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Jaap van der Hout

Beleving
Eén van de beloftes uit de toekomstvisie van onze vereniging 
was de oprichting van een werkgroep stadsontwikkeling. 
Op een oproep in onze nieuwsbrief hebben vijf leden 
zich gemeld. Samen met mij vormen zij deze werkgroep. 
Enthousiast zijn we begonnen om de plannen van de 
gemeente, andere overheden en ontwikkelaars te 
volgen. Voorts startten we met de actualisatie van ons 
10-puntenplan. De werkgroep heeft inmiddels vier brieven 
aan het gemeentebestuur geschreven. Daarnaast nemen 
leden van onze werkgroep deel aan verschillende werk- en/
of klankbordgroepen van de gemeente. Het instellen van 
deze werkgroep is op het juiste moment gebeurd. De tijd 
staat niet stil en de komende jaren zal er veel veranderen in 
en rond de binnenstad. De Poort van Hoorn begint vorm te 
krijgen en de noodzaak om het stationsgebied eindelijk aan 
te pakken is bij alle partijen doorgedrongen. Daarnaast staat 
de binnenstad als koopcentrum onder druk. Het gedrag van 
de consument is sterk gewijzigd nu je op je tablet vanuit 
de luie stoel alles kunt bestellen wat je hart begeert. De 
consument is van winkelen overgestapt op 'shoppen' en nu 
draait alles om 'beleving'. Je komt die luie stoel niet meer uit 
voor een rondje winkelen of shoppen maar om een ervaring 
op te doen. Intussen laat je je verleiden tot het doen van een 
aankoop onder het nuttigen van een bijzondere kop koffie 
of wat anders lekkers. Nu gebeurt dit in iedere Nederlandse 
binnenstad en al deze binnensteden concurreren weer met 
elkaar. In deze race om de consument is het van belang dat 
je als stad jezelf bent en blijft, je eigen DNA laat zien. Als 
leden van de Vereniging Oud Hoorn weten we hoe uniek 
onze stad is. Dat is lang niet altijd zichtbaar in die delen 
van de binnenstad die gedomineerd worden door de nog 
overgebleven landelijke ketens. Om te overleven lijkt het 
soms een race naar de bodem. Je ziet het aan de gevels en 
de etalages. Alles moet vooral goedkoop zijn. Met als gevolg 
allerlei overbodige reclameborden, ballonen en uitstallingen 
op de stoep om maar vooral die ene klant binnen te lokken. 
Waar de meeste klanten tegenwoordig voor de beleving 
van die unieke binnenstad naar Hoorn komen, is veel 
winst te behalen met betrekkelijk eenvoudige middelen 
en maatregelen om de stad een aantrekkelijker uitstraling 
te geven. Bij verbouwingen zouden de winkeliers voor 
meer authentieke winkelpuien kunnen kiezen die bij 
hun gevels passen. Dus geen winkelstraat met etalages en 

winkelpuien die geen verband hebben met de rest van de 
gevel, maar duidelijk aandacht voor het pand als geheel. 
Dat kan ook zonder dat we als stad een binnenstad krijgen 
met een hoog 'Anton Pieck'-gehalte. Omdat er veel kennis 
bij onze vereniging is over het DNA van onze stad, heb ik 
bij de laatste zomerbijeenkomst van de Ondernemers Stad 
Hoorn (OSH) aangeboden om meer samen te werken. Hun 
belangen zijn ook onze belangen. Het gaat om Hoorn als 
unieke binnenstad; een uitdaging om samen de schouders 
onder te zetten.

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
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Bij de Voorplaat

Honderd jaar geleden werd het algemeen 
kiesrecht in ons land ingevoerd. Vrouwen 
en mannen kregen – waar het op kiezen 
aankwam – na een halve eeuw strijd eindelijk 
dezelfde rechten. Enkele jaren eerder 
was, heel merkwaardig, wel al het passief 
kiesrecht ingevoerd. Vrouwen mochten wel 

in vertegenwoordigende politieke lichamen gekozen worden, maar nog niet zelf van het recht 
om te kiezen gebruik maken. Zo kon het gebeuren dat de Hoornse gemeenteraad in 1919 werd 
verrijkt met de aanwezigheid van twee vrouwen: Sophie Bronsveld-Vitringa voor de RKSP, 
de Rooms-Katholieke Staatspartij, en Katharine Sundermann voor de Neutrale Partij Hoorns 
Belang, van Johan Wilson. Tot de Tweede Wereldoorlog maakten twee tot drie vrouwen deel van 
de Hoonse raad uit, die vijftien zetels telde. Aan het bereiken van deze belangrijke mijlpaal voor 
ons democratisch bestel heeft de Hoornse Kee Groot, beter bekend in haar tijd als de Westfriese 
boerin Marijtje een grote bijdrage geleverd.
Het affiche op de voorzijde van dit nummer van ons Kwartaalblad is gemaakt door Theo 
Molkenboer (1871-1920). Zijn vader Willem (1844-1915) stond, als oprichter van de 
Rijksnormaalschool voor het Teekenonderwijs, aan de basis van het tekenonderwijs in ons land. 
Ook de architect van de Michaëlskerk in Blokker, eveneens een Theo (1796-1863), behoorde 
tot deze creatieve familie.
Met respect en bewondering beschrijven Sabina Posthumus en Frans van Iersel in dit nummer 
de inzet van Kee Groot voor de Nederlandse vrouwenbeweging.
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voor haar geen succes is, want 'ze leefde als een 
halve jongen'. Haar ouders sturen haar, net als 
haar oudere zus, naar Mon Desir in Driebergen, 
een kostschool 'voor opvoeding en meer uitgebreid 
lager onderwijs voor meisjes'. Na vijf jaar keert Kee, 
dan gediplomeerd onderwijzeres, terug naar het 
ouderlijk huis. Vanwege haar 'zwakke zenuwgestel' 
is lesgeven niks voor haar.
Geen nood, want vanwege de financiële positie 
van haar vader is ze economisch vrij om haar 
sociale ambities te ontwikkelen. Via haar vader 
en andere veranderingsgezinde liberalen in Hoorn 
raakt ze betrokken bij het Toynbeewerk, een 
maatschappelijke beweging die via volksopvoeding 
de verschillen tussen arm en rijk wil verkleinen. 
Kee zet zich in voor een openbare zwemgelegenheid 
in Hoorn en in 1897 is ze medeoprichter van 
voetbalclub H.V.V. Volharding, het latere Hollandia. 

Hoornse Kee Groot stille kracht van 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Sabina POStHumuS en FranS van ierSel 

Wie kent Kee Groot? Vanaf haar eerste ontmoeting 
met Aletta Jacobs zet ze zich onvermoeibaar in voor 
het vrouwenkiesrecht, geholpen door haar alter 
ego, de Westfriese boerin Marijtje.

Jan Groot, de vader van Kee Groot, is een bekend 
gezicht in Hoorn in die tijd. Hij is een succesvol 
schipper, handelaar in brandstof en kaas en korte 
tijd zelfs bankier. Met zijn tweede vrouw Maria 
Theresia Boon woont hij aan de Appelhaven, waar 
hij op nummer 14 een huis voor zijn gezin laat 
bouwen. Maria en Jan krijgen samen vijf kinderen, 
Cornelia Sara, geboren in 1868, is hun tweede. De 
familie Groot is een welvarend en maatschappelijk 
betrokken gezin. Jan Groot wordt in 1867 raadslid 
in Hoorn, in die tijd een kleine stad aan de 
Zuiderzee met 11.000 inwoners. Later wordt hij 
wethouder, dijkgraaf en voorzittend meester van de 
Loge Westfriesland van de vrijmetselarij. 

Met jongens op school geen succes 
Kennelijk is zijn dochter Kee een onverzettelijke 
dame. Als ze veertien is, wordt besloten dat 
onderwijs op een school waar ook jongens zitten, 

100 jaar vrOuwenkieSrecHt
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Het doel: kansarme jongens van straat houden.
Om arbeidsters een menswaardig bestaan te 
geven, begint Kee in 1900 samen met vriendin 
Gesina Annet Verwijs, ook onderwijzeres, een 
kartonnagefabriek. Het bedrijf aan de Gravenstraat 
32 bestaat niet lang. Aan Kee ligt het niet, die zit 
elke ochtend om zes uur al 'op de plakstoel' om 
het goede voorbeeld te geven, maar na een paar 
jaar doeken de dames de fabriek op. Kee zegt er 
later over: 'Het ging niet. Dat wil zeggen, dat er wel 
bestellingen kwamen, en dat er hard werd gearbeid, 
doch het bedrijfskapitaal teerde in.'

Geen presidente aan tafel
Vader Jan is betrokken bij de vooruitstrevende 
Liberale Kiesvereniging 'Vooruitgang'. De organisatie 
houdt op 23 mei 1900 een bijeenkomst met als 
spreker dokter Aletta Jacobs. Aletta was toen al 
een bekende vertegenwoordiger van de eerste 
feministische golf en betrokken bij de oprichting in 
1894 van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 
'Daar moeten jullie nu eens heen gaan, zei mijn 
vader,' schrijft Kee jaren later. De Nieuwe Courant 
publiceert een positief verslag: 'Ook bij het daarna 
gehouden debat, waaraan door verscheidene leden 
werd deelgenomen, deed de begaafde spreekster (Aletta 
Jacobs, red.) zich als meesteres van het woord kennen.'
In de pauze van de bijeenkomst praat Aletta 
met de veertien aanwezige vrouwen, de rest van 
het zaaltje is gevuld met mannen. Willen ze 
misschien meewerken aan het oprichten van een 
plaatselijke vereniging? Kee is direct enthousiast. 
'Mij zou de functie van secretaresse of presidente worden 
toebedeeld. Maar zover was mijn vrijzinnige vader nog 
niet,' vertelt ze daarover in 1928 in het Algemeen 
Handelsblad. 'Halt! Geen presidente of secretaresse 
van het Vrouwenkiesrecht aan mijn tafel' schijnt hij te 
hebben gezegd. Kee legt zich erbij neer. '(Ik) vond 
gelegenheid te over om, ook zonder officiële functie, van 

mijn belangstelling te doen blijken. De afdeling Hoorn 
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht kwam er 
tóch, Enkhuizen volgde.'

Acht en vijftig nieuwe leden. Acht en vijftig! 
In 1907 is Kee voorzitter van de Hoornse afdeling 
van de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht, haar 
voormalige karton-collega Gesina Verwijs is 
penningmeester. Voor Aletta Jacobs organiseert 
ze een zogenaamde propaganda-bijeenkomst in 
Enkhuizen. Ze huurt een zaaltje, bewerkt de pers 
en zorgt voor voldoende aanloop. Het verslag 
in de Enkhuizer Courant van de bijeenkomst 
laat zien dat niet iedereen warm loopt voor het 

100 jaar vrOuwenkieSrecHt
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vast programma. Een gastvrouw regelt een ruimte 
en wat toehoorders, de vereniging zorgt voor een of 
meer sprekers die toespraken houden. Tussendoor 
worden liedjes gezongen en gedichten voordragen 
om het een beetje luchtig te houden.
Op een van die bijeenkomsten merkt Kee dat de 
stemming niet prettig is en dat aanwezigen hun 
aandacht maar moeilijk bij de sprekers kunnen 
houden. '(…) Ik kreeg een idee. In mijn koffertje 
wist ik een Noord-Hollandse kap, die ik enkele dagen 
geleden voor een bruiloftsvoordracht had gedragen. 
Die kap moest de situatie redden.' Kee zet het 
hoofdkapje op en improviseert een voordracht over 
een boerin, die in het Westfries vertelt over haar 
dagelijks leven, haar denkbeeldige echtgenoot Teun 
('kwaad zit er niet in hoor') en haar mening over het 
vrouwenkiesrecht. 'De zaal luisterde in volkomen 
aandacht, de avond was gered, het pleit gewonnen,' 
vertelt Kee. 'En toen ik doodmoe, maar voldaan in mijn 
hotelbed lag, wist ik wat mij voortaan te doen stond. 
Marijtje was geboren en jaren achtereen heb ik niet 
anders dan plezier van haar beleefd.'

vrouwenkiesrecht. Een aanwezige heer vroeg zich af 
wat een vrouw in de regering te zoeken had. 'Waar 
zou de vrouw het verstand vandaan halen om over 
politieke vraagstukken te oordelen, bijvoorbeeld over de 
demping van de Zuiderzee? Dan zou je welhaast ook 
vrouwelijke architecten en ingenieurs hebben. Neen, de 
vrouw moet in het huishouden blijven en een gat in de 
kous stoppen, en niet buiten 't huishouden gaan.' Aletta 
Jacobs kan de heer scherp van repliek dienen. 
De bijeenkomst is een succes: het resultaat is een 
nieuwe afdeling met 58 leden. Aletta Jacobs is 
verrukt, herinnert Kee zich: 'Acht en vijftig, zei ze 
tegen me bij het goeden nacht wenschen. Acht en vijftig!' 
De dames blijven samenwerken: Medemblik is de 
volgende bestemming, daarna volgt Den Helder, 
ze debatteren in Purmerend, Edam, Schagen, en 
overal oogsten ze succes.

Kap uit de tas, daar is Marijtje
De bijeenkomsten van de vereniging, bedoeld om 
de ideeën rondom vrouwenkiesrecht uit te dragen 
en nieuwe leden te werven, verlopen volgens een 
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Wie wast de gordijnen van de koningin?
Als Marijtje maakt Kee duidelijk wat het 
vrouwenkiesrecht concreet kan betekenen, een 
luchtige tegenhanger voor de meer filosofische 
lezingen van haar collega's. In een bundel 
Verzameld Proza, uitgegeven door de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht, is haar voordracht 'Wat 
Marijtje d'r van docht' uitgeschreven. Ze vergelijkt 
de staat met een huishouding, en dat kan volgens 
Marijtje niet geregeld worden zonder vrouwen. Ze 
heeft een voorbeeld: in Amsterdam is 2000 gulden 
besteed aan het wassen van de gordijnen van het 
paleis van de Koningin. 'En nou wou ik wel eens van 
jullie weten, of dat had kunnen gebeuren als er een paar 
flinke huisvrouwen in de Amsterdamse gemeenteraad 
hadden gezeten. Absoluut niet! (…) En juist daarom 
moesten in arme gemeentes als Amsterdam toch eens 
vrouwen aan 't laadje zitten, is het waar of niet?'

Afdelingen als paddenstoelen
Marijtje wordt een hit. Kee reist met haar act door 
het hele land, aangekondigd in krantenadvertenties. 
Met haar geestige voordracht als boerin spreekt 
ze mensen aan die zich eerder niet bij het 
vrouwenkiesrecht betrokken voelden, want dat 
lijkt soms een deftige-dames-zaak, met weinig 
aansluiting met het proletariaat. In '100 jaar 
vrouwen belangen, 75 jaar Vrouwenkiesrecht' 
wordt uitgebreid stil gestaan bij het werk van Kee: 

'Na Noord-Holland volgde rest van Nederland. Zij trok 
van de Schelde naar de Eems, Zeeland, Friesland, de 
Waddeneilanden, Limburg, Gorredijk, Coevorden en 
Gulpen. Overal sprak Groot halfvolle en volle zalen 
toe, met huiverige, argwanende, ongeduldige maar 
altijd nieuwsgierige vrouwen en mannen. Afdelingen 
schoten als paddenstoelen uit de grond.' In 1913 telde 
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 16.450 leden 
en 123 afdelingen, o.a. in Hoorn, Enkhuizen, 
Wijdenes, Venhuizen, Andijk en Aartswoud.
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Aletta Jacobs geworden. Vanaf 1909 is ze officieel 
als propagandist, een soort communicatiemanager, 
verbonden aan de Vereeniging.

Humor is haar wapen. In 'Kakelen is geen eieren 
leggen', een hekelschrift uit 1917, schrijft ze, 
samen met andere kopstukken van de vereniging, 
een parodie op de manier waarop mannelijke 
politici omgaan met het vrouwenkiesrecht en in 
het bijzonder op een passage in artikel 80 van de  
grondwet, die luidt: 'De leden der Tweede Kamer 
worden rechtstreeks gekozen door de mannelijke 
ingezetenen.' In de oorlogsjaren 1914-1918 deelt 
Kee pacifistische opvattingen verbonden met 
de boodschap dat de inbreng van vrouwen in 
de politiek de wereldvrede ten goede komt. In 
1915 is ze betrokken bij de organisatie van het 
internationale Vredescongres in Den Haag.

Op 18 juni 1916 vindt in Amsterdam een grote 
demonstratie voor het vrouwenkiesrecht plaats. 
Kee krijgt in de optocht als Marijtje een centrale 
plaats, ze rijdt in een boerensjees te midden van de 
vaandels dragende afgevaardigden van alle Noord-
Hollandse afdelingen.

