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Jaap van der Hout 

Groen en kwaliteit is een twee-eenheid in een leefbare stede-
lijke omgeving. Steden en hun parken hangen nauw samen 
wanneer we het over de identiteit van een stad hebben. 
Wat zouden Amsterdam en ‘Nieuw Amsterdam’ zijn zonder 
het Vondelpark of het Central Park, of Hoorn zonder het 
Julianapark. Groen draagt niet alleen bij aan de identiteit 
van een stad maar draagt ook bij aan de visuele kwaliteit 
van de stedelijke omgeving, ons welbehagen; het filtert de 
lucht, zorgt voor afkoeling op warme dagen en zorgt voor 
veel vormen van recreatieve mogelijkheden. Wanneer u ook 
wel eens verdwaalt binnen onze beeldbank valt het op hoe 
groen onze binnenstad was in het verleden. De foto’s tonen 
stadsgezichten met veel en vooral grote volwassen bomen. 
Daarnaast kenmerken de nieuwbouwwijken rond de binnen-
stad zich door hun groene karakter. Al dit groen draagt bij 
aan de huidige kwaliteit en imago van onze stad. 

Nu Hoorn voor een verstedelijkingsopgave staat, de stad 
moet stadser, hoort het groene imago van de stad een 
belangrijk onderdeel te vormen van deze verstedelijkings-
opgave. Binnen de landelijke discussie rond stedenbouw 
en architectuur is dit één van de meest besproken opgaves 
rond het thema verstedelijking. Ook Joris van Alkemade, de 
Rijksbouwmeester, brak hiervoor een lans tijdens een recente 
uitzending van Zomergasten. In de verschillende reacties van 
onze vereniging aan ons gemeentebestuur hebben we dan 
ook aangedrongen op ruimtelijke kwaliteit op basis van een 
groene woonomgeving. Binnenstedelijke verdichting op basis 
van een leefbare groene opgave, is een lastige opgave omdat 
dit per project maatwerk vraagt op basis van een gedegen 
visie voor de stad. De gemeente werkt op dit moment aan een 
dergelijke visie, in het kader van de nieuwe omgevingswet.

Ruimtelijke kwaliteit kan ook ontstaan op plekken waar we 
dat niet verwachten. Neem bijvoorbeeld het Westfriese Hof, 
jarenlang een plek in de stad met een wat mindere ruimte-
lijke kwaliteit. Bij eerste renovatie is de buitenruimte sterk 
verbeterd terwijl van de bakstenen gebouwen door de isolatie 
aan de buitenzijde de architectonische kwaliteit sterk in kwa-
liteit afnam. Nu, na het laatste schilderwerk, is de ruimtelijke 
kwaliteit sterk toegenomen. De kleuropbouw en de accenten 
met de huisnummers aan de zijde van Westfriese Hof zijn een 
sterke verbetering. De gevelbeschildering aan de zijde van de 

Liornestraat overstijgt de kwaliteit van de plek en voegt een 
meerwaarde aan de stad toe. Op pagina 136 e.v. wordt meer 
aandacht besteed aan dit opmerkelijke project. We mogen 
hopen dat dit project een opmaat is voor de kwaliteit van de 
verstedelijkingsopgave die we als stad tegemoet gaan zien.

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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Intro

En dan ben je zomaar ‘opeens’ de nieuwe hoofd- en eindredacteur van het fraaie kwartaalblad 
van Oud Hoorn. Het blijft verwonderlijk hoe dingen soms lopen. Al jaren ben ik lid van Oud 
Hoorn, koop ik publicaties over onze stad en kijk en lees ik met genoegen het ‘clubblad’ van 
de vereniging. Ik heb weleens bedacht dat als ik zou stoppen met werken ik wel iets zou willen 
betekenen voor Oud Hoorn. De appel valt niet ver van de boom, dat zal daar wel mee te maken 
hebben. Vader Herman was tijdens en na zijn werkzame leven actief betrokken bij Oud Hoorn 
en ik bezit natuurlijk zijn genen. Mijn zus Karin is daar ook al mee behept, zij schrijft het bul-
letin van de KBO vol én spant zich in voor Oud Hoorn bij de afdeling educatie.

In het voorwoord van voorzitter Jaap van der Hout in het laatst verschenen kwartaalblad werd 
een redacteur gevraagd omdat Egbert Ottens na jaren trouwe dienst zijn functie nu echt had 
neergelegd. Omdat ik mijn werkzame leven na 43 jaar onderwijs zou gaan afsluiten en omdat ik 
graag iets wilde doen dat zou aansluiten bij mijn interesses en kwaliteiten, was het bericht van 
Jaap wel erg mooi. Zeker ook omdat Ron Dol werd genoemd die namens het bestuur de taak 
had gekregen om een vervanger te vinden. Ron ken ik niet alleen als de neef van mijn vrouw 
maar ook van theatergezelschap Op Roet, dus waarom niet meteen contact gezocht? Twee weken 
later zat ik onwennig bij mijn eerste redactievergadering…

Hoewel het bijna een schier onmogelijke taak lijkt Egbert te vervangen, zal ik mijn uiterste best 
doen de hoge kwaliteit van het kwartaalblad te waarborgen. Het zal vast anders worden, maar de 
insteek blijft natuurlijk om de leden van Oud Hoorn mee te nemen in de vroege en latere historie 
van Hoorn. Hoewel ik er niet mijn hele leven gewoond heb (64 jaar geleden in de Zaanstreek 
geboren) voel ik mij nauw verbonden met de stad. Vanaf 1964 woon ik in West-Friesland (Hoorn, 
Zwaag en nu Blokker) en heel veel van mijn bezigheden zijn verbonden met Hoorn. Vooral als 
muziekdocent aan Werenfridus en Oscar Romero en als dirigent van verschillende Hoornse koren. 

Genoeg over mijn achtergrond, ik ga vooruit kijken. Ik hoop dat u de komende jaren het kwar-
taalblad met evenveel plezier zal bekijken en lezen als ik (en u?) jarenlang gedaan heb.

Arnoud Lansdaal
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1581 en voltooide het project in 1598. Een aantal 
inwoners van de stad nam in 1595 het initiatief om 
aan de singel tuinen aan te leggen. Aanvankelijk 
hield het stadsbestuur de aanleg van de tuinen 
tegen omdat deze te dicht bij de stad lagen (bin-
nen het schootsveld), maar uiteindelijk gaven ze 
toch hun goedkeuring. De tuinen betroffen vooral 
boomgaarden en leverden onder andere peren, 
appels, kersen en druiven op. Een deel van de oogst 
zal ongetwijfeld voor de markt zijn bestemd. Profijt 
en plezier gaan bij de tuinen hand in hand. 

Na de aanleg van de singel maakte het stadsbestuur 
diverse lanen: de Venenlaan, de Drieboomlaan en 
de Tweeboomlaan. Volgens kroniekschrijver Velius 
is de Drieboomlaan in 1598 aangelegd. Hij schrijft 
dat in dat jaar de nieuwe weg is gemaakt, die men 
toen Lindendaal of Drieboomdelaan noemde, omdat 
deze met drie rijen bomen beplant was. Nog hetzelf-
de jaar zouden hier de eerste tuinen zijn gemaakt.  
Velius vermeldt dat in zijn tijd, dus begin 17e eeuw, 
de Koepoortsweg en Drieboomlaan ‘een van de 
fraaiste wandelingen die men ergens zouden kun-
nen zien’ vormden.

De singels, lanen en tuinen buiten de stadswal-
len zijn dus in het korte tijdsbestek tussen 1581 
en 1598 tot stand gekomen. Naast economische 
motieven speelde verfraaiing van de stad een 
belangrijke rol. Het resultaat is te zien op de stads-
plattegrond van Velius uit 1615. De huizen op de 
tuinen werden in die tijd vaak bewoond want we 
komen in de archiefstukken herhaaldelijk personen 
tegen die aan een van de lanen woonden. 

Tuinhuizen en zomerhuizen
Op de stadsplattegrond van Velius uit 1615 liggen 
de tuinen van elkaar gescheiden met schuttingen of 
hagen. Ze worden soms als boomgaard getekend, 
soms als boomgaard met moestuin en we zien her 
en der ook geometrische tuinen. Binnen de tuinen 
staan veel optrekjes. Hoe deze eruit zagen, weten 
we niet want geen van deze bouwsels heeft de tand 
des tijds doorstaan en er zijn geen schilderijen of 
prenten waarop ze zijn afgebeeld.
Het karakter van de bebouwing veranderde in de 
loop van de 17e en 18e eeuw sterk. De permanente 
woonhuizen verdwenen nagenoeg geheel en ver-
anderden in tijdelijke verblijfplaatsen. Dit blijkt 
uit een belastingregister van 1733: aan de singel 
en lanen is bijna geen woonhuis meer te vinden. 
Hier stonden wel eenvoudige zomerhuizen, zoals 
ze soms in bronnen worden genoemd. Dankzij de 

cHristiaan scHrickx 

Het buitenleven van de gegoede burgerij 
van Hoorn in de 17e en 18e eeuw

Een paar jaar geleden heeft woningbouwvereniging 
Intermaris aan de Drieboomlaan, Binneblijfstraat 
en Merensstraat een bouwblok van 36 nieuwe 
sociale huurwoningen neergezet. Deze nieuw-
bouw maakte het mogelijk om voor het eerst 
op een groot terrein aan de Drieboomlaan een 
archeologische opgraving uit te voeren. Deze opgra-
ving vond in 2018 plaats en het onderzoeksrapport 
is beschikbaar via de website van Archeologie West-
Friesland. 

Tuinen rond de stad
In de 16e eeuw beschikten sommige inwoners van 
Hoorn over een tuin of boomgaard. De oudste 
tuinen lagen binnen de stadswallen tussen het 
Achterom en de Westerdijk. In 1565 wordt hier 
voor het eerst een boomgaard met een zomerhuis, 
een eenvoudig verblijf voor de zomerse dagen, 
genoemd. Dit is een uitzonderlijk vroeg voorbeeld 
van een bouwwerk dat als buitenverblijf was 
bedoeld. Het tuinengebied werd te klein en de 
eigenaren ondervonden stank van leerlooierijen in 
de buurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
buitenleven zich verplaatste naar buiten de stad.

Langs de volledige landzijde van de stadsgracht 
kwam eind 16e eeuw een singel, een rij- en wandel-
weg, met bomen tot stand. Men begon hiermee in 

ZOmerHuiZen en tuinen aan de driebOOmlaan

Het bouwrijp maken 

van een groot 

terrein tussen de 

Drieboomlaan en 

Merensstraat in 2018
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oudste kadastrale kaart uit 1823 krijgen we een 
beeld van deze gebouwtjes. De meest karakteristieke 
vorm was een langgerekt rechthoekig bouwsel met 
uitgebouwde erker aan de voorzijde. Tegenwoordig 
bestaat geen enkel van die gebouwtjes meer, maar 
er bestaan wel enkele foto’s van rond 1900 waarop 
ze zijn te zien. Ze hebben houten wanden, een 
schuin aflopend lessenaarsdak en een kleine zolder. 
 
Aan de Koepoortsweg werd wel gewoond; hier 
stonden in 1733 namelijk ongeveer 25 woonhui-
zen. In het register worden aan deze weg ook 22 
‘tuinhuizen’ genoemd. Onder de eigenaren komen 
we personen tegen die tot de rijksten in de stad 
behoorden. Deze 22 tuinhuizen hadden soms fraaie 
tuinen waaraan zorg en geld werd besteed. Cornelis 
van Foreest liet bijvoorbeeld in 1730 voor meer dan 

1000 gulden zijn tuin herinrichten en besteedde 
ook 120 gulden aan het behangen van zijn speel-
huisje. De tuinen werden voor flinke bedragen 
verkocht. Deze tuinhuizen mogen we zonder twijfel 
als buitenhuizen beschouwen. Dit waren herenhui-
zen met fraai aangelegde tuinen en theekoepels. 
Een van de weinige resterende buitenhuizen is het 
pand Koepoortsweg 73, waarin nu particulier ver-
pleeghuis Martha Flora is gehuisvest. 

Centen roemt in zijn commentaar op de kroniek 
van Velius uit 1740 het fraaie karakter van de lanen. 
Hij noemt de lanen ‘een vermakelijke wandelweg’ 
en spreekt over ‘de aangename schaduw van groene 
en sierlijke lindebomen’. Op de Drieboomlaan 
waren aan beide kanten van de weg, van het begin 
tot aan het einde ‘een menigte van tuinen en lustho-

ZOmerHuiZen en tuinen aan de driebOOmlaan
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De tuinopgraving aan de Drieboomlaan
Bij de opgraving aan de Drieboomlaan is voor 
het eerst een aantal van deze tuinen met bijbeho-
rende bouwsels archeologisch onderzocht. Uit de 
opgraving blijkt dat rond 1600, kort na de aanleg 
van de laan, een of meer huizen zijn neergezet. 
Waarschijnlijk hebben we in de beginsituatie met 
twee grote percelen te maken, met aan beide zijden 
van de perceelsgrens een sloot voor de afwatering. 
Deze sloten zijn blijkens de vondsten in de eerste 
helft van de 17e eeuw gedempt. Het meest compleet 
teruggevonden 17e-eeuwse huis had een fundering 

ven.’ Hij schrijft dat de lanen ‘de schoonste en aan-
genaamste wandelwegen, die ik ooit ergens gezien 
heb’ vormen. Volgens een beschrijving van de stad 
uit 1744 waren er toen ongeveer 400 tuinen. Op 
een uitzonderlijk fraai getekende stadsplattegrond 
uit 1794, toen overigens de buitenplaatscultuur 
over haar hoogtepunt heen was, kunnen we de 
tuinen, zomerhuisjes, buitenhuizen en theekoepels 
goed zien. De kaart is gemaakt door Doesjan, een 
inwoner van de stad die de situatie dus goed kende, 
maar wellicht hier en daar ook wat fraaier deed 
voorkomen dan deze in werkelijkheid was.

