 
ogen van de machthebbers de woede van God o      
bedreiging voor de gemeenschap. Overstromingen, 

Hoe de regentenzoon Albert Sonck zijn dood-
vonnis kon ontlopen

arnOud sCHaake

De geschiedenis van homoseksualiteit gedurende 
de Republiek van 1576 tot 1795 bestaat slechts uit 
zwarte bladzijden. Een geschiedenis van uitsluiting 
en vervolging. De schrijver en uitgever Johan Polak 
typeerde het als volgt: 'Terwijl de joden, wier van 
rampspoed vervulde lot vaak wordt vergeleken 
met het leed dat de homoseksuelen door de anders 
voelende mensheid is toegebracht, ook tijden 
van voorspoed hebben gekend, zij het kort en 

wisselvallig, moesten de homoseksuelen het door 
alle eeuwen heen ontgelden. Als zij al niet voor hun 
leven hadden te vrezen, werden zij genoopt hun 
geaardheid verborgen te houden en een schijnleven 
te leiden'.1 Dankzij de belangstelling van de kant 
van de homobeweging is door onderzoek meer 
bekend geworden, de bronnen zijn echter schaars. 
Mede in het licht van de actuele discussies over 
de Nashvilleverklaring verdienen deze verhalen 
meer aandacht in media en onderwijs. Dit artikel 
is een bescheiden poging om enkele aspecten van 
de positie van homoseksuelen voor het voetlicht te 
brengen. Helaas zijn de bronnen over sodomie in 
Hoorn moeilijk te vinden. Bij de homovervolgingen 
van 1730 was ook de Hoornse regentenzoon Albert 
Sonck betrokken. Het verhaal over zijn lotgevallen 
is opgenomen in dit artikel en biedt een inkijk in de 

de 'grOuwelijke' zOnde van sOdOMie

Adriaan van Bredehoff 

(1672-1733) schout van 

de stad Hoorn en heer 

van Oosthuizen
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epidemieën waren straffen van God, omdat de mens 
zich inliet met ketterij en sodomie. Vergeleken 
met Zuid-Europa was de vervolging in de Lage 
Landen minder heftig en werden minder processen 
gevoerd. Mogelijke oorzaken hiervan waren het 
ontbreken van een centraal gezag en een minder 
ontwikkelde rechtspraak. Ook de economische 
ontwikkeling verliep gunstig, waardoor minder 
spanningen aan de dag traden. Weinig gegevens 
zijn bekend over processen tegen sodomieten in 
de 16e en 17e eeuw in de Nederlanden. Sodomie 
werd ook wel de zonde genoemd, waar men niet 
over spreekt of het kwaad dat niet bekend hoorde 
te zijn, de crimen nefandum, de stomme zonde. 
Sodomie werd doodgezwegen, bijna letterlijk, want 
in de 17e en begin 18e eeuw vond het berechten en 
executeren van sodomieten vaak achter gesloten 
deur plaats, zodat niemand er weet van kreeg.     

De VOC
Aan boord van de schepen van de VOC was 
het leven hard. Veelal kwam een kwart van de 
bemanning niet terug van de reis naar Oost-Indië. 
Tussen de mannen ontstond een hechte band, 
die versterkt werd door de enorme ontberingen. 
Het was een gesloten mannengemeenschap, waar 
sodomie veel voorkwam. Geschat wordt dat 40% 
van de bemanning homoseksueel contact had.    
De gezagsverhoudingen waren streng en het was 
moeilijk om te ontkomen aan intimiderend gedrag. 
Scheepsvolk werd gerekruteerd uit de lagere milieus, 
waar het besef dat sodomie een zonde was niet 
aanwezig was. Schepelingen waarvan bewezen kon 
worden dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan 
volledige sodomie werden ter dood veroordeeld. 
Omdat het moeilijk was dit te bewijzen, werden de 
schuldigen in zo'n geval verbannen, gemarteld of 
kregen een gevangenisstraf. Werden schepelingen 
ter dood veroordeeld dan werden ze overboord 
gezet, rug aan rug gebonden samen met het 
slachtoffer. Het journaal van de scheepspredikant 
Zeeger van Rechteren uit 1629 meldt dat hij in 
Batavia aangekomen van de gouverneur-generaal 
Jan Pieterszoon Coen de opdracht kreeg om 
twee jongens bij te staan, die ter dood waren 
veroordeeld, omdat ze sodomie met elkaar hadden 
bedreven. Hij is bij ze gebleven tot het uur van 
hun dood: 'Hen vermanende tot berouw en spijt 
van hun zonden en hun voor ogen stellende de 
grote eindeloze barmhartigheden van God'. Op 5 
december werden de jongens, die ongeveer 16 à 17 
jaar oud waren, in een zak in de rivier verdronken. 
Dergelijke getuigenissen staan in schril contrast met 

het geromantiseerde verhaal van de Scheepsjongens 
van Bontekoe.

Opkomst van de subcultuur 
Gedurende de Gouden Eeuw nam de aandacht 
voor sodomie af. De welvaart nam toe en er 
heerste een zekere tolerantie naar buitenstaanders, 
die het land in groten getale binnenkomen. Het 
aantal processen was gering en de straffen waren 
minder barbaars, deze bleven meestal beperkt tot 
verbanning. Ook het aantal doodvonnissen nam 
af en de brandstapel werd vervangen door de 
wurgpaal. Homoseksuele omgang werd beschouwd 
als een incident, iets dat in Zuid-Europa gebeurde, 
maar niet in Holland. Aan het eind van de 17e 
eeuw ontstonden steeds meer ontmoetingsplaatsen, 
vooral in het groen, zoals de Haagse bosjes waar 
voornamelijk mannen seksueel contact zochten. In 
de grote steden ontmoetten homoseksuele mannen 
elkaar bij de vele secreten en kroegen, zoals in 
Amsterdam in 'Het Serpent' op de Vismarkt. In de 
lolhuizen konden heren een knecht huren om aan 
hun seksuele wensen te voldoen. Ook de relaties 
veranderden, was het daarvoor meer een relatie 
tussen ouderen en jongeren. Later ontstonden 
meer en meer relaties tussen mannen op basis van 
gelijkwaardigheid en affectie.      
                                                              
De homovervolgingen van 1730
In 1730 veranderde de situatie dramatisch. In 
Utrecht arresteerde de schout twee soldaten, die 
bij de ruïnes van de Domkerk 'de vuile zonde' met 
elkaar hadden gepleegd. Tijdens een hardhandig 
verhoor onthulden beiden, dat in de Republiek een 

de 'grOuwelijke' zOnde van sOdOMie
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jaar in het openbaar geëxecuteerd. Twee mannen 
lieten het leven tijdens de martelingen die ze 
moesten ondergaan. Rudolph de Mepschhse4 vond 
zijn inspiratie bij zijn studievriend, de orthodox-
protestantse theoloog Henricus van Byler, die 
tijdens de executie optrad als zielenherder. Hij 
vond dat deze zonde vat gekregen had op ons 
volk en hij stond dan ook de uitroeiing voor van 
alle sodomieten. In zijn boek de Helsche boosheit 
of grouwelijke sonde van sodomie (Groningen 1731) 
opperde deze predikant dat de sodomie uit Italië 
afkomstig was en tijdens de vredebesprekingen 
van 1713, toen Utrecht overspoeld werd door 
delegaties uit de katholieke landen, was verspreid 
onder de bevolking. Wat was de oorzaak van deze 
zo plotseling opkomende jacht op sodomieten? Het 
is niet waarschijnlijk dat de opkomende golf van 
vervolging werd veroorzaakt door economische 
neergang, de sodomiet als zondebok voor ontstane 
ellende. De Republiek was redelijk welvarend. 
Historici veronderstellen dat de plotselinge 
ontdekking van de homocultuur geleid heeft tot 
een schrikreactie. Jarenlang heeft men sodomie 
beschouwd als een incidenteel verschijnsel dat 
eigenlijk alleen in het katholieke zuiden op 
grote schaal voorkwam. Veel burgers wisten dat 
homoseksualiteit ook in hun omgeving bestond, 

wijd vertakt netwerk van sodomieten bestond. Tot 
grote ontsteltenis van de Utrechtse schepenen, bleek 
tijdens de verhoren dat veel 'luijden van fatsoen' 
deel uitmaakten van dat wijd vertakte netwerk 
van vrienden. Onder de verdachten bevonden zich 
regenten, leden van de adel, predikanten en ook 
de rijkste inwoner van het land Baron van Reede 
van Renswoude. De Staten van Holland vaardigden 
vervolgens een plakkaat uit waarin ze sodomie als 
zware misdaad bestempelden waarop onherroeplijk 
de doodstraf stond. Ook burgers die een rendez-
vous-huis exploiteerden, werden beschouwd als 
sodomiet. De uitvoering bleef in handen van de 
steden, die gebruikmakend van elkaars getuigen 
overgingen tot de arrestatie van 355 personen. Bij 
voldoende bewijs spraken de schout en schepenen 
een doodvonnis uit. In totaal werden 82 mensen 
omgebracht. De meesten werden gewurgd of 
opgehangen, enkelen verdronken, aanvankelijk 
besloten, maar later ook in het openbaar als 
waarschuwing. Een wreed dieptepunt in de 
vervolging van homoseksuelen vond plaats in het 
Groningse dorpje Faan, waar de grietman3 Rudolph 
De Mepschse een ongekende jacht opende op 
mannen die verdacht werden van sodomie. Op 
grond van zeer tegenstrijdige getuigenissen werden 
22 mannen, waaronder jongens van 14 en 15 
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maar dat waren verhalen die ondergronds leefden. 
De getuigenissen van de eerste verdachten in 
1730 leidden naar een grootschalig netwerk van 
vriendschappen. Dat gaf een enorme schok, vooral 
bij de autoriteiten. 