Vaandels, speldjes, vingerhoedjes
De optredens als Marijtje krijgen veel aandacht, 
maar Kee blijft zelf graag op de achtergrond. Ze 
is een handige tante, goed in het regelen van 
praktische zaken. Vrouwenkiesrechttentjes op de 
markt in Zaandam, Amsterdam en Den Haag, maar 
ook promotiematerialen als vaandels, speldjes, 
vingerhoedjes, vlaggetjes, postzegeletuis en 
natuurlijk het maandblad, proza- en poëziebundels 
en strijdliederen: Kee coördineerde en organiseerde 
erop los. Ze is de rechterhand en spreekbuis van 
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afdeling Venhuizen en 

daarachter die van 

Wijdenes. (Bron: O.J. 

Hofker, WFA)
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Vereniging voor Staatsburgeressen
Pas in 1918 treedt Kee officieel toe tot het 
hoofdbestuur van de vereniging. Als in 1919 
het vrouwenkiesrecht een feit is, wordt de naam 
omgezet in 'Vereniging voor Staatsburgeressen' met 
als doelstelling het wegnemen van discriminerende 
wetgeving op het gebied van huwelijk en arbeid. 
Voortaan verzorgt Kee cursussen over staatsinrichting 
en over de programma's van politieke partijen. Ook 
zet ze haar talent in voor andere (feministische) 
organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, en ze is actief bij de Vrijzinnig 
Democratische Bond, een voorloper van de PvdA.

60 jaar, uitgebreid gehuldigd
Op haar zestigste verjaardag blijkt nog eens hoe groot 
de invloed van Kee is op grote maatschappelijke en 
politieke onderwerpen en hoe haar inzet breed 

gewaardeerd wordt. In het liberale Algemeen 
Handelsblad (voorloper van het NRC) staat op 
1 september 1928 een paginagroot interview 
met Kee, over haar carrière als activiste en haar 
drijfveren. Het Rotterdams Nieuwsblad (opgegaan 
in het AD) doet op 10 september 1928 uitgebreid 
verslag van een feestelijke bijeenkomst waarop Kee 
grootschalig en uitgebreid gehuldigd wordt door 
de vele maatschappelijke en politieke organisaties 
waaraan zij dienstbaar is of was. Het Nieuwsblad 
eindigt met: 'Het was voor mej. Groot een huldiging, 
waaraan zij nog lang zal kunnen terugdenken.' In de 
lange opsomming van verenigingen en stichtingen 
die bloemstukken en felicitaties sturen, lezen we 
ook dat voetbalvereniging Hollandia hun oprichter 
Kee niet is vergeten: ze sturen een telegram om haar 
te feliciteren.

Helemaal rechts Kee 

Groot, naast haar Aletta 

Jacobs

Het Internationaal 

Archief voor de 

Vrouwenbeweging 

(IAV) werd in juli 1940 

leeggehaald door de 

Duitsers. Na de oorlog 

kon slechts tien procent 

van de collectie 

achterhaald worden. 

De archieven werden 

in 1992 teruggevonden 

in Moskou. In 2003 

kwamen ze eindelijk 

terug naar Amsterdam. 

Bron: Atria

Deelnemers aan de demonstratieve autotocht van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, 1928. 
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Tweede kamer eert Kee Groot
Speciaal voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht is de website 
'Ik vier mijn stem' ontwikkeld. Op de site wil de Tweede Kamer de 
waarde laten zien van onze parlementaire democratie, waarin elke 
stem even zwaar meetelt. Op de site wordt aandacht besteed aan 
twee vrouwen die grote invloed hadden op het mobiliseren van 
vrouwen: Aletta Jacobs en Kee Groot. 
Op de site staat: '1910 Marijtje probeert gewone vrouwen aan te 
spreken. Kee Groot verkleedt zich als boerendochter Marijtje en toert 
zo door heel Nederland om reclame te maken voor het vrouwenkiesrecht.'

Bronnen                                                     
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kee_Groot
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/GrootKee
https://www.westfriesgenootschap.nl/geschiedschrijving/biografie/biografie_kee_groot.
php
https://atria.nl/bibliotheek-archief/
Verzameld Proza, Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, Wat Marijtje d'r van docht, 
C.S. Groot, 1915
Marja Borkus e.a., Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwen belangen, 75 jaar 
Vrouwenkiesrecht, Zutphen 1994
Vereniging Oud Hoorn, kwartaalblad 1985-1, Hart van Hoorn, Joh. M. Ridderikhoff
Genealogie online, www.genealogieonline.nl, stamboom Boerstra
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894 - 1919

Naar Den Haag
Over het privéleven van Kee is niet veel 
bekend. Tot haar veertigste woont ze thuis, 
ze is niet getrouwd en heeft geen kinderen. In 
1910 verhuist ze van Hoorn naar Rotterdam, 
waar ze gaat samenwonen met Hillechina 
Catharina Muntinga (1869-1954), directrice 
van een mms. Een liefdesrelatie? De 
geraadpleegde literatuur zwijgt hierover, 
rapportages van genealogische verkenningen 
geven Hillechina weer als partner van 
Kee, maar ook over haar is verder weinig 
bekend. De vrouwen verhuizen in 1930 
samen naar Den Haag, waar ze wonen 
in de Van Diepenburchstraat. Op 25 juni 
1934, een maand nadat het stel opnieuw is 
verhuisd, sterft Kee Groot in een ziekenhuis 
te Rijswijk, 65 jaar oud. 

'Marijtje was geboren, en jaren achtereen heb 

ik niet anders dan plezier van haar gehad.' 

(Iconische foto met handtekening van Marijtje)
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cHriStiaan ScHrickx

Aan de Westerdijk, tussen de Geldersesteeg en 
ouderen-zorgcentrum Westerhaven, is dit jaar een 
rij huizen gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Gelijktijdig met een bodemsanering en 
het uitgraven van de bouwput voor de parkeergarage 
heeft het team archeologie van de Gemeente Hoorn 

een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Deze 
opgraving heeft een bijzonder stuk geschiedenis 
van de stad blootgelegd. Op het terrein was in de 
16e en 17e eeuw een leerlooierij gevestigd, waarvan 
gebouwen, werkplaats, kalkkuip en afvalkuilen zijn 
teruggevonden (afb. 1). Tussen het afval zijn enkele 
bijzondere en opmerkelijke vondsten gedaan die 
te maken hebben met de roerige jaren rond 1572, 
toen Hoorn de kant van Willem van Oranje in de 
Opstand koos. In dit artikel wordt een eerste verslag 
van de opgraving gedaan. Uiteraard moeten alle 
opgravingstekeningen en administratie nog worden 
uitgewerkt en moet de grote hoeveelheid vondsten 
worden schoongemaakt en geconserveerd. Een 
volledig verhaal volgt nog.

Het looien van huiden
Van oudsher waren in Hoorn leerlooiers 
en leerbewerkers actief. Leer was immers een 

belangrijk materiaal waarvan schoenen, riemen, 
buidels, paardentuigage en diverse andere 
onmisbare voorwerpen werden gemaakt. In een 
leerlooierij werden huiden van dieren verwerkt 
tot leer. Eerst werden de horens en hoeven van de 
huiden gesneden, vervolgens werden de huiden 
gewassen en geweekt en daarna werden ze ontdaan 
van vleesresten en haar. Bij het weken werd gebruik 

OntHeiliging van kerkelijke kunSt dOOr een leerlOOier

Afb. 1 De opgraving 

van een 16e eeuws 

dijkhuis aan de 

Westerdijk, mei 2019

Afb. 2 De leerlooier, 

gravure van Jan 

Luyken uit 1694
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gemaakt van bijvoorbeeld urine en kalk om de 
rotting van de haar- en vleesresten te versnellen zodat 
deze gemakkelijker konden worden verwijderd. Dit 
gebeurde op een schuin geplaatste looibok met 
grote messen (afb. 2). Hierna maakte de leerlooier 
de huiden glad door deze te schaven en begon 
het proces opnieuw totdat de huiden volledig 
waren ontdaan van haar- en vleesresten. Na deze 
handelingen konden de huiden worden gelooid 
met behulp van gemalen boomschors, waarin de 
stof tannine zit die de structuur van de huiden 
verandert. Het looien nam maanden tot jaren in 
beslag. Zoals uit deze beknopte omschrijving blijkt, 
was het leerlooien een arbeidsintensief proces. 
De grote lappen leer werden vervolgens gedroogd 
en soepel gemaakt door ze te hameren, schaven 
en walsen. Onbruikbare randen werden van de 
vellen leer gesneden en het leer werd behandeld 
met olie en talk. Ook deze eindafwerking was 
veel werk en dit werd vaak gedaan door specifieke 
ambachtslieden, die leertouwers werden genoemd.

Leerlooiers en leertouwers
Aan de Westerdijk en omgeving waren vanaf de 
16e eeuw meerdere leerlooierijen actief. In het 
kohier van de 10e penning uit 1561, een door de 
Spanjaarden ingestelde belasting, worden onder 
wijk 34 twee leerlooierijen vermeld, namelijk van 
Cornelis Jansz en van Gerrit Cornelisz. In deze 
wijk woonde bovendien ene Cornelis Leertouwer. 
Wijk 34 omvat een gebied rond de Geldersesteeg, 
de Westerdijk en het Achterom, waarbinnen de 
opgravingslocatie valt. Waar beide leerlooierijen 
precies stonden, valt niet te zeggen. In wijk 33, die 

de omgeving van de Kuil omvatte, stond nog een 
leerlooierij van Floris Evertsz. In de stad was verder 
nog een leerlooierij van Vrederick Scoenmaickers in 
de buurt van het Kleine Noord (wijk 23) en stond 
aan het Grote Noord een huis met looikuipen van 
Timon Zyvertsz (wijk 25). In totaal waren er dus 
vijf leerlooierijen in de stad, waarvan drie in de 
omgeving van het Achterom en de Westerdijk. 
Cornelis (Jacobsz) Leertouwer komen we in diverse 
archief-stukken tegen. In 1555 kocht hij drie 
woningen aan de Ramen.1  In 1561 bewoonde hij 
hier inderdaad een huis en verhuurde hij een huis 
ernaast (wijk 27). Rond 1561 kocht hij nog een 
huis aan de zuidzijde van de Nieuwsteeg, grenzend 
aan zijn bezit aan de Ramen.2  Interessant is dat 
hij in 1563 de Kerksteger molen met bijbehorend 
erf (molenwerf) en molenhuis kocht.3 Deze molen 
stond aan het eind van de Geldersesteeg op de 
Westerdijk, zoals goed is te zien op de oudste 
stadsplattegrond die omstreeks 1560 is gemaakt 
(afb. 3). Over het erf was recht van overpad 
naar de boomgaard van Jacob meester Jans. De 
Kerksteger molen stond al enkele jaren leeg; in 
1561 was de molen in ieder geval niet in gebruik. 
Mogelijk heeft hij de molen gekocht om deze te 
gebruiken als schorsmolen om eikenschors fijn te 
malen ten behoeve van een leerlooierij en heeft 
hij ter plekke op de Westerdijk een leerlooiers- of 
leertouwerswerkplaats ingericht. In 1569 overleed 
Cornelis Leertouwer en liet hij twee kinderen 
achter, want zijn vrouw was al enkele jaren eerder 
gestorven.
Ergens tussen 1561 en 1585 is een nieuwe 
leerlooierij gebouwd. In een notariële akte uit 1585 
verklaart IJsbrant Cornelisz Schoenmaker dat zijn 
dochter Grietje IJsbrants de erfgename is van diverse 
goederen en geld van Anna Willems, zijn overleden 
vrouw.4  Hierin staat onder andere genoemd 700 
gulden uit twee nieuwe woningen met een looierij 
'achter tnoort over de burchwal bezuijden Melis 
Ewouts thuijn'. Dit moeten we lezen als achter het 
Grote Noord, over het water van het Achterom (de 
burgwal) en ten zuiden van de tuin van Melis Ewout.  
De Westerdijk staat niet genoemd, maar uit deze 
omschrijving blijkt dat de twee woningen en 
leerlooierij ergens in het gebied tussen het Achterom 
en de Westerdijk stonden. Hoe nieuw ze waren en 
of er daarvoor op die plek ook al een leerlooierij 
stond, komen we niet te weten.5 
In de 17e-eeuwse bronnen komen we nogmaals 
enkele keren leerlooierijen in de omgeving van de 
Westerdijk tegen. In 1606 verklaarde Jan Claesz 
Schoenmaker verkocht te hebben aan Hendrick 

Afb. 3 Stadsplattegrond 

van Van Deventer uit 

ca 1560 met de diverse 

graanmolens op de 

Westerdijk
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Egbertsz Vetermaker een looierij met kuipen aan 
de zeedijk (Westerdijk) naast de Prooststeger 
Molen.6 Deze molen stond in het verlengde van 
de Proostensteeg op de plek waar nu Westerhaven 
staat. Opvallend is dat de looierij eerst in bezit 
was van een schoenmaker en daarna van een 
vetermaker, kennelijk waren de beroepen niet strikt 
gescheiden.
Tot slot valt nog te melden dat in de omgeving 
meerdere leertouwers woonden. In 1606 kocht 
Claes Willemsz Leertouwer een huis in de 
Gortsteeg.7 In 1631 werd een dochter van Jan 
Sicxsen Leertouwer gedoopt, waarbij staat vermeld 
dat hij in de Gortsteeg woonde.8 In 1632 komt 
in het doopboek een doop van een dochter van 
Cornelis Warnaersz Leertouwer uit Steenwijk voor. 
Hij woonde op de Westerdijk bij de Nieuwsteeg. 
En in 1688 trouwde Jan Jansz Leertouwer, die in 
de Proostensteeg woonde. Zoals gezegd verzorgden 
leertouwers de eindafwerking van de gelooide 
huiden zodat deze geschikt waren om te gebruiken 
door schoenmakers en andere leerbewerkers.

Tuinen en boomgaarden
Een opmerkelijk gegeven is dat in diverse bronnen 
sprake is van tuinen of boomgaarden in deze buurt. 
Voor de opgraving is dit niet direct relevant, maar 
historisch is dit interessant, zeker omdat we diverse 
bekende namen tegenkomen. Naast de Kerksteger 
molen lag in 1563 de boomgaard van Jacob meester 
Jan. In 1585 is de tuin van Melis Ewouts genoemd. 
In 1606 is sprake van een boomgaard van de 
erfgenamen van Cornelis Albertsz Verlaen. In 1609 
kocht dokter Velius, de bekende kroniekschrijver, 

een erf en een tuin of boomgaard; 
beiden grensden aan een boomgaard die 
hij al bezat. Deze lag achter een huis aan 
het Achterom dat in zijn bezit was. Deze 
bronnen bevestigen het beeld op de 
stadsplattegronden waarop in dit gebied 
boomgaarden staan getekend (afb. 4). 
Het zal in die tuinen behoorlijk hebben 
gestonken met de leerlooierijen om de 
hoek.

De opgraving
Bij de opgraving zijn de restanten 
van een leerlooierij aangetroffen. 
Van de molen die hier vanaf de 15de 
eeuw heeft gestaan en die tussen 
1563 en 1582 is afgebroken, is niets 
teruggevonden. Mogelijk heeft Cornelis 
Jacobsz Leertouwer, die de molen in 

1563 kocht, voor het eerst aan de Westerdijk 
een werkplaats neergezet. Uit de archeologische 
resultaten blijkt namelijk dat ergens rond deze tijd 
een onderkelderd dijkhuis is gebouwd. Op het erf 
is in deze tijd veel afval beland, waaronder ook 
materiaal dat op leerbewerking wijst. 
Rond 1575 is het huis afgebroken en zijn op 
dezelfde plek twee nieuwe huizen op een hoger 
niveau gebouwd (afb. 5). Een grote ophoging 
van de Westerdijk zal de aanleiding zijn geweest, 
waardoor het huis te diep kwam te liggen. In de 
jaren rond 1575 vonden nogal wat werkzaamheden 
in de stad plaats. Hoorn had nog maar enkele 
jaren daarvoor de kant van Willem van Oranje in 
de Opstand gekozen en een versterking van de 

Afb. 4 Stadsplattegrond 

van Velius uit 

1615. Binnen de 

rode stippellijn de 

opgravingslocatie met 

de leerlooierij

Afb. 5 De kelder van 

een van de dijkhuizen, 

mei 2019
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stad was hard nodig. Wallen en dijken werden 
opgehoogd en nieuwe bolwerken aangelegd. De 
datering van deze nieuwbouw past zeer goed bij 
de historische vermelding uit 1585 waarin sprake 
is van twee nieuwe woningen met een looierij 
van IJsbrant Cornelisz Schoenmaker.9 Nieuw is 
in historische bronnen een rekbaar begrip en dat 
sluit een datering rond 1575 zeker niet uit. Bij 
de uitwerking van de opgraving zal de datering 
hopelijk preciezer kunnen worden gegeven.
Beide dijkhuizen waren volledig onderkelderd. 
Doordat de grote kelders al in de 17e eeuw zijn 
dichtgestort en doordat het maaiveld achter de 
huizen grootschalig is opgehoogd, waren de muren 
goed bewaard gebleven in de bodem. Bij afbraak 
in de 19e eeuw is eenvoudig tot het toenmalige 
maaiveld gesloopt en is alles onder de grond blijven 
zitten. Zelden komt het voor dat bij een opgraving 
de muren nog metershoog aanwezig zijn.
Bij een van beide huizen waren in de achtermuur 
een dichtgezette deur en twee dichtgezette ramen 
zichtbaar. De kelder was verdeeld in twee ruimtes. 