De Draafsingel 

rond 1900 met

twee houten

zomerhuizen 

(collectie Westfries 

Archief)

Tekening van de

Koepoortsweg,

kijkend richting de stad, 

gemaakt door 

Cornelis Pronk

in 1727. Rechts het 

buitenhuis van de 

familie Van Akerlaken.

De brug links 

leidt naar de 

Drieboomlaan 
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van houten palen met daartussen halfsteens bakste-
nen muren. Het had een afmeting van 8,5 bij 3,5 
meter en was voorzien van een bakstenen vloer met 
een goot, wat gezien de relatief lage ligging van de 
huizen geen overbodige luxe was. Rond deze tijd of 
misschien iets later zijn nog twee huizen gebouwd, 
waarvan uitsluitend houten funderingspalen zijn 
teruggevonden. Beide waren ongeveer tien meter 
lang en drie meter breed. Alle huizen stonden met 
hun nokrichting evenwijdig aan de Drieboomlaan. 
Onduidelijk is of deze vroege huizen volledig van 
hout waren of dat het opgaand werk deels (bijvoor-
beeld alleen een plint) of geheel van baksteen was. 
Bij één van beide is afbraakpuin gevonden, met 
daarin bakstenen, plavuizen, geglazuurde golfpan-
nen en (deels beroete) wandtegels. Het huis had 
dus in ieder geval geheel of deels een plavuizen 
vloer, een dak met geglazuurde pannen en een bak-
stenen schoorsteen met betegelde schouw. Het huis 
kon dus worden verwarmd en aannemelijk is dan 
dat het was verdeeld in twee vertrekken: een keu-
ken en een kamer, met er tussenin een schoorsteen 
met aan beide kanten een schouw. 

Bij de 17e-eeuwse huizen is gebruiksaardewerk 
gevonden zoals dat bij woonhuizen gebruikelijk 
is. De bewoners waren waarschijnlijk vooral tuin-
mannen, die de tuin zelf in eigendom hadden of 
het huis huurden van een rijk persoon uit de stad. 
Dit blijkt ook uit het afval uit een van de kuilen: 
hierin bevonden zich diverse stukken aardewerk 

van goedkope kwaliteit. Toch zien we een enkele 
bijzondere vondst in deze periode. Uit een kleilaag 
die rond 1600 is opgeworpen, komt een deel van 
de schaal van een struisvogelei. Zo’n ei was een 
rariteit die bij de rijken zeer gewild was.

Opvallend is dat achter één van de tuinhuizen een 
vierkante ommuurde tuin lag. Historisch is het 
bestaan van tuinmuren bekend: ze zorgden voor 
een beschutte plaats voor fruitbomen en struiken. 
Ook een moestuin kon van een ommuring zijn 
voorzien. Tot de tuininrichting uit deze tijd beho-
ren uitsluitend eenvoudige aardewerken bloempot-
ten, die zijn gebruikt voor bijvoorbeeld het opkwe-
ken van bepaalde planten.

Uit een kuil met huishoudelijk afval van rond 
1625 komt ook snoeiafval. Dit organische afval is 
een belangrijk aandachtspunt bij tuinopgravingen 
omdat hieruit valt te achterhalen wat voor bomen 
of struiken er in de tuin stonden. Vermeldenswaard 
is in dit geval de Gelderse Roos, een struik of lage 
boom die van nature in Nederland voorkomt, maar 
in dit geval hoogstwaarschijnlijk is aangeplant. 
Enkele takjes en twijgjes zijn onderzocht en hieruit 
blijkt dat in de tuin ook druivenstruiken, zoete 
kers, meidoorn en een beuk of beukenhaag ston-
den. We hebben dus al vroeg in de 17e eeuw met 
een gevarieerde aanplant te maken.

De Koepoortsweg op 

de stadsplattegrond 

van Doesjan uit 1794 

(collectie Westfries 

Museum)
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tigste eeuw gesloopt. Zeker is dat er binnen het 
opgravingsterrein enige tijd nog een derde zomer-
huis stond, waarschijnlijk gebouwd rond 1750 en 
afgebroken rond 1800. De bakstenen funderingen 
willen overigens niet zeggen dat de opbouw ook 
volledig van baksteen was. Hoogstwaarschijnlijk 
was een houten opbouw op bakstenen voeting juist 
het meest algemeen.

Het derde zomerhuis is rond 1800 zeer grondig 
gesloopt waardoor bijna niets meer resteerde in 
de bodem. Dit is een fenomeen dat we vaker in 
Hoorn en Enkhuizen zien. Economisch ging het op 
zeker moment zo slecht dat sloop voor sommige 
inwoners een inkomstenbron was: de bakstenen 
leverden als puin voor weg- en dijkverharding nog 
iets op. Wel resteerde de bakstenen bodem van 
een waterkelder, een ondergronds bakstenen reser-
voir waarin regenwater van een pannendak werd 
opgevangen om als drinkwater te gebruiken. Deze 
waterkelder bleek zeer zwaar en constructief goed 
gefundeerd. De bakstenen bodem rustte op plan-
ken met daaronder een keurig gemaakt raamwerk 
van balken. Bijzonder is dat uit het dendrochrono-
logisch onderzoek blijkt dat bij de bouw rond 1750 
hout uit de omgeving van de Finse Golf is gebruikt, 
hoogstwaarschijnlijk uit de havenstad Narva. Dit 

Zomerhuizen
De huizen zijn in de loop van de 17e eeuw en in 
de 18e eeuw afgebroken waarna nieuwe (zomer)
huizen zijn gebouwd. Ook dit waren eenvou-
dige rechthoekige gebouwen die met hun nok-
richting evenwijdig aan de laan stonden. Van 
twee zomerhuizen was een bakstenen fundering 
aanwezig. Een van deze is nog in de 17e eeuw 
gebouwd en is rond 1760 afgebroken. De tweede 
is ergens rond 1725 gebouwd en pas begin twin-

De opgraving van de 

zomerhuizen aan de 

Drieboomlaan

in 2018

(foto Archeologie 

Hoorn)

Een van de 
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hout stond als best verkrijgbare kwaliteit te boek.
De zomerhuizen hadden soms een fraai interieur, 
wat blijkt uit de vondst van diverse wandtegels 
die hebben behoord bij een schouw met cupido-
kolommen. Dergelijke schouwen zijn typisch voor 
stadshuizen of een fraaie kamer in een boerderij. 
Het zomerhuis waarin deze schouw heeft gezeten, 
kon dus worden verwarmd en er kon worden 
gekookt. Bij de tuinhuizen zijn veel vondsten uit 
de 18e eeuw gedaan. Grotendeels zien we gewoon 
gebruiksaardewerk, waaronder ook voorwerpen 
die in verband te brengen zijn met het drinken 
van thee en het roken van tabak. Uit enkele stuk-
ken porselein en industrieel aardewerk blijkt de 
luxestatus. Interessant is ook het voorkomen van 
antieke stukken, zoals een kastkom van Chinees 
overgangsporselein uit circa 1640-1650, die in de 
18e eeuw zeker nog werd gewaardeerd. Onzeker is 
of alle voorwerpen uit de tuinhuizen komen of dat 
ook sprake is van afval uit de huizen van de eige-
naars in de stad.

Bij deze tweede generatie huizen horen ook thee-
koepels. Op de stadsplattegrond uit 1794 is te 
zien dat iedere tuin van een dergelijke theekoepel 
achter op het perceel was voorzien, al kunnen we 
ons natuurlijk afvragen of dit beeld niet mooier is 
dan de werkelijkheid. Bij de opgraving zijn achter 
op de percelen helaas geen sporen van theekoepels 
gevonden.

Arbeidershuizen
In de 19e eeuw was de status van de Drieboomlaan 
duidelijk gedaald. Op de kadasterkaart uit 1823 
kunnen we zien dat veel tuinhuizen zijn afgebro-
ken. De handel en nijverheid waren grotendeels 
ingestort en Hoorn verviel van een internationaal 
opererende stad in een regionaal marktcentrum. 
Dit verval in macht, aanzien en vermogen uitte zich 
soms heel letterlijk in afbraak. De zomerhuizen aan 
de Drieboomlaan kwamen in handen van juist de 
mindervermogenden. In plaats van fraai aangelegde 
boomgaarden en tuinen kwamen hier moestuinen 
te liggen.

De 19e eeuw heeft weinig archeologische sporen 
in de bodem achtergelaten. Het laatst resterende 
zomerhuis werd een gewoon woonhuis. Hierbij is 
afval aangetroffen van de laatste bewoner, daterend 
tussen circa 1850 en 1885. Hij was een tuinman, 
dus het grote aantal scherven van bloempotten tus-
sen het afval is niet verwonderlijk. We zien vooral 
goedkoop gebruiksgoed. Nog altijd werd Chinees 

porselein als pronkgoed gebruikt, ook al was dit 
één of zelfs twee eeuwen oud. Een van de vondsten 
is een bord van Chinees kraakporselein uit de eer-
ste helft van de 17e eeuw. Bijzonder aan dit exem-
plaar is dat het is gekramd: het is met ijzerdraad aan 
elkaar gezet nadat het is gebroken. Het verval van 
de 17e-eeuwse welstand is hier wel heel letterlijk 
aan te zien.
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nieuwe Binneblijfstraat. Al deze huizen zijn in 2018 
gesloopt en hebben nu plaats gemaakt voor nieuwe 
huizen die weer helemaal voldoen aan de huidige 
wooneisen.
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Binneblijfstraat
In 1902 kwam een groot deel van de tuin, zoals 
we die op de kaart uit 1823 zien, in bezit van 
tuinman Pieter van der Lee. In 1905 liet hij een 
huis bouwen ter plaatse van het huidige pand 
Drieboomlaan 46. In 1914 volgden nog vier hui-
zen, die nu nog bestaan (nr. 56, 58, 60 en 62). In 
1925 liet hij nog eens 20 huizen bouwen, acht aan 
de Drieboomlaan (nr. 56 t/m 70) en twaalf aan de 
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arnoud lansdaal

Met bovenstaande mededeling werd ruim veertig 
jaar geleden het kinderdagverblijf De Bazzeroet aan-
gekondigd in een bekendmaking van de Gemeente 
Hoorn. Al jaren daarvoor pleitte de werkgroep 
Kinderdagverblijf West-Friesland voor een passend 
onderkomen voor kinderopvang in Hoorn. In 1975 
kwam het onderwerp Kinderdagverblijf voor het 
eerst in een raadsvergadering. De wens werd toen 
uitgesproken dat er een kinderdagverblijf moest 
komen voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes 
jaar waarvan beide ouders werkten of studeerden. 
De tijd dat vader werkte en moeder thuisbleef voor 
de kinderen bleek voorbij. Een onderzoek in 1978 
toonde aan dat er veel belangstelling was voor een 
kinderdagverblijf, groot genoeg om een dagverblijf 
financieel mogelijk te maken. 

Benodigde subsidies 
Toenmalig wethouder Anneke van Dok (PvdA) zag 
destijds in eerste instantie geen mogelijkheid om 
aan de wens van de werkgroep Kinderdagverblijf 
West-Friesland te voldoen. De werkgroep volhard-
de echter in haar houding en langzamerhand ging 

ook de wethouder mee in de plannen. Van Dok, 
later burgemeester van verschillende gemeenten, 
lid van de Tweede Kamer en staatssecretaris van 
Economische Zaken in het eerste kabinet van Wim 
Kok, zette zich meer en meer in. Ze ging op zoek 
naar de benodigde subsidies en was zelfs bereid om 
vanuit de Gemeente Hoorn de subsidie, in afwach-
ting van de toekenning van het ministerie van CRM 
(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk), voor 
te schieten. 
Het eerste plan was om de kinderen onderdak 
te bieden in de in aanbouw zijnde wijk Risdam 
Zuid. Er werd onderhandeld met de eigenaar van 
het kantorencomplex Risdaele, maar dat leidde tot 
niets. Omdat het ook niet vlotte met de toeken-
ning van de subsidie van CRM leek de wens om 
een kinderdagverblijf te realiseren bijna onhaal-
baar. Wethouder Van Dok kreeg het uiteindelijk 
echter toch voor elkaar. In 1979 kwam de lang 
verwachte subsidie en werd een plek gevonden in 
de Gravenstraat. Het gebouw had wel wat onder-
houd nodig (een houten gebouw op een stenen 
fundering), maar kon wel worden uitgebreid met 
een naastgelegen klaslokaal. Dat de schoolarts 
spreekuur hield in dat klaslokaal was geen beletsel, 
de twee voorzieningen zaten elkaar niet direct in 
de weg.

de baZZerOet, al 40 jaar een wilde, geZOnde rakker
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In eerste instantie konden er nog geen baby’s 
terecht, maar dat veranderde snel. Kinderen van 
0 tot 6 jaar waren welkom. Er werden groepjes 
van vijf kinderen geformeerd, altijd met een vaste 
begeleidster. Hoofdleidster was de toen 31-jarige 
Ineke Slats. Kinderen konden voor minimaal twee 
hele dagen of vijf halve dagen terecht, maar meer 
kon natuurlijk ook. Het door de ouders te beta-
len bedrag werd vastgesteld naar draagkracht. 
Opvallend was dat toen al een groot aantal kin-
deren met een anderstalige achtergrond werden 
aangemeld. De kinderen verbleven graag in het 
prachtige historische pand aan de Muntstraat. Er 
werd gespeeld, gegeten, geslapen. Zelfs boodschap-
pen doen met de kinderen was een leuke bezigheid. 
Het kinderdagverblijf De Bazzeroet had zich een 
vaste plaats verworven in Hoorn.