Sonck ontsnapt aan doodvonnis.
De van sodomie verdachte personen die in 1730 
door het gerecht werden gezocht, kwamen uit 
alle lagen van de bevolking. Tot woede van de 
bevolking konden de aanzienlijken onder hen de 
dans ontspringen; het gerecht riep hen wel op voor 
een rechtszitting, maar de ruime tijdspose tussen 
oproep en proces gaf hen voldoende gelegenheid 
om te ontsnappen. Een van de verdachten was de 
Hoornse regentenzoon Albert Sonck, die samen 
met zijn neef Nicolaas Ockers werd beschuldigd 
van sodomie. Albert Meynard Sonck, geboren 
in 1702, kwam voort uit een voorname Hoorns 
regentenfamilie. Zijn vader, Hercules de Vries was 
enige malen burgemeester van Hoorn geweest en 
ook zijn broer vervulde deze functie in 1740. Hij 
kreeg de naam van zijn moeder om de naam Sonck 
voor uitsterven te behoeden. Sonck studeerde in 
Leiden en woonde vanaf 1725 in Hoorn, waar 
hij verschillende pogingen deed om schepen te 
worden. Dit mislukte aangezien hij een schandaal 
had veroorzaakt. Een conflict met de schepen van 
Heiloo ontaardde in geweld, waarvoor Sonck zich 
voor het Hof van Holland moest verantwoorden. 
Het Hof schakelde de schout van Hoorn, Adriaan 
van Bredehoff in om het proces voor te bereiden. 
Inmiddels was bekend geworden dat Ockers en 
Sonck beschuldigd werden van sodomie. Van 
Bredehoff weigerde betrokken te worden bij een 
proces dat tot schade zou kunnen leiden aan de eer 
van de familie, aangezien hij een directe verwant 
was van Ockers. Nicolaas Ockers (1698-1738), 
heer van Schonewall, was getrouwd geweest met 
Johanna Machteld van Bredehoff. Dit huwelijk 
hield nog geen jaar stand omdat Ockers meer 
geïnteresseerd was in zijn knecht dan in zijn 
echtgenote. De getuigenissen tegen Ockers en Sonck 
logen er niet om: 'Sy luyden gewoon waren haer 
met de knegt vrolyk te maken en hare vuyligheden 
op allerhande wyse te plegen...' Ockers kon op tijd 
het buitenland bereiken, maar Albert Sonck had 
de pech dat hij voor een door hem veroorzaakt 
incident reeds vast zat, toen hij gedagvaard werd. 
Hun knechten die ook gevangen zaten getuigden 
dat Sonck en Ockerse regelmatige bezoekers waren 
van het lolhuis 'Het Parlement van Engeland' in 
Den Haag. Daar lieten zij jonge mannen halen 'die 

sij aldaer naar haar pleijsier gebruicten'.5 Beide 
knechten werden, toen zij na hun bekentenissen 
niet meer van nut waren, terechtgesteld. Drie 
jaar lang bleef Sonck ontkennen, wetende dat 
zonder bekentenis, geen doodvonnis mogelijk was. 
Sonck kreeg levenslange gevangenschap en werd 
opgesloten in kasteel Purmerend. Op een nacht 
deed hij tevergeefs een poging om te ontsnappen. 
Met naar binnen gesmokkeld gereedschap maakte 
hij een gat in de muur van de bovenverdieping. 
Toen hij bijna zijn doel had bereikt, liet hij de 
beitel uit zijn handen vallen. Dit maakte een enorm 
lawaai, waardoor de cipier wakker werd en Sonck 
in zijn kraag vatte. Zijn familie deed een verzoek 
aan de Hoge Raad om hem voor altijd uit het land 
te verbannen. Dit verzoek werd afgewezen. Sonck 
stierf op 35-jarige leeftijd in gevangenschap.  

Tot slot 
De laatste terechtstelling wegens sodomie in Europa 
vond plaats in Nederland in 1803. Dankzij de 
Fransen werd in 1811 de Code Penal ingevoerd. 
Deze wetgeving, waarin de idealen van de 
Verlichting doorklonken, hield onder meer in dat 
homoseksueel gedrag niet langer strafbaar was. De 
kans dat homoseksuelen werden opgepakt, was nog 
steeds groot. Na 1811 werden mannen die elkaar 
ontmoetten in de openbare ruimte gearresteerd 
wegens schennis van de openbare eerbaarheid. De 
vervolging van homoseksuelen ging door tot in de 
tweede helft van de twintigste eeuw met andere 
methodes. Daarna trad er in ons land verbetering 
op door de opkomst van de emancipatiebeweging 
van homo's en lesbiennes. 
 

Noten
1 Polak, H. , Goed verkeerd, een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen in Nederland', Amsterdam 1989, blz. 9.
2 Dit is lang de uitleg geweest. Recenter is het verbreed en wordt aangenomen dat wat de 
inwoners van Sodom deden tegen de gangbare gebruiken in het Midden Oosten waren op 
het gebied van gastvrijheid en de wijze, waarop men met vreemdelingen omging.
3 Een grietman is een combinatie van aanklager en burgemeester. 
4 De Mepsche was na de executie een gehaat man geworden. Opvallend detail is wel dat 
hij als vurig Oranjeklant in 1748 door stadhouder Willem IV tot drost werd gepro-
moveerd.
5 Kooijmans, L., Onder regenten, Amsterdam 1985, blz. 149.
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en laat haar zoon Willem graaf worden, indien de 
benodigde gelden voor afkoop van het leenrecht 
op tafel komen. De meeste edelen in Holland en 
de andere gebieden weigeren dat en zo ontstaat een 
conflict tussen degenen die Margaretha steunen 
(de Hoeken) en de aanhangers van Willem (de 
Kabeljauwen). Doortastend optreden van Willem 
en Hollandse edelen brengt hen aan de winnende 
hand en de steden die hen steunen worden gepaaid 
met privileges. Eind 1354 verzoenen Margaretha 
en haar zoon Willem zich: Willem betaalt een 
aanzienlijk bedrag en verdient dat onder andere 
terug via de door allerlei steden 'gekochte' privileges.
In diezelfde jaren heeft Willem ook te maken met 
de bisschop van Utrecht die gebruik probeert te 
maken van de interne strijd in Holland om zijn 
grondgebied (het Sticht) te vergroten en betere 
toegangen te verkrijgen voor zijn handelsvloot op 
een aantal rivieren en de Zuiderzee.
Om aan al deze problemen het hoofd te bieden 
had Willem een speciale belasting op grondbezit 
voorgesteld, maar was daarbij tegengewerkt met 
allerlei politieke spelletjes van edelen, die hun 
eigen belangen voorop bleven stellen. De gewone 
belastingopbrengsten waren ontoereikend voor 
een beoogde veldtocht met een huurleger en 
voldoende uitrusting. De oplossing voor Willem 
lag daarom in het verlenen (d.w.z. laten kopen) 
van stadsrechten aan de steden Enkhuizen, Hoorn 
en Monnickendam en het sluiten van leningen bij 
buitenlandse banken.

Zo is dus de stad Hoorn 'geboren'. De inwo-
ners werden zelfstandig in wetgeving, bestuur en 
rechtspraak. Deze korte lijntjes betekenden min-
der omslachtige procedures bij allerlei praktische 
zaken. Tol hoefde niet langer meer betaald te wor-
den binnen het graafschap, het burgerschap (het 
poorterrecht) leverde vele voordelen op en de bur-
gers konden alleen nog maar voor hun eigen recht-
bank gedaagd worden. Natuurlijk moest als tegen-
prestatie er wel jaarlijks een bedrag worden betaald 
aan de landsheer (de bede) en moest er in geval 
van oorlog een vastgesteld aantal soldaten worden 
geleverd aan de landsheer (de heervaart). Maar uit-
eindelijk was men beter af en werd de soevereiniteit 
gekoesterd. Hoorn werd een bevoorrechte plaats en 
werd later zelfs een van de stemhebbende steden 
in het Noorderkwartier. Tot aan de komst van de 
Fransen in 1795 maakten de inwoners van Hoorn 
via hun afgevaardigden deel uit van de macht in 
de vergadering van de stemhebbende steden in de 
Staten van Holland in 's Gravenhage.