Bijzonder was dat in de doorgang de houten dorpel 
en afgebroken stijlen van de deur nog aanwezig 
waren. In de muren was te zien dat de kelder 
voorzien was van een balkenplafond.
Naast de huizen bevond zich een kleine werkplaats 
met daar achter een grote vierkante leerlooiersbak 
(afb. 6). De bak had een houten vloer en wanden van 
houten planken, alles netjes aan elkaar gespijkerd 
en gebreeuwd. Breeuwen is een techniek uit de 
scheepsbouw waarbij de kieren tussen planken 
worden gedicht met natuurlijk materiaal (in dit 
geval mos) en pek of teer om het geheel waterdicht 
te maken. De leerlooiersbak moest kennelijk 
goed waterdicht zijn. Op de houten bak stond 
een bakstenen opbouw. De bak was grotendeels 
opgevuld met kalk, dat zoals beschreven in een 
leerlooierij werd gebruikt om de huiden te ontdoen 
van haar en vleesresten.
Op het terrein zijn diverse grote kuilen met pulp 

Afb. 6 De opgraving 

van de leerlooiersbak, 

mei 2019

Afb. 8 en 9. De 

afbeeldingen 8 tot 

en met 13 op deze 

en de volgende 

pagina’s betreffen 

gebeeldhouwde

sculpturen uit een kerk, 

15e eeuw
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van houtschors, kalkbrokken, gelooide leersnippers 
en veel horens van koeien en geiten aangetroffen. In 
een van de kuilen lag een houten looibok.

Afb. 7 Gebeeldhouwd 

sculptuur uit een kerk, 

15e eeuw 

Slachtoffers van de Beeldenstorm
Tussen het afval van de leerlooierij zijn zeer bijzondere 
vondsten gedaan, namelijk delen van rijkversierde 
kerkelijke ornamenten van kalkzandsteen uit de 
15e eeuw (afb. 7 t/m 13). Een van de stukken is een 
zuiltje, een tweede stuk is versierd met een hoofdje 
en nog weer andere stukken hebben architecturale 
versieringen. De ornamenten moeten nog goed 
worden bekeken, maar mogelijk zijn deze deels 
afkomstig van een sacramentshuis, de bewaarplaats 
van het Heilig Sacrament (de geconsacreerde 
hosties) en liturgisch vaatwerk in het koor van de 
kerk. Sacramentshuizen waren in de 15e eeuw vaak 
kleine architecturale bouwsels die tot aan het gewelf 
van de kerk konden reiken. De ornamenten kunnen 
ook afkomstig zijn van stenen altaren, preekstoel of 
doopvont. Aannemelijk is dat het beeldhouwwerk 
in Utrecht is gemaakt, het belangrijkste centrum 
voor beeldhouwkunst in Noord-Nederland.  Deze 
vondst tussen afval van een leerlooier lijkt op het 
eerste gezicht merkwaardig, maar laat zich goed 
verklaren vanuit de historische context.
Tijdens de Beeldenstorm van 1566 werden veel 
heiligenbeelden en andere katholieke kunst kapot 
geslagen. De kerken en kapellen van Hoorn 
ontkwamen grotendeels aan deze sloopwoede, maar 
enkele jaren later werden deze alsnog onttakeld. In 
1572 koos Hoorn de kant van Willem van Oranje in 
de Opstand. Het gevolg was dat de kloosters werden 
opgeheven en de kerken in protestantse handen 
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Bronnen:
1 WFA, ORA, toeg.nr. 003, inv.nr. 4682. Met dank aan Hans Wendte, die een index op de boedelpapieren heeft samengesteld.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2048. Met dank aan John Buis.
5 IJsbrant Cornelisz komen we in 1595 nogmaals tegen; daarna is hij niet meer getraceerd in de archiefstukken.
6 WFA, ORA, toeg.nr. 4528. Met dank aan Anton Groot. We komen hem nogmaals tegen in 1615 samen met zijn vrouw Jantgen Bertels in het lidmatenregister.
7 Ibidem.
8 WFA, dtb Hoorn, toeg.nr. 1702-12, inv.nr. 4.
9 In dat geval lag de tuin van Melis Ewouts ten noorden van de leerlooierij, dus op de hoek van de Westerdijk en de Geldersesteeg, waar de molen stond.

Opdrachtgever voor het archeologisch onderzoek was de heer P. Komen, BIJKOM, Heerhugowaard

kwamen. Op 3 juli 1572 besloot de vroedschap van 
Hoorn om alle altaren in de Grote Kerk af te dekken 
en de beelden netjes te verwijderen en bij elkaar 
te leggen in het zuidertransept van de kerk totdat 
duidelijk was hoe de situatie zich zou ontwikkelen. 
De dag daarna liep het geheel uit de hand tegen de 
afspraken in. De ambachtslieden die de beelden 
moesten verwijderen, haalden de beelden zo ruw 
weg dat er maar weinig heel bleven en degene die 
wel heel bleven, hakten ze met hun bijlen alsnog 
stuk. Het grote kruisbeeld dat boven het koor hing, 
haalden ze met bootshaken naar beneden en lieten 
ze stuk vallen. Ook de altaren, waarvan er bijna 
aan iedere pilaar wel een was, werden met geweld 
neergehaald zodat er niets heel bleef. Zo luidt het 
verslag van kroniekschrijver Velius. Die altaren 
dateerden deels uit 1441, toen volgens Velius de 
kerken van Hoorn werden verrijkt met nieuwe 
altaren en andere sierstukken. 
Het is goed mogelijk dat de kalkzandstenen 
ornamenten die bij de Westerdijk zijn gevonden, 
afkomstig zijn uit de Grote Kerk. De kapotgeslagen 
beelden, altaren en andere katholieke zaken zullen 
snel na 4 juli 1572 uit de kerk zijn verwijderd 
om de kerk voor de protestantse dienst te kunnen 
gebruiken. De kerkelijke kunst, die het resultaat 
was van eeuwen bouwen en beeldhouwen, was in 
een dag tijd tot afval vervallen.

Ontheiliging door de leerlooier
Dankzij de opgraving weten we nu waar een deel 
van die kerkelijke kunst is gebleven. De in stukken 
geslagen ornamenten werden een grondstof voor 
kalk. In een leerlooierij was veel kalk nodig om de 
huiden te ontdoen van haar en vleesresten. De ooit 
heilige kunst werd zo op de meest respectloze wijze 
hergebruikt. Onze leerlooier zal de stukken hebben 
gekocht of meegenomen, en misschien was hij 
zelfs wel een van de ambachtslieden die alles kort 
en klein sloegen. De archeologische vondst maakt 
de roerige jaren aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog tastbaar.
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cHriS HOlman

Je kunt tegenwoordig geen medium bekijken of 
er komen talloze gebieden en plaatsen voorbij. 
Sommige herkennen we, andere verdwijnen 
weer uit ons beeld. Maar als we een dagje of 
weekendje weg willen, gaan we vaak naar een 
plek die een bepaald beeld bij ons heeft achter-
gelaten. Dat alles heeft te maken met citymarke-
ting, een vakgebied dat gaat over plekken, men-
sen en hun wensen. Elke plaats die of gebied 
dat een beetje mee wil tellen doet aan citymar-
keting. Die willen 'zichzelf op de kaart zetten', 
heet het dan. En zo komen we slogans tegen als: 
'Er gaat niets boven Groningen', 'IAMsterdam' 
of 'Alkmaar Pracht Stad'. De schare citymarke-
tingexperts groeit gestaag. Ook Hoorn blaast 
zijn partij mee. 'Meer bezoekers die langer blij-
ven en meer besteden', zo klinkt het. Nieuws 
onder de zon? Wat weten we nog van de uit de 
jaren zestig daterende successen om deze doel-
stellingen te bereiken? En een succes was die 
Oudhollandse markt, voorloper van de huidige 
citymarketing, gebaseerd op doorzettingsvermo-
gen, enthousiasme en gemeenschapszin.

Het initiatief
In 1963 ging de Oudhollandse markt op initiatief 
van VVV-voorzitter en bioscoopdirecteur Joop van 
Tellingen van start. De opzet was even eenvoudig 

OudHOllandSe markt

De Rode Steen autovrij

citymarketing avant la lettre

Martha Dudink voor de 

sigarenwinkel van de 

familie Wagenmaker, 

met Marjon van 

der Linde en Peter 

Wagenmaker in West-

Fries kostuum



134

personen die de markt een langer leven beschoren 
wilden zien. Met als warme voorstanders Herman 
Krijgsman (die in het maandblad Hoornsignaal er 

als doeltreffend. Op tien woensdagen in de 
zomermaanden oefenden, aan de voet van het 
standbeeld van Jan Pietersz Coen, ambachtslieden 
aan de vergetelheid ontrukte beroepen uit. 
Kraampjes met allerlei koopwaar vulden het 
door monumentale gebouwen omzoomde plein. 
Met zoveel mogelijk deelnemers in oudhollands 
kostuum. Het was de bedoeling de bezoekers zo 
terug te voeren naar de sfeer van enkele eeuwen 
geleden. Opgezet met zeer bescheiden middelen, 
bleek er voldoende basis voor een vervolg. 
Ondanks het gegeven dat de markt dat eerste 
jaar aardig had gedraaid, liep de voortzetting stuk 
op de financiële verantwoording en persoonlijk 
gewroet en gekonkel. Zo was daar gesteggel over 
het exploitatietekort van 2.000 gulden(!), maar 
er waren ook minder materialistische verschillen 
van mening. Wat te denken van een kleinzielige 
discussie over het bezwaar dat de VVV-leiding 
maakte tegen de verkoop van ansichtkaarten op de 
Oudhollandse markt door een boekhandelaar die 
daar een standplaats huurde.

Vervolg onzeker
Ondanks het succes was een tweede versie dus 
allerminst zeker. Toch waren er partijen en 
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voortdurend aandacht voor vroeg) en wethouder 
Kaldenbach. Zij trokken het initiatief tot behoud 
en succesvolle voortzetting van de markt naar 
zich toe. Maar voor het zover was, werd er door 
diverse partijen – o.a. de winkeliersvereniging Het 
Centrum – op emotionele wijze vergaderd. Want 
natuurlijk moesten er gelden worden gevonden. 
Met uiteindelijk resultaat dat een stichting werd 
gevormd om het benodigde geld bijeen te brengen 
en de organisatie op zich te nemen. Stichting Stad 
Hoorn was geboren. Maar daarmee was de kou 
nog niet uit de lucht. De organisatoren van het 
eerste uur claimden het juridisch recht op de naam 
'Oudhollandse markt'. Het probleem op te lossen 
door een andere naam te gebruiken, bijvoorbeeld 
'Middeleeuwse markt', bleek gelukkig achteraf niet 
nodig. De markt kon doorgaan!

EMF komt in beeld
Intussen lagen op de zolder van de Hoornse 
Broodfabriek de rekwisieten, kostuums en andere 
materialen van de eerste markt keurig opgeslagen. 
Over de overname van de rekwisieten was inmiddels 
door de nieuwe stichting overeenstemming bereikt 
met 'de mannen van het eerste uur'. Het was 
echter al voorjaar 1964 en de voorbereiding op 
het nieuwe marktseizoen was kort. Besloten werd 
voor de uitvoering en nieuwe ideeën contact op te 
nemen met EMF, een organisatiebureau waarvan de 
initialen stonden voor Evenementen Manifestaties 
Festiviteiten. Dit bureau dankte zijn ontstaan aan 
de activiteiten tijdens de het jaar daarvoor gevoerde 
'Actie 70.000'. Die actie betrof het realiseren van 
een  bijdrage van de inwoners van Hoorn aan 
de nieuwbouw van de Parkschouwburg aan de 
Westerdijk. Bert Smits, Maarten Leegwater en de 
schrijver van dit artikel maakten o.a. deel uit van het 
comité dat door allerlei acties te bedenken, zorgde 
voor het uiteindelijk behalen van dit bedrag. Zij 
hadden de smaak te pakken en het driemanschap 
bleef zich, naast hun werk, bezighouden met het 
organiseren van allerlei zaken. Eerst nog als grap, 
al snel onder de naam EMF. Het werd ernst toen 
de Stichting Stad Hoorn zich eind maart 1964 
aandiende en hen benaderde voor de organisatie 
van de tweede serie marktdagen. Om niet stuk te 
lopen op de korte tijd van voorbereiding, sloot 
EMF een contract met de stichting af om voor 
drie jaar betrokken te zijn bij de markt. Dat men 
zich daarmee achteraf toch nog in de vingers had 
gesneden, blijkt uit de kasboeken van die tijd. Het 
bedongen honorarium bleek veel te laag, zeker toen 
het bureau daarnaast veel fulltimewerk kreeg. Het 

eerste jaar ontving men 100 gulden per marktdag, 
het tweede jaar 115 gulden en het derde jaar 130 
gulden. Niet verwonderlijk dat Bert Smits vreemd 
opkeek toen een buitenstaander opmerkte dat hij 
zijn nieuwe auto wel aan de Oudhollandse mark 
zou hebben over gehouden...

Nieuwe aanpak
Het drietal ging voortvarend te werkt. Eerst werd 
contact opgenomen met de organisatoren van 
andere succesvolle markten in Noord-Holland: 
de kaasmarkt in Alkmaar en de Westfriese markt 
in Schagen. Van hen wilde men informatie om 
in elk geval beginnersfouten te vermijden. Eind 
mei had EMF het plan rond en werden de ideeën 
en voornemens aan de pers gepresenteerd. En 
dat werd hoog tijd ook, want de eerste van de 
serie marktdagen zou op 17 juni plaatsvinden. 
Ondanks dat het voormalig marktcomité goed 
werk had geleverd, was het uitgangspunt dat er 
voor de bezoekers meer te beleven moest zijn. Maar 
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hoe doe je dat met een klein 
budget en weinig tijd om te 
realiseren? In de eerste plaats 
werd de aandacht gericht op 
een interessantere opstelling 
op de Roode Steen. Dat lukte 
want men had het voor elkaar 
gekregen dat op de Roode 
Steen op marktdagen geen 
verkeer werd toegelaten. Dus 
de oude ambachten – de basis 
van het concept – konden 
zo centraal rondom het 
standbeeld worden geplaatst. 
Opvallend veel Horinezen 
bleken beschikbaar om de 
een demonstrerende rol in 

te vullen. Zo demonstreerde de heer Spanger het 
vlechten van manden, liet de heer Schokker zien 
wat de kneepjes van het maken van rietmatten 
waren en hield de heer De Beer (90 !) zich bezig 
met het nettenboeten. Mevrouw Groot was aan het 
spinnen en mevrouw Langereis liet met vriendinnen 
de finesses van het kantklossen zien. Piet Tromp (Mr. 
Pietro) vermaakte via zijn poppenkastvoorstellingen 

de jeugd. In de jaren die volgden zouden nog veel 
Horinezen in hun voetsporen treden. Maar er 
waren meer plannen: er moest een klompenmaker 
komen, een boeienkoning en een klimpaal voor 
de jeugd werd van stal gehaald, evenals het aloude 
koekhakken. De schandpaal van het jaar daarvoor 
kreeg een nieuwe invulling. Door marktmeester/
persfotograaf Robert van der Randen kon men zich 

daarin laten fotograferen. Ook kon men zich laten 
wegen door waagmeester F. v.d. Pol. Welk gewicht 
er ook zichtbaar werd, het stond garant voor een 
officieel certificaat. Een andere vernieuwing die 
veel waardering zou krijgen: tegen de bomenrij 
aan de kant van het Winstontheater verrees een 
oudhollandse taveerne en een podium waar elke 
week allerlei (dans-)gezelschappen optraden. De 
komst van een orgel en het straatorkest 'De vrolijke 
Volendammers' zorgden er met de bezetting van het 
podium voor, dat er in elk geval meer te beleven 
was. Alles was klaar voor het tweede seizoen van de 
Oudhollandse markt.