Maar… vanuit de brandweer werd er hevige kritiek 
geleverd op het feit dat het kinderdagverblijf haar 
intrek had genomen in het pand aan de Muntstraat. 
In de krant verscheen een artikel dat de kop mee-
kreeg ‘Kinderdagverblijf voldoet niet aan de eisen’. 
Commandant Kip uitte heftige bezwaren dat de 
Gemeente een vergunning had afgegeven. Het 
gebouw was op het gebied van brandveiligheid 
toch al jaren daarvoor afgekeurd? Het was onver-
antwoord dat het kinderdagverblijf hier nu gebruik 
van maakte. De heer Kip moest er niet aan denken 
wat er gebeuren kon als er brand uitbrak. Er was 
maar een brandblusser en goede vluchtwegen 
waren niet te vinden. Deze ‘bizarre’ situatie gold 
met name voor de bovenverdieping van het monu-
mentale pand. 

Gekwalificeerde opvang 
Het team van de Bazzeroet kon zich totaal niet vin-
den in het stuk in de krant. In een Open Brief in 
dezelfde krant reageerde men als volgt. ‘Wij hebben 
als team van de Bazzeroet veel moeite met deze nega-
tieve kopij. De zaken worden negatiever voorgesteld 
dan ze in werkelijkheid zijn. Hierdoor is ook iets anders 
gaande. Door deze berichtgeving merken wij dat de 
particuliere kinderdagverblijven als paddenstoelen uit 
de grond schieten. Wij willen deze ontwikkeling voor-
komen. In deze opvang is namelijk van geen diploma 
(of wat dan ook) sprake. Ook laten daar de hygiënische 
omstandigheden te wensen over. Hopelijk heeft dit 
stukje kunnen voorkomen dat ouders aarzelen hun kind 
bij ons op de wachtlijst te plaatsen’.  In hoeverre deze 
Open Brief in de krant puur eigenbelang was van 
het team van de Bazzeroet of dat de groei van niet 
gekwalificeerde opvang inderdaad een rol speelde, 

Kleine toiletten 
De Bazzeroet bleef een jaar in de Gravenstraat 
en kon toen een honderdtal meters verderop een 
nieuwe, veel betere plek vinden. Het politiebureau 
verhuisde naar de Risdam en een deel van het 
gebouw kon in gebruik worden genomen door het 
kinderdagverblijf. Slechts drie dagen na het ver-
trek van de Hermandad trokken de leidsters met 
de kinderen in het gebouw. In die drie dagen was 
er onnoemelijk veel werk door de ouders verzet. 
Kleine toiletten van de Gravenstraat waren overge-
zet, de muren werden opgevrolijkt met tekeningen, 
de binnenplaats werd opgeknapt en bleek toen zeer 
geschikt te zijn als afgescheiden speelplaats. Tot 
grote vreugde van de kinderen bleken er zelfs nog 
politiepetten te liggen, daar werd natuurlijk driftig 
gebruik van gemaakt. Bij de start van het kinder-
dagverblijf in de Gravenstraat kwam een prachtige 
gift de kinderen ten goede, de Centrumbank in de 
Huesmolen (later VSB en Fortis) schonk 2500 gul-
den. Van dat geld werd bij de Westfriese Werkplaats 
houten speelgoed besteld dat met gifvrije verf werd 
aangeleverd. De kinderen konden zich naar harte-
lust uitleven!
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is niet meer te achterhalen… Het gebouw werd uit-
eindelijk aangepast en voorzien van brandblussers 
en goede vluchtwegen.

De vraag naar goede kinderopvang bleef groeien. 
Volgens richtlijnen van CRM moest er per 1.000 
inwoners 1 opvangplek voor een kind beschikbaar 
zijn. Hoorn groeide echter snel en telde in 1986 al 
55.000 inwoners. 55 kinderen in het fraaie pand 
aan de Muntstraat was een onmogelijkheid en 
men ging op zoek naar een ander pand. Dat werd 
gevonden op een  industrieterrein in Hoorn. Een 
nog vrij nieuw gebouw stond leeg nadat de aan-
nemer die erin zat was vertrokken naar een groter 
bedrijfspand. Dit pand voldeed meteen aan brand-
veiligheidseisen en na een kortdurende aanpassing 
waarbij ouders zich weer van hun beste kant lieten 

zien werd in 1986 dit pand betrokken. Het vijfjarig 
bestaan van de Bazzeroet werd hier gevierd. 

Inmiddels is de Bazzeroet een van de vele kinder-
dagverblijven in Hoorn, vallend onder de paraplu 
van Stichting Kinderopvang Hoorn. Het kinder-
dagverblijf is sinds 2014 aan de Berkhouterweg 
in Hoorn te vinden en heeft een geweldige natuur  
ontdektuin. Wat eind jaren zeventig op kleine 
schaal werd ingezet is geworden tot een
volwaardige vorm van kinderopvang. 
De kinderen en hun ouders zijn er maar 
wat blij mee! 

Met dank aan Lieuwe van der Velde.
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Einde tijdperk
Met het oprichten van de stichting kwam een eind 
aan een tijd waarin velen zich zorgen maakten over 
de deplorabele toestand waarin de begraafplaats 
zich bevond. Zo schreef Ton van Weel in de rubriek 
Stadsbeeld, Restauraties, Wijzigingen en Verval 
(kwartaalblad nummer 4/2005): ‘Vele grafmonu-
menten van de oude Hoornse families liggen er ver-
waarloosd bij. Snelle reactie gevraagd [..] Oud Hoorn 
pleit voor plaatsing op de gemeentelijke monumenten 
lijst’. Maar het zou nog tot 2017 duren, voordat 
het verzoek van John Lamers en vereniging Oud 
Hoorn werd gehonoreerd en het oudste deel van 
de begraafplaats de beschermde status van gemeen-

telijk monument kreeg. Tegelijkertijd werd een 
aantal bijzondere graven en graven van bijzondere 
mensen als monumenten aangewezen. Hierdoor 
werd de historische begraafplaats beschermd, maar 
het betekende wel dat voor het onderhoud moest 
worden gezorgd. Het reguliere onderhoud wordt 
nu door de gemeente gedaan, maar daarnaast wordt 
er veel werk verricht door vrijwilligers.

Rust en bezinning
Al voor de televisie-uitzending van WEEFF werd ik 

cHris HolMan

‘Het was hier misschien een tijdje een dooie boel, 
maar nu is het heel levendig’, was de eerste zin van 
WEEFF-reporter Sander Huisman  in  zijn  tv-
rapportage  over de begraafplaats aan het Keern.
In dit op 30 april jl. uitgezonden item had hij een 
gesprek met Rita Lodde-Tolenaar, een van de ini-
tiatiefnemers van de oprichting van de stichting 
Vrienden van de begraafplaats het Keern. Deze in 
2019 opgerichte stichting heeft als doel het behoud 
van deze historische begraafplaats, het bevorderen 
van de kennis hierover en het leveren van een 

bijdrage aan het aanzien en de beleving van de 
begraafplaats. Rust en bezinning zijn daarbij de 
kernwoorden. De reportage gaf een indrukwek-
kend beeld van de werkzaamheden die, ondanks de 
coronabeperkingen, door vrijwilligers worden uit-
gevoerd. Deze vrijwilligers, die elke woensdagoch-
tend bijeenkomen, zijn systematisch en enthousiast 
bezig de begraafplaats op te knappen. Grafstenen 
worden opgeknapt en onkruid tussen de stenen 
verwijderd. De begraafplaats ondergaat een totale 
metamorfose.

Vrienden Van de begraafplaats Het keern

Nieuw hek geeft

mooi doorkijkje
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geïnformeerd over dit belangrijke werk. Mijn zoon, 
die een reguliere controlebeurt uitvoerde bij het 
graf van mijn ouders en grootouders, had een folder 
meegenomen die hij op de begraafplaats had aange-
troffen. Mijn belangstelling was gewekt en aanslui-
tend daarop was mijn zoon zo vriendelijk mij naar 
het Keern te rijden. Het was een zeldzame zonnige 
voorjaarsdag. De vernieuwde met hagelwit grint 
belegde paden schitterden ons tegemoet. Langs het 
hoofdpad, dat naar het kapelletje leidt, stonden 
de boompjes in volle bloesem. Ik was onder de 
indruk van dat prachtig gerestaureerde kapelletje, 
waarvan de klokken spelen op de geboortedag van 
ooit bestaande, maar helaas geruimde kindgraven. 
De beleving van de begraafplaats werd nog eens 
versterkt doordat aan de straatzijde, op de plek 
van de oorspronkelijke toegangsplaats, een fraai 
hek is geplaatst. Een van de doelstellingen van de 
stichting, een plek creëren voor rust en bezinning, 
ondervond ik in levende lijve. Het gaf mij een extra 
betekenis aan het begrip ‘rustplaats’. Met dank aan 
de vrijwilligers die ondanks Corona met zoveel 
energie aan het werk zijn geweest. Ik moet ook de 
extra hulp noemen die vrijwilligers op de NLDoet-
dag (29 mei jl.) hebben gedaan.

Er gebeurt meer
Ik ben ervan overtuigd dat toeval niet  
bestaat. Daags na mijn bezoek zag ik op  
Facebook een oproep waarin vrijwilligers wer-
den gezocht. Niet alleen voor de renovatie en 
onderhoudswerkzaamheden, maar ook om mee 
te werken aan geschiedschrijving. Op de begraaf-
plaats hebben natuurlijk veel Horinezen hun laatste 
rustplaats gevonden, maar er liggen ook oor-
logsslachtoffers. De oproep om mee te werken 
aan geschiedschrijving ‘triggerde’ mij en ik nam 
direct contact op. Al snel kreeg ik antwoord. Een  
enthousiaste eerste kennismaking vol informatie. 
In de bijlage maar liefst 3 nieuwsbrieven die een 
compleet beeld gaven van wat de stichting tot nu 
toe gerealiseerd had. Daarnaast, in mijn geval zeker 
zo belangrijk, een bijlage met instructies voor het 
maken van een beschrijving van de personen die 
in een graf aan het Keern liggen. Ik deed altijd 
een beetje geringschattend over mensen die zich 
heel erg druk maakten over het uitzoeken van een 
familiestamboom, maar toen ik eenmaal gegrepen 
was door het zoeken naar de achtergronden van 
de voorouders van mijn vrouw en mezelf, ging er 
een wereld voor me open. Opeens kon ik ook de 
populariteit van tv- programma’s als ‘Onbekend 
Verleden’ en ‘DNA onbekend’, waarin steeds meer 

mensen op zoek zijn naar de roots van hun voorou-
ders, beter begrijpen.

Zoeken is vinden
Een beschrijving start met de namen van de personen 
in het graf en de foto van het graf, zo luidde het begin 
van de toelichting. Gegevens zijn online te vinden 
over een miljoen graven op tweeduizend begraaf-
plaatsen (online-begraafplaatsen.nl). Na ingelogd 
te zijn kan een afbeelding van het graf worden 
gedownload en dat besloot ik te doen. Ik achter-
haalde achtergronden van het graf van de grootou-
ders van mijn vrouw, Tiny van Riel. Van Riel is een 
naam die in Hoorn nogal veel voorkomt, wat het 
zoeken alleen maar interessanter maakt. Internet is 
daarbij een onuitputtelijke bron van inspiratie en 
voordat ik het zelf in de gaten had, was ik gegrepen 
door het speuren naar nog meer informatie. 

Waar dat uiteindelijk toe leidde ziet u in het 
kader bij dit artikel. Een tekst die straks, net als 
vele andere achtergronden, terug te vinden is via 
Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te 
Hoorn (beeldbank-oudhoorn.nl).

Vrienden Van de begraafplaats Het keern

Transformatie  

van berghok tot  

fraai kapelletje
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als geschikte gelegenheid aanbood. In twee tot drie 
weken tijd zou de opname van tweehonderd perso-
nen mogelijk zijn. De voeding zal overeenkomstig 
zijn aan het contract dat voor gevangenen gold en 
men kon onmiddellijk werk verschaffen. Mannen 
konden met het slopen van oude schepen aan het 
werk, voor vrouwen was er ruimte om te spinnen 
en te weven. 

Hoorn kreeg uiteindelijk het bedelaarsgesticht toe-
gewezen, maar over de locatie werd anders beslist. 
De gouverneur gaf de voorkeur aan de gebouwen 
van de Admiraliteitswerf, waar het depot en enige 
kazernering van de 10e afdeling van de Landsarmee 
gevestigd was. Door verbouwing van de kazerne in 
de stad zou de capaciteit groter worden en dan kon 
het gebouw op het Oostereiland geheel beschikbaar 
komen. De verbouwing werd aangenomen door 
aannemer Jan van Riel. Eind 1817 werd de laatste 
termijn betaald, hoewel de financiering een groot 
probleem was, omdat ook de verbouwing van de 
kazerne op de stadskas drukte. Bovendien bleek 
dat de gouverneur de aanbesteding van het interi-
eur – de kribben, stoelen en tafels – in Haarlem 
geplaatst te hebben. Toch wilde men het gesticht 
nog dat jaar gereed hebben, en werd het reglement 
tot opzending van de sujetten onder de plaatselijke 
besturen in de provincie verspreid. 