Ben leek en riTa lOdde-TOlenaar

In 2007 herdacht Hoorn haar 650-jarig bestaan. 
Dat wij dat feitelijk een jaar te laat vierden heeft 
de historicus en vroegere gemeentesecretaris van 
Alkmaar Joost Cox uiteengezet in een artikel in 
het destijds verschenen jubileumnummer van Oud 
Hoorn (maart 2007). Nu, in 2019, is het dus 663 
jaar geleden dat Hoorn een echte stad werd, omdat 
de inwoners het stadsrecht kregen en voortaan als 
poorters door het leven konden gaan. De dag dat het 
stadsrecht officieel werd verleend, 27 maart 1356, 
zou je dus als de geboortedag van Hoorn kunnen 
beschouwen, als je alles wat daaraan voorafging 
buiten beschouwing laat. Dat doen wij, omdat 
niemand precies kan aangeven wanneer er voor 
het eerst mensen bij elkaar gingen wonen in wat 
nu Hoorn heet. Andere steden, zoals bij voorbeeld 
Rome, hebben op grond van allerlei bronnen weten 
vast te stellen wanneer zij gesticht zijn. Een menging 
van mythologische gegevens en nationalistische 
gevoelens heeft daar al in de oudheid geleid tot 
het fraaie verhaal over Romulus en Remus en de 
stichtingsdatum van 21 april 753 v. Chr. Deze dag 
wordt nog steeds ieder jaar gevierd! Een mooie 
traditie volgens de vereniging Oud Hoorn, die ook 
hier ingesteld moet worden. Hoe kwam Hoorn 
eigenlijk aan dat stadsrecht? In het midden van de 
veertiende eeuw verkeerde het graafschap Holland, 
onderdeel van het Duitse rijk, in zwaar weer. Graaf 
Willem IV was in 1345 bij Franeker gesneuveld 
in een gevecht met de Friezen. Omdat hij uit zijn 
huwelijk met Johanna van Brabant geen mannelijke 
nakomelingen gekregen had, ontstonden er binnen 
het graafschap Holland en in de aangrenzende 
gebieden die ook met Willem verbonden waren 
problemen rond de opvolging. Menig machthebber 
probeerde bovendien een slaatje te slaan uit de 
ontstane situatie door grenzen naar eigen inzicht te 
verleggen. De keizer van het Duitse rijk, Lodewijk 
van Beieren, die getrouwd was met Margaretha, 
een zus van Willem IV, grijpt snel in om de zaken 
niet uit de hand te laten lopen. Hij geeft een aantal 
van de graafschappen, waaronder Holland, als leen 
aan Margaretha. Als zij het volgende jaar al wordt 
teruggeroepen naar Beieren, laat zij haar tweede 
zoon, Willem, die nog maar 13 jaar oud is, als 
plaatsvervanger achter en stelt een raad van oudere 
edelen onder leiding van Jan van Beaumont aan 
om hem voor misstappen te behoeden. Dan sterft 
Lodewijk van Beieren onverwachts aan het einde 
van het jaar 1347. Direct al aan het begin van 
1348 doet Margaretha afstand van haar leenrecht 
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Verjaardagsfeest 27 maart in de Oosterkerk 
Op 27 maart 1356 heeft Hoorn dus stadsrechten 
ontvangen, dat is de geboortedag van de stad. Dit 
jaar en ook daarna willen we aandacht besteden aan 
de verjaardag van de stad.
Wat gaan we doen?
Met de bevolking van Hoorn de verjaardag van 
de stad vieren en op een vrolijke en ontspannen 
manier de belangstelling voor de geschiedenis 
van de stad stimuleren. In de weken rond de 
verjaardag zal de oorkonde van de stadsrechten 
samen met de kwitantie en stadsrechtenoorkondes 
van omliggende gemeenten te zien zijn in het 
Westfries Archief. Het verjaardagsfeest op 27 maart 
in de Oosterkerk, waar iedereen welkom is. Bij 
uitzondering zal de oorkonde ook daar te zien 
zijn. Dirk Dekema zal daarover iets vertellen. Het 
Hoorns Kamer Koor komt met een wereldpremière, 
het verjaardagslied. Op het programma staat verder 

de stadsquiz. In de stadsquiz komen vragen over 
toen en nu, over pop en klassiek, zomerfeesten, 
bieren en andere dranken uit Hoorn, straatfiguren, 
beroemde Horinezen en … Vorm een team van 
maximaal vijf personen en meld u aan! 
Vragen naar: info@oudhoorn.nl. Voor vragen, 
aanmeldingen en nadere informatie kunt u ook 
terecht op 0229 273570. De prijs is een speciaal 
ontworpen bokaal voor het aardigste allesweter-
team van Hoorn.

HOOrn is jarig

Kleurrijk stadsgezicht 

Hoorn Raymond Heere

Programma
19.00 uur Bekijken oorkonde
20.00 uur Welkom
20.05 uur Feestrede door Dirk Dekema, directeur Westfries Archief 
20.20 uur Optreden Hoorns Kamer Koor o.l.v. Arnold Bakker. 
Wereldpremiere verjaardagslied van Dirk Beemster (tekst) en Willem 
Woestenburg (muziek). 
20.40 uur Stadsquiz 25 min
21.05 uur Publieksronde 
21.15 uur Pauze 
21.40 uur Finale quiz 
22.00 uur Prijsuitreiking en sluiting
Toegang is vrij voor iedereen.
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waarin de strijd om het graafschap Holland van 
precies 1000 jaar geleden centraal staat. Daarnaast 
bevat dit boek interessante informatie over o.m. 
kleding, eten en drinken in de elfde eeuw. 
Bijgaande afbeelding toont het door Barend 
Wijnveld ca. 1860 vervaardigde olieverfschilderij, 
waarvan een afdruk de voorkant van het boek 
De slag bij Vlaardingen siert. Tijdens de Slag bij 
Vlaardingen werd hertog Godfried van Neder-
Lotharingen door graaf Dirk III van West-Frisia 
verslagen. We zien hoe Dirk III, die beseft dat 
Diederik levend meer waard is dan dood, net op 
tijd komt om Godfried te ontzetten en zo zijn leven 
te sparen.
De beschrijving van de eerste periode van de 
ontstaansgeschiedenis van graafschap Holland start 
in beide hiervoor genoemde boeken met de rol 
van de Vikingen, ofwel Noormannen, in onze 
landstreek. Met het oog daarop komt het heel 
goed uit dat ik onlangs het antiquarische boek De 
Noormannen in Nederland heb kunnen aanschaffen. 
In dit in 1834/1835 verschenen werk beschrijft 
J.H. van Bolhuis de geschiedenis van de invallen 
van de Noormannen gedurende de 9e, 10e en 11e 
eeuw, 'met opgave van derzelver gevolgen, uit echte 
bronnen geput'. Als enkele van de belangrijkste 
gevolgen worden het ontstaan van burchten en 
(versterkte) steden, evenals het toenemen van de 
grafelijke macht besproken. 
Ik blijf nog even bij West-Frisia, maar nu Westfrisia 
gespeld. Vrijdag 14 december 2018 werd in 
Archeologiecentrum Huis van Hilde te Castricum 
het boek Landschap vol Leven. De archeologie van 
de Westfrisiaweg gepresenteerd. Jolanda Bos en 
Sigrid van Roode schreven dit boek, waaraan 
nog drie andere schrijvers bijdragen verzorgden. 
Op 30 november 2018 werd de vernieuwde 
Westfrisiaweg geopend. Deze flink verbeterde oost-
west verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, 
doorsnijdt een gebied waar reeds in de bronstijd 
(ca. 2000-800 v.Chr.), gedurende eeuwenlange 
periodes, mensen leefden en werkten. De 
archeologische opgravingen zijn afgerond en de 
resultaten verwerkt in een prachtig, prettig leesbaar 
boek. Spectaculaire vondsten zoals de bronsschat 
van Medemblik worden behandeld. Maar ook het 
belang van kleinere vondsten wordt besproken. 
Met ondersteuning van duidelijk kaartmateriaal 
en vele grote en kleine illustraties van allerlei aard 
neemt Landschap vol Leven de lezer mee door het 
rijke en gastvrije landschap van West-Friesland 
van weleer. Ook wordt aandacht besteed aan de 
archeologen die in weer en wind aan het werk 

CHrisT sTOffelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit 
de periode november 2018 tot en met januari 
2019. Als eerste enkele van de aankopen. Van de 
hand van Peter Dorleijn is het boek Zuiderzeevisserij 
in beeld uit 1987. Met slechts weinig tekst en véél 
grote en kleine tekeningen geeft Peter Dorleijn ons 
inzicht in de talloze facetten van de visserij op de 
Zuiderzee, later het IJsselmeer. Hij behandelt o.m. 
de soorten vis, vissersplaatsen en hun bevolking, 
de verschillende visserijvaartuigen, manieren van 
vissen, materialen en werkzaamheden. Dorleijns 
tekeningen laten aan duidelijk niets te wensen 
over. Daar kan fotografie niet aan tippen! Wie na de 
lezing van Peter Dorleijn, dinsdagavond 15 januari 
jl. in het Foreestenhuis, nog met vragen zit, vindt 
de antwoorden daarop wellicht in dit prachtige 
boekwerk.