Speerpunten
Ook andere aspecten van de organisatie werden 
aangepakt. Ondanks dat de financiële middelen 
vrij beperkt waren, was een van de speerpunten het 
aanpassen van de aankleding van de kraampjes en 
aandacht voor de kostumering. Wat dat laatste betreft 
lag de oplossing vrij dichtbij; ten alle tijden kon 
op medewerking van het kostuumverhuurbedrijf 
van Joh. M. Ridderikhoff worden gerekend. Wat 
de aankleding van de kraampjes betreft, Gerard 
Godvliet timmerde fraaie ommantelingen voor de 
kraampjes terwijl de bekende schilder/decorateur 
Henk Bakker uit Midwoud zorgde voor passend 
schilderwerk. De materialen werden na afloop van 
elke markt ondergebracht in de oude botenloods 
van de watersportvereniging aan het Kleine Oost. 
En er werd een opbouw- en afbraakploeg gevormd, 
die er voor zorgde dat alles op tijd klaar stond. 
De eerste ploeg bestond uit: J. Smak, J. Sierkstra, 
R. Roos, T. Mulder, A. Lips, H. de Ridder, J. Lub, 
J. Smak jr., G. Zandbergen en H. Dontje. Elke 
woensdagochtend tegen vijven verzamelden zij zich 
in het café van Piet Dontje aan de Roode Steen voor 
een eerste 'bakkie'. Waarna, met enige gezonde 
opwinding, uitgekeken werd naar de komst van de 
wagens van de fa. Karel, die met kramen en andere 
benodigde spullen via het Grote Oost kwamen 
aanrijden. Dan kon hun opbouwwerk beginnen!

Markttydingen
Bij de nieuwe aanpak werd ook duidelijk welk 
belang EMF hechtte aan communicatie. Voor zover 
dat gezien de korte voorbereidingstijd nog mogelijk 
was. Er werden folders en affiches ontwikkeld, die 
naar alle VVV's in kuststreek werden gestuurd. 
Maar vooral veel aandacht werd besteed aan een 
intensieve en persoonlijke benadering van de pers, 
wat resulteerde in enorm veel 'free publicity'. Gezien 
het beperkte budget leverde dat voor weinig kosten 
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was er ook plaats voor de menselijk touch. 'Bijzonder 
leuk is het, dat de heer de Beer schadeloos is gesteld 
door zijn collega marktdeelnemers. Iedereen heeft 
een kleinigheid bijgedragen voor een nieuwe jas 
voor onze nettenboeter, daar de zijne kort te voren 
op de markt was ontvreemd.'

Balans opgemaakt
Na tien woensdagen, waarop de weergoden Hoorn 
gunstig waren geweest, zat het eerste jaar van 
Stichting Stad Hoorn en EMF erop. Op19 augustus 
1964 kon de balans worden opgemaakt. De 
reacties waren vanuit alle geledingen positief: de 
bezoekers waren enthousiast, de pers was lovend, 
de deelnemers tevreden en dus de organisatoren 
ook. De meer dan 30.000 bezoekers waren bij lange 
na nog niet de aantallen die de andere 'toeristische 
aanbieders' in Noord-Holland (Alkmaar en Schagen) 
realiseerden. Maar de ambities waren groot. 

Lees in de volgende aflevering hoe o.a. de dagtochten 
van de NS het succes van de Oudhollandse markt 
in een stroomversnelling brachten.

een hoog rendement op. EMF zag daarnaast ook 
het belang van een goede interne communicatie. 
Zo verscheen elke week, de avond voorafgaande 
aan een nieuwe marktdag, voor alle deelnemers 
een nieuwsbrief onder de naam 'Markttydingen'. 
Een bonte verzameling nieuwtjes, altijd voorzien 
van een aansporing om 'er de volgende dag weer 
voor te gaan'. Uit nr. VIII, jaargang 1964: 'Dat 
de Oudhollandse markt commercieel een steeds 
aanlokkelijker werkterrein wordt, moge blijken uit 
het feit dat onze medewerker de heer M. Leegwater 
de afgelopen woensdag herhaaldelijk beunhazerij 
heeft moeten bestrijden. Hij heeft achtereenvolgens 
een palingverkoper, een ponyritten-exploitant, een 
ijsverkoper en een duo speldjesverkopers van het 
marktterrein moeten verwijderen. De ponyritten-
exploitant was het meest hardnekkig. Op ons 
bureau komen regelmatig aanvragen binnen voor 
een plaatsje op onze markt, maar geen enkel 
verzoek wordt meer in behandeling genomen. Alle 
aanvragers worden genoteerd en volgend jaar zal 
kritisch worden bekeken wie hiervan kan worden 
toegelaten.' Naast dit soort zakelijke mededelingen 
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HanS rijSwijk 

Direct na de bevrijding op 5 mei 1945 is het feest 
in Hoorn. Vlaggen worden uitgestoken, oranje 
corsages opgespeld, feestgewaden worden uit de 
kast gehaald. Het gebeurt in eerste aanleg allemaal 
met een nuchterheid die al eeuwenlang het West-
Friese land kenmerkt. Maar in de maanden nadat 
de Duitsers ook Hoorn hebben verlaten, groeit de 
feestvreugde. Buurtverenigingen sieren straten op 
en bevrijdingsrevues worden in elkaar gesleuteld. 
In één van die revues komt de naam 'Knalgas' voor. 
In de herinnering van Ruut van Wijk een eenakter 
op de planken gezet door middenstanders van het 
Grote Noord. Onder die middenstanders ook zijn 
vader P.M. (Piet) van Wijk van de gelijknamige 
zaak. Maar die bevrijdingsrevue met het onderdeel 
'Knalgas' is wel meteen de opmaat voor de 
'Tooneelclub De Knalgassers van het Groote Noord'. 

Revue 'Het gaat goed'
De bekendste revue uit dat eerste bevrijdingsjaar 
is natuurlijk 'Het gaat goed' die toneelman Johan 
M. Ridderikhoff samen met Gré de Reus (de latere 
Margreet van Hoorn) en Jac. Broersen in elkaar 
sleutelt. Jo Ridderikhoff is echter niet de eerste 
die met een grote manifestatie de bevrijding viert. 

De voetbalvereniging Zwaluwen gaat met die eer 
strijken. In mei al wordt 'Herrijzend Nederland' 
opgevoerd. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli 
is er een bevrijdingsturnfeest. De organiserende 
Turnkring West-Friesland houdt zaterdag 
vaardigheidsproeven en start de zondag met 
een kranslegging bij de Grote Kerk, waarna een 
defilé van 1.600 turners en turnsters langs het 
Hoornse gemeentebestuur en de burgemeesters 
van Berkhout en Zwaag trekt. Compleet met 
metershoge verenigingsvlaggen en -vaandels en 
muzikaal ondersteund door vier muziekkorpsen, 
waaronder de Harmonie Apollo. Het turnfeest 
wordt niet op alle fronten gewaardeerd. Uit de 
kranten van die tijd: 'Het is betreurenswaardig dat 
onze bewondering voor het geheel niet onverdeeld 
kan zijn. Er liepen verscheidene dames mede in 
een meer dan onwelvoegelijke kleding, die in 
deze openbare demonstratie op zijn zachtst meer 
dan ongepast moet worden genoemd'. Apollo-
voorzitter J. Peereboom zegt later in een ingezonden 
verklaring: 'Het was ons absoluut onbekend dat 
het zóó zou zijn. Wij zouden anders onder geen 
voorwaarde hebben meegewerkt en zullen ons voor 
een dergelijke vertooning ook nooit meer leenen.'

Repeteren in de woonkamer
De bevrijdingsrevues en -toneelvoorstellingen 
rijgen zich aaneen. Misschien wel eens met in 
de pauze een bevrijdingskoek van biscuit- en 
banketfabriek Wigmans & Schouten. Die bakt 
er in 1945 duizenden en deelt ze uit. Aan de 
buurtverenigingen om de kinderen te trakteren, 
aan de bewoners van Avondlicht, aan het 
gemeentebestuur en noem maar op. 
Ruut van Wijk: 'Bijna elke straat, buurtvereniging, 
maar ook de gezamenlijke slagers, bakkers, 
kruideniers en loodgieters, hielden wel een 
bevrijdingsfeestje. Soms in optocht met een 
muziekkorps voorop richting Hollandia- of 
Forwardveld om daar feest te vieren of om een 
voetbalwedstrijd te spelen.' De eigen eenakter 
van de middenstanders van het Grote Noord als 
onderdeel van een revue paste prima in dat beeld. 
Er was ook een grote verloting aan die revue 
gekoppeld, de prijzen werden met paard en wagen 
opgehaald.' Hij herinnert zich verder nog, dat in 
de woonkamer boven de zaak in borstels, bezems, 
touwwerk en huishoudelijke artikelen aan het 
Grote Noord, ook repetities werden gehouden voor 
de revue. 'Onze woonkamer had een bordes met 
een aantal treden en daar werd dus geoefend. Voor 
de balletnummers ging men onder leiding van mijn 
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moeder (Marie van Wijk-Bosma, red.) beneden in 
de winkel aan de slag. Daar was nog meer ruimte.' 
Van die eerste 'Groote Noord-productie' is overigens 
verder niets terug te vinden. Onbekend blijft waar 
en wanneer de club middenstanders in 1945 die 
bevrijdingsrevue heeft opgevoerd. Er zijn in de 

toenmalige krantenkolommen ook geen recensies 
te vinden. Ruut van Wijk: 'Ik weet nog wel, dat het 
verhaal zich afspeelde in een klas met zes leerlingen, 
jongens en meisjes. Er was een onderwijzer in het 
verhaal en een schoolopziener. Volgens mij waren 
de spelers Weidema en zijn dochter Annie, mevr. 
Van Meurs, Eijlander, Schoof, Mels, Frederiks en 
mijn vader.' Ruut van Wijk acht het wel mogelijk, 
dat die eerste revue in het Winston Theater 
op de hoek van het Grote Noord en de Roode 
Steen te zien is geweest. Immers, daar ook trad 
veelvuldig de toneelvereniging Kunst naar Kracht 
op en verzorgde de gymnastiekvereniging Udi Wvo 
(Uitspanning door Inspanning Willem van Oranje) 
uitvoeringen. 'Het filmdoek werd dan weggehaald 
en zo ontstond er een heus toneel', vertelt hij. 
Gezien het feit, dat latere voorstellingen door de 
'Tooneelclub De Knalgassers' in de Parkzaal  zijn 
gegeven, kan die eerste revue daar ook wel ten doop 
zijn gehouden. Arie van Zoonen noemt in zijn boek 

'Van Koffijhuis tot 
Theater' weliswaar 
een aantal revues 
dat in de Parkzaal is 
uitgevoerd, maar in 
dat lijstje ontbreekt 
de club van het 
Grote Noord.   

Komedie van beproefd model
In 1946 komen de toneelspelende middenstanders 
twee keer op de planken. 'Dat nummer Knalgas 
uit 1945 is de basis voor de naam De Knalgassers 
geweest', zo weet Van Wijk. Nu is het een heus 
toneelstuk, dat wordt opgevoerd. De titel luidt 'Dat 
klopt niet', een blijspel in drie bedrijven. Van Wijk: 
'Ik denk zomaar, dat de repetities voor dit stuk in 
Hotel De Witte Engel waren. Daar was ook een 
feestzaal met een toneel.' Het stuk is – volgens de 
verslaggever in de Vrije Hoornse Courant – Dagblad 
voor West-Friesland van 1 maart 1946 'een Duitse 
comedie van het beproefde model persoonsverwis-
seling, Hoheit en Durchlaucht'. Zijn collega van 
het Nieuw Noordhollands Dagblad, voortzetting 
van Westfriesch Dagblad, schrijft over de inhoud: 
'Het stuk behandelt de pogingen van den directeur-
generaal Winkler om uit zakelijke overwegingen 
een huwelijk tot stand te brengen tusschen zijn 
dochter Annelore met den erfprins van Meersburg'. 
Natuurlijk blijkt die erfprins een echte 'nepper' te 
zijn en ontmoet Annelore later de echte erfprins, 
met wie ze trouwt en gelukkig wordt. Er is weer 
een grote verloting (de prijzen zijn al een hele tijd 
te bewonderen in de winkel van Van Wijk) en de 
toneelavond wordt afgesloten met een 'genoeglijk' 
bal op muziek van The Jitterbugs. In deze formatie 
speelt onder andere de later fameuze kastelein van 
De Stadskroeg Hylke Dijkstra viool. Maar Dijkstra 
is in die tijd vooral ook bekend als de man van de 
zingende zaag. En 
hij is een gedreven 
drummer.   
In de kranten-
kolommen wordt de 
loftrompet gestoken 
over de aankleding 
van het toneel door 
de toenmalige firma 
Rupert, een woning-
inrichter aan het 
Grote Noord. En 
voorzitter Scholten 
van de vereniging 
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Het Carillon spreekt nog voor aanvang van het 
blijspel zijn dank uit voor de gift van  f 600,- die de 
middenstanders van het Grote Noord bijeen heb-
ben gebracht om de door de Duitsers een paar jaar 
eerder geroofde klokken van de Grote Kerk te ver-
vangen. (Terzijde: dat gebeurt dus op 26 augustus 
1950). Maar ook de opbrengst van de toneelvoor-
stelling is – volgens de aanplakbiljetten en adver-
tenties – voor dat doel op voorhand gereserveerd. 
Penningmeester Cor Stins van Het Carillon maakt 
later in het jaar bekend, dat van De Knalgassers nog 
eens f 1.097,27 is ontvangen.

Spelen voor T.B.C. bestrijding
Op zaterdag 11 mei is de tweede uitvoering van 'Dat 
klopt niet'. Wederom gaan de baten naar een goede 
bestemming. Dit keer spelen de middenstanders 
voor de T.B.C.-bestrijding voor alle gezindten. In de 
ene krant wordt in de aankondiging gesproken over 
de medewerking van het 'bekende' F.O.P-Orkest; in 
de andere krant over het 'bekende' T.O.P-Orkest. 
Bedoeld wordt, dat het V.O.P.-Orkest (Voor Ons 
Plezier, voorloper van het huidige symfonieorkest 
Synfonia) onder leiding van Piet Morsch de 
entr'acte verzorgt. Ook dit keer ontbreekt de grote 
verloting niet. De prijzen worden opgehaald door 
Knalgassers, die daarbij geassisteerd worden door 
verpleegsters. En middenstanders worden dagen 
daarvoor al opgeroepen om 'even te kijken of zij 

een paar aardige prijzen daarvoor beschikbaar 
hebben'. Ruut van Wijk: 'De hele winkel stond 
weer vol.'
Die 'Vereeniging tot bestrijding van de t.b.c.' – 
zo wordt nog eens benadrukt – werkt voor alle 
gezindten. Naast het uitzenden van patiënten 
naar sanatoria (ook in het buitenland) gaan 
wijkverpleegsters in Hoorn bij patiënten op bezoek. 
Nu onvoorstelbaar, maar in 1945 waren er nog 
196 t.b.c.-patiënten in Hoorn. In 1946 is er bij 
de vereniging dringend behoefte aan ledikanten, 
bedden, dekens en andere artikelen. Ook hier heeft 
de oorlog een gat in de voorraden geslagen omdat 
aanvulling onmogelijk was. 

Kaarten voor personeel
Het goede doel slaat aan. In de voorverkoop 
krijgen De Knalgassers bestellingen voor vrijwel 
het gehele personeel van Vroom & Dreesmann. Al 
het personeel van de tabaksfabriek fa. Pool wil naar 
'Dat klopt niet'. En dat betekent weer 28 bezette 
stoelen in de Parkzaal. Ook de firma Jb. Blokker 
(Breed) en S.I. de Vries in Manufacturen (hoek 
Gouw/Nieuwsteeg) bestellen een aantal plekken in 
de zaal.
De toneelavond zelf wordt weer een doorslaand 
succes. Nu bedankt voorzitter De Ruyter de Wildt 
van de 'Vereeniging tot bestrijding van de t.b.c.' 
de tonelisten en het V.O.P-orkest. Hulde in de 
krantenkolommen is er dit keer voor Piet van Wijk, 
die de rol van erfprins speelt. Ook de verloting is 
een groot succes, evenals het bal na afloop, geleid 
door dansmeester Piet Kempen. Het krantenverslag 
besluit met 'het was weer een echte knalgas avond.' 
Om het verhaal compleet te maken: op 14 mei 
staat er een oproep in de krant om de nota's die 
betrekking hebben op de voorstelling vóór 17 mei 
in te leveren bij H.J. Weidema, Groote Noord 39. 
Die maakt uiteindelijk de afrekening op. Op 24 mei 
1946 is die bekend: f 1.303,02. 
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'Het duistere punt'
Waar van die eerste revue geen enkel gegeven 
meer is te vinden en van de voorstellingen van 
'Dat klopt niet' een aanplakbiljet resteert en wat 
krantenartikelen, is van de geplande uitvoering in 
1947 een programma bewaard gebleven met namen 
van de spelers. Merkwaardig alleen is dat van dit 
programma een geperforeerd hoekje is afgescheurd 
ten teken dat toegang tot de Grote Parkzaal is 
verleend. Terwijl eigenlijk wel vast staat dat deze 
uitvoering van De Knalgassers niet is doorgegaan.
Het blijspel in drie bedrijven 'Het duistere punt' 
van de hand van Jac. de Vos wordt al begin 
februari 1947 in advertenties aangekondigd: 'Houdt 
Zondagavond 9 februari a.s. vrij.' De toegangsprijs 
bedraagt f 1,50, de kaartverkoop is volgens die 
advertenties bij E. de Wit, Sigarenmagazijn op 
de Kaasmarkt. De opbrengst is dit keer voor het 
'Genootschap der Moederlijke Weldadigheid voor 
alle gezindten'.