Ruim honderd jaar later trof ik nog een aannemer 
van Riel aan. Joh. van Riel bouwde in 1925 op 
een plek voor de ‘molen van Nieuwpoort’ (het 
Pelmolenpad) een rij huizen, waar hij overigens 
zelf ging wonen. Het Pelmolenpad werd geleidelijk 
meer een straat, maar de naam die men er eerder 
aan gaf bleef ongewijzigd. Diezelfde Van Riel kreeg 
in 1933 opdracht tot het bouwen van een kerk in 
de Eikstraat.

Terug naar Jacobus van Riel en Nieskje Snoek 
Jacobus van Riel was de zoon van Johannes van 
Riel. Hij was 14 oktober 1846 geboren en overleed 
14 maart 1912. Jacobus trouwde met Engeltje de 
Flart (geboren 29 maart 1848 en overleden 5 april 
1929). 

Nieskje Snoek (geboren op 25 juni 1884 en over-
leden op 24 april 1965) was de dochter van Karel 
Snoek en Jeltje van Driesten. Karel was schoor-
steenveger van beroep. Hij was geboren in Hoorn 
op 8 april 1855 en aldaar overleden op 7 juni 
1939. Jeltje was geboren op 27 november 1852 in 
Harlingen en overleden in Hoorn op 7 juli 1934.

Voor zover na te gaan is de familienaam Van Riel, in 
Hoorn al terug te vinden in het begin van de negen-
tiende eeuw. Een voorbeeld. Op 22 november 1816 
werd door de staatsraad gouverneur van Noord-
Holland naar het stedelijk bestuur van Hoorn 
een missive gezonden waarin er onderzoek werd 
bevolen naar ‘s lands gebouwen binnen deze stad, 
ten einde een ervan met de meeste spoed en met de 
minste kosten tot een bedelaarshuis te doen inrich-
ten. Men vroeg om een begroting van de meest 
noodzakelijke voorzieningen, kleding en voeding. 
Bovendien informeerde men naar de arbeid, die 
door deze lieden verricht zou kunnen worden. Dit 
verzoek tot vestiging van een overheidsinstelling, 
was zeer welkom bij het bestuur van de zo verarm-
de stad Hoorn. Men haastte zich met het samen-
stellen van een positief rapport, waarin men de 
voormalige werf van de Oost-Indische Compagnie 

Jacobus van Riel, 
geboren 22-02-1884, overleden 10-08-1963

Nieskje Snoek, 
geboren 25-06-1883, overleden 24-04-1965
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Jacobus en Nieskje trouwden 30 april 1909 in 
Hoorn. Jacobus was kaaskopersknecht en Nieskje 
huisvrouw. Zij kregen twee zoons: Johannes geboren:  
7 december 1910, overleden 19 mei 1996 en Karel 
geboren 18 augustus 1917 en overleden 20 decem-
ber 1967. Ze woonden achtereenvolgens op Achter 
op ‘t Zand, Italiaanse Zeedijk 8 en Appelsteeg 4.  

Jacobus was kaaskopersknecht in een van de kaas-
pakhuizen aan de Appelhaven. Hij werd gedreven 
door een gezonde ambitie en wist zich op te wer-
ken tot kaasinkoper. Beide zoons werden melkboer,  
Johannes op de Ramen 33 en Karel op de hoek van 
de Vischmarkt en Grote Havensteeg.
 

Ook de trouwakte 

wordt gevonden

Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden om te achterhalen wat het verhaal is achter de 
grafsteen van een ver familielid of wellicht een bekende op deze begraafplaats, neem dan contact op 
via vriendenkeern@hotmail.com. 
Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern Hoorn. is een samenwerkingsverband van Vereniging 
Oud Hoorn, Kerkmeijer-de Regt Stichting en Stichting Stadsherstel Hoorn.
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Onbekende werken Van jOHan kerkmeijer

wally ooMs

Van de onvolprezen Johan Kerkmeijer weten we 
dat hij naast al zijn activiteiten op cultureel en 
historisch gebied ook nog eens tijd vond om een 
andere passie uit te leven: de schilderkunst. Als 
gediplomeerd tekenleraar had hij zijn sporen ver-
diend, maar ook de schilderkunst is hem altijd 
blijven fascineren. Om zich daarin verder te bekwa-
men werd hij vanaf 1911 gedurende tenminste vier 
jaar een zogenaamde ‘correspondentie-leerling’ van 
prof. Carel L. Dake van de Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Dat wil zeggen 
dat hij maandelijks werk instuurde dat met cor-
recties, beoordelingen en technische en artistieke 
adviezen weer werd teruggezonden. 

Exposities
Er zijn door Kerkmeijer in de loop der tijd talloze 
werken vervaardigd, waarvan een groot deel te zien 
was tijdens eerder gehouden exposities in Hoorn. 
Bij deze exposities waren niet alle schilderijen 
te zien, daar enkele ervan in het bezit zijn van 
particulieren die ofwel niet op de hoogte waren 
van de expositie, ofwel de diepere achtergrond 
van het kunstwerk niet kennen. Twee van die 
ontbrekende schilderijen doken onlangs op. Of 
eigenlijk, foto’s van die kunstwerken. Aangeleverd 
door Jan Walrecht uit Hoorn, kleinzoon van de 
geportretteerden: zijn opa Dirk Naber en zijn 
oma Catharina (Trijn) Naber-Bul, die ten tijde van 
de vervaardiging van de werken dezelfde leeftijd 
hadden als Jan Walrecht nu, 82 jaar. Jan kwam 
graag bij zijn grootouders, ook al omdat zijn opa 
meeslepend kon vertellen. Elk verhaal wist hij 
spannend te brengen. Kerkmeijer en Naber hadden 
elkaar enkele keren ontmoet, waarbij de graag 
portretterende Kerkmeijer aan Dirk Naber verzocht 
of hij hem op het schildersdoek mocht vastleggen, 
waarin met enthousiasme werd toegestemd. 

De Lijster
Kerkmeijer zal mede op Dirk Naber zijn geatten-
deerd omdat deze altijd zingend door de stad liep. 
Vanwege zijn zangkunst had hij de bijnaam ‘De 
Lijster’ gekregen. Dirk Naber was visser en maakte 
zijn eigen roeiboten, o.a. de HN19. Kerkmeijer, 
die zeer onder de indruk was van de uitstraling 
van Dirk Naber en met name diens markante kop, 
sprak voor de vervaardiging van het schilderij af 
bij Naber thuis. Hij bewoonde een huis aan de 
Pompsteeg in het Hoornse Havenkwartier. Bij het 

maken van het schilderij mocht kleinzoon Jan 
Walrecht aanwezig zijn, op voorwaarde dat hij 
zich stilhield. Eenmaal bezig in het huis aan de 
Pompsteeg werd besloten om ook Dirk Nabers 
vrouw te portretteren. Verschillende keren heeft 
Kerkmeijer het huis bezocht. Dit deed hij alleen ‘s 
morgens, zodat hij de lichtinval had uit het oosten, 
vanaf de richting Hoofdtoren. Daarbij zette hij 
Naber en zijn wederhelft aan de lange tafel met de 
rug naar de bedstee, omdat daar de lichtinval het 
beste tot uiting kwam. Het enige buitenlicht kwam 
door het achterraam. De beide voltooide werken 
hebben aansluitend een prominente plaats gekre-
gen ten huize van Johan Kerkmeijer.

Overdracht aan familie
Op enig moment zijn de beide schilderijen aan Dirk 
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Onbekende werken Van jOHan kerkmeijer

Naber ter beschikking gesteld, waarna de werken, 
waarschijnlijk via diens dochter Sien, uiteinde-
lijk belandden bij een familielid woonachtig in ‘s 
Gravenmoer in Noord-Brabant. Deze hebben wij 
ertoe kunnen bewegen duidelijke foto’s te maken 
van de schilderijen, die bij hem een speciale plaats 
in huis innemen. Vanwege lichte beschadigingen 
vergde het wat retoucheerwerk om de beide por-
tretten elders op de pagina te kunnen laten zien.

Dirk en Trijn Naber zijn begraven aan de 
Drieboomlaan. Ten onrechte staat op de grafsteen 
dat ze op dezelfde dag zouden zijn overleden. 
Volgens Jan Walrecht is dat onjuist en zouden er 
enkele maanden tussen hebben gelegen.
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Geboren in Delice, provincie Sivas
Hasan is in 1945 in het dorpje Delice in het district 
Imranlı (provincie Sivas) geboren en groeide er op. 
Over de weg ligt het 550 km ten oosten van Ankara 
in Centraal Anatolië. In 90 van de 102 dorpen 
in Imranlı zijn Alevieten, een mystieke, liberale 
stroming binnen de Islam, in de meerderheid. 
Velen in deze regio zijn net als de familie van 
Hasan van Koerdische afkomst. De belangrijkste 
economische activiteit op het platteland is de 
veehouderij. Vanwege het barre klimaat komt 
landbouw nauwelijks voor. Vanaf beginjaren 
zeventig verlieten duizenden dorpelingen Imranlı 
richting West-Europa en de grote steden in Turkije. 

De jeugd van Hasan
De vader van Hasan werkte als beambte bij de 
spoorwegen. Hij stierf toen Hasan zes maanden oud 
was. Moeder stond er alleen voor, een arme vrouw 
met drie kinderen in een arme streek, die nooit naar 
school was geweest. Hasan had een oudere broer en 
een oudere zus. Na twee jaar hertrouwde moeder 
met een veel oudere man, die tweemaal weduw-
naar was geworden. Een kinderloze oom en tante 
uit het dorp namen Hasan onder hun hoede, een 
hardwerkend echtpaar dat een paar koeien en scha-
pen in de omgeving van Delice liet grazen. Volgens 
eigen zeggen heeft Hasan het goed gehad bij zijn 

frans van iersel en egbert ottens

Turkse Gastarbeiders
Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse 
migranten naar Nederland. Zij waren vooral 
afkomstig uit het midden en zuidoosten van 
Turkije, waar veel werkloosheid heerste. In 
Hoorn werkten circa 140 Turkse gastarbei-
ders onder andere bij vleesverwerkingsbe-
drijf Groot, Wasserij Kwaad, koekfabriek 
Wigmans en Schouten, Philips Telecom en 
de kaaspakhuizen aan de Bierkade. Omdat 
ze binnen enkele jaren terug wilden gaan, 
werkten ze extra hard om met het gespaarde 
geld in Turkije een nieuw bestaan op te kun-
nen bouwen. Veelal hebben ze hun doel niet 
bereikt, het overgrote deel bleef uiteindelijk. 
Ze vonden hier hun draai, trouwden en kre-
gen kinderen. 

De Turkse arbeidsmigranten hebben in Hoorn hard 
gewerkt en onze samenleving verrijkt. Sommigen gingen 
terug, anderen werden nieuwe Nederlanders. Met een 
van hen, Hasan Hüseyin Senol, gingen we in gesprek. 

de slager uit anatOlië

Delice, het 

geboortedorp 

van Hasan, heeft 

tegenwoordig 

drinkwater, riolering,

elektriciteit en telefoon. 

Er is een basisschool
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oom en tante. Oom maakte boter, kaas en yoghurt 
die op de weekmarkt in de buurt werd verkocht. 
Vanaf zijn negende jaar, zoals dat toen gebruikelijk 
was in Turkije, volgde Hasan in het dorp de eerste 
drie leerjaren van de lagere school. In z’n vrije tijd 
moest hij ook de beesten weiden en vanaf zijn elfde 
hielp hij zijn oom op de markt. Daar moeten zijn 
eerste commerciële talenten tot ontwikkeling zijn 
gekomen. 

Ankara
‘In 1960 ben ik naar Ankara verhuisd omdat ik 
daar meer mogelijkheden zag om mij te ontwik-
kelen. Mijn stiefvader, mijn moeder en mijn oudere 
broer waren al eerder naar Ankara gegaan. Mijn 
zuster is dan al getrouwd.’ In Ankara doet hij suc-
cesvol eindexamen voor de lagere school. ‘Voor 
verder studeren was geen geld.’ Hij zoekt baantjes. 
Aanvankelijk verkoopt hij water op de markt en 
simit, ringvormige broodjes met sesamzaad, een 
lekkernij in Turkije. Ook is hij een tijdje jongste 
bediende in een dameskapsalon. ‘Op initiatief van 
mijn stiefvader ga ik in de leer bij een slagerij.’ Hasan 
leert snel en klimt op tot chef en voorman. ‘Na een 
paar jaar ben ik opgenomen in het Slagersgilde van 
Ankara.’ Na twee jaar dienstplicht schrijft zijn oom 
dat hij graag wil dat Hasan in zijn geboortedorp 
gaat trouwen. Een paar huizen verderop zit zijn 
bruid al op hem te wachten. In 1967 trouwt Hasan 
met Haçer Özdogan. Een jaar later wordt hun zoon 
Hüseyin geboren.