Op dinsdagavond 20 november jl. gaf Kees 
Nieuwenhuijsen voor onze vereniging een leerzame 
en leuke lezing, getiteld 'De strijd om West-Frisia'. 
Bij deze gelegenheid schafte ik twee boeken aan. 
Het eerste is het door Nieuwenhuijsen geschreven 
werk Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis 
van het graafschap Holland: 900-1100. Het tweede is 
het onder zijn redactie verschenen boek De slag bij 
Vlaardingen 1018. Naast Nieuwenhuijsen leverden 
zes andere schrijvers hun bijdrage aan dit werk, 
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waren en met nieuwe technieken achterhaalden 
waar de opgegraven mensen vandaan kwamen voor 
ze zich hier vestigden. Een van hen is Drechtje die 
gevonden werd in de omgeving van Westwoud. 
Onderzoek aan haar skelet wees uit dat zij niet in 
Nederland opgroeide, maar elders in Europa. Haar 
lichaam kon worden gereconstrueerd, inclusief 
haar gezicht. U kunt nu oog in oog met haar staan 
in het Huis van Hilde.
Nog een mijlpaal: In 2018 was het 450 jaar geleden 
dat de Opstand uitbrak. Die leidde tot wat wij 
tegenwoordig de Tachtigjarige Oorlog noemen. Op 
allerlei manieren is daar vorig jaar aandacht aan 
besteed. Zo was er van 28 september t/m 9 november 
de 7-delige televisieserie van de NTR met de titel 
80 Jaar Oorlog. In november verscheen het boek 
Willem van Oranje. Prins in Opstand. Auteur Jan J.B. 
Kuipers beschrijft in dit biografisch werk het leven 
van de prins, waarbij het niet meer dan logisch 
is dat hij de rol van Willem van Oranje (1533-
1584) in de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog 
uitvoerig bespreekt. De Opstand tegen Spanje en 
de Reformatiegeschiedenis in de Nederlanden zijn 
immers niet los te zien van de prins van Oranje. 
Van verdediger van de belangen van de hoge adel 
ontwikkelde Willem zich tot tegenstander van de 
onverzoenlijke kettervervolgingen. Zo kwam hij 
pal tegenover zijn koning Filips II te staan. De 
scheuring van Noord en Zuid voltrok zich tegen 
zijn wil. Zijn pogingen om die te voorkomen 
mislukten en zo stond Willem onbedoeld aan de 
wieg van de Noord-Nederlandse natie, het huidige 
Nederland waarvan hij de 'Vader des vaderlands' 
wordt genoemd. 
Willem van Oranje was weliswaar een belangrijke 
speler in de ontwikkelingen van zijn tijd, maar hij 
was ook iemand die daardoor werd meegesleurd en 
getransformeerd. Gaandeweg veranderde Willem 
van een vermogende, in luxe levende prins tot 
een schijnbaar armoedige, vermoeide en zieke 
grijsaard, die zich met zijn sobere uitmonstering 
nauwelijks kon meten met gegoede burgers. Drie 
van zijn broers waren gesneuveld, zijn fortuin was 
verdwenen. Na minstens zeven mislukte aanslagen 
maakte de fanaticus Balthasar Gerards op 10 juli 
1584 in Delft een eind aan Oranjes turbulente 
leven. Op bijgaande afbeelding zien we een scene 
direct na de aanslag op het leven van Willem 
in Antwerpen op 18 maart 1582. Op dit detail 
van het in 1838 geschilderde werk van Nicolaas 
Pieneman zien we rechts de zwaargewonde prins 
zitten, terwijl links de dader, Jean Jaureguy dood 
op de grond ligt. Net als de hiervoor genoemde 

Dirk III wilde ook Willem van Oranje het leven van 
zijn belager sparen. Hij zou uitgeroepen hebben: 
'Dood hem niet!'. Maar het was al te laat. Enkele 
hellebaardiers en enige van Oranjes tafelgenoten 
hadden Jaureguy al gedood.  

Vervolgens bespreek ik enkele van de in deze 
periode ontvangen schenkingen. Namens Oud 
Hoorn bedank ik alle gulle gevers van harte.
Als eerste noem ik de schenking van de familie Wit-
Kaldenbach te Hoorn. Hierin bevonden zich enkele 
boekjes en een folder, die een nuttige aanvulling 
vormen voor onze verzameling documentatie. 
Het meest bijzonder en interessant is het klein 
boekwerkje, getiteld Overzicht van den Bouw der 
R.K. Kerk van den H. Cyriacus te Hoorn. De naam 
van de schrijver is niet bekend, maar de auteur 
was ongetwijfeld een sympathisant van aannemer 
Dirk Tool (Wognum, 1832 – Amsterdam, 1897). 
Ook een datering ontbreekt, maar het moet niet erg 
lang voor 20 februari 1887 verschenen zijn bij de 
Snelpersdruk P. J. Persijn te Hoorn. 

Aanklacht tegen A.C. Bleijs
Het boekje is eigenlijk een pamflet van 16 kantjes 
13,3 bij 20,4 cm, waarvan de tekst een openlijke 
aanklacht verwoordt tegen architect A.C. Bleijs. 
Dirk Tool bouwde in de periode 1880-1882 de door 
Bleijs ontworpen H.H. Cyriacus en Franciscuskerk 
te Hoorn. De anonieme auteur beschrijft hoe 
Tool aanvankelijk volledig vertrouwde op 
de vriendschappelijke band die hij met Bleijs 
meende te hebben. Ook toen gaandeweg de bouw 
zich meerdere financiële tegenslagen voordeden 
zou Bleijs hem verschillende malen mondeling 
verzekerd hebben dat hij, Tool dus, daar niet voor 
zou hoeven opdraaien. Toen de bouw gereed was 
herinnerde Bleijs zich niets van al die mondelinge 
toezeggingen! Ook met een rechtszaak in 1884 
te Alkmaar en in 1885 bij het Hof te Amsterdam 
kon Tool zijn gelijk niet halen. Voor het aanvragen 
van cassatie bij de Hoge Raad ontving Tool een 
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familieleden kunt u binnenkort nog veel meer 
lezen. De heer Kees Veken uit Wognum deed 
het afgelopen jaar grondig onderzoek naar de 
gebroeders Jan en Dirk Tool. Hij schreef een 
interessant en rijk geïllustreerd artikel over hen 
voor het in april a.s. te verschijnen jaarboek van de 
Historische Stichting De Cromme Leeck.

De heer Hans Rijswijk schonk ons een exemplaar 
van het eind 2018 door hem uitgegeven boek 
Barmhartigheid, Liefdadigheid, Vrijgevigheid - Sint 
Jozefhuis in Hoorn. Leo den Ouden stelde dit 
boek samen met teksten van hemzelf, een tekst 
van Hans Rijswijk en veel mooie illustraties. Het 
prettig leesbare boek beschrijft de historie van 
R.K. Wees- en Oudeliedenhuis 'De Barmhartigheid' 
van 1773 tot het huidige Centraal Wonenproject 
Jozefhuis aan het Achterom. Sinds 1988 zetelt de 
stichting Kaap Hoornvaarders in de regenten- en 
regentessenkamer van het Sint Jozefhuis. De hierbij 
afgedrukte afbeelding toont een deel van de in 
het boek besproken allegorische voorstelling van 
de Barmhartigheid. Deze is door de uit Zwolle 
afkomstige meester-schilder Harm G. van Kleef op 
het plafond van de regentenkamer aangebracht. 
In een infoblad van de Gemeente Hoorn uit 1987 
wordt het schoorsteenstuk in de regentessenkamer 
als 'De Barmhartigheid' bestempeld. Dat lijkt mij 
niet juist! We ontvingen nog een aantal schenkingen 
die ik nu vanwege ruimtegebrek helaas niet kan 
bespreken. De betreffende schenkers zijn mevrouw 
Sandra van Eyck, de heren Jaap Schaper en 
Henne Dekkers uit Hoorn, evenals de jubilerende 
Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria. Tot zover het 
laatste nieuws over ons documentatiecentrum. Voor 
vragen, opmerkingen en schenkingen kunt u mij 
bereiken op telefoonnummer 0229-235227. 

afwijzend advies. Hij draaide dus als enige op 
voor het gehele bedrag van f 44.696,78 aan extra 
gemaakte kosten. Dit pamflet geeft natuurlijk een 
eenzijdig, gekleurd beeld van de gehele gang van 
zaken. Voor zover bekend is heeft A.C. Bleijs 
nooit publiekelijk gereageerd op deze aanklacht. 
Daartoe werd hij wel opgeroepen in een artikel in 
de Hoornsche Courant van 20 februari 1887. Ook 
het bestuur van de Cyriacuskerk kreeg er in dit 
artikel flink van langs. Jos Leenders neemt het in 
zijn boek 'zijn dit nu handelwijzen van een herder…!' 
(2008) wel voor Bleijs op. Volgens Leenders was 
Tool zelf, en niemand anders, verantwoordelijk 
voor het financieel debacle. Voor aannemer Dirk 
Tool luidde deze strop de teloorgang van zijn 
bedrijf in. En het had er tot eind 1882 nog zo goed 
uitgezien. In dat jaar, toen het werk aan de kerk 
nog in volle gang was, realiseerde hij een mooi 
project op de Italiaanse Zeedijk. Daar bouwde hij 
op de plek waar brouwerij 'Het Wapen van West-
Friesland' had gestaan negen nieuwe huizen, de 
even nummers 34 t/m 50. Aan de gevels van al 
deze huizen zien we meerdere dezelfde sluitstenen, 
enkele in twee kleuren zoals te zien op bijgaande 
afbeelding, de meeste helemaal wit. Tussen nr. 
36 en nr. 38 legde Tool naar Achter op 't Zand 
de Jan Haringsteeg aan. Tool zette uiteindelijk 
zijn werkzame leven voort in Amsterdam. Daar 
werd hij makelaar/commissionair als compagnon 
bij Makelaarscombinatie Otto de Kievit, waarvan 
het kantoor op Damrak 50 gevestigd was. Dat is 
redelijk dicht bij de Nicolaaskerk (1884-1887), die 
– hoe wonderlijk kan het gaan! – ook een creatie 
van A.C. Bleijs is en die veel gelijkenis met de 
Cyriacuskerk vertoont.
Over Dirk Tool, zijn broer Jan en enkele andere 
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'een nieuwe fieTs HeB ik nOOiT geHad...' 
aukje van wissen

In december 2001 schreef Herman Lansdaal in 
het Kwartaalblad 'Het vroege verhaal van de kleine 
Bels'. Cor Swinkels, bijgenaamd de kleine Bels, 
was toen 83 jaar en nog steeds betrokken bij zijn 
fietsenhandel aan de Appelhaven. Als veertienjarige 
was hij zijn eigen fietsenzaak begonnen en op zijn 
zeventigste had hij de zaak weliswaar overgedragen 
aan zoon Cees, 'een prima baas', maar natuurlijk 
was hij er wel elke dag te vinden om hand- en 
spandiensten te verrichten. 
Cees Swinkels nam het stokje helemaal over toen 
hij zich begon te ergeren aan de manier waarop de 
oude werkte: '...zo heb je het mij niet geleerd...' De 
oude Swinkels deed toen de deur achter zich dicht 
en is behalve voor een praatje nooit meer in de zaak 
geweest. 
Inmiddels vertelt Cees hoe het daarna verder 
is gegaan. Was het in 2001 nog duidelijk dat 
de fietsenhandel aan de Appelhaven, zo klein 
begonnen aan de Italiaanse Zeedijk, een druk 
bezochte en gerenommeerde zaak was, in 2008 
verkocht Cees de zaak en in 2010 sloot hij de 
deur definitief. Vader Bels was niet lang daarvoor 
overleden, hij werd 91 jaar.