Van de 'dubbeltjes bazaar'
De lijst van spelers roept bij Ruut van Wijk 
herinneringen op. Zijn vader speelt weer mee, 
repetities zijn in zijn herinneringen vooral in de 
(voornamelijk lege) winkel. 'Borstels en bezems 
waren nauwelijks voorhanden, huishoudelijke 
artikelen schaars', vertelt hij. Er zijn in dit stuk 
rollen voor H.J. Weidema en zijn dochter Annie. 
Van Wijk: 'Weidema verkocht ondergoed. De 
meespelende dame A.H.W. Kuiper-Eijken was van 
de 'dubbeltjes bazar' Visser, schuin tegenover ons 
op nummer 69 en Cor van der Rol kwam uit een 
elektriciteitzaak.' Ook de naam van Ben Frederiks 
komt hem bekend voor. 'Ben was de oudste 
van de twee broers van de drogisterij. En de 
meespelende Jan Schoof woonde in de steeg tussen 
de twee Osinga's.' Ruut vertelt verder, dat mevr. G. 
van Meurs-Brugman bij de nog altijd aanwezige 
muziekwinkel hoort, nu gedreven door haar zoon 
Gert-Jan. Uit de lijst van medespelers noemt hij 
verder A. Kuiper als makelaar en van 'mejuffrouw' 
M. de Boer weet hij dat zij een dochter is van de 
uitbater van De Keizerskroon en denkt hij, dat zij 
Meini heet. En tenslotte vermeldt het programma 
nog de naam van W. Op 't Land. Ruut: 'Die dreef in 
De Bonte Hond een winkel in sportartikelen.'
Trouwens, ook de advertenties op de achterzijde 
van het programma, gedrukt bij Posthuma – 
Hoorn, zijn interessant om te lezen. J.N. de Vries 
(de juwelierszaak) adverteert met zijn specialiteit 
'bekers en medailles voor alle takken van sport.' 
Ook de Hoornsche Crediet- en Effectenbank 

vertoont zich in een advertentie, net als Stam 
Stoomt (sinds 1902).            

Kolenschaarste
De Knalgassers zijn echter nooit met 'Het duistere 
punt' op de planken van het toneel van de Grote 
Parkzaal terechtgekomen. Op 6 februari 1947, twee 
dagen voor de opvoering, verschijnt een bericht 
over kolenschaarste in het Nieuw Noordhollandsch 
Dagblad. Letterlijk: 'In verband met het feit, dat 
het de directie van de Parkzaal niet gelukt is, 
ondanks herhaaldelijke pogingen, om brandstof 
te bemachtigen, moesten verscheidene avonden 
worden afgelast. Zoo zal bijv. de avond van de 
Knalgassers op a.s. Zondag ook geen doorgang 
vinden.' Uit een advertentie van de 'Toneelclub 
van het Groote Noord' wordt duidelijk dat er niet 
voldoende kolen waren. Plaatsbewijzen worden 
bij sigarenmagazijn De Wit terugbetaald, zo wordt 
aangekondigd. Het Genootschap Moederlijke 
Weldadigheid voor alle gezindten moet het doen 
zonder bijdrage.
In de digitaal toegankelijke kranten van het 
Westfries Archief is nergens te vinden, dat De 
Knalgassers later in 1947 'Het duistere punt' alsnog 
hebben opgevoerd. Het lijkt erop, dat de toneelclub 
een stille dood is gestorven. Ruut van Wijk: 'Ik 
denk inderdaad, dat het bij die drie jaar is gebleven. 
Iedereen kreeg het in die tijd te druk met het 
opbouwen van zijn of haar eigen nering. Tijd voor 
toneelspelen was er niet meer.'                        

Bevrijdingsfoto's
Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. 
In het eerste nummer van 2020, dat medio maart 2020 verschijnt, willen 
we als er voldoende foto's binnenkomen, een enkele pagina's grote 
collage van foto's opnemen van de bevrijding en de bevrijdingsfeesten 
in 1945 in Hoorn. Als u nog foto's in oude familiealbums hebt, of 
anderszins, en u wilt die delen, kunt u die dan met indien mogelijk 
een korte beschrijving (straat, buurt, datum, onderwerp en namen van 
personen) doorsturen naar redactie@oudhoorn.nl.   
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gewaardeerd in zijn tijd. Hoe was hij als mens en 
hoe ontwikkelde zich zijn techniek. En waarom 
fascineert ons zijn werk vandaag nog steeds. Aan 
de hand van zijn werken en leven schetst Harry 
Velema een beeld van Rembrandt dat verder gaat 
dan de overbekende Nachtwacht. Harry Velema 
studeerde geschiedenis aan de RU in Groningen 
en verzorgt al vijftien jaar cursussen kunst- en 
cultuurgeschiedenis, o.a. in Hoorn. In 2015 was hij 
winnaar van de Westfriese Europaprijs.
De aanvang van de lezingen is om 20.00 uur. De 
lezingen vinden plaats in het Foreestenhuis, Grote 
Oost 43, 1621BR. De toegangsprijs is in verband 
met de stijgende kosten enigszins verhoogd. Leden 
betalen e 5,00 en niet-leden e 6,50. In verband 
met de te verwachten belangstelling is reserveren 
noodzakelijk. Alleen via de email: lezingen@
oudhoorn.nl

woensdag 13 november 2019 
13 november 2019 verschijnt 'Hier is alles gewoon, 
dat spreekt…' van Egbert Ottens over Hoorn in 
de Tweede Wereldoorlog. We hebben besloten de 
novemberlezing te combineren met de presentatie 

van het boek. De rechtshistoricus dr. Raymund 
Schütz zal een inleiding verzorgen. In zijn 
proefschrift ‘Kille mist’ deed Schütz onderzoek naar 
de houding van het Nederlandse notariaat tijdens 
de oorlog. Het merendeel van de Nederlandse 
notarissen werkte bewust mee aan de verkoop van 
geroofde Joodse panden en heeft daar goed aan 
verdiend. Na de oorlog werd de houding van de 
notarissen in de doofpot gestopt. Deze avond trekt 
hij het thema breder en besteedt hij ook aandacht 
aan de naoorlogse zuivering en de bureaucratie 
rond de vervolging in het algemeen. 
Omdat het hier een evenement betreft dat de 
Publicatie Stichting Bas Baltus organiseert, is – in
afwijking van het gangbare – de lezing gratis en de 
locatie de Oosterkerk. De aanvang is acht uur. 
Zie ook de nieuwsbrief, de website en informatie 
in de kranten.

arnOud ScHaake

dinsdag 10 september 2019
De economie van de Nederlanden gedurende de 
Gouden Eeuw

Hoe is het mogelijk geweest dat aan het einde van 
de 16e eeuw een enorme explosie van economische 
activiteiten kon ontstaan in de Nederlanden? Waar 
kwam die rijkdom vandaan? Van de handel of van 
de industrie? Hoe verklaren we de economische 
neergang die daarop volgde? De lezing is in handen 
van dr. Ruud Knaack, die tot zijn pensionering 
aan de UVA werkte als hoofddocent 'Comparative 
Economics' en sinds zijn pensionering cursussen 
geeft bij HOVO Amsterdam. 

dinsdag 8 oktober 2019
Rembrandt een uniek schilder
De naam Rembrandt is een keurmerk geworden 
in de schilderkunst. Maar wat maakt de schilder 
van de Gouden Eeuw tot wellicht onze grootste 
schilder? Waarin verschilt hij van zijn tijdgenoten, 
zowel nationaal als internationaal. Hoe werd hij 

najaarSlezingen
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Renze van de Berg van Bakkerij De Drie Kronen

wally OOmS

In een grijs verleden telde Hoorn tientallen 
bakkers. Brood vormde – en vormt nog steeds 
– een  belangrijk onderdeel van onze dagelijkse 
levensbehoeften. Brood is broodnodig. De vraag 
naar brood was groot, de meeste bakkers ventten 
hun versgebakken waar uit in hun eigen wijk. 
Met de komst van de supermarkten en de grote 
broodfabrieken veranderde dat beeld. Hoorn 
telt nu nog slechts enkele bakkers, die naast het 
assortiment brood ook lekkernijen verkopen als 
banket, gebak, koek en andere smulwaar. Een 
inmiddels niet meer bestaande bakkerij is De 
Drie Kronen aan het Breed in Hoorn. Een bedrijf 
met een zeer rijke historie, waar Renze van de 
Berg tot de laatste echte bakkers behoorde. 
Bakkerij Van de Berg genoot decennialang een 
uitstekende reputatie vanwege de ambachtelijk 
gemaakte broden, de Hoornse spritsen waar 
in heel West-Friesland van werd genoten en 
specialiteiten als gebak en banket. Een portret. 

Al in de 18e eeuw zijn er op het Breed/hoek 
Achterom banketbakkers gevestigd. Banketbakker 
Vlaar laat in 1881 door architect Bleijs een nieuw 
pand ontwerpen en bouwen, in neorenaissance 
stijl. Na Vlaar (en zijn zoon A. Vlaar) vinden we 
in dit pand achtereenvolgens de banketbakkers J.I. 
Bergsma, zijn zoon J. Bergsma en vanaf 1956 R.H. 
van de Berg. 

De Drien Kronen
In 1956 kocht Renze van de Berg de winkel 
en opstallen van de voormalige broodbakkerij 
De Drie Kronen aan het Breed, hoek Achterom, 
daarmee een traditie voortzettend van bakkers 
op dat adres. De inboedel bestond slechts uit 
een niet-functionerende oven en een verouderde 

mengmachine. Tevens behoorde het boven de 
winkel gesitueerde woonhuis tot de koop. De 
broodbakkerij verkeerde in slechte staat, maar dat 
vormde voor Renze van de Berg en zijn vrouw 
geen enkel probleem. Beiden zetten hun schouders 
onder de te verwezenlijken droom. Van de Berg 
kon bogen op een prima opleiding (waarover 
later meer) en had de beschikking over heel veel 
ervaring. Zijn vrouw beschikte naast heel veel 
enthousiasme ook over de bereidwilligheid om haar 
man bij te staan. Renze van de Berg was dagelijks 
bezig met bakken – en vooral bezorgen – van 
brood, kriskras door Hoorn. Winkelverkoop was 
er nauwelijks. Een brood kostte toen ongeveer 
veertig cent. Hij ging om 10 uur de straat op met de 
transportfiets om de collega's voor te kunnen zijn 
bij klanten die ze samen hadden, want wie het eerst 
komt, het eerst maalt. Een andere klantenbinder 
vormde ijs in allerlei smaken en variëteiten, dat aan 
het assortiment was toegevoegd. Speciaal voor de 
verkoop van ijs was een ruimte vrijgemaakt aan de 
kant van het Achterom. 

Renzes jeugd
Relindes Henderikus van de Berg kwam op 26 
november 1926 ter wereld in Woudsend, gemeente 
Wymbritseradeel in Friesland. Enkele jaren later 
verhuisde het gezin naar de stad Groningen, alwaar 
de jongste twee kinderen zijn geboren, zodat tot 

drie centen duurder, vijF centen beter

Bakkerij van de Berg 

toen Bergsma 1957

De Drie Kronen met 

dochter Marie Bergsma

De Drie Kronen met 

mevrouw Bergsma 

achter de toonbank
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het gezin naast vader en moeder 
ook drie zussen en een broer 
behoorden. Al op zeer jonge leeftijd 
moesten de kinderen het stellen 
zonder hun moeder, daar zij in 
1935 overleed. Vader van de Berg 
hertrouwde in een later stadium 
met een vrouw die zich niet al te 
veel bekommerde om het zieleheil 
van de kinderen. Renze en zijn 
broer vertrokken dan ook in 1937 
naar een kostschool in het zuiden 
des lands. De lagere school werd 
doorlopen in Tegelen, waarna 
Renze een bakkersvakopleiding 

volgde in een klooster nabij 
Heythuysen. Ondanks de verpauperde staat 
van het gebouw op het immense terrein (geen 
verwarming, geen warm water) bewaart Renze 
goede herinneringen aan de broeders die er lesgaven 
op de ambachtsschool. De opleidingen duurden 
drie jaar en waren van een uitstekende kwaliteit. 
Kinderen werden juist daar geplaatst vanwege de 
goede opleiding en begeleiding. Dat bolwerk van 
vroomheid verliet hij zonder diploma omdat de 
Duitsers medio 1942* van de ene dag op de andere 
school en klooster ontruimden, nadat verraden was 
dat zich daar een Engelse piloot die met zijn toestel 
was neergestort, had kunnen verbergen.

De praktijk
De praktijk bleek vervolgens de beste opleiding. 
Renze van de Berg ging aan de slag bij bakkerijen 
in het noorden van Groningen, waarna hij medio 
1943 door omstandigheden terechtkwam in 
Heerhugowaard waar hij brood ging uitventen 
voor de bakker aldaar. Na als militaire bakker zijn 
diensttijd in Nederlands Indië te hebben vervuld, 
waar hij diverse politionele acties meemaakte en 
ook in het ziekenhuis in Semarang belandde, 
keerde hij op verzoek van bakker Does weer terug 
naar Heerhugowaard als intern medewerker en 
kreeg verkering met Cecilia Borst, een meisje uit 
Ursem, met wie hij op 31 december 1955 in het 
huwelijk trad. 

Eigen bakkerij
Al snel gaf het stel gehoor aan de wens om een 
eigen bedrijf te runnen. Dat werd in 1956 om 
uiteenlopende redenen een bakkerij in Hoorn. De 
in onbruik geraakte bakkerij diende eerst volledig te 
worden schoongemaakt en ontdaan van ongedierte. 
In de aanwezige oven bleek geen brood gebakken 

te kunnen worden, hetgeen voor een broodbakker 
een onoverkomelijke beperking is. Gelukkig kon 
Renze van de Berg in die periode samenwerken met 
bakker Verberne van de Ramen, die bereid was voor 
hem het brood te bakken. Zelf had hij inmiddels de 
beschikking over een banketbakkersoven waarmee 
hij gebak, koek en kleinbrood kon vervaardigen. 
Als tegenprestatie voor het broodbakken werd 
een groot deel van deze lekkernijen verkocht in 
de winkel van bakker Verberne, waar Renze op de 
zaterdagen een handje meehielp.  

Venten
Bij de overname in 1956 waren er nauwelijks klanten 
en om het verse brood te kunnen verkopen ging hij 

Advertentie De Drie 

Kronen

Van de Berg nog met 

ijsverkoop 

Bakkerij van de Berg 

jaren 80
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de wijk in om te venten. Daaraan voorafgaand had 
hij onderzocht in welke wijken dat mogelijk was. 
In de jaren die volgden werden de bakkerij en de 
winkel gemoderniseerd en uitgebouwd, met name 
doordat een achterliggend pand aan het Achterom 
bij de zaak werd getrokken. Na jaren van noeste 
arbeid kregen de eigen bakkerij en de winkel vorm. 
Aan de samenwerking met bakker Verberne kwam 
een eind toen deze zijn zaak verkocht aan bakkerij 
Voheko in Blokker. Vanaf 1968 draaide bakkerij Van 
de Berg dan ook geheel zelfstandig na eerst nog een 
grondige verbouwing te hebben ondergaan, waarbij 
ook neonreclame werd aangebracht. De ventwijk 
werd opgeheven en in plaats daarvan kwamen de 
klanten naar de zaak aan het Breed. Het kwalitatief 
uitstekende brood, gebak en zeker ook de fameuze 
Hoornse spritsen genoten een grote reputatie en 
de klanten kwamen zelfs van ver buiten de regio. 
De spritsen kenden een zeer speciale receptuur, 
waarvan het sinds de VOC-tijd verkrijgbare kaneel 
een belangrijk onderdeel uitmaakte. Ze stonden 
bekend als krokant aan de buitenkant en zacht aan 
de binnenkant en gingen er dan ook in als koek. 

Kwaliteit
De enkeling die wel eens te berde bracht dat 
het bij Van de Berg wel een ietsje duurder was 
werd van repliek gediend met de mededeling dat 
het gebodene misschien wel drie cent duurder 
was, maar ook zeker vijf cent beter. De grote 
klantenkring was het bewijs dat kwaliteit veelal 
doorslaggevender is om succes te behalen dan 
de prijs. De zaak kende dan ook vele jaren een 
ongekende bloeiperiode, waar ook de in 1984 
geopende tweede vestiging in winkelcentrum De 
Korenbloem debet aan was. Aan dit alles kwam in 
1987 plots een einde doordat mevrouw Van de Berg 
ernstig ziek werd en haar man ervoor koos haar bij 
te staan en de bakkerij op te geven. De zaak werd 
voor een zeer schappelijke prijs overgedragen aan 
twee personeelsleden, die maar relatief kort de 
successen hebben kunnen voortzetten.
De heer Van de Berg bakt nog steeds voor zichzelf, 
familie en gasten. Tot zijn specialiteiten behoren 
tot veler genoegen ook de van hem bekende 
banketstaven. Medewerkers die hij zich nog kan 
herinneren zijn onder andere Frans van Iersel, 
Lia Hoedjes, Wil Wiggelaar als eerste fulltime 
winkelmedewerkster, Henry Dijkman en ook een 
jongeman met de achternaam Otten, die overigens 
geen familie was van bakker Otten. De vier kinderen 
hielpen niet mee in de zaak, wel mevrouw Van de 
Berg. 