Naar Hoorn
In die jaren is de werkloosheid in Turkije hoog, 
veel mannen proberen aan het werk te komen in 

Duitsland of Nederland. Dagelijks staan er lange 
rijen bij het arbeidsbureau van Ankara om zich te 
laten inschrijven. ‘Het leek mij ook wel een uitda-
ging om een paar jaar in Duitsland te werken en 
geld te verdienen.’ Van de Vereniging van slagers 
in Ankara krijgt Hasan een getuigschrift waarmee 
hij zich als gediplomeerd slager voor Duitsland kan 
aanmelden. ‘Al na een paar maanden krijg ik een 
brief dat ik naar Duitsland kan. Dat was erg snel 
omdat de meeste mensen al gauw een of twee jaar 
staan ingeschreven voordat ze aan de beurt zijn.’ 
Hasan wordt gekeurd en moet wachten op een 
oproep. Tijdens een bezoek aan zijn oom mist hij 

de oproep die naar zijn woonadres 
in Ankara was gestuurd. ‘Korte tijd 
later krijg ik een tweede oproep, 
ditmaal voor Holland.’ Samen met 
een collega-slager en een werkman 
vliegt Hasan naar Schiphol waar 
zij op 15 oktober 1970 worden 
opgehaald door Bob Damen, direc-
teur van Vleesconservenfabriek R. 
Groot.

Groot Vleesconserven
Hasan gaat als uitbener aan de 
slag en komt op het Nieuwe 
Noord boven de fabriek te wonen. 
Naderhand verhuist hij naar de 
voormalige Doopsgezinde pastorie 
aan de Ramen. Hier heeft Groot 
voor 37 Turkse werknemers een 

pension ingericht met een Turkse kok en een 
gebedsruimte. Hasan is een harde werker, 257 
varkensschouders per dag uitbenen is geen uit-
zondering. Daarover zegt Hasan: ‘Wij eten geen 

de slager uit anatOlië
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zijn vrouw Haçer en zoon Hüseyin naar Hoorn. De 
eerste tijd is moeilijk, helemaal voor zijn vrouw. 
Gelukkig wordt in 1973 dochter Elif geboren. Later 
wordt het gezin nog uitgebreid met zoon Murat. 
Langzaam maar zeker integreert het gezin in de 

varkens, maar werk is werk, dat is anders. En 
daarna ging ik altijd goed douchen.’ In 1971 gaat 
hij op vakantie naar zijn vrouw en zoon. ‘Terug bij 
Groot ben ik naar kantoor gegaan en heb gezegd 
dat ik volgend jaar met de vakantie voorgoed 
terugga naar Turkije.’ Bob Damen was niet blij en 
wilde weten waarom? ‘Omdat ik een vrouw en een 
klein kind heb. In Turkije wil ik misschien een 
slagerij beginnen.’ Damen stelt voor dat hij hen 
naar Nederland laat overkomen, een voorstel dat 
Hasan in beraad neemt. Een paar maanden later 
vraagt Damen Hasan even mee te komen naar een 
woning in de Duinsteeg (no 23). Het bedrijf heeft 
de woning gekocht. Damen: ‘Deze woning mag je 
voor een klein bedrag huren, laat je vrouw en kind 
maar komen!’ Op 11 november 1972 verhuizen 

1993. De panden aan het Nieuwe Noord waarin voorheen 

Vleesconserven-fabriek Rein Grootwas gevestigd

Het gezin Senol in

1978 op de Hoornse 

kermis, Hatice, Elif, Hasan 

en Hüseyin
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Hasan en zijn 
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pandjes worden gekocht. In nummer 7 komt de 
slagerswinkel, nummer 8 wordt magazijn. De ope-
ning van de eerste Islamitische slagerij van West-
Friesland is op 1 mei 1981 een feit. 

Anadolu Kasabi 
In het begin komen voornamelijk Turkse, 
Surinaamse en Marokkaanse klanten naar de sla-
gerij, die de naam Anadolu Kasabi (Anatolische 

Hoornse samenleving. Maar toch: na tien jaar is 
Hasan vast van plan om het jaar erop definitief 
naar zijn geboorteland terug te keren om daar een 
slagerij te beginnen. 

Cees van Enkhuizen helpt
Bij toeval wordt Hasan er in 1980 op attent 
gemaakt dat Turfhaven 7 en 8 te koop staan en dat 
daar eerder de slagerij van Groes gevestigd was. 
De Stichting Buitenlanders Peregrinus runde des-
tijds een ontmoetingscentrum voor buitenlanders 
aan de Korenmarkt. Cees van Enkhuizen heeft als 
ombudsman veel samengewerkt met Hasan, die in 
die tijd voorzitter was van de Turkse Commissie. 
Cees: ‘Aan alles kon ik merken dat Hasan meer in 
zijn mars had, hij was ondernemend en initiatief-
rijk.’ Cees weet hem over te halen zijn droom in 
Hoorn waar te maken. Hasan heeft wel gespaard 
maar voor de aankoop en verbouwing van de beide 
panden is dat niet genoeg. Een hypotheek krijgen 
was volgens Cees niet eenvoudig.  ‘Banken zaten 
niet te wachten op ondernemende Turken ondanks 
de aanbevelingsbrief van de Stichting Peregrinus.’ 
Uiteindelijk ging een bank akkoord onder voor-
waarde dat een tweede Turk garant stond voor 
de helft van de lening. Om die reden gaat Hasan 
samenwerken met vader en zoon Ulas. De twee 

1976 

Cees van Enkhuizen

1983 Hasan met twee 

schapenboeren in de 

Wogmeer
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Turks eethuis geen succes
Turfhaven 8 wordt in 1990 omgebouwd van maga-
zijn tot een Turks eethuisje en door wethou-
der Sijm geopend. Hasan neemt een Pakistaanse 
kok in dienst, Nero Rachman. Op de menukaart 
staan verschillende soorten kebabs, Turkse pizza’s, 
gekruid lamsgehakt, shoarma, etc. Er is plaats 
voor 26 gasten, het restaurant volgt de eerste jaren 
noodgedwongen de sluitingstijden van de winkel. 
Later worden de openingstijden verruimd en wordt 
het restaurant ook nog een jaar of drie verhuurd. 
Hüseyin was geen voorstander van het restaurant, 
het paste onvoldoende bij de bedrijfsvoering van de 

slagerij. Op zijn aandringen werd het verlieslijdend 
restaurant uiteindelijk gesloten.

Het sociaal-maatschappelijke leven
Behalve werk hebben de Turkse mannen hier niet 
veel, veelal geen zelfstandige huisvesting, geen 
familie, geen sociale contacten, weinig vertier, geen 
moskee én ze beheersen de taal niet. Hasan heeft 
al snel in de gaten dat er iets moest gebeuren, ook 
al blijven zijn landgenoten hier maar tijdelijk. Hij 
organiseert taallessen met hulp van vrijwilligers. 
Om de verveling van de mannen een beetje te 

Slager) krijgt. Te weinig nog. Het gaat wat beter 
lopen als Hasan met adverteren begint en het assor-
timent verbreedt. Dan ontdekken ook Nederlandse 
klanten voorzichtig zijn slagerswinkel en de Turkse 
specialiteiten. De samenwerking met Ulas is niet 
succesvol, na een jaar koopt Hasan zijn compagnon 
uit en gaat alleen verder. 

Texelaars
In het begin gaat Cees van Enkhuizen mee naar de 
schapenmarkt in Purmerend. ‘Die schapenboeren 
zagen Hasan aanvankelijk helemaal niet staan. 
Dat veranderde toen bleek dat hij tien of twintig 

lammeren tegelijk kocht.’ Volgens Cees was Hasan 
communicatief handig en hij bouwde een goed net-
werk op. Zijn ondersteuning was al snel niet meer 
nodig. Niet veel later kocht Hasan zijn Texelaar 
stamboeklammeren rechtstreeks bij West-Friese 
schapenboeren en wordt een graag geziene klant. In 
het voorjaar kiest hij ‘zijn’ lammeren zelf uit en laat 
ze in de loop van het jaar op afroep naar een Halal-
slachterij brengen. In het begin werden de lamme-
ren ritueel geslacht bij het Hoornse slachthuis aan 
de Van Dedemstraat, later vond Hasan onderdak bij 
slachterij Kout in Warder.
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Hasan Senol
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bestrijden kocht Hasan een voetbal waarmee zon-
dags op het terrein van Hollandia gevoetbald kon 
worden. Samen met anderen wordt de Turkse com-
missie opgericht, waarvan hij zeven jaar voorzitter 
is. De Turkse commissie is enerzijds een culturele 
vereniging en anderzijds de Hoornse organisatie 
die opkomt voor de belangen van Turkse arbei-
ders. Als voorzitter was Hasan tegelijk vraagbaak 
en ombudsman voor zijn landgenoten, al was het 
maar om de taalbarrière voor hen te overbruggen. 
Tegenwoordig is nogal eens in het nieuws dat de 
verschillende Turkse bevolkingsgroepen vaak niet 
op een lijn zitten. Dat was volgens Hasan in de 
beginjaren anders: ‘Toen ik voorzitter van de Turkse 
commissie was kenden wij geen enkel onderscheid 
tussen Koerden, Turken, Alevieten en Soennieten, 
we respecteerden elkaars afkomst en elkaars opvat-
tingen. We waren vooral Turken.’

De Hoornse gemeenschap begreep aanvanke-
lijk niet veel van de gastarbeiders. Alleen het 
Dienstencentrum en de Werkgroep Buitenlanders 
van Platte Thijs (politiek progressief werkverband) 
zetten zich actief in voor verbetering van de soci-
ale omstandigheden van onze gastarbeiders. Die 
inspanningen resulteren in 1975 in de opening 
van een ontmoetingscentrum voor buitenlandse 
werknemers aan de Korenmarkt. Maar ook bij 
andere initiatieven is Hasan betrokken, zoals bij de 
totstandkoming van de eerste moskee in de voor-
malige brandweergarage aan de Pakhuisstraat. 

In de jaren ‘80 werd elk jaar in buurthuis De Schoor 
aan de Tweeboomlaan het Hoorn Noord Festival 
gehouden. Bij dit ‘multiculturele samenlevings-
project’ waren ook de zelforganisaties van alloch-
tone medeburgers actief betrokken, waaronder de 
Turkse Commissie. Hans Verschoor was destijds 
buurthuisleider en zegt over Hasan: ‘Ik herinner 
mij Hasan als een aimabele, betrokken man die zich 
soms zichtbaar moest inspannen een verstandige 
positie in te nemen in een complexe situatie die 
bepaald werd door politiek, godsdienst, loyaliteit,  
etc. Het ging hem, zo kan ik mij herinneren, door-
gaans goed af.’

De jonge jaren van Hüseyin
‘Van Ankara kan ik mij niets meer herinneren. Ik 
weet nog wel dat ik als vierjarige op reis ging en in 
een soort bus stapte, dat later een vliegtuig bleek 
te zijn.’ Als kind heeft Hüseyin naar eigen zeggen 
in Hoorn eigenlijk geen problemen ervaren. ‘In 
het begin merkte ik wel dat andere kinderen mij 

niet altijd begrepen.’ Binnen een paar maanden 
had hij zich het Nederlands spelenderwijs eigen 
gemaakt en werd daarbij op de kleuterschool aan 
de Gravenstraat door zijn juf fantastisch geholpen. 
Na de Leao en de Mavo vervolgt Hüseyin zijn oplei-
ding in Alkmaar aan de Middelbare Detailhandel 
School. ‘Eigenlijk wilde ik het management in bij 
een groot winkelbedrijf en daarom ben ik ook nog 
een NIMA management opleiding gaan volgen.’ 

Slagers uit Anatolië en Maastricht ontmoeten 
elkaar
‘Aan de manier van snijden kan je zien dat hij 
een vakman is’, dat waren de woorden van de 
broer van Roger Tonnaer, een bekende slager uit 
Maastricht. Roger had destijds vanuit zijn werk 
voor de Peregrinus stichting regelmatig contact 
met Hasan. Bij meerdere interculturele activiteiten 
verzorgde Hasan een uitgebreide barbecue, perfect 
van kwaliteit. 
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Haçer - de vrouw van Hasan
Eind 1972 verhuist de jonge moeder Haçer vanuit 
Ankara met haar zoon van vier naar Hoorn. Volgens 
Hüseyin zijn de beginjaren voor zijn moeder moei-
lijk geweest. ‘Mijn moeder had haar man en ons 
gezin, maar ze moest zich zonder het sociale contact 
dat mijn vader had – werk en de Turkse commis-
sie – toch maar staande zien te houden.’ Arife gaat 
aan het werk bij koekfabriek Wigmans en Schouten 
aan het Keern, haar inkomsten waren een welkome 
aanvulling op het gezinsinkomen. Nadat Hasan in 
1981 met zijn slagerij begon werd het voor Haçer 
niet eenvoudiger. Zij had haar eigen werk, de zorg 
voor het gezin, de opvoeding van drie kinderen en 
hielp nu ook mee in de slagerij. Die hulp was hard 
nodig omdat de omzet nog niet voldoende was om 
personeel aan te trekken. Hüseyin werkt, terwijl hij 
nog op school zit, vanaf zijn dertiende mee in de 
slagerij. Ook dochter Elif en Murat helpen al jong 
mee maar slaan later een eigen weg in: Elif als dok-
tersassistente en Murat als debiteurenbeheerder bij 
grote bedrijven. Nadat Hüseyin meer ging werken 
en er een winkelbediende was aangetrokken ver-De slagerij vernieuwt

Ondanks zijn schoolprogramma is Hüseyin dage-
lijks in de slagerij te vinden, als oudste van het 
gezin lag dat voor de hand. Hüseyin laat uiteinde-
lijk zijn managementambities los. ‘Ik heb mijn eigen  
carrière-idealen aan de kant gezet, heb voor mijn 
familie gekozen en ben mijn vader gaan helpen 
met het uitbouwen van de slagerij.’ In 1993 wordt 
Hüseyin medevennoot. Van zijn vader had Hüseyin 
de techniek van vleesbewerking geleerd. Op de 
slagersvakschool schoolt hij zich in warenkennis, 
wetgeving, het bereiden van worsten, productont-
wikkeling e.d. Hij slaagt als beste kandidaat van 
zijn jaar. Op school had hij geleerd om goed naar 
je klanten te kijken. ‘Ik wilde een slagerij met een 
duidelijke Turkse signatuur die vooral gericht was 
op de Nederlandse consument.’ Dat betekent dat 
Turkse slagers voor de vleesbewerking zorgden, 
maar dat achter de toonbank Nederlandstalig per-
soneel te vinden was. Zij waren de schakel tussen 
de Turkse producten en de Nederlandse klanten. In 
2003 ondergaat de slagerij een grote verbouwing, 
het voormalige restaurant wordt bij de slagerij 
gevoegd. Er komen nieuwe grote koelvitrines en 
het assortiment wordt uitgebreid met veel, niet 
alleen Turkse, delicatessen. De feestelijke herope-
ning vindt plaats onder toeziend oog van burge-
meester Janssens en wethouder Schaper. Hüseyin 
treedt steeds meer op de voorgrond, de klanten 
leren hem kennen als een charmante, goedlachse 
man.Hüseyin en Hasan
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trok Haçer in de slagerij naar de achtergrond. Een 
nieuwe taak diende zich echter al weer aan. Om 
Arife, de echtgenote van haar zoon, in staat te staan 
te stellen een flink deel van de week in de slagerij 
te werken, helpt zij bij de opvang van de kinderen. 