Geen opvolger
'Ik was op', zegt Cees, 'het was voor mij helemaal 
over. Ik had geen opvolger, mijn beide zoons gingen 
gelukkig iets anders doen. 'Alle veranderingen 
maakten het werk voor hem niet meer wat het was. 
'De racefietsen, die voor ons altijd het belangrijkst 
waren, veranderden, het materiaal werd steeds 
lichter. De populariteit van mountainbikes, waar 
ik niet in handelde en de opkomst van elektrische 
fietsen, de komst van internet en de veranderende 
mentaliteit van klanten braken mij op.' Het werk 
heeft hij nooit gemist, maar dat zijn klanten hem 
wel zouden missen, blijkt wel uit de enorme rij 
mensen die op 30 april 2010 (de verjaardag van 
Cees) afscheid kwam nemen. 
De eenmanszaak, met vrouw Ina als rechterhand, 
moest het hebben van vertrouwen, van vaste 
klanten en vooral van dienstbaarheid. Cees werkte 
zes dagen per week, van 's morgens acht tot               
's avonds tien. 'Als ik een keer om negen uur klaar 
was, had ik mazzel'. Ina vertelt: 'Tussen de middag 
aten we warm en om zes uur bracht ik Cees een 
pakje boterhammen. Ik zei dan wel dat hij een paar 
uur moest gaan fietsen om toch in de buitenlucht 
geweest te zijn. Dan kon hij er weer tegenaan.'
Dat kon hij dan ook, totdat twee burn-outs en 

een val op het ijs hem de das omdeden. Toch 
knaagde er al eerder iets. Cees vertelt hoe hij in 
de jaren zeventig, de jongens waren nog klein, 
op een stralende dag in de herfstvakantie aan het 
werk was en naar buiten keek: 'Daar zag ik al die 
geitenwollensokken types die allemaal vakantie 
hadden, voorbij komen. Ik dacht ineens, ik wil ook 
weleens een vrije dag en heb een bordje op de deur 
gehangen met 'Wegens omstandigheden gesloten'. 
Ik heb Ina en de jongens in de auto gezet en ben 
naar Schoorl gereden, zomaar op een doordeweekse 
dag in de duinen, dat was ongekend voor ons. Dat 
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eerlijk vertelden dat ze een bepaalde fiets ergens 
anders in de uitverkoop goedkoper konden krijgen. 
Cees was dan niet te beroerd om de service daarna 
te blijven verlenen, maar als zoiets achter zijn rug 
om gebeurde, was hij er klaar mee en hielp hij 
naderhand met fikse tegenzin. 

Saamhorigheid
De buurt rond de Appelhaven, ooit een volksbuurt, 
kende en kent nog een groot saamhorigheidsgevoel. 
'Als er iets is, staan ze voor je klaar,' vertelt 
Ina. Een mooi staaltje eensgezindheid vormde de 
actie van burgerlijke ongehoorzaamheid na de 
herinrichting van de Appelhaven. De gemeente 
wilde de binnenstad zo autoluw maken als mogelijk 
was en de architect plande de nieuwe lantaarnpalen 
zo dicht bij de bomen, dat er geen auto tussen 
paste. Op die manier zou het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen drastisch minder worden. De buurt 
was het daar niet mee eens. De uitvoerder had de 
plaatsen waar de lantaarnpalen moesten komen, 
met dikke stiften met een geel kruis gemarkeerd. 
Nu beschikte Cees' broer over net zulke stiften. 
Laat in de avond hebben enkele buurtbewoners, 
onder wie Cees, de gezette kruisen gewist en er 
andere voor in de plaats gezet, precies op de plek 

waar zij ze wilden hebben. De volgende dag werden 
de palen geplaatst, ze staan er tot op de dag van 
vandaag. 
Vorig jaar hebben Cees en Ina hun huis zo 
verbouwd, dat ze er nog heel lang kunnen wonen. 
Daarbij zijn ze nog lang niet uitgefietst: twee of 
drie keer per week maken ze een tocht van zo'n 
honderd kilometer! Daarnaast zijn ze druk met hun 
vrijwilligerswerk, o.a. voor sportevenementen van 
Le Champion. Met regelmatig een fietsvakantie in 
eigen land en af en toe een verre reis, genieten ze 
nu van meer vrije tijd dan ze ooit gehad hebben. 

mensen de volgende dag kwamen vragen wie er 
dood was, nam ik toen maar voor lief.'

Niet verbitterd
Zoals zoveel kleine bedrijven niet tegen de komst 
van internet opkonden, zo verging het Cees ook. 
'Mensen waren zo brutaal, ze kochten een fiets op 
internet en kwamen bij mij vragen of ik hem even 
in elkaar kon zetten', vertelt hij. 'Het ging zelfs 
zover, dat als iets verkeerds gestuurd was, ze bij mij 
kwamen vragen of ik het kon ruilen.'
Toch is Cees niet verbitterd, het leven was nu 
eenmaal anders dan nu. Een nieuwe fiets heeft hij 
als jongen nooit gehad. Zijn eerste racefiets heeft 
hij zelf betaald en opgebouwd. Als veertienjarige 
deed hij al allerlei klusjes voor de zaak, fietsen 
wegbrengen, rekeningen rondbrengen. 'Je kreeg 
dan een stuiver, heel soms een dubbeltje. In de 
winter was het niet zo druk, dus dan werd er ook 
niet zoveel verdiend,' vertelt hij. 'Mijn vader had 
dan tijd om de openstaande rekeningen te schrijven 
en ik moest die dan rondbrengen. Zo werden de 
inkomsten ook een beetje over het jaar verdeeld. 
Kom nu maar eens om een veertienjarige die de 
handen uit de mouwen wil steken. Sommigen 
worden al moe geboren.'
Ook had Cees er geen moeite mee als mensen hem 
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verslag ledenvergadering 20 OkTOBer 2018

De voorzitter dankt Matt en vraagt aan de leden of zij 
kunnen instemmen met de benoeming van Matt Wever 
als onze nieuwe secretaris. Dat gebeurt met algemene 
stemmen. De voorzitter heet Matt welkom binnen het 
bestuur en spreekt de wens uit dat hij samen met het 
bestuur een mooie tijd tegemoet gaat.
De voorzitter spreekt bij het afscheid van Rita veel 
lovende woorden over haar inzet voor en betrokkenheid 
bij de vereniging. Zij heeft bijna de maximale termijn van 
12 jaar volgemaakt als secretaris. Behalve het secretariaat 

heeft zij zich in diverse werkgroepen en commissies 
verdienstelijk gemaakt. Van de voorzitter ontvangt zij 
een bon te besteden aan mooie glazen uit het Westfries 
Museum. Voor Jan Lodde is er ook een presentje. Rita 
Lodde antwoordt dat zij door deze functie in het bestuur 
veel aardige mensen heeft leren kennen en veel over 
Hoorn en de geschiedenis geleerd heeft. Zij heeft het 
met veel plezier gedaan en dankt een ieder voor de 
fijne samenwerking. Samenwerken en delen is voor 
haar een belangrijke drijfveer. Zij blijft bij Oud Hoorn 
betrokken in diverse werkgroepen. Namens Jan, die zich 
de secretaresse van de secretaris noemt en zichzelf dankt 
zij hartelijk voor de cadeaus. 

5. De toekomstvisie. 
De voorzitter neemt aan de hand van een 
PowerPointpresentatie in hoog tempo de toekomstvisie 
door die als losse bijlage bij het derde kwartaalblad 
is meegegaan. Deze toekomstvisie is tweeledig. Ten 
eerste is een toekomstvisie toegezegd bij de plannen 
van een eventuele verhuizing naar Roode Steen 14. 
Daarnaast heeft de wereld de laatste jaren niet stil 
gestaan en is er veel veranderd op het gebied van 
erfgoed en monumenten. Er komt nieuwe wetgeving, de 
omgevingswet die van grote invloed is op erfgoed. De 
vereniging wil graag op de toekomst zijn voorbereid; dat 

seCreTaris riTa lOdde-TOlenaar

Aanwezig 80 leden, afbericht 5 leden.

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in de 
Oosterkerk. De restauratie van de kerk is nog niet klaar 
en wacht nog op de tweede ronde, maar het is goed om 
in dit gebouw te kunnen vergaderen.

2. Verslag ledenvergadering van april 2018 
Dit staat in het derde Kwartaalblad van dit jaar. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen over dit verslag. 
Dank aan Rita Lodde, die ook weer dit verslag op 
uitstekende wijze heeft verzorgd.

3. Actualiteiten en mededelingen 
Tegenwoordig ontvangt u sneller en uitvoeriger berichten 
over activiteiten, mededelingen en wetenswaardigheden 
in de nieuwsbrieven. 

4. Bestuurswijzigingen
Carel Brouwers is in het afgelopen jaar gestopt als 
bestuurslid. Hij kon zijn werkzaamheden voor onze 
vereniging niet meer combineren met zijn drukke leven 
als leraar. De voorzitter bedankt Carel voor zijn inzet 
voor de vereniging de afgelopen jaren. Als bestuur 
hebben we al in een kleinere bezetting afscheid van Carel 
genomen en hem een cadeautje namens de vereniging 
overhandigd. De werkzaamheden van Carel worden op 
dit moment waargenomen door Jan Floris. 