Oud-medewerker Frans van Iersel
Frans van Iersel heeft in zijn studiejaren het 
bakkersbedrijf De Drie Kronen van zeer nabij 
meegemaakt door mee te werken op alle mogelijke 
en onmogelijke tijdstippen. Frans vertelt:
'In de jaren vijftig nam Renze van de Berg een 
kleine verwaarloosde bakkerij met winkel aan het 
Breed over. Stapje voor stapje werden de bakkerij 
en de winkel gemoderniseerd en uitgebouwd. 
Later werd ook nog een achterliggend pand aan 
het Achterom bij de zaak getrokken. Van de Berg, 

een zeer vrome man, collectant en een actieve 
vrijwilliger in de katholieke gemeenschap, was een 
grote sterke kerel. Hij kon werken als een paard en 
heeft dat zijn gehele arbeidzame leven gedaan. Hij 
heeft jaren achtereen keihard gewerkt. Om ervoor 
te zorgen dat om 8 uur vers brood kon worden 
gekocht, begon hij zelf elke dag om 4 uur. Pas in 
de loop van de middag eindigde zijn werkdag. Niet 
alleen hij, maar ook zijn vrouw heeft zeer veel uren 
gemaakt, vooral in de winkel.  
Van de Berg heeft als dienstplichtig soldaat de 
oorlogshandelingen (politionele acties) in 
Nederlands Indië meegemaakt. Hij deed daar altijd 
luchtig over. Hij had als kok/bakker gewerkt en 
geen schot hoeven te lossen. Dat gold niet voor 
zijn vriend Evert Mooy die werkzaam was bij 
Philips en altijd op zaterdagmorgen kwam helpen 
in de bakkerij. Deze Evert vertrouwde mij ooit 

jaren negentig

verdwenen 

uithangbord
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toe dat alleen de mensen die 
niet hebben meegedaan aan de 
militaire acties over die tijd 
vertellen. 
Begin jaren zeventig heb 
ik tijdens mijn studiejaren 
parttime enkele jaren gewerkt 
als bakkersknecht in de 
broodbakkerij van Van de Berg 
aan het Breed. Ik werkte alleen 
in de nacht van vrijdag op 
zaterdag. Aanvankelijk van 
22.00 uur tot 06.00 uur, later 
werd dat van 18.00 uur tot 

08.00 uur (14 uur). Met Kerst of Pasen waren de 
werkdagen nog langer en kon het zomaar gebeuren 
dat ik twee nachten mijn bed niet zag. 's Nachts 
werkten wij met z'n tweeën, Renze van de Berg en 
ik. Wij bakten dan alleen brood. Gebak en andere 
banketwaren werden pas in de ochtend door de 
banketbakkers gedaan.
Het bakken van brood begint met het mengen van 
de ingrediënten (meel, warm water, zout, gist en 
een boterachtige broodverbeteraar), het rijzen van 
het deeg, afwegen en vullen van de broodpannen, 
wederom rijzen (in een rijskast) en pas daarna werd 
het brood in de oven afgebakken. Bij elkaar neemt 
de bereiding van wittebrood bijna vier uur in beslag 
en van bruin brood bijna een half uur korter.
Broodbakken in een warme en vochtige bakkerij 
was toen lichamelijk zwaar werk. Daar komt nog 
bij dat het werk bijna de gehele werktijd staand 
werd uitgevoerd. Elke baal meel van 50 kilo moest 
handmatig van het magazijn naar de menger 
worden gesjouwd. Na een paar uur was het al gauw 
30 graden en zodra de rijskast of oven openging 
liep de temperatuur op tot 35 graden en meer. En 
het was er altijd vochtig, een luchtvochtigheid van 
90 procent was normaal. Het vullen en leeghalen 
van de oven waren warme klusjes waarbij ik 
menigmaal een brandwond aan mijn onderarm 
opliep (dat gebeurde bij Van de Berg niet, die was 
daar veel handiger mee). 
De eerste tijd beschikte de bakkerij nog niet over 
een grote oven, waardoor wij zo af en toe vijf 

minuten niets te doen hadden. Die tijd vulden wij 
op met een spelletje schaak, dat veelal driekwart 
van de nacht in beslag nam. Wat ik mij herinner 
is dat wij redelijk aan elkaar waren gewaagd. 
Tijdens het schaken bespraken wij de (politieke) 
problemen in de wereld, want ook daarover had 
deze bakker nagedacht. In die tijd was ik actief bij 
Platte Thijs en in de Wereldwinkel. Ergens in de 
nacht bakte Van de Berg enkele eieren zodat we wat 
op ons brood hadden, want wij kregen wel trek van 
het broodbakken. 
Mijn vriendin ging vrijdagavond geregeld met mijn 
vrienden naar de Calypso Bar van Piet Boon aan het 
Koepoortsplein. Na sluitingstijd kwam zij dan nog 
even op bezoek. Vaak nam ze dan voor de bakker 
en mij een kroketje van snackbar Judith mee. 
Op zaterdag waren er veel handen nodig om de 
klanten te kunnen bedienen. Om zes uur begon 
mevrouw Van de Berg met het snijden van de door 
ons gebakken broden en het verpakken. Tegelijk 
kwam een vriend van de bakker (Evert Mooy) 
ons helpen in de broodbakkerij en om zeven uur 
kwamen er nog twee bakkers om de laatste broden 
te bakken en tevens het banket te maken. Om acht 
uur begon het winkelmeisje (Wil Wiggelaar).
Van de Berg had een brood- en banketzaak. Dat 
betekende dat er dagelijks ook een grote variëteit 
aan gebak moest worden gemaakt. Hoewel hij ook 
in het banket zeer bedreven was, liet hij dat werk 
later graag aan zijn personeel over.
Van de Berg was een uitstekende ambachtelijk 
bakker. Taai was een specialiteit, vooral de taaikoeien 
waren onovertroffen (ik verlang er nog steeds 
naar). Hij maakte in de zomer op warme dagen 
het lekkerste schepijs van Hoorn. De hygiënische 
eisen waren zeer streng, waardoor het ambachtelijk 
bijna ondoenlijk was om er aan te voldoen. Bij een 
klein foutje kon het bij een controle snel fout gaan. 
Uiteindelijk is hij daardoor gestopt met zelf ijs te 
maken. 
Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan, heb 
van Van de Berg geleerd wat werken was en hij 
heeft mij opgeleid in het broodbakkersvak. Ik heb 
uitstekende herinneringen aan deze man.'  
Tot zover de herinneringen van Frans van Iersel.

Renze van de Berg

* De twee woorden 'medio 1942' vergden in het kader van factchecking heel veel uren om dat feit boven tafel te krijgen. De speurtocht 
naar de juiste locatie en de juiste datum bracht mij tot diep in Limburg en Brabant, waaronder Ulensvaaren, Leveroy, Heusden, 
Asten en Roggel, bij de 'Broeders van Zeven Smarten', bij geschiedschrijvers, bij het tijdschrift 'Rondom het Leudal' en bij mensen 
op gevorderde leeftijd met een goed geheugen. Uiteindelijk is dankzij goed gedocumenteerde mensen klooster De Heibloem nabij 
Heythuysen naar voren gekomen als zijnde de plek waar ooit de door Renze van de Berg bezochte ambachtsschool was ondergebracht 
in een klooster. Over de exacte datum bestaat nog onduidelijkheid. Volgens Renze van de Berg moet dat rond mei 1942 zijn geweest. 

Opdat u weet dat zelfs één regeltje tekst  een volledige dagtaak kan opleveren.
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Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn    

Marijtje van Loon-

Koetsbergen 

Pastel, collectie WFM 

vereniging een exemplaar van het onlangs door haar 
uitgegeven boek Veiling Bangert & Omstreken en de 
tuinders van Zwaag, 1909-1983. Dit gedenkboek is 
prettig leesbaar en voorzien van veel mooie zwart-
wit illustraties.
Van mevrouw Tigges uit Hoorn kregen we een 
aantal interessante boeken en een volledige set 
bladen van Ach Lieve Tijd West-Friesland in de 
daarbij behorende verzamelband. De heer Gerard 
Temme uit Hoorn bracht een grote verzameling 
oude kwartaalbladen Oud Hoorn naar ons pakhuis. 
De vereniging kan die weer goed gebruiken.
De heer G. Boekhout uit Hoorn 
schonk ons een flinke hoeveelheid 
exemplaren van Spiegel Historiael, 
maandblad voor geschiedenis en 
archeologie. 
Onlangs verscheen het boek 400 
Jaar regenten in het Sint-Pietershof 
1618-2018. Bij de presentatie 
kreeg Oud Hoorn een exemplaar 
geschonken voor onze bibliotheek. 
De heer Hans Regter, voorzitter 
van het huidige college van 
regenten van het Sint-Pietershof te 
Hoorn, heeft een flinke klus gehad 
aan het verwerken van alle namen 
en gegevens van de regenten en 
regentessen van het Sint-Pietershof, over de periode 
1618-2018, tot enkele overzichtelijke lijsten. Deze 
zijn terug te vinden als bijlagen in de tweede helft 
van het boek. In de eerste helft van het boek heeft 
Regter verschillende aspecten van de geschiedenis 
van het Sint-Pietersdalklooster en Sint-Pietershof 
behandeld, die een nuttige aanvulling vormen op 
wat in eerdere publicaties over het Sint-Pietershof 
is beschreven. Vergelijken we deze nieuwe uitgave 
met het boek Sint-Pietershof te Hoorn van C. 
Boschma-Aarnoudse, dat in 1993 als deel 1 van de 
Bouwhistorisch Reeks Hoorn verscheen, dan valt 
vooral op hoeveel mooier tegenwoordig dit soort 
uitgaven kunnen zijn. Natuurlijk is de tekstuele 
inhoud van deze werken het belangrijkst, maar 
de geweldig hoge kwaliteit van de vele (kleuren)
illustraties in de moderne uitgaven maken het al 
een genot om deze boeken door te bladeren.

Vervolgens bespreek ik enkele aankopen uit de 
genoemde periode.
In 2015 verscheen het door Jan J.B. Kuipers 
geschreven boek De Beeldenstorm - Van oproer tot 
opstand in de Nederlanden, 1566. De Beeldenstorm 
van 1566 markeert voor ons land het begin van 

cHriSt StOFFelen 

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit 
de periode februari tot en met juli van dit jaar. 
Ik begin met de ontvangen schenkingen. Namens 
Oud Hoorn bedank ik alle gulle gevers van harte.
Als eerste noem ik de schenking van het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Wij kregen een 
exemplaar van de uitermate fraaie heruitgave van 
het boek met de welluidende titel Historia, dat is een 
verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der 
seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen, met sijn 
gheleghentheyt ende wat daer mede gepasseert is van 
den jare 1353, doen sij eerst ghepreviligeert wert door 
Hert[oge] Willem haren heere, tot desen tegenwoordigen 
jare 1603. De heruitgave van deze rijmkroniek 
over Enkhuizen in de 14e t/m 16e eeuw, door de 
Vereniging Oud Enkhuizen, verscheen in 2006. 
Bert van Voorst schreef de inleiding, transcriptie en 
hertaling. Bij de transcriptie is ook nog de facsimile 
van het originele werk opgenomen. Gezien de 
gemeenschappelijke geschiedenis van Enkhuizen 
en Hoorn is het logisch dat men bij het lezen van 
de Historia ook regelmatig een vermelding van en 
over Hoorn tegenkomt.
De heer Willem Canneman uit Den Haag bracht 
ons op 8 juni jl. een schenking, bestaande uit 
meerdere boeken en (foto)kaarten. Het merendeel 
daarvan heeft direct verband met Hoorn en stamt 
uit de periode 1949-1971, waarin de vader van 
meneer Canneman burgemeester van Hoorn was. 
Burgemeester B.R. Canneman was het eerste erelid 
van onze vereniging. Een van de boeken, afkomstig 
uit de verzameling van Willem zelf, is het door 
D. G. Bakker-Stijkel geschreven werk Wie 't breed 
heeft, laat 't breed hangen uit 1982. Deze publicatie 
is geschreven als leidraad bij de gelijknamige 
tentoonstelling, die gedurende de periode 1981-
1983 in de klederdrachtenzaal van het Nederlands 
Openluchtmuseum te Arnhem werd gehouden 
en die geheel gewijd was aan Nederlandse 
streeksieraden. Op de voorzijde van het boek 
prijkt een afbeelding van een portretschilderij uit 
de collectie van het Westfries Museum. Bijgaande 
illustratie toont dat portret van Marijtje van 
Loon-Koetsbergen in West-Friese dracht. Ook 
bevond zich in deze schenking een mapje met 
12 fotokaarten naar oude opnamen in Hoorn, 
getiteld Hoorn omstreeks 1880. Daarbij waren nog 
eens 12 losse kaarten gevoegd. Het mapje en de 
losse kaarten zijn inmiddels overgedragen aan onze 
werkgroep Beeldbeheer. 
De Stichting Historisch Zwaag schonk onze 
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de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De directe 
aanleiding was een reactie op de meedogenloze 
kettervervolgingen. Maar er speelden ook andere 
motieven een rol, namelijk economische nood 
en politieke frustratie. Dit boek presenteert 
het verhaal van 1566 in de context van de 
Reformatiegeschiedenis door alle gewesten van 

de toenmalige Nederlanden. Bijgaande afbeelding 
toont een detail van het ook voor het boek gebruikte 
schilderij Beeldenstorm in een kerk, Dirck van Delen, 
1630, uit de collectie van het Rijksmuseum te 
Amsterdam.
Van de hand van hoogleraar geschiedenis Maarten 
Prak verscheen in 2002 het boek Gouden Eeuw 
-  Het raadsel van de Republiek. Hierin geeft hij 
duidelijke antwoorden op de vragen betreffende het 
hoe en waardoor de Republiek der Nederlanden in 
de zeventiende eeuw zo'n bloei kon doormaken. 
Namen van zeventiende-eeuwers als Johan van 
Oldenbarnevelt, Michiel de Ruyter en Rembrandt 

van Rijn, of van handelsimperia zoals VOC en 
WIC, klinken ons nog altijd vertrouwd in de oren. 
Prak legt uit waarom zij eigenlijk zo belangrijk 
waren voor de voorspoedige ontwikkeling van 
de Republiek. Hij gaat ook in op de invloed van 
de toenemende welvaart op het wel en wee van 
de vrouw in de samenleving tijdens de Gouden 
eeuw. Prak komt tot de conclusie dat vrouwen 
gemiddeld minder meeprofiteerden dan mannen. 
Zij bleven slechter betaald worden voor hun arbeid 
en hadden beduidend minder rechten dan mannen. 
Dit laatste punt vormt een bruggetje naar de 
volgende aankoop.
Een zeer interessante aanwinst is de Lijst der kiezers 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
de Provinciale Staten en den Gemeenteraad in de 
Gemeente Hoorn. Jaar 1918 - 1919. Het betreft hier 
de alfabetische namenlijst van alle kiesgerechtigde 
mannelijke inwoners van Hoorn. Dit zijn ongeveer 
2850 mannen van 25 jaar of ouder. In deze lijst 
lezen we achter hun familienaam onder meer 
hun voornaam of -namen, adres op 2 januari 
1918, geboorteplaats en -datum. Dit was overigens 
de laatste kiezerslijst waarin alleen de namen 
van mannen waren opgenomen. In 1919 trad de 
wet in werking, waarin het algemene kiesrecht 
voor Nederlandse mannen en vrouwen werd 
geregeld. Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht 
dus 100 jaar. Opmerkelijk is, dat het passieve 
kiesrecht voor zowel vrouwen als mannen al bij 
de grondwetswijziging van 1917 was ingevoerd. 
Vrouwen konden dus eerder gekozen worden dan 
dat zij zelf mochten kiezen! 
Nog iets ouder dan de vorige aankoop is het 
lijvige boekwerk Noord-Hollandsche oudheden. 
Beschreven en afgebeeld. Onder 'oudheden' moeten 
we hier verstaan 'gebouwen en voorwerpen, die 
belangrijk zijn voor de kennis van het leven 
van het voorgeslacht.' De samenstelling van dit 
werk vond plaats in opdracht van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam en 
werd uitgevoerd door de heren G. van Arkel en A.W. 
Weissman. In de periode 1891-1905 produceerden 
zij zeven stukken, die na voltooiing in één band 
werden gebundeld. Er zijn meer uitgaven van 
dit werk bekend waar de zeven stukken in twee 
banden zijn gebundeld. De kleur van het papier 
in ons exemplaar geeft die tweedeling nog aan. 
Het papier van de eerste vier, dus oudste stukken 
is donkerder dan het papier van de drie jongste 
stukken. De oudheden van Hoorn vinden we 
reeds in het eerste stuk, net als die van alle andere 
beschreven West-Friese plaatsen. 