Arife - de vrouw van Hüseyin
Op een bruiloft in Turkije ontmoeten Arife 
Özdogğan en Hüseyin elkaar, zij is dan nog woon-
achtig in Turkije. Het was liefde op het eerste 
gezicht, in 1989 trouwt het jonge stel en gaat in 
Hoorn wonen. De overgang vanuit Turkije was 
volgens Hüseyin groot. ‘Net als mijn moeder kwam 
Arife uit een totaal andere cultuur hier in Hoorn 

terecht.’ Gelukkig had zij een schoonfamilie die 
haar kon bijstaan. In 1991 wordt hun eerste kind 
geboren. Arife en Hüseyin krijgen drie kinderen, 
de alevetische afkomst weerspiegelt zich in de spi-
rituele naamgeving, Çem, Ceren en Eren. ‘Na een 
paar jaar kon ze al snel haar handen uit de mouwen 
steken in ons bedrijf. Eerst drie dagen per week en 
vanaf 2003 was de slagerij vrijwel een volledige 
weektaak geworden.’ Zij werkte achter de toonbank 
en bij het bereiden van de Turkse vleeswaren. 

Alevetische spiritualiteit
Het gezin blijft verbonden met de Turkse cultuur. 
Haçer zegt daarover: ‘In Hoorn heeft Hasan heim-
wee naar Turkije en als wij nu in Turkije zijn heb 
ik heimwee naar mijn kinderen en kleinkinderen.’ 
Haçer en Arife hebben hun kinderen opgevoed 
in een Nederlandse omgeving vanuit hun aleveti-
sche spiritualiteit en hebben daarmee Turkije en 
Nederland in hun gezinnen samengebracht. De 
kinderen leerden al vroeg aanpakken en een goede 
opleiding was belangrijk. Hüseyin zegt over zijn 
moeder en over zijn vrouw: ‘ze hebben ons vaak 
voorzien van wijs advies, over hoe we de dingen 
beter of anders konden aanpakken.’

Hüseyin en zijn ouders
Hüseyin kijkt met bewondering naar wat zijn 
ouders hebben bereikt. Volgens hem vereist het 
veel moed en doorzettingsvermogen om vanuit 
de Turkse gemeenschap in een vreemd land een 
eigen slagerij te beginnen. Het risico was groot en 
financieel waren de beginjaren zwaar. ‘Het is jam-
mer dat mijn vader zich als ondernemer niet verder 
is gaan ontwikkelen om een betere aansluiting bij 
Nederlandse omstandigheden te krijgen.’ In de eer-

2013 
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lange dagen maakt en voornamelijk staand werk 
doet, is dat een probleem. De winkel sluit in 2018 
voor de consument. Samen met zijn vrouw Arife 
en vader Hasan is de slagerij nog een dag per week 
open voor de horeca en enkele bijzondere klanten. 
In juni 2021 valt definitief het doek, de panden zijn 
verkocht. Hoorn zal deze vriendelijke slagersfamilie 
uit Anatolië missen. 

ste jaren was daar volgens Hüseyin ook geen geld 
voor. Uiteindelijk heeft Hüseyin die stap voor hem 
gemaakt. ‘Ik denk dat ik een goede aanvulling was 
op zijn ondernemerschap.‘

De slagerij gaat dicht
Onder zijn leiding groeit de slagerij totdat Hüseyin 
steeds meer last van zijn rug krijgt. Voor iemand die 
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Zeefdrukken rijksmOnumenten

In de winkel van de 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. 

Ze zijn vervaardigd door gerenommeerde Hoornse kunstenaars. Schoolsteeg 7 van Arie de Jong, Breed 12 
van J. Christiaan Heydenrijk en Onder de Boompjes 8 van Thea van Lier. 
De zeefdrukken zijn nu voordelig te koop voor € 40,- per stuk, € 75,- voor twee en € 100,- voor drie 
exemplaren.
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Bleke en vervallen bedelaars
Waar voorheen stoere zeebonken de schepen van 
de Admiraliteit vol laadden om de rijke Hollandse 
handelsvloot te escorteren en te beschermen tegen 
kapers en piraten, scharrelen nu armzalige bede-
laars een schamel kostje bij elkaar. Een betere ver-
gelijking van de vervallen staat waarin Hoorn zich 
na de glorieuze Gouden Eeuw bevindt is welhaast 
niet te vinden. 

Van Lennep en Van Hogendorp lopen het eens zo 
trotse gebouw in. Aan hun linkerhand zien zij de 
keuken, voorzien van drie grote ketels om eten in 
te koken. Vervolgens betreden zij de manneneetzaal 
en hun werkplaats. Daar maken de arme sloebers  
goedkope karpetten, tafelkleden en netten. De 
bedelaars zien er maar bleek en vervallen uit vin-
den de jonge studenten. Boven is een zaal voor de 
gebrekkigen, die minder zwaar werk mogen doen. 
De vrouwen zijn in een ander vertrek aan het breien 
en aan het spinnen. In de eetzaal staat bijzonder 
genoeg  een preekstoel vanwaar iedere zondag 
zowel hervormde als katholieke (donder)preken 
klinken. De zelfbenoemde ‘inspecteurs’ vinden 
de ziekenzaal wel op orde. Minder tevreden zijn 
ze over de opbrengst van het gesticht. Die laat te 
wensen over want er moet steeds geld bij. Dit is een 
bekend euvel waaraan alle bedelaarsgestichten en 
bedelaarskoloniën lijden, hetgeen de belangrijkste 
oorzaak  van hun latere ondergang zal zijn. 

In de kinderkamer treffen de studenten een schrei-

peter van der baan

Deel 2: De bedelaars en het gesticht 
Twee jonge Leidse rechtenstudenten, Jacob van 
Lennep en Dirk van Hogendorp, maken in 1823 een 
wandeltocht door Nederland. Zij zijn op ‘inspectie-
tocht’ en doen in dat kader ook Hoorn aan. Met 
de Hoornse advocaat Pan brengen zij een bezoek 
aan het bedelaarsgesticht op het Oostereiland. De 
studenten – en waarschijnlijk ook Pan – staan sterk 
onder de invloed van de aartsconservatieve privaat-
docent en dichter Willem Bilderdijk. Dat kleurt in 
hoge mate hun kijk op de bedelaars die zij aantref-
fen in het Hoornse bedelaarsgesticht.

In het schooltje van het gesticht ziet Van Lennep 
het volgende schrijfvoorbeeld: ‘De mens is een 
voortreffelijk wezen: men moet niemand om zijn 
armoede verachten.’ De protegé van Bilderdijk 
schiet volledig uit de slof. ‘Dus die bedelaarskin-
deren  begrijpen dat zij voortreffelijk zijn en niet 
veracht mogen worden. Wat een les in hoogmoed!’ 
Zou Jacob volharden in zijn hardvochtige stand-
punt over de bedelaars, of krijgt hij toch mede-
lijden met het lot van deze arme schepsels in het 
gesticht in Hoorn? Veranderen de heren studenten 
nog van mening als zij de verschillende verhalen 
van de bedelaars te horen krijgen? Sterker nog, 
hebben zij enig idee of er een oplossing bestaat voor 
het ‘pauperprobleem’? We zullen dit zien in het 
tweede deel van deze geschiedschrijving. 

een beZOek aan Het bedelaarsgesticHt Van HOOrn
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end, pasgeboren baby’tje aan, waarvan de moeder 
die nacht is overleden. Een  hartverscheurend 
verhaal volgt. Van Lennep verwerkt zijn emoties in 
een gedicht. Later zal hij een beroemd schrijver en 
dichter worden, maar als 21 jarige-student moet hij 
qua dichtkunst nog veel leren. Het lange gedicht 
van 21 strofen is voor mij moeilijk te volgen. Het 
staat vol kromrijm, pathetiek, bombast, brede geba-
ren en uitvergrote emoties. Maar we moeten het 
dichtwerk  ook in zijn tijd zien. Het waren immers 
de hoogtijdagen van de Romantiek, waar emotie 
en gevoel belangrijker waren dan logica en rede. Ik 
heb geprobeerd het gedicht leesbaar te maken, met 
behoud van de Romantische elementen, door er 
een parafrase van te geven.

Een droevig verhaal 
De jonge Robbert keert door smart overmand terug 
bij zijn hongerige huisgezin. Aleida, zijn zwangere 
jonge vrouw, kijkt hem smekend aan. ‘Hopelijk heb 
je brood meegenomen, zodat ik de tranen van mijn 
kinderen kan drogen.’ ‘Geen brood breng ik mee, mijn 
dierbare’, antwoordt Robbert gelaten. ‘Ik vond ner-
gens werk of bijstand. Overal werd mij verteld dat er 
werkvolk genoeg was.’ Helaas kan Aleida haar echtge-
noot niet helpen door zelf ook naar werk te zoeken. 
Nu er een kind onder haar hart leeft, heeft zij de 
kracht niet om op pad te gaan. ‘Misschien kan ik in 
Alkmaar werk vinden’, oppert Robbert, ‘maar wie 
zorgt ondertussen voor mijn zwangere vrouw en hul-
peloze kinderen?’ Ze kunnen niemand vinden, dus 
gaan ze noodgedwongen met het hele gezin op pad.
‘Daar trekt het schreiend paar op weg/de kinderen aan 

de hand. Ze vragen in hun vreselijke nood/al bedelend 
voor de kinderen brood/ en smeken om bijstand.’

Al snel worden ze door de veldwachter opgepakt 
en, ondanks Robberts smeekbeden, naar ‘het huis 
van Hoorn’ gereden. Daar wordt het gezin meteen 
ruw uit elkaar gerukt. Robbert wordt door norse 
bewakers meteen naar het werkgebouw gevoerd, 
terwijl de kinderen en de zwangere Aleida rich-
ting ziekenzaal worden gedirigeerd. Ondanks hun 
geklaag en het tonen van de trouwbrief blijft 
het echtpaar gescheiden. Alleen op zondag mag 
Robbert zijn wederhelft voor eventjes zien.  Maar 
hij kan niet naar zijn kinderen vragen, hulp of 
troost bieden; zelfs een groet wordt hem ontzegd.  
De volgende zondag probeert Aleida weer een 
glimp van haar man op te vangen.

‘Zij gaat met waggelende schreden de deur der kerkzaal 
in. Maar waar ze het somber oog ook wendt/vergeefs 
zoekt ze in dees ellende het voorwerp van haar min.’

Verslagen en door bitter verdriet verteerd, keert ze 
terug naar het ziekengebouw. Ze blijft maar klagen 
en wenen en het hoofdbestuur van het bedelaars-
gesticht  is het meer dan zat. In hun almacht sturen 
zij Robbert naar de strafkolonie Ommerschans in 
Overijssel onder het mom dat daar geschikter werk 
is voor een jonge en sterke man als Robbert. Aleida 
is des duivels. Ze raast en tiert.
‘Mijn eega! Hij, naar Ommerschans! Hij werd, in mijn 
zwangere staat, weggevoerd van zijn wettige vrouw! 
Wat een gevloekte gruweldaad!’

een beZOek aan Het bedelaarsgesticHt Van HOOrn
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de strafkolonie Ommerschans in de wildernis van 
Overijssel. Robbert moest daar ‘boeten voor zijn 
schuld’.  Zijn schuld was bedelen als er geen werk 
was gevonden. Geoefende bedelaars zorgden er 
daarom voor dat zij altijd wat kleingeld bij de hand 
hadden, zodat zij in onduidelijke situaties konden 
aantonen dat zij in staat waren om eten te kunnen 
kopen. Het gestichtsbestuur wist wat goed was voor 
de ondergeschikten. Aleida moest zich schikken in 

‘Wees toch geduldig Aleida’, teemt het hoofdbestuur. 
‘Eens neemt het lot een betere keer en brengt hem in uw 
armen weer. Maar nu moet hij boeten voor zijn schuld.’ 
Aleida gelooft er niets van. Bedwelmd door smart 
en rouw zijgt zij bewusteloos op het ziekbed neer. 
Even later komt ze weer bij.

‘Mijn Robbert....ik bezwijk/zo gilt ze en geeft het leven 
aan een wicht/en sluit het oog voor eeuwig dicht/en is 
een zielloos lijk.’