Rita Lodde treedt af als secretaris. Haar beoogd opvolger 
is Matt Wever. Hij stelt zich voor aan de vergadering. 
´Geachte leden van de Vereniging Oud Hoorn, als nieuwe 
secretaris wil ik mij even voorstellen: Matt Wever 65 
jaar oud, geboren en getogen in de mooie Zuiderzeestad 
Hoorn. 42 jaar getrouwd met Rita Lieshout en wonend 
op de Modderbakken. 
36 jaar gewerkt in de ICT bij de gemeente Hoorn en de 
laatste 4 jaar als zzp-er. Always Forward was en is mijn 
grote hobby, waar ik 29 jaar als jeugd- en hoofdvoorzitter 
in het bestuur heb gezeten en momenteel de laatste 9 jaar 
als vicevoorzitter. 
Op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging en de functie van secretaris lijkt mij een goede 
invulling van mijn pensioentijd als Horinees. 
De stad Hoorn is voor mij een warm bad, met zijn vele 
monumenten, grachten en havens. 
Het is goed en belangrijk dat de Vereniging Oud Hoorn 
streeft naar het behoud van dit alles. Hopelijk kan ik 
mijn voorgangster evenaren en hoop op uw vertrouwen. 
Ik dank u.'

Rita Lodde ontvangt 

bloemen en een 

cadeaucheque bij haar 

afscheid
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betekent dat na instemming van de vergadering met deze 
toekomstvisie de statuten grondig worden bekeken om 
deze te laten aansluiten bij de veranderde samenleving. 
Het bestuur beoogt met de aanpassingen dat er nog 
meer ruimte ontstaat voor het eigen initiatief van de 
vrijwilligers.
Er is door een kleine groep bestuurders en vrijwilligers 
hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik wil 
eerst mijn dank uitspreken aan drie leden die ons bij 
de hand hebben genomen toen we vastliepen, de zaak 
hebben losgetrokken en hebben gezorgd voor dit goede 
resultaat. Dat zijn Nelleke Huisman, Lydia Tacx en Anja 
Morit. Een applaus hebben ze zeker verdiend.
De PowerPointpresentatie met de belangrijkste punten 
is te zien via de website. Het gaat om Onze missie; Onze 
visie; Onze waarde. De rollen die de vereniging wenst 
te spelen zijn daarbij van groot belang.En de waarden 
die daarbij horen zijn transparantie, deskundigheid 
en zelfbewustheid. Daarvoor is een stevige organisatie 
nodig. We zijn en blijven een vrijwilligersvereniging, 
opgebouwd met een bestuur en werkgroepen. Deels 
werken deze werkgroepen al zelfstandig, maar een grotere 
invloed van de vrijwilligers op bestuur en beleid wordt 
als wenselijk gezien. Ook aan een gezond financieel 
beleid wordt aandacht besteed om de komende jaren te 
zorgen voor een goed fundament onder de vereniging.
De huisvesting was de aanjager van deze toekomstvisie 
maar is uiteindelijk niet de basis van deze toekomstvisie. 
Het bestuur gaat de komende periode met de 
vrijwilligers in gesprek over de huisvestiging op basis 
van deze geformuleerde uitgangspunten. Feit is dat er wel 
veranderingen noodzakelijk zijn.
De voorzitter dankt voor de aandacht. 

Er wordt gevraagd naar de rol van gastheer voor 
bezoekers. De voorzitter zegt dat dit niet tot de kerntaak 
behoort en over de wijze waarop deze rol zal worden 

ingevuld wordt nog nader gesproken. Er wordt aandacht 
gevraagd voor degenen die niet over een computer of 
internetverbinding beschikken. Voor sommige mensen is 
dit goed geregeld, maar het moet nog preciezer bekeken 
worden. Als men aan uitbreiding van de taak als gastheer 
denkt, dan vraagt dat meer inzet van vrijwilligers. De 
kleine fout in de tekst van de visie zal hersteld worden.

6. De monumentenprijs 2018
De keuze was weer lastig, maar enkele projecten sprongen 
er boven uit. Onder de bezielende leiding van de Stichting 
Stadsherstel is het pand op de hoek van het Grote Oost 
met de Schoolsteeg prachtig gerestaureerd. Van een 
verzakt winkelpand zijn er twee mooie en ingenieuze 
woningen gerealiseerd. Een mooi en bijzonder plan 
van TPAHG architecten. Het fraaie is dat de historie 
van het scheefgezakte pand nog altijd is af te lezen 
maar daarin twee bijzondere en comfortabele woningen 
zijn gerealiseerd. Na de vergadering wordt een nieuwe 
gevelsteen onthuld.
Jan van der Heijden van Stadsherstel vertelt in het kort 
over de geschiedenis van de restauratie en de combinatie 
met het Foreestenhuis waardoor de aankoop van de twee 
pandjes tot een mooi resultaat heeft geleid mede door de 
bijdrage van Oud Hoorn. De voorzitter dankt Stichting 
Stadsherstel voor haar inzet voor de stad en reikt het 
bordje uit dat bij onze monumentenprijs hoort.

7. Rondvraag 
Vrijwilligers voor het op orde brengen van de beeldbank 
gevraagd. Daarbij wordt dank uitgesproken aan Gerard 
van Stijn en Jan Floris die heel hard aan de beeldbank 
werken. 

8. Pauze

9. Lezing 

Voorzitter Jaap van 

der Hout spreekt de 

scheidend secretaris 

Rita Lodde toe

Matt Wever presenteert 

zich als beoogd 

secretaris van 

Oud Hoorn

Jaap van der Hout 

bedankt Piet Verhoeven 

na zijn lezing 
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en zijn visie om waardevol erfgoed met andere ogen te 
bekijken.
Willy Wiggelaar vult het verhaal aan over de luifels bij 
de Witte Engel en de Zaadmarkt op de hoek van Grote 
Noord en Breed. Dit is te lezen in het boekje Toen en 
Thans.

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. Bij Grote Oost 47 wordt 
de gevelsteen Schilt van Vranckrijck 1618-2018 onthuld. 
Deze naam is teruggevonden bij archiefonderzoek naar 
het Foreestenhuis.

Piet Verhoeven, lid van de gemeentelijke commissie 
Monumenten en Welstand houdt onder de titel 'Goddeloze 
kerken' een boeiend verhaal met veel mooie illustraties 
over het hergebruik van kerkelijke gebouwen door de 
eeuwen heen in diverse plaatsen. Ook voorbeelden in 
Hoorn en directe omgeving komen aan bod. Hij is een 
uitstekend verteller. Zijn presentatie is te zien op de 
website.

De voorzitter dankt Piet heel hartelijk voor deze prachtige 
lezing over de problemen van een veranderende 
maatschappij waarin keuzes moeten worden gemaakt 

Educatie
Verdien ik een standbeeld? Voor deze vraag stond een 
groot aantal leerlingen van basisscholen tijdens de 
wandeling door de stad en de ontmoeting met historische 
figuren. Met veel enthousiasme hebben zij naar de 
verhalen geluisterd en hun eigen afweging gemaakt. 
Zeker voor herhaling vatbaar.

Tentoonstellingen
In het Pakhuis zijn diverse tentoonstellingen gehouden: 
Eeuwig markant toonde opvallende stadsgezichten; 
Hoorn in oorlogstijd; Tegeltableaus Jozefschool; Van 
Badhuis tot Leugenbank; Schilderijen van stadsgezichten 
die bij mensen thuis hangen.

Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. 
Carel Brouwers is vanwege drukke werkzaamheden 
gestopt als bestuurslid, zijn taken zijn de afgelopen 
periode waargenomen door Jan Floris. Tijdens de 
voorjaar ledenvergadering is afscheid genomen van Piet 
van Iersel. Na 9 jaar de functie van penningmeester 
vervuld te hebben gaat Piet zich op de achtergrond 
inzetten voor VOH. Paula Pasterkamp is tijdens deze 
ledenvergadering benoemd in de opengevallen plek. 
Bij de najaarsledenvergadering is na een periode 
van bijna 12 jaar Rita Lodde-Tolenaar afgetreden als 
secretaris, ook zij blijft verbonden aan de vereniging en 
de Publicatiestichting Bas Baltus. Matt Wever heeft de 
opengevallen functie overgenomen.
De toekomstvisie is een vast agenda punt en de 
ontwikkeling vordert gestaag. De verschillende 

MaTT wever, 

Algemeen
Na 100 jaar zijn we in 2018 een nieuw verenigingsjaar 
gestart, vooral ontwikkelingen op digitaal en 
organisatorisch niveau hebben een vlucht genomen. 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van de alom 
bekende vrijwilligers Jos Biegstraaten en Frans Zack. 
Daarnaast van de grondleggers van de maquette van de 
stad Hoorn Jack Buiten en Bob Habes. Aan hen denken 
we terug met waardering en respect voor wie zij waren. 

Ledenexcursie
De Stelling van Amsterdam was dit jaar het thema van de 
jaarlijkse ledenexcursie.

Monumentenprijs 2018
De monumentenprijs is tijdens de najaars ledenvergadering 
in de Oosterkerk toegekend aan de Stichting Stadsherstel 
voor de restauratie van het pand hoek Grote Oost 
Schoolsteeg. Na afloop van de leden vergadering is de 
nieuwe geschonken gevelsteen onder grote belangstelling 
van de aanwezigen onthuld. 