Beeldenstorm in een 

kerk (detail)

Dirck van Delen, 1630
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Depok, de droom van Cornelis Chastelein
Zaterdag 29 juni jl. vond in Schouwburg Het Park 
te Hoorn de opening plaats van de tentoonstelling 
'Depok, de droom van Cornelis Chastelein', die 
nog t/m 6 oktober a.s. in het Westfries Museum 
te bezoeken is. Depok was in de Nederlandse 
koloniale tijd een landgoed op ongeveer 30 km ten 
zuiden van Batavia op Java.
Deze tentoonstelling met stilstaande en bewegende 
beelden, ondersteund door geschreven en 
gesproken teksten, sluit heel goed aan op nu 
actuele thema's zoals het Nederlands koloniaal 
verleden, de slavernij en de zowel persoonlijke als 
gemeenschappelijke identiteit. 
Historica en antropologe Nonja Peters en fotograaf 
Geert Snoeijer laten ons kennis maken met de 
vrij onbekende geschiedenis van de bijzondere 
gemeenschap der Depokkers. Zij deden daarvoor 
uitgebreid onderzoek in Indonesië, Nederland en 
enkele andere landen. Daarbij interviewden zij een 
flink aantal leden van de Depok gemeenschap en 
voegden hun gesproken en/of geschreven verhalen 
toe aan de onderzoeksresultaten. Een aanzienlijk 
deel van de geïnterviewden vertelt over de ellende 
en gruwelen die de christelijke Depokkers hebben 
moeten doorstaan ten tijde van de gewelddadige 
Bersiap-periode. Deze duurde van oktober 1945 tot 
begin 1946 en heeft diepe littekens achtergelaten 
in hun gemeenschap. Ook komt de problematiek 
van de 'in-between'-status vaak ter sprake. Dit geldt 
vooral voor de Depokkers die, na het uitroepen van 
de onafhankelijkheid van Indonesië door de latere 
president Soekarno én na de Bersiap-periode, samen 
met vele anderen uit Indonesië naar Nederland 
kwamen. Voor deze Indische Nederlanders, die 
'kinderen' van het Nederlands kolonialisme waren, 
was er na 1945 geen toekomst meer in Indonesië. 
Zij werden in Indonesië gezien als Nederlanders, 
zeker de christelijke Depokkers, en zo voelden 
zij zich ook. Maar zij werden in Nederland gezien 
als Indonesiërs en waren daar niet echt welkom. 
Zij hoorden eigenlijk nergens bij. In Nederland 
voelden zij zich geïsoleerd, onbegrepen, ja zelfs 
racistisch gediscrimineerd! Voor sommigen is dat 
'in-between'-gevoel er nog steeds. Peggy Vermunt-
Loen, wier portret op de tentoonstellingsposter 
en op de voorkant van het bijbehorende boek 
prijkt, verwoordt dit met de woorden '…dus ja, we 
zweven tussen twee werelden.' 
Gedeelten van de onderzoekresultaten komen we 
tegen in de tentoonstelling in het WFM en in 
het daarbij verschenen boek Depok, de droom van 
Cornelis Chastelein. Peters en Snoeijer presenteren 

in woord en beeld het verhaal dat 305 jaar geleden 
begon, toen VOC-beambte Cornelis Chastelein 
(Amsterdam, 10 augustus 1657 – Batavia, 28 juni 
1714) zijn landgoed Depok bij testament naliet 
aan de tot slaaf gemaakte mensen, die voor hem 
werkzaam waren, die hij liet kerstenen en die hij 
met hetzelfde testament vrij maakte. In het boek 
komen we nog meer prachtige door Snoeijer 
gemaakte portretfoto's tegen dan de 33 grote uit 
de tentoonstelling. In het WFM is ook een zilveren 
schenkpiring te zien. Dit is een dienblad voor 
het aanreiken van glazen. Na het overlijden van 
Chastelein is deze schenkpiring vervaardigd 'Ter 
Gedagtenisse Van Cornelis Chastelein, Ordinaris Raad 
van Nederlands India'. Inderdaad was Cornelis tot 
zijn dood gewoon lid van de Raad van Nederlands 
Indië. In het boek staat slechts een erg kleine 
illustratie van dit mooie herdenkingsstuk. Daarom 
toon ik u hierbij een grotere duidelijke afbeelding 
van de centrale allegorische voorstelling op het 
dienblad. Cornelis Chastelein ligt op zijn graftombe, 
met zijn familiewapen op de voorzijde. Op een wolk 
linksboven hem ligt de gevleugelde Vader Tijd, met 
een eveneens gevleugelde zandloper en een zeis. 
Links staat een meisje. Met haar linkerhand biedt 
zij bloemen aan en met haar rechterhand wijst zij 
op de landgoederen. Rechts staat De Dood, leunend 
op een spade. 

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

Gedeelte zilveren 

herdenkingsdienblad

Collectie 

Gemeentemuseum 

Den Haag
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kleine OOSt 34 en 36

De straat
Het Kleine Oost is ontstaan tijdens de uitbreiding 
van de stad vanaf 1576 in oostelijke richting. 
Daarvoor was de straat onderdeel van de 
Schellinkhouterdijk en bevond deze zich buiten 
de stadswallen. Vanaf de bouw van de Nieuwe 
Oosterpoort (1578) bevindt de straat zich tussen 
de Nieuwe en de Oude Oosterpoort (gebouwd 
in 1511 en gesloopt in 1819). Op de kaart van 
Blaeu uit 1649 wordt de straat dan ook 'Tusschen 
d'Oosterpoorten' genoemd. De straat werd ook wel 
aangeduid als Oosterstraat of Klijn Oost. In 1888 
werd de naam Kleine Oost per raadsbesluit officieel 
vastgesteld. 

De panden
De panden aan het Kleine Oost, en dus ook de 
huidige nummers 34 en 36, zijn in de loop der 
jaren een aantal keren vernummerd. De panden 
hebben daardoor lange tijd de nummers 22 en 
24 gehad. Om verwarring te voorkomen zal in 

angelique Hendrikx

De werkgroep Hoorn, Huizen, Straten, Mensen 
doet onderzoek naar de bouwgeschiedenis van 
panden in de binnenstad van Hoorn. Naast de 
bouwgeschiedenis is de bewoningsgeschiedenis  
vaak net zo interessant: wie hebben er allemaal 
gewoond en waar hebben zij het pand voor gebruikt. 
Kleine Oost 36 is, samen met buurpand Kleine 
Oost 34, een pand met een rijke geschiedenis.  
De twee panden zijn gedurende de afgelopen eeuwen 
diverse malen met elkaar verbonden geweest. 
Dankzij ondernemende en vooruitstrevende 
eigenaren en gebruikers valt er veel over deze twee 
panden te vertellen. In dit artikel kunt u eerst iets 
lezen over de straat en de bouwgeschiedenis van 
de twee panden. Daarna komt een aantal markante 
bewoners aan bod en de verschillende functies die 
zij de twee panden hebben gegeven: van grutterij 
tot illegale telefooncentrale en het kloppende hart 
van de vrouwenbeweging in Hoorn. 

Kleine Oost 36 

(links) en 34
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kleine OOSt 34 en 36

dit artikel de huidige nummering aangehouden 
worden. 
Het is helaas onmogelijk om erachter te komen hoe 
de allereerste huizen op deze plek eruit hebben 
gezien. Op de kaart van Blaeu zijn alleen wat 
oranjekleurige daken te zien. Wel zijn hier en daar 
wat aanwijzingen te vinden in verkoopaktes en 
bouwvergunningen. Zo wordt in de verkoopakte 
uit 1740, waarbij Kleine Oost 36 voor f 828,00 
overgaat van Pieter Vlaar naar Dirk Messchaert, 
gesproken over 'een huis, bestaande uit twee 
woningen onder 1 dak, met erf.' 
Op 20 januari 1987 wordt in het register van 
gemeentelijke monumenten het pand Kleine 
Oost 36 als volgt omschreven: 'woonhuis met 
midden 19e eeuwse lijstgevel, op vlucht gebouwd 
(beroofd van top). Afgewolfd zadeldak. Gepleisterd 
met afwijkend groevensysteem (smalle en 
brede horizontale banen). Onderpui 2 vensters 
(negenruiters) en deurpartij (deur is 19e eeuws 
gestileerde kussendeur). Eenvoudige maar goed 
passende gevel in de straatwand (rechts van vroeg 
18e eeuwse klokgevel 'de Tulp', Kleine Oost 26 
(38). 

Eigenaren en gebruikers
De eerste keer dat we Kleine Oost 36 in de 
archieven tegenkomen, is in een aantekening in het 
register van de 80e penning (belasting bij verkoop). 
Na de aankoop door Dirk Messchaert 1687-1752) 
blijven de panden lange tijd in handen van de 
familie Messchaert. Ze gaan over naar zijn zoon 
Nicolaas en daarna komt het gehele bezit in handen 
van kleinzoon Izaak (1772-1829). De stamboom 
van de familie Messchaert is terug te vinden op 
de website Westfriese families van het Westfries 
Genootschap. 
Gedurende de jaren weet de familie Messchaert 
hun bezit aardig uit te breiden. Kleine Oost 34 is 
ingericht als grutterij. Ook het daarnaast gelegen 
pand, het huidige nummer 32, is in hun bezit en is 
in gebruik als pakhuis.
Aan de achterzijde van dit pakhuis staat een 
wagenhuis. Achter het huidige nummer 38, het 
huis met de gevelsteen met een afbeelding van een 
tulp, heeft de familie Messchaert een perceel in 
bezit waarop een stal staat. Ook aan de overzijde 
van de straat bezit de familie een pand dat als 
pakhuis wordt gebruikt. 
Als Izaak Messchaert op 1 september 1829 
overlijdt in zijn huis aan het Kleine Oost 36 
wordt op verzoek van zijn weduwe Geertruide 
de Wit een inboedelbeschrijving opgemaakt. 

In de door notaris Boldingh opgemaakte akte 
wordt per vertrek nauwkeurig opgenoemd wat er 
allemaal in het pand aanwezig is, van een 'Saksisch 
theeservies tot eenig pottegoed', tot de 'slaapmuts 
en schilpadde snuifdoos' aan toe. Ook de inhoud 
van de pakhuizen, het wagenhuis en de stal wordt 
omschreven. In één van de pakhuizen vinden 
we onder andere '9 mud haver, 6 mud grauwe 
erwten en 1 mud paarse bonen'. In een ander 
pakhuis een 'half mud kanariezaad en acht mud 
tarwe'. Ook staan in dit pakhuis een 'wagen met 

toebehoren en een arreslede met kleed' opgeslagen. 
In de stal vinden we geen dieren maar alleen 
wat 'stalgereedschap en een stel tuigen'. Het vee, 
bestaande uit zeven koeien en drie paarden, staat 
'op een stuk land, gelegen aan de Stadsingel te 
Hoorn, door den overledene in huur gebruikt'. 
Waar dit stuk land aan de Stadsingel precies 
gelegen heeft, blijft onbekend. De geschatte waarde 
van alle genoemde voorwerpen wordt overal keurig 
bij vermeld en opgeteld waarbij het uiteindelijke

De verkoopakte uit 1740, 
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in de rode cirkel
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bezit uitkomt op f 3.294,15. Daarnaast hebben 
de erfgenamen nog een vordering van f 180,-- 
op de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
en nog een van f 17,00 op de 'Bestuurderen der 
Mennoniete Kerk te Hoorn'. Maar… ook wordt 
aan het einde van de inboedellijst vermeld dat 
'de zelve daarentegen verschuldigd is aan diverse 
personen wegens geleenden gelden de Somma van 
zestienduizend tweehonderd vijftig guldens, met de 
daarop verschenene interessen'. Voor wie het leuk 
vindt is de volledige inboedellijst terug te vinden in 
het Hoorns Documentatie Systeem (HDS, zie kader 
aan het slot van dit artikel). 
Na verkoop door de nazaten van de familie 
Messchaert komt Kleine Oost 36 in het bezit van 
diverse opeenvolgende eigenaren. In het HDS is 
een volledige lijst te vinden met hun namen. De 
eerstvolgende gedenkwaardige eigenaar is Johannes 
Albertus Iepenga; hij koopt Kleine Oost 36 in 
1947. Jo Iepenga is dan ook al in het bezit van 
Kleine Oost 34. In dit laatstgenoemde pand heeft 
hij een koperslagerij en hij schaft nummer 36 aan 
ten behoeve van de uitbreiding van zijn bedrijf. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevindt zich op 
nummer 34 een illegale telefoon- en afluisterpost 
van het verzet, beter bekend als Post Poddie. De 
eerste telefoon- en afluisterpost bevindt zich in de 
poortwoning boven de Oosterpoort. Maar naarmate 
de oorlog vordert, wordt het hier steeds drukker 
en gevaarlijker en is uitbreiding en verplaatsing 
noodzakelijk. Besloten wordt om een tweede post 
in te richten achterin het huis van Jo Iepenga aan 

het Kleine Oost 34. De post krijgt de naam Post 
District Drie, oftewel Post Poddie. Deze bevindt 
zich in een geheel geluiddicht gemaakte bijkeuken 
achter een daarvoor speciaal opgetrokken blinde 
muur. De post is via een ondergrondse gang en 
twee luiken te bereiken. In Kwartaalblad 2012-
2 staat een uitgebreid artikel over deze illegale 
telefoon- en afluisterpost.

Het Vrouwenhuis
In 1978 komt het Kleine Oost 36 samen met 
nummer 34 in het bezit van de gemeente Hoorn 
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twee borstrokken t.w.v. 

een gulden vijftig cents 

en drie onderbroeken 

t.w.v. twee guldens te 

vinden zijn, WFA

Uitsnede van de 

kadasterkaart van 1832 

met de bezittingen van 

Izaak Messchaert (1772-

1829): 1119 in gebruik 

als grutterij, 1119A in 

gebruik als stal, 1120 

in gebruik als grutterij, 

1121 in gebruik als 

pakhuis, 1122 in gebruik 

als wagenhuis. Aan de 

overzijde van het Kleine 

Oost: 1129 in gebruik 

als pakhuis, 1123 in het 

bezit van Dirk Helleman. 

Dirk Helleman is 

getrouwd met Johanna 

Messchaert, de dochter 

 van Izaak Messchaert 

uit diens 1e huwelijk. 

De kaart is uit 1823. Het 

Kadaster start in 1832, 

maar de kaarten zijn 

ouder
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waarop de beide panden worden verbouwd tot 
het Vrouwenhuis. Tijdens de emancipatiegolf die 
Nederland eind jaren zestig van de vorige eeuw 
overspoelt, wordt Hoorn niet overgeslagen, al 
spoelt de golf hier wel wat later aan. Pas begin 
1976 komt een aantal vertegenwoordigers van 
vrouwengroeperingen bijeen met het doel een 
permanente vrouwenopleiding op te zetten. Uit 
dit initiatief wordt uiteindelijk de vrouwenschool 
geboren. Bij de cursussen die speciaal voor vrouwen 
worden georganiseerd, ligt de nadruk op de rol van 
de vrouw in de maatschappij. De vrouwenschool 
krijgt een lokaal in het Vormingscentrum Noord-
Holland Noord aan de Draafsingel (de voormalige 
gemeentelijke ULO), maar al snel krijgen de 
vrouwen de behoefte aan een eigen ruimte en 
wordt de Stichting Vrouwenhuis opgericht. Na wat 
gelobby bij de gemeente krijgt het Vrouwenhuis in 
januari 1977 de beschikking over drie geschakelde 
houten barakken aan de Van Dedemstraat. Vanaf 
mei dat jaar is dit dan ook het officiële adres van 
het Vrouwenhuis. Helaas worden de barakken 
nog geen vier maanden later bijna geheel door 
brand verwoest. Na het vinden van lucifers op 
verschillende plaatsen en het bekladden van 
een muur met de leus 'Mannen mogen hier niet 
naar binnen' wordt wel duidelijk dat de brand is 
aangestoken. De vrouwen vragen de gemeente om 
een nieuwe plek, maar het lijkt alsof men in het 
stadhuis hier letterlijk niet nogmaals zijn vingers 
aan wil branden. Na een kleine (illegale) tussenstop 
aan het Keern en onder druk van de in de 
verkiezingen van 1978 gedane beloften krijgt het 
Vrouwenhuis uiteindelijk de beschikking over de 
zojuist door de gemeente aangeschafte panden aan 
het Kleine Oost 34 en 36. Er wordt zelfs een potje 
beschikbaar gesteld om 

de panden geschikt te maken voor de activiteiten 
die door het Vrouwenhuis georganiseerd worden. 
De nieuwe huisvesting en het extra geld bieden 
het Vrouwenhuis de mogelijkheid om het 
activiteitenprogramma te vernieuwen en verder uit 
te bouwen. Enkele van deze nieuwe initiatieven zijn 
het vrouwencafé, het vrouwengezondheidscentrum 
en de vrouwentelefoon. En zo wordt er door 
het Vrouwenhuis een nieuwe en vooruitstrevende 
geschiedenis aan de panden toegevoegd.
Begin jaren negentig wordt het Vrouwenhuis 
getransformeerd in het multiculturele 
emancipatiecentrum Salto. Dit centrum is breder van 
opzet met een meer divers emancipatorisch bereik. 
In 2002 wordt de organisatie Salto opgeheven en 
worden Kleine Oost 34 en 36 ontmanteld door de 
gemeente Hoorn. 
Sinds 2008 zijn de panden in het bezit van de heer 
R. van der Gulik. De panden worden verbouwd en 
vormen, als alles klaar is, een combinatie van wonen 
en werken. Kleine Oost 36 wordt het woonhuis en 
op nummer 34 komt een antiekwinkel. Hoewel 
niet veel originele details meer aanwezig zijn, wordt 

Plattegrond van Kleine 

Oost 34 (22) met 

achterin Post Poddie. 