Mary Servaes, bekend als de Zangeres zonder 
Naam, de moeder van de vaderlandse smartlap, 
had het gedicht zo in haar repertoire op kunnen 
nemen. Evengoed kunnen we veel leren van dit ver-
haal. Allereerst was het zoeken en vinden van werk 
erg moeilijk als er gewoonweg geen werk was. De 
overgang naar bedelen was dan noodgedwongen. 
Robbert verwoordde het als ‘ik vond nergens werk 
of bijstand.’ Het was destijds nog Napoleon die een 
wet had ingevoerd (1809) waarin bedelarij strafbaar 
werd gesteld. 

Immers, iemand die sterk genoeg is om te reizen, 
is ook sterk genoeg om te kunnen werken, was 
de redenering.  Dat er vaak geen werk was, wordt 
in deze wet genegeerd. De wet bleef tot 1886 van 
kracht. Je kwam in een onmenselijk regime terecht 
als je betrapt werd op bedelarij. Je werd verbannen 
naar  zogenaamde bedelaarsgestichten en koloniën, 
waar ‘het huis Hoorn’ er één van was. Een bedelaar 
die voor het eerst werd opgepakt, bleef er een half 
jaar, bij de tweede keer een jaar, bij de derde keer 
anderhalf jaar enzovoort.  Mannen en vrouwen 
werden van elkaar gescheiden, zelfs als ze getrouwd 
waren, en mochten elkaar alleen op zondag zien. 
Er heerste in die gestichten vaak volstrekte wil-
lekeur.  ‘Lastige’ gevallen werden afgevoerd naar 
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haar lot en geduldig afwachten wat de boven haar 
gestelden hadden bedacht. Bedelaars moesten hun 
plaats kennen, gehoorzamen aan hun meerderen  
en vertrouwen hebben.

Op het slordigst gekleed
In 1805 signaleerde de Hoornse Raad al dat ‘bede-
laren hoe langer hoe meer onze straten en wegen 
overstromen.’ Onbeschaamd vallen zij nette bur-
gers lastig door ‘op het slordigst gekleed (zich) 
met bedelen de kost (te) verschaffen.’ In 1816 ging 
de provincie Holland op zoek naar een geschikte 
plaats voor een bedelaarsgesticht. Immers, in een 
gesticht zullen onderwijs en arbeid het volk verlos-
sen uit de armoede. Maar in plaats van in positieve 
zin voor voldoende onderwijs en arbeid te zorgen, 
ging het gezag in negatieve zin uit van het met 
kracht bestrijden van ledigheid en bedelarij. Hoorn 
kon zich wel vinden in deze gedachtengang. 

De stad meldde zich onmiddellijk aan, want het 
eens zo rijk gevulde magazijn van de Admiraliteit 
stond al jaren leeg. Door het verbod van Napoleon 
op overzeese handel waren er geen handelsschepen 

meer die in konvooi door de Westfriese oorlogs-
vloot van de Admiraliteit beschermd dienden te 
worden. Het stadsbestuur van Hoorn begon in 
1817 vol enthousiasme met de verbouwing van de 
magazijnen ‘teneinde daarin te plaatsen de bedelaars 
en vagabonderenden uit de Provinciën Holland, 
Utrecht, Vriesland, Overijsel en Groningen, alsmede 
uit de Provincie Gelderland in een aantal van 1400 
personen.’ Voorwaar, een behoorlijke regio- overstij-
gende ambitie, maar het werd geen succes. De ver-
bouwing kostte handen vol met geld. Er werd een 
U-vormige vleugel bijgebouwd, zodat er een bin-
nenplaats ontstond. Die binnenplaats was ‘niet meer 
dan een modderpoel en schadelijck voor de gezond-
heid en de reinheid der bewoners.’ Pas twee jaar 
later werd de binnenplaats bestraat. Veel bedelaars 
bleven na ontslag in Hoorn rondhangen. Zij konden 
immers nergens anders naar toe. De gemeente nam 
maatregelen; voortaan mochten alleen de eigen 
armlastige bejaarde en invalide inwoners bedelen en 
dan nog alleen op van tevoren vastgestelde dagen én 
met een wollen lap op de borst met daarop gestikt 
het wapen van de fiere, steigerende eenhoorn van 
de ooit zo welvarende VOC-stad.
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zoals het fraaie, marmeren graf van vice-admiraal 
Pieter Florisz in de Grote Kerk, het beroemde por-
tret van Ferdinand Bol, van de bekendste zeeheld 
uit de Gouden Eeuw Michiel de Ruyter in het 
Raadhuis (voorheen het Statenlogement gelegen 
aan een kruising van vijf straten in het centrum) 
en tenslotte de schilderijen vol fiere schutters in de 
schuttersdoelen in de Achterstraat. 
De drie mannen lopen vervolgens de Koepoort uit 
en bekijken ‘geamuseerd’ de vele mooie optrekjes 
en tuinen van de gegoede Hoornse burgerij aan 
weerszijden van de met iepen omzoomde straatweg 
naar Enkhuizen. Ook advocaat Pan heeft er een 
fraaie tuin. Tot half 11 ’s avonds blijven Jacob en 
Dirk er genoeglijk keuvelen met hun ‘vriendelijke 
leidsman’ over goede smaak, literatuur, letterkunde 
en rechten. In deze wereld en in dit fraaie stukje 
Hoorn voelen de twee studenten zich beduidend  
beter thuis dan op dat ellendige kunstmatige eiland 
waar de bedelaars in hun uitzichtsloze situatie ver-
kommeren. 

Conclusie
De studenten sluiten hun tijd in Hoorn af met een 
rake conclusie: ‘De steden Hoorn en Edam heb-
ben wat de zeevaart betreft niets belangrijks meer. 
De kaas- en botermarkten houden zich beide nog 
staande. De kaasmarkt overtreft in bloei die van 
Enkhuizen en andere steden, maar haalt het nog 
niet bij Alkmaar. Er zijn veel huizen gesloopt’.
Het verband tussen economische neergang, wei-

Luguber gesjouw met bedelaarslijken
In de warme junimaand van 1819 kwam het tot 
een oproer. De mannen braken uit de verstikkende 
werkzaal en overvielen de dienstdoende wacht. 
De woedende, in lompen gehulde menigte baande 
zich een weg naar buiten. Daar werden ze echter 
opgewacht door de door de directeur in der haast 
opgetrommelde milities. De opstand werd met 
veel geweld bedwongen. De aanstichters kregen 
zware lijfstraffen en de bewaking werd aanzienlijk 
opgevoerd. Een groep militairen werd vlakbij het 
gesticht gestationeerd in een apart gebouw met de 
toepasselijke naam ‘de militaire wacht’. De term 
gevangenis is nu welhaast beter op zijn plaats en zal 
voor een deel het harde regime van 1823 verklaren. 
Het regime dat Van Lennep en Van Hogendorp in 
hun reisverslag zo beeldend beschreven. 
In datzelfde jaar besloot de Overheid om in een 
aantal steden medische scholen te stichten. De 
notabelen van Hoorn deden er alles aan om van het 
bedelaarsgesticht een succes te maken en waren er 
als de kippen bij om een medische school binnen 
te halen. Immers, het gesticht kon zorgen voor 
een overvloed aan zieken waarmee de studenten 
flink konden oefenen. Een ander argument was 
de beschikbaarheid van voldoende bedelaarslij-
ken waarin de medische studenten naar harte-
lust konden snijden in de snijkamer. Dit laatste 
was een doorslaggevend argument. In 1824 kreeg 
Hoorn de felbegeerde medische school die werd 
ondergebracht in het voormalige kantoor van de 
Admiraliteit aan het Kerkplein. De lijken werden 
op handkarren van het Oostereiland naar het 
Kerkplein gebracht. Het was een onaangenaam 
gezicht waaraan de Horinezen maar moeilijk kon-
den wennen. Uiteindelijk werd de Geneeskundige 
School in 1865 gesloten en kwam er een einde aan 
het lugubere gesjouw met bedelaarslijken.

Genoeglijkheden in fraai stukje Hoorn
Terug naar Jacob van Lennep en Dirk van 
Hogendorp. Zij zijn stil van de belevenissen van 
de ongelukkigen Robbert en Aleida. Ze zijn hevig 
verontwaardigd dat dit verhaal wordt verteld alsof 
het de gewoonste zaak van de wereld is. Ook het 
gescheiden houden van getrouwde echtparen vin-
den zij niet getuigen van Gods bedoelingen. Maar 
dan schudden zij de ellende van de bedelaars en hun 
rampspoed snel van zich af en spoeden zij zich met 
hun begeleider advocaat Pan naar het gerechtshof 
aan de Roode Steen alwaar ze vol bewondering de 
mooie schilderijen bekijken. Het gezelschap bekijkt 
ook de andere bezienswaardigheden van Hoorn, 
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nig of geen werk, armoede en tenslotte als uiter-
ste noodzaak bedelarij is duidelijk geworden. De 
twee studenten verlaten de provincie en komen 
na allerlei omzwervingen in de bedelaarskoloniën 
Frederiksoord en Ommerschans terecht, gelegen 
in de woestenijen van Drenthe en Overijssel. Hun 
oordeel over bedelarij blijft ambivalent. Ze zijn 
geschokt door  wat ze in Hoorn hebben gezien en 
gehoord, maar ze geven er geen vervolg aan. Zal 
dat nog veranderen? En wanneer komen ze eens tot 
inzichten omtrent oorzaken en oplossingen van het 
pauperprobleem? We zullen nog een derde keer de 
voetsporen van de beide jongeheren moeten volgen 
om deze vragen te kunnen beantwoorden.
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frans van iersel
Aan het begin van de zomer zijn onder veel belangstelling de kopgevels van vier flatgebouwen aan het Westfriese 
Hof omgetoverd tot een sprookjeswereld. Vier mega grote muurschilderingen, de kunstwerken zijn onderdeel van 
een opknapbeurt van het Westfriese Hof. Eerder zijn de buitenkant en de trapopgangen geschilderd. Intermaris voelt 
zich niet alleen verantwoordelijk voor de woningen, maar ook voor de woonomgeving. Het zestigjarig jubileum van 
Het Westfriese Hof wordt gevierd op een wijze waar de gehele stad nog jaren van kan genieten. Dit kwartaal gaat De 
Parel voor Hoorn naar de kunstenaar Collin van der Sluijs en woningstichting Intermaris, zij verdienen onze grote 
waardering.

trOts Op Het westfriese HOf

In de rubriek stadsbeeldbewaking wordt stilgestaan bij een klein of groot project dat 
mooi is uitgevoerd: “Een parel voor Hoorn”. Deze keer de muurschilderingen van het 
Westfriese Hof.

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

Jaap van der Hout en frans van iersel

Een parel voor Hoorn
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De kunstenaar
Collin van der Sluijs, in 1980 geboren 
in ’s-Gravenpolder, weet al jong dat 
hij beeldend kunstenaar wil worden 
en volgt als elfjarige zijn eerste schil-
derlessen in het Zeeuwse Goes. In 
Boxtel doorloopt hij aan de Sint Lucas 
de schilder- en grafische opleiding 
en vindt snel aansluiting bij de graf-
fiti wereld. Hij vervolgt zijn opleiding 
aan kunstacademie St. Joost in Breda 
en kiest voor de studierichting ‘illu-
straties’ omdat hij dan ‘toegepast werk 
kan maken’. Collin woont en werkt 
ondertussen al meer dan 15 jaar in 
Maastricht en heeft een indrukwek-
kende carrière opgebouwd als schilder 
maar vooral als maker van murals, 
zeer grote muurschilderingen. Toen 
hij begon werd de term street art in 
Nederland nog niet gebruikt. ‘Ik houd 
niet van de term street art en zie mijn 
werk als een verlenging van mijn ate-
lierwerk, het zijn muurschilderingen.’ 
Zijn werk is gepubliceerd in tijdschrif-
ten, boeken en getoond in galerieën. 
Overal in de wereld heeft hij de open-
bare ruimte betoverd met zijn muur-
schilderingen. Murals van Collin zijn te 

zien in tal van steden zoals New York, 
Los Angeles, San Francisco, Reno, 
Chicago, Berlijn, Tokyo en Jerevan. 
Ook in Nederland is zijn werk op veel 
plaatsen prominent aanwezig, zoals in 
Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Maastricht, Heerlen, Geleen en 
Breda, maar nergens zo mooi als in 
Hoorn.