Maquette 
Aan de presentatie van de maquette in de kelder van het 
Westfries Museum zijn grote verbeteringen aangebracht. 
De beleving is nu pakkend en interactief. De maquette 
wordt uitgelicht met computergestuurd licht dat zich 
verplaatst. Door de combinatie van licht, beeld en geluid 
ontstaat een interessante audiovisuele beleving voor de 
bezoeker. 

jaarverslag 2018
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werkgroepen worden doorgelicht en beschreven en 
aan een verantwoordelijk bestuurslid toegewezen. Het 
bestuur probeert de definitieve toekomstvisie tijdens de 
voorjaarsvergadering in 2019 te presenteren.

Contact met de gemeente 
De ontwerpen van de herinrichting van het Kerkplein 
zijn besproken in samenspraak met betrokkenen en de 
vereniging Oud Hoorn. Het definitieve besluit draagt 
onze goedkeuring. De ontwikkelingen van de poort 
van Hoorn, vernieuwing van de straatverlichting in 
de binnenstad, diverse renovaties en inbreilocaties 
worden op de voet gevolgd. Ook in 2018 is 
gesproken over de ontwikkelingen van de kust en de 
Markermeerdijken en zijn vertegenwoordigers van de 
vereniging aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten. Een 
bezwaarschriftprocedure is door de VOH inmiddels in 
gang gezet. Het gemeentebestuur is op taart getrakteerd 
op de verjaardag van de stad. In samenwerking met de 
Kaap Hoornvaarders is een gedenkteken geplaatst op het 
Houten Hoofd.

Eigendommen
De verbouwing en renovatie van de panden Breed 12 en 
Schoolsteeg 7 hebben veel aandacht gevraagd. Bij Breed 
12 werd asbest ontdekt welke grote vertraging en hogere 
kosten met zich meebracht. De sleuteloverhandiging aan 
de nieuwe bewoners in juli werd officieel verricht door 
wethouder Samir Bashara. In het pand Schoolsteeg 7 
is het interieur grotendeels aangepast en gerenoveerd. 
Hierdoor is een nieuwe huurder gevonden en is de 
leegstand opgeheven. 

Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie voor Monumenten en Welstand is Frans 
van Iersel de vertegenwoordiger namens de vereniging. 
Wim Oussoren en Jaap Bronkhorst zijn plaatsvervanger. 
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt    
Co van Langen de vereniging.
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de vereniging 
vertegenwoordigd door Ben Leek en Rita Lodde. 
Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 
neemt Marjan Faber namens de vereniging deel. Haar 

plaatsvervanger is Hieke Stapel. De financiële commissie 
van de vereniging bestaat uit Arend Stapel en Gerard van 
Stijn. 
Tijdens de zomermarkten, open monumentendag, 
cultuurmarkt was onze vereniging weer actief met een 
kraam met een zeer enthousiaste groep vrijwilligers.

Kwartaalblad
Het kwartaalblad is bij elke uitgave weer een plaatje. 
Uitstekend verzorgd door de redactiemedewerkers en 
drukkerij Van Vliet. 

Vrijwilligers algemeen
Evenals vorig jaar geldt dat de vaste basis van de 
vereniging, de inzet van de vele vrijwilligers, groot en 
onmisbaar is. Er blijven zich mensen aanmelden en het 
aantal activiteiten breidt zich uit. 

Beheer Pakhuis
Al jaren is het beheer in de vertrouwde handen van een 
vaste groep vrijwilligers die de winkel en het beheer 
van het Pakhuis regelt en ervoor zorgt dat mensen 
graag langs komen en een praatje komen maken. In 
de expositieruimte worden geregeld groepen scholieren 
ontvangen. 

Ledenadministratie
De ledenadministratie loopt prima en van de mogelijkheid 
tot automatische incasso wordt steeds meer gebruik 
gemaakt. Het feit dat tijdig betalingsherinneringen 
worden gestuurd, leidt ertoe dat er maar heel weinig 
wanbetalers zijn. Het aantal leden bedraagt per 1-1-2019 
1976.

Documentatiecentrum
De verzameling boeken groeit gestaag, vooral door 
schenkingen maar ook door strategische aankopen. 
Dankzij de documentalist Christ Stoffelen kan de collectie 
regelmatig worden aangevuld met zeldzame boeken al 
dan niet voor een zacht prijsje. Via de website kan men in 
de collectie zoeken en dat vergroot de toegankelijkheid. 
Op de website zijn ook digitale versies van uitverkochte 
boeken over Hoorn te vinden.

Lezingen 
In dit jaar zijn wederom vijf lezingen verzorgd in het 
Foreestenhuis: 
• Familie Alewijn Hoornse trots
• De Hoornse munt een bijzonder stukje metaal
• Trien de Haan moedige wereldverbeteraar met   
 daadkracht 
• 400 jaar Wetsverzetting
• De strijd om West-Frisia
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een stijgende lijn in de bezoekersaantallen. Favoriete 
onderwerpen blijven de bibliotheek, nieuws, advertenties 
en kwartaalblad. 

Facebook
Het aantal mensen dat onze pagina leuk vindt bedraagt 
op 3 januari 2019 maar liefst 1436 personen, we hebben 
zelfs nog méér volgers: 1454 personen en andere pagina's 
volgen onze FB-pagina. De meeste betrokkenheid is er 
rond lunchtijd (piek rond 12:00 uur) en in de avonduren 
(tussen 18:00 en 21:30 uur). Er zijn fanatieke volgers 
die een bericht na plaatsing meteen een 'duimpje' geven. 
Veel bereik en waardering hadden onze berichten over 
de uitzending van Andere Tijden met daarin Hans 
Bouwens (zanger George Baker) en zijn zoektocht naar 
zijn Italiaanse vader, berichten over bomen in Hoorn 
(waarvan velen nog steeds vinden dat die te gemakkelijk 
gekapt en omgezaagd worden), en de berichtgeving over 
het christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria, dat in 
december zijn honderdjarig bestaan vierde.
In 2019 gaan we enthousiast verder met de promotie 
van Historisch Hoorn via Facebook. Het lidmaatschap 
als verenigingspagina van de groepen 'Kéék op Hoorns 
Verleden' en 'Hoornse Verhalen, mensen en foto's' biedt 
daartoe nieuwe perspectieven.

Open monumentendag
Wie denkt dat monumenten voor altijd hetzelfde blijven, 
werd dit jaar verrast. In 2018 zijn meerdere monumenten 
verbouwd en gerestaureerd. De Michaelkerk in Blokker 
is veranderd in een kantoor en het Museumhuis Bonck 
aan de Binnenluiendijk, met alles over wonen in de 
17e eeuw, was opengesteld. Ook zijn de Oosterkerk en 
Noorderkerk, die momenteel worden verbouwd, tijdens 
Open Monumentendag geopend. Er zijn rondleidingen, 
met uitleg over de restauratie en het toekomstig gebruik. 
Schoolsteeg 7 eigendom van de VOH kon ook bezichtigd 
worden en is inmiddels omgedoopt van berenwinkel, 
water- en vuurhuys naar haarhuys.

Hoorn Huizen straten mensen
De adressen uit dit imposante boek zijn in 2018 digitaal 
gekoppeld aan de beeldbank, waardoor de bezoekers 
van de website nog meer informatie te zien krijgen. (met 
dank aan Gerard van Stijn).

Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief die aan de leden gezonden wordt, 
blijkt een mooie en snelle manier om leden te informeren 
en oproepen te doen. Vrijwilligers worden, wanneer 
daartoe aanleiding bestaat, via een aparte digitale brief 
geïnformeerd over voor hen van belang zijnde zaken. 
Hoorn, januari 2019

 

Stadswandelingen
De zomerwandelingen van Vereniging Oud Hoorn zijn 
zeer geliefd bij de bewoners van onze stad. Het aantal 
gidsen is in 2018 uitgebreid na een interne opleiding.
Het programma van 2018 heeft gemiddeld bijna 
200 mensen per wandeling op de been gebracht. 
We zien terug op een gevarieerd aanbod van zeven 
wandelingen met onder meer de charmante Klooster- 
en Wallenwandeling. Het seizoen startte begin mei 
toepasselijk met de themawandeling Vrede & Vrijheid. 
De andere themawandelingen Bontekoe en Expedities 
waren geïnspireerd door de invloed van de VOC op de 
ontwikkeling van Hoorn. Uiteraard zagen we ook de 
jaarlijks terugkerende Tuinen- en Kinderwandeling dit 
jaar over Eten & Drinken.

Beeldbank
De beeldbank is meer dat het bezoeken waard. De foto's 
worden door een 15-tal mensen nagekeken op dubbele 
en onscherpe exemplaren en de daarbij gekoppelde tekst 
nog wel klopt. De foto's zijn nu verrijkt met informatie 
van Google Maps, kadaster, Huizen Straten Mensen, 
de monumentstatus etc. Via het Zijper-systeem kan er 
veel informatie gekoppeld worden aan de adressen. Het 
bezoek aan de Beeldbank is t.o.v. 2017 gestegen van zo'n 
1.000 naar 5.000 bezoekers. De digitale versie van alle 
Kwartaalbladen is dit jaar online gekomen en heeft zo'n 
700 bezoekers geteld, met raadpleging van ruim 8400 
artikelen. De database Hoorn Huizen Straten Mensen 
is van 35 naar 1570 bezoekers gestegen. De gescande 
publicaties in de database zijn door 559 bezoekers 
bekeken. De foto's van de Verenigingsactiviteiten die 
opgeslagen zijn in een aparte Beeldbank zijn door 136 
bezoekers bekeken.