De twee kleinere 

vakken rechts met 

daarin de letter 'L' 

zijn de twee luiken 

waardoor men via de 

ondergrondse tunnel 

onder de valse muur 

door kon

Een kwartetspel 

gemaakt door het 

Vrouwenhuis om zo 

de diverse activiteiten 

financieel te 

ondersteunen 
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Hier is alles
gewoon,

dat spreekt

Hoorn in de

Tweede Wereldoorlog

Egbert Ottens

…

Egbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert OttensEgbert Ottens

BESTEL NU!
Prijs bij voorintekening slechts €26,95

Voor wie meer wil weten:
kijk ook eens in het Hoorns Documentatie Systeem. Hierin is veel informatie te vinden over diverse 
panden in Hoorn: https://www.oudhoorn.nl/hds/
In de stratenrubriek vindt u onder het kopje 'Kleine Oost 34-36' allerlei aanvullende informatie zoals 
onder andere een lijst met jaartallen van de opeenvolgende eigenaren, de volledige inboedellijst zoals 
die in 1829 door notaris Boldingh is opgemaakt en in de bijlage diverse krantenartikelen met betrekking 
tot het Vrouwenhuis.
In de Beeldbank zijn diverse foto's te vinden van Kleine Oost 34 en 36, 
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl

Tijdens de officiële 

opening van het 

emancipatiecentrum 

Salto serveren de 

wethouders J. Schaper 

en J. Broekman koffie 

en thee, PSBB/VOH

de renovatie wel met oog voor historie gedaan. 
Zo heeft de heer Van der Gulik bijvoorbeeld een 
paar prachtige oude houten balken uit Duitsland 
gehaald en deze hergebruikt in zijn pand. Dus naast 
bijzondere antieke spullen in de winkel is ook in 
het pand zelf het nodige moois te zien.
 

Voor de bronnen wordt verwezen naar de website 
van Oud Hoorn

In november 2019 komt 'Hier is alles gewoon, dat 
spreekt…' uit. Egbert Ottens, neemt ons mee op een 
lange reis door zes duistere jaren waarvan de vooraf-
schaduwing al voor de oorlog zichtbaar en voelbaar 
is als Hoorn weer garnizoensstad wordt. Het boek 
beschrijft hoe de bezetter geleidelijk aan de duim-
schroeven aandraait, het leven van gemeenschap en 
inwoners ontregelt en hoe na Dolle Dinsdag en de 
Spoorwegstaking de omstandigheden nog zwaarder 
worden. Aandacht wordt besteed aan de vervolging 
van de Joden, de Arbeitseinsatz, de zorg voor onder-
duikers en de Hoornse knokploeg, de illegale pers, 
de liquidaties, de Binnenlandse Strijdkrachten, de 
bevrijding, het Militair Gezag en de situatie daarna, 
als het leven zich weer tracht te hernemen. 

Voorinschrijving
Het boek is rijk geïllustreerd en wordt in een kloek 
formaat van 24 x 30 cm uitgegeven. Het zal ca. 
420 pagina’s tellen. De prijs is e 34,95. In de voor-
verkoop, tot 1 november 2019, bedraagt de prijs             
e 26,95. Om hier gebruik van te maken, dient u het 
formulier op de website van Vereniging Oud Hoorn 
www.oudhoorn.nl in te vullen. 

'Hier is alles gewoon, dat spreekt...' Hoorn in de Tweede Wereldoorlog
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StadSbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaaP van der HOut

Achter de Vest: kappen oude 
iep naast de Mariatoren
De laatste jaren is de aandacht en de 

waardering voor het bomenbestand van-

uit de gemeentelijke geledingen toegeno-

men. Bij het kappen van bomen lijken 

feiten en emoties elkaars tegenstellingen. 

Emoties zijn ook feiten en dus tellen ze 

mee bij elke afweging. Desalniettemin 

moeten er soms bomen gekapt worden 

omdat ze zeer slecht zijn. In dit geval gaat 

het om een monumentale 158 jaar oude 

iep (Ulmus Hollandica Belgica). Deze iep 

staat op de vestingwal van Achter de Vest 

naast de Mariatoren. Onderaan de stam 

zit een grote holte, die ook al een keer 

in brand is gestoken. BTL Bomendienst 

heeft onderzoek gedaan naar de levens-

kansen van de boom. Om de kwaliteit 

van het omringende hout te kunnen 

bepalen zijn rondom de stam sensoren 

aangebracht, waarna met een geluids-

tomograaf een digitaal beeld van de 

aantastingen is gemaakt. Bijgaand plaatje 

toont een dwarsdoorsnede van de stam 

een klein stukje boven het maaiveld. Het 

beeld is schokkend, het is een wonder 

dat de boom er nog staat. De kleur blauw 

vertegenwoordigt de holle ruimte onderin 

de stam, het gezonde hout is bruin van 

kleur. Rood/roze heeft betrekking op 

verrot hout en het groen gekleurde hout 

is reeds aangetast. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat bij een gezonde boom 1/3 

van de omtrek van de stamvoet mag ont-

breken. BTL Bomendienst heeft daarom 

geadviseerd om deze iep de te kappen. 

Dit advies is door de monumentencom-

missie overgenomen. Tegelijk heeft de 

commissie het college geadviseerd om 

over te gaan tot herplanten met een forse 

boom met een diameter die aanzienlijk 

groter dan de voorgestelde 10 cm.

'Hier is alles gewoon, dat spreekt...' Hoorn in de Tweede Wereldoorlog
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Achter op 't Zand 12
Uitbreiden van de woning door het ver-

lengen van de kap. De aanbouw wordt 

voorzien van een houten topgevel. 

Dubbele Buurt 38
De aanvraag betreft de verbouwing van 

de begane grond in verband met de trans-

formatie van pakhuis tot woning. Een 

deel van de bebouwde ruimte wordt weer 

open gemaakt. De monumentencommis-

sie waardeert de poging om aan te sluiten 

bij het beeld van 1913, het plan behoeft 

nog enige aanpassing.

Gouw 7
Dit betreft de aanvraag voor een dub-

bele reclamevoering op de gevel. De 

reclame wordt in losse letters op de gevel 

geplaatst, boven de ramen van de begane 

grond, aan weerszijden van de ingangs-

partij. Het pand kent een hoge monu-

mentale waarde en is één van de iconen 

in de stad. De uitingen voldoen niet aan 

de richtlijnen voor monumenten en de 

beschermde binnenstad. Hierin wordt 

gesproken van uitstraling, karakter en de 

beleving van Hoorn. De kwaliteit van de 

bestaande gevel mag niet worden aange-

tast. De nota gaat uit van versterking van 

het beeld.  

Sloop schoolgebouw Nieuwe 
Noord
Tussen de Ramen en het Nieuwe Noord 

staat het oude gebouw van de 1e 

Burgerschool voor jongens. Het gebouw 

wordt gesloopt tegelijk met de laagbouw 

van V&D om plaats te maken voor een 

serie appartementen. Het karakteristieke 

schoolgebouw uit het begin van de vorige 
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eeuw is ontworpen door de bekende 

gemeentearchitect Van Reijendam. Het 

gebouw had geen beschermde status 

op basis waarvan herstel kon worden 

afgedwongen. De planontwikkeling is 

begonnen toen de bouwcrisis nog in 

volle gang was, geen handig tijdstip om 

ontwikkelaars onder druk te zetten. De 

monumentencommissie is onlangs met 

mij op locatiebezoek geweest; de foto's 

getuigen daarvan.

Nieuwe Noord 24
Het plan betreft het uitbreiden van het 

pand middels een kapverlenging aan de 

achterzijde en het volledig in gebruik 

nemen als woning. Het pand was voor-

heen in gebruik als winkel. Het plan 

behoeft nog enige aanpassing zo zijn in 

het beschermde stadsgezicht openslaande 

deuren op de begane grond aan de open-

bare weg niet wenselijk.   

Nieuwstraat 5
Betreft het wijzigen van de voorgevel, er 

wordt een nieuwe entree gemaakt en een 

glazen pui. Dit plan is door de monu-

mentencommissie positief beoordeeld met 

dien verstande dat er ter plaatse van het 

glas een plint van minimaal 20 cm hoog 

moet worden toegepast.

Uitbreiding Stoomtram
Het betreft hier een plan voor uitbreiding 

van de werkplaats. Het nieuwe bouw-

volume is hoger dan de naastgelegen 

werkplaats. Het ontwerp kent een stoere, 

gedeeltelijk transparante, uitstraling. Het 

dak wordt voorzien van zonnepanelen 

waarmee een zogenaamd shed dak wordt 

gesuggereerd. Na wat aanpassingen was 

de monumentencommissie zeer ingeno-

men met het plan.  

Wijdesteeg 911
Het ombouwen van pakhuis tot een 

woning. De bestaande gevelopeningen 

worden gebruikt voor de nieuwe vensters 

en deuren. Het plan voldoet niet aan het 

bestemmingsplan. Volgens de monumen-

tencommissie heeft het ontwerp van de 

gevel onvoldoende kwaliteit en past daar-

door niet in het Beschermde Stadsgezicht. 

Wordt vervolgd.
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vOOrjaarSledenvergadering 2019

Verslag voorjaarsledenvergadering d.d. 17 april 
2019 in de Oosterkerk te Hoorn

matt wever, SecretariS

Aanwezig 56 leden, afbericht 9 leden 

1. Welkomstwoord van de voorzitter Jaap van 
der Hout
De voorzitter heet een ieder van harte welkom in 
de Oosterkerk

2. Algemene mededelingen en actualiteiten
De voorzitter noemt de namen van Frans Zack, 
Frans Kwaad en Gerrit Tool die ons de afgelopen 
periode zijn ontvallen en de vele activiteiten die zij 
voor de vereniging verricht hebben. Hij vraagt de 
vergadering om een moment van stilte om hen te 
gedenken.
Onze huidige penningmeester Paula Lieshout heeft 
aangegeven haar functie over te dragen. 
De ledenexcursie gaat dit jaar naar Edam.

3. Bestuurswijzigingen
Jelly Drijfhout is herkiesbaar en wordt onder 
applaus herbenoemd.
Wim Oussoren treedt af en zal worden waargenomen 

door Henk Sas.
De voorzitter bedankt Wim voor de vele jaren die 
hij actief geweest is en trakteert Wim en zijn eega 
op cadeaus en bloemen
Nieuw bestuurslid Anja Morit (o.a. 
vertegenwoordiging gidsen) wordt voorgesteld en 
benoemd.

4. Verslag ledenvergadering oktober 2018
Verslag wordt goedgekeurd

5. Jaarverslag 2018
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de 
secretaris

6. Jaarrekening
De penningmeester legt uit dat bij de VOH een 
klein positief resultaat is behaald, mede door het 
vrijvallen van de jubileum reserve.
De Stichting Monumenten Oud Hoorn (SMOH) 
heeft een investering gedaan voor groot onderhoud.

7. Verslag financiële commissie.
Jeroen van Miert stelt de vergadering voor decharge 
te verlenen, hetgeen met applaus wordt bevestigd.

8. Begroting 2019
Piet van Iersel: constateert grote verschillen en ziet 
een negatieve begroting. 
Paula verwacht voor volgend jaar het verlies zoveel 
mogelijk te beperken.
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Rob Faber: Is het eigen vermogen wel gegarandeerd? 
De penningmeester heeft het vermogen bij 
verschillende banken ondergebracht, zodat geen 
risico wordt gelopen.
Rob Faber: Kortlopende vordering VOH?
Paula legt uit dat dit een interne betaling is die de 
VOH nog aan SMOH moet voldoen. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat men grote 
verschillen ziet en een negatieve begroting.
De voorzitter bedankt Paula voor de opstelling van 
de begrotingen en de antwoorden.

9. Rondvraag
Albert de Graaf vraagt of er rekening wordt 
gehouden bij een nieuwe locatie met de 
rolstoeltoegankelijkheid?
Jaap van der Hout antwoordt dat hier rekening mee 
wordt gehouden.
Opmerking Albert de Graaf: Oud erelid Kerkmeijer 
meldde indertijd dat bij de oprichting van Oud 
Enkhuizen de monumenten in Enkhuizen niets 
voorstelden t.o.v. Hoorn.

Kees van Louvezijn vraagt of er misschien leden 
van VOH vrijwilliger bij de stichting Kaap 
Hoornvaarders willen worden.

10. Pauze

11. Lezing aan 'De restauratie van Grote Oost 10'. 
Een lezing over de praktijk van de restauratie en 
hoe we tegenwoordig op een duurzame wijze onze 
monumenten op de toekomst voorbereiden door 
Boudewijn van Langen van TPAHG architecten.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt Boudewijn van Langen voor 
de boeiende lezing over de problemen die de 
veranderende maatschappij stelt en waarin keuzes 
moeten worden gemaakt om waardevol erfgoed 
met geheel andere ogen te bekijken.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen 
een prachtig voorjaar en zomer.

vOOrjaarSledenvergadering 2019

zeeFdrukken Oud HOOrn

In de winkel van Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, is 
nog een aantal zeefdrukken te koop, met als onderwerp één van de 
rijksmonumenten waar Oud Hoorn eigenaar van is: Onder de Boompjes 
8, Schoolsteeg 7, Breed 12 en Onder de Boompjes 21-22. De kunstwerken 
zijn vervaardigd door gerenommeerde Hoornse kunstenaars: Thea van 
Lier, Arie de Jong, J. Christiaan Heydenrijk en Peter de Rijcke. De prijs 
per zeefdruk bedraagt e 50,-. Op de website van de vereniging onder het 
lemma ‘winkel’ kunt u een beeld van de vier kunstwerken krijgen. Daar 
staat ook een beschrijving van deze monumenten en de wijze waarop deze 
panden in het bezit van Vereniging Oud Hoorn zijn gekomen. Misschien 
een mooi geschenk voor de komende feestdagen.

Peter de Rijcke, Onder 

de Boompjes 21-22
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De Parkschouwburg

In 1839 opent Lodewijk Dankelman 
een Koffiehuis aan het Achterom. 
Een aantal jaren later bouwt hij in 
zijn zeer uitgestrekte achtertuin een 
kolfbaan die hij ook geschikt maakt 
voor toneeluitvoeringen. Hij noemt 
het 'Het Park'. De zaken gaan goed 
en eind negentiende eeuw wordt het 
verbouwd tot hotel en kan men er 
dineren.
In 1920 kopen Piet en Jan Veer 'Het 
Park' voor f 44.000,-. Zij bevelen 
de locatie aan voor vergaderingen, 
verkopingen en boelgoederen. Voort-
aan worden hier de Zaadbeurzen 

gehouden. In de oorlog wordt 'Het 
Park' gevorderd door de Duitsers. 
De gemeente koopt in 1953 de loca-
tie en er vinden weer verbouwingen 
plaats.
Eind 1969 is de officiële opening van 
Schouwburg 'Het Park' aan de Wes-
terdijk.
In 2003 speelt de vraag: verbouwen 
of verhuizen? Er wordt een nieuwe 
plek gevonden aan het begin van 
de Westerdijk op de plek waar het 
'Witte Badhuis' heeft gestaan.
Het oude 'Park' wordt gesloopt en 
blijft jarenlang een braakliggend 
terrein. De Horinezen noemen het 
al snel het gat van Hansen, naar de 

toenmalige wethouder.
Een beleggingsmaatschappij ziet 
brood in de locatie en laat een plan 
ontwikkelen voor appartementen en 
een supermarkt, onder de naam 'La 
Parisiene'. De gemeente aarzelt en 
uiteindelijk gaat het plan niet door. 
Jarenlang blijft het een open gat 
aan de dijk. Maar er komen nieuwe 
plannen. Architect Ton van der Laan 
ontwerpt 10 luxe dijkwoningen. De 
gemeente gaat akkoord. Er komt een 
prachtig, groot, hagelwit complex. 
Als het klaar is hebben de Horine-
zen er al snel een naam voor. In de 
volksmond wordt het bouwwerk 'Het 
Klooster' genoemd.
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