Website
De website wordt nog steeds goed gevonden en bezocht. 
Op de website kunt u een overzicht vinden van de 
100 meest bezochte pagina's. Google Analytics meet 
de bezoekers en bezoekgegevens door robotbezoeken 
goed uit te filteren. De gegeven bezoekersaantallen 
lijken daardoor te komen van echte bezoekers. Over het 
afgelopen jaar zijn 70.000 sessies (bezoeken) gemeten, 
dat is iets meer dan de 68.000 van 2017. De gemiddelde 
sessieduur is daarentegen teruggelopen, van 3.05 minuut 
in 2017 naar 2.54 minuut in 2018. Mogelijk hangt dit 
samen met een doorklik naar het Zijper Systeem waar 
onder andere de Beeldbank in is ondergebracht. Ook 
via de website laat de vereniging zich van haar beste 
kant zien. De inhoud is steeds up-to-date en het aantal 
pagina's dat bezocht wordt, bedraagt inmiddels meer 
dan 999.000. Gemiddeld bezochten meer dan 5700 
mensen per dag de website. Er is nog steeds sprake van 
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sTadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOuT

Achterom 73
De eigenaar wil op het platte dak een vol-

waardige verdieping bouwen. De monu-

mentencommissie is van mening dat het 

ontwerp afbreuk doet aan de karakteris-

tieke architectuur van het beeldbepalende 

pand. Wordt vervolgd.

Achterom 81
Dit plan omvat het slopen van een garage 

uit 1951 (verhoogd in de jaren '70) en 

het realiseren van een nieuwe woning met 

twee bouwlagen en een kap. De voorgevel 

wordt voorzien van een erker. Naar de 

mening van de monumentencommissie 

is het ontwerp goed doordacht en zal de 

uitvoering een positief effect hebben op 

de omgevingskwaliteit.

Dubbele Buurt 34
Wederom wordt een bedrijfspand, in dit 

geval een kantoor, omgebouwd tot een 

woning. De wijzigingen hebben geen 

effect op de monumentale waarden van 

het pand. 

Grote Noord 47
Het gaat feitelijk om twee panden die 

in 1966 zijn samengevoegd en waarbij 

de tussenmuur volledig is doorbroken. 

Daarna is er een nieuwe tussenmuur 

gerealiseerd, deze heeft geen dragende 

functie. Het plan is om het pand weer 

samen te voegen en van een nieuwe pui 

te voorzien. 

Grote Noord 70 
In het voormalige V&D-gebouw wor-

den op de begane grond twee winkels 

gemaakt; dit plan is in uitvoering. De 

bovenliggende verdiepingen zijn door een 

andere eigenaar verworven. Deze gaat er 

woningen realiseren. Vanwege de trans-

formatie worden de buitengevels opge-

knapt en aangepast aan hun nieuwe func-

tie. Tevens wordt een derde verdieping 

aan het pand toegevoegd. De gevels van 

deze nieuwe woonlaag liggen naar ach-

teren, waardoor zij nauwelijks zichtbaar 

zijn vanaf de openbare weg. De monu-

mentencommissie heeft gevraagd om een 

opener gevel op de begane grond aan het 

Nieuwe Noord zodat er meer contact met 

omgeving ontstaat. 

Grote Oost 11
De aanvraag voor dit plan betreft het ver-



                

51

duurzamen van een rijksmonument. Het 

monument heeft een voorgevel uit de 18e 

eeuw en mogelijk een oudere constructie. 

Het dak wordt geïsoleerd, de dakkapellen 

worden van isolatie voorzien en de begla-

zing wordt vervangen door 'ruysdaelglas' 

van 8 mm. dik. Het venster in de dak-

kapel bevat vermoedelijk 17e-eeuwse 

roeden. Hier past geen ruysdaelglas in. 

Een voorzetraam is voor dit stolpraam 

mogelijk een betere oplossing. Er moet in 

samenwerking met de medewerkers van 

Team Erfgoed van de gemeente naar een 

passende oplossing gezocht worden. 

Koepoortsweg 34 
Betreft het doorvoeren van een aantal 

interne wijzigingen in dit gemeentelijk 

monument, waaronder een doorbraak 

tussen de achterkamer en de gang en het 

splitsen van een grote slaapkamer. De 

kamer-en-suite wordt gerestaureerd. Het 

plan is positief ontvangen.

Korenmarkt 5-6
Het plan omvat het realiseren van vier 

appartementen in dit voormalige kantoor-

pand (rijksmonument). De monumentale 

waarden schuilen vooral in de vormge-

ving van de 18e-eeuwse voorgevel, het 

casco, de balklagen en het vloerhout. De 

commissie constateert dat het gewijzigde 

interieur de voorgestelde verbouwing 

in principe toelaat. De aantasting van 

eventuele monumentale materialen, zoals 

vloerhout en balklagen, blijft beperkt.

Nieuwendam 3
Boven het restaurant worden in de 

bestaande woonverdiepingen twee 

appartementen gebouwd. De inpandige 

wijzigingen doen naar de mening van de 

monumentencommissie geen afbreuk aan 

de monumentale waarden van het pand. 

De commissie heeft ernstige zorgen over 

de brandveiligheid van het complex.

Ramen 11
Dit rijksmonument is lange tijd als kan-

toor gebruikt. Nu ligt er een plan voor 

om het pand te verbouwen tot woning. 

Een grote aanbouw aan de achterzijde is 

van 1960. Deze aanbouw wordt gedeel-

telijk gesloopt ten behoeve van een bin-

nentuin. De aanbouw is formeel onder-

deel van het monument, maar is niet 

van monumentale waarde. De voorgevel 

wordt niet gewijzigd. Als voorwaarde 

voor de vergunning stelt de monumen-

tencommissie dat de eigenaar/aannemer 

probeert om de plavuizen vloer in de hal 

er in zijn geheel uit te krijgen. Deze zijn 

wellicht geschikt voor hergebruik in een 

ander historisch pand. 

Turfhaven 11
Dit betreft het realiseren van een verbin-

ding tussen het dak van de woning en het 

dak van de naastgelegen garage. 

Vollerswaal 1A
Dit plan omvat het slopen van de 

bestaande woning en het ter plaatse rea-

liseren van een groter modern vormgege-

ven bouwvolume, met daarin een aantal 

long stay hotelappartementen. Achter 

in de tuin wordt eveneens een hotelap-

partement gebouwd. De monumenten-

commissie was geen voorstander van 

schaalvergroting op deze plek. De locatie 

bevindt zich immers in het Beschermde 

Stadsgezicht en de bestaande gevel heeft 

kwaliteiten die specifiek Hoorns zijn. 

De afdeling Stedenbouw was echter van 

mening dat er geen belemmeringen zijn 

om het pand te slopen en om een gro-

ter pand toe te staan. Het college heeft 

besloten om mee te werken aan dit plan, 

het bestemmingsplan zal daartoe worden 

aangepast. 

Westerblokker 105, Hervormde 
kerk
Een aantal oude herenbanken uit het 

koor is in opdracht van het kerkbestuur 

gesloopt. Een deel van het materiaal van 

de banken is bewaard en een deel niet. 

Het voorstel van Team Erfgoed en het 

kerkbestuur is om de kerkbanken gedeel-

telijk te herstellen met het originele hout. 
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Het Postkantoor aan de 
Huesmolen

Aan de noordkant van Hoorn ont-
staat vanaf 1970 een hele nieuwe 
wijk 'De Risdam'. Fruittuinen en wei-
landen moeten wijken voor de bouw 
van 7.000 woningen. De bouw vor-
dert gestaag. De straten krijgen na-
men van oude ambachten. Er wordt 
een prijsvraag uitgeschreven voor een 
winkelcentrum met winkels, kanto-
ren, woningen, een sociaal cultureel 
centrum, bibliotheek, apotheek en een 
PTT-vestiging.
Architect prof. ir. P.H.Tauber BV uit 
Alkmaar, die ook het nabijgelegen 
Stadhuis heeft ontworpen, krijgt in 
1979 de opdracht voor het postkan-
toor. Aannemer E. Nannings & Zoon 

uit Hoorn gaat het bouwen. De bouw-
som is f 2.400.000,-. Het wordt een 
enorm pand met eerst drie en later 
vijf loketten voor de post en de dan 
nog bestaande Postbank. Er komen 
150 postbussen en een grote sorteer-
ruimte, waar alle post voor Hoorn, 
Zwaag, Wester- en Oosterblokker, 
Schellinkhout, Berkhout, Bobeldijk, 
Baarsdorpermeer en Zuidermeer 
wordt gesorteerd. Het gebouw wordt 
in de tweede helft van 1980 opgele-
verd. Vanaf begin jaren '90 wordt het 
postkantoor gerevitaliseerd. Er komen 
open balies en geldtransacties worden 
beveiligd door middel van een buizen-
postsysteem. Een ingenieus systeem 
waarbij een koker in de buis wordt 
gedaan die op een andere afgesloten 
locatie in het pand uitkomt. Daar 

wordt het gevraagde geldbedrag in de 
koker gedaan, waarna de bus terug-
gaat naar het desbetreffende loket. 
Maar de wereld verandert in hoog 
tempo. Op 5 maart 2008 volgt de 
aankondiging dat het postkantoor 
gaat sluiten. Na dertig jaar komt het 
gebouw in 2009 leeg te staan. Mede 
omdat de vraagprijs aan de forse kant 
is, blijven initiatieven uit om iets met 
het vrijstaande pand te doen. Uitein-
delijk wordt in 2018 een akkoord over 
de verkoop bereikt. Een holdingmaat-
schappij koopt het pand, dat daarna 
gesloopt gaat worden. Op de plek van 
het vroegere postkantoor komen nu 
winkels en twintig appartementen, 
terwijl aan de parkeerruimte van het 
winkelcentrum Huesmolen 120 par-
keerplaatsen worden toegevoegd.
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