Het grote vierluik
Collin heeft de beschikking gekregen 
over vier gevels en mag die naar eigen 
inzicht invullen. ‘Over het algemeen 
werk ik alleen, enkele eerdere werken 
heb ik gemaakt met goede vrienden 
waar ik al langer mee samenwerk.’ 
Volgens Collin moet elke muurschil-
dering op zichzelf een sterk en goed 
ding zijn, ‘de onderwerpen moeten 
wel een beetje bij elkaar passen maar 
hoeven geen samenhangend verhaal te 
vertellen.’ Hij is een enorme natuur-
liefhebber, in de kunstwerken is dat 
duidelijk zichtbaar: ‘voor de eerste 
muurschildering heb ik gekeken naar 
de Marker Wadden, waar duizenden 
oeverzwaluwen aan het nestelen zijn, 
een mooi snel vogeltje.’ Op de tweede 

gevel staat een houten vat met planten 
die daaruit groeien: ‘Dit staat symbool 
voor de groei van de handel in Hoorn.’ 
De Canadese gans siert de derde gevel. 
‘In de trein zie ik vlak voor Hoorn veel 
ganzen waaronder deze Canadese gans, 
ik vind ze stijlvol, ze kleuren mooi op 
een blauw groene achtergrond.’ De laat-
ste gevel staat het meest in het zicht, 
hierop staat onze nationale vogel de 
merel in volle glorie afgebeeld met een 
paar prachtige ‘abstracte bloemen, als 
grafisch element’.

collin van der sluiJs
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Glamour van een kunstenaar
Maandagmorgen met de trein van half 
acht uit Maastricht naar Hoorn. De 
muurschilderingen zijn nauwgezet 
voorbereid, de voorstelling, de lijnen 
en de kleuren. In de loop van de 
dag zet Collin de contouren van het 
kunstwerk schematisch op de muur. 
In een blokhut op wijngaard Saalhof 
te Wognum wordt overnacht, ’s avonds 
een glaasje wijn, op tijd naar bed want 
‘s ochtends om zes uur staat Collin 
al op de hoogwerker. De eerste twee 
weken waren koud en nat, het regende 
en de verf liep door. Collin stond in 
een regenpak op de hoogwerker, een 
dagje schuilen was geen optie want 
elke week stond er een nieuwe gevel 
op stapel. Dit is hard werken, veel 
uren maken, lang van huis en zijn twee 
dochters van zes en negen vinden het 

niet leuk dat zij hun vader bij dit soort 
grote klussen zo lang moeten missen. 
Menigeen heeft een andere voorstelling 
van de glamour van het leven van een 
beeldend kunstenaar. 

De ervaring in Hoorn
De hele dag door stonden fietsers en 
voetgangers, jong en oud, stil om met 
verbazing en bewondering naar het 
werk van Collin te kijken, automobi-
listen toeterden en stopten zelfs bij de 
bushalte. ‘Om mij af te sluiten van de 
omgeving werk ik altijd met een kopte-
lefoon met muziek.’ Als deze vriende-
lijke kunstenaar dat niet doet komt hij 
aan werken niet toe en is hij permanent 
in gesprek met zijn toeschouwers. De 
reacties waren volgens Collin fantas-
tisch ‘de mensen vinden de muurschil-
deringen mooi en ze zien dat ik in de 

regen en in de warme zon keihard sta 
te werken en dat wordt gewaardeerd’. 
Volgens goed Hoorns gebruik werd 
hij door een buurtbewoner op een 
Hoornse broeder getrakteerd. 

Lovende kritieken
Buurtbewoners en voorbijgangers zijn 
allemaal lovend over de muurschilde-
ringen maar hoe denken de kenners 
over zijn werk? We laten Jaap Stiemer, 
kunstredacteur bij het Noordhollands 
Dagblad en zelf beeldend kunstenaar 
aan het woord. ‘Collin van der Sluis is 
een van de straatkunstenaars die er in 
slaagt een bijna fotografische wereld te 
scheppen, die toch meteen een sprook-
jeswereld is. ‘Can control’ wordt de 
beheersing van de spuitbus genoemd 
in de wereld van de streetart. Hoorn 
wordt al langere tijd overspoeld met 
graffiti van twee ‘artiesten’ die duidelijk 
geen controle over hun ‘can’ hebben, 
maar bij Collin van der Sluis is dat 
allemaal onberispelijk in orde. Met zijn 
vaardigheid creëert hij werelden die 
verrassend opduiken in het stedelijke 
landschap. Ook voorbeelden van bui-
ten Hoorn laten zien dat hij de natuur 
als belangrijkste thema heeft, natuur 
die eigenlijk voortdurend ontploft van 
leven. Maar de mens met zijn prikkel-
draad en paaltjes is nooit ver weg.’

Meer Stad dankzij Collin
Om ook in de toekomst een levendige 
en aantrekkelijke stad te blijven moet 
Hoorn volgens de gemeenteraad ‘meer 
stad’ worden. Laat dit een mooi begin 
zijn, zo doe je dat dus.

De eerste flat

gelegen aan de

Wabenstraat is 

in 1961 in gebruik 

genomen. De 

bouw van flat 

2 moet nog 

beginnen

De flats zijn 

buitenom 

geschilderd 

door een 

schilderbedrijf. 

Bij dat bedrijf

was een jonge 

schilder werkzaam 

die graag een

dagje bij Collin

in de leer wilde
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HistOrie Van Het westfriese HOf
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland circa 140.000 woningen verwoest of zwaar  
beschadigd. De overheid maakt na de bevrijding aanvankelijk niet veel haast met de woningbouw, 
eerst worden de beschadigde fabrieken en de infrastructuur weer opgebouwd. De bevolking groeit 
hard, er is woningnood en de lonen worden laag gehouden want dat is gunstig voor de export. De  
regering maakt een centrale planning en verdeelt de te bouwen woningen over de gemeenten.  
Nederland is arm en de huren blijven lang bevroren op het prijspeil van 1939. Beleggers zien 
direct na de oorlog niet veel in woningbouw. Zonder financiële steun is een sluitende exploitatie 
van nieuwbouw onmogelijk. In de jaren vijftig en zestig bouwen gemeenten en woningbouwver-
enigingen, met geld van het Rijk, veel woningwetwoningen. 

Na de oorlog telde Hoorn vier woningbouwverenigingen, elke met een klein aantal huurwoningen. 
De bestuurders waren gewend om de zaken thuis af te handelen. Er wordt bij de voorzitter in de huis-
kamer vergaderd, de penningmeester houdt thuis de boeken bij en de bestuursleden innen persoon-
lijk de huurpenningen. In 1957 zet de Algemene Hoornse Coöperatieve Woningbouwvereniging 
‘Goed Wonen’ een grote stap voorwaarts en geeft aan architectenbureau Chr. Nielsen, J.H.C. Spruit en  
W. van der Kuilen uit Amsterdam opdracht om enkele woongebouwen voor aan de Liornestraat 
te ontwerpen. Dit plan resulteerde in vier flatgebouwen met elk 28 woningen. Hoorn had van 
het Rijk echter niet voldoende woningen toegewezen gekregen om ze alle vier tegelijk te laten 
bouwen. De bouw voor de eerste flat ving aan in 1960, de tweede in 1961. De huren werden 
vastgesteld op f 16,55 per week en de gemeente mocht f 21,10  per m2 bouwgrond in rekening 
brengen. De laatste twee flats werden in december 1963 in gebruik genomen, de huur bedroeg      
f 18,35 per week. 

Janna Selie was met haar moeder en twee zusters de eerste bewoner van de maisonnette met huis-
nummer 71. ‘Wij kwamen van een woning aan de Italiaanse Zeedijk, die door de eigenaar bewust 
slecht was onderhouden, naar het nieuwe moderne Westfriese Hof met een lavet. Het was een 
prachtige tijd, de boomgaard waar het Streekziekenhuis zou komen te staan was nog aanwezig 
alwaar je heerlijk kon spelen. En de kinderspeelplaats met pierenbad die in de Liornestraat stond, 
daar waar nu de drukke weg ligt, gaf enige verkoeling in de warme zomer.’

In 1990 zijn de woningen onder auspiciën van architectenbureau Bakker en Boots uit Schagen ge-
deeltelijk gerenoveerd. De gevels zijn toen aan de buitenzijde geïsoleerd waardoor het metselwerk 
achter een laag stucwerk verdween.



                

ABC 7
Het maken van een aanbouw aan de 
woning. Deze wordt overhoeks tegen 
de zij- en achtergevel geplaatst, is op-
getrokken in schoonmetselwerk en is 
transparant vormgegeven middels grote 
glazen puien. De aanbouw is één bouw-
laag hoog en is plat afgedekt. 

Achter de Vest 1 - Mariatoren
Een plan voor het aanlichten van de 
Mariatoren. Daartoe worden grondspots 
rondom het gebouw geplaatst en twee 
lichtmasten aan de voorzijde. De monu-
mentencommissie adviseert een manier 
te bedenken om het aanlichten zo te 
ontwerpen dat er een egaal licht op de 
toren valt zoals de toren bij schemer 
wordt ervaren. Tevens adviseert de 
commissie om het licht aan de achter-
zijde van de toren af te zwakken.

Kleine Noord 26  
Het verbouwen van de eerste bouwlaag 
van twee panden tot woonstudio’s. 
Hiertoe wordt een aantal kozijnen in 
de zijgevel aangebracht. De zijgevel is 
gelegen in een steeg en het toevoegen 

Noord is aangewezen als gemeentelijk 
monument. Daartoe wordt de kap aan 
het Grote Noord circa 80cm omhoog 
gebracht als schijnkap en wordt bin-
nen de dakhelling een dakterras gere-
aliseerd. Tevens wordt de bestaande 
dakkapel in het voordakvlak vergroot. 
De gevel aan het Nieuwe Noord wordt 
gerestaureerd, de bovenbouw wordt 
gestukt in blokmotief en de onderbouw 
wordt vlak gestukt. 

Grote Noord 122
Het transformeren van een bovenverdie-
ping van een winkelpand en de achter-
gelegen opslag tot appartementen. Het 
pand ligt met de voorzijde aan het Gro-
te Noord en met de achterzijde aan het 
Nieuwe Noord (zie foto). Aan het Grote 
Noord worden vier appartementen gere-
aliseerd en aan het Nieuwe Noord drie. 
Daartoe wordt het pand aan het Nieuwe 
Noord op de verdieping circa 3 m uit-
gebreid over het binnengebied. 
De bestaande gevelindeling aan het 
Nieuwe Noord blijft behouden en de 
bestaande luiken worden opengezet.

Grote Noord 24
Een uitbreiding op de verdieping aan 
de achterzijde van dit beeldbepalende 
pand. De bestaande aanbouw wordt 

van extra gevelopeningen aldaar leidt 
tot een betere beleving van de steeg. 

Baanstraat 17
Het betreft een preadvies voor het reali-
seren van een veranda in de achtertuin 
van een woning in een rij. Het pand is 
aangewezen als gemeentelijk monu-
ment. De veranda heeft een hoogte van 
2,40 m, wordt opgetrokken in hout en 
krijgt een platte afdekking. 

Grote Noord 106
Het maken van een dakterras bij een 
complex waarvan het pand aan het 
Grote Noord is aangewezen als beeld-
bepalend en de gevel aan het Nieuwe 
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naar achteren toe verlengd, de bestaan-
de overkapping wordt gesloopt. De 
uitbreiding is niet zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte en heeft daarmee geen 
impact op de kwaliteit van de openbare 
ruimte.

Drieboomlaan 19
Het betreft de uitbreiding van een indi-
viduele woning in een rij. Ten behoeve 
van de uitbreiding wordt de mansar-
dekap van de woning naar achteren 
verlengd op de bestaande aanbouw aan 
de achterzijde.

Grote Kerk 33
Voor het hotel, de keuken en het hore-
cagedeelte zijn omvangrijke luchtbehan-
delingsinstallaties (ventilatie en koeling) 
nodig. Aanvankelijk werd geopteerd 
voor een aanbouw aan de noordzijde 
t.b.v. de koeling, dat plan was voor de 
monumentencommissie niet acceptabel. 
Nu zijn er allerlei slimme oplossin-
gen bedacht om de installaties en de 
luchtinlaten en -uitlaten op meerdere 
plaatsen weg te werken o.a. door het 
openmaken van een aantal blindnis-
sen in de toren, de noordgevel en de 
zuidgevel. Om het personeel toegang te 
kunnen geven zal aan de noordzijde in 
het bestaande hekwerk een draaibaar 
deel worden aangebracht gelijk aan 
bestaand. 

Nieuwstraat 5 (Blauwe Steen)
Het verbouwen van een voormalige 
winkelpassage tot woningen. Hierbij zal 
een geheel nieuw binnenterrein gereali-
seerd worden in de vorm van een hofje. 
De hoofd-ingang ligt aan de Nieuw-
straat. Tevens komt er een ingang aan 
de Nieuwsteeg en aan de Kruisstraat. 
Het plan is nog in ontwikkeling, de 
gesprekken met omwonenden zijn nog 
gaande.  De monumentencommissie 
heeft waardering voor het plan omdat 
op deze wijze kwaliteit aan een binnen-
terrein wordt toegevoegd. De commis-
sie is van mening dat drie verschillende 
gebouwtypen te veel is voor het hofje 
en adviseert herkenbaarheid in het 
totaal aan te brengen. Zij adviseert om 

de tuin van de Ceciliakapel (oude stad-
huis) prominenter in het plan mee te 
nemen en wellicht openbaar te maken.

Leliestraat 7
Het transformeren van een beeldbepa-
lend 18e-eeuws pakhuis tot twee ap-
partementen. Het plan kent een lange 
voorgeschiedenis waarbij meerdere ont-
werpen voor de monumentencommis-
sie niet acceptabel waren. De waarden 
van het beeldbepalende pand worden 
nu wel gerespecteerd. Op de begane 
grond wordt een berging met garage 
gerealiseerd en op de verdieping twee 
appartementen. Het zijperceel blijft 
onbebouwd en in het rechter dakvlak 
worden enkele dakramen geplaatst. 

Noorderstraat 14
Het realiseren van een uitbreiding aan 
de achterzijde van een gemeentelijk 
monument. De bestaande aanbouw 
wordt gesloopt en vervangen door een 
nieuwe plat afgedekte aanbouw over de 
volledige breedte van het pand

Roode Steen 8 (De Waag)
Een aanvraag voor het plaatsen van vier 
zeer grote parasols, formaat 4 x 4 meter, 
bij De Waag. De monumentencommis-

sie is van mening dat de parasols onvol-
doende ondergeschikt zijn en daarmee 
het rijksmonument aantasten, ook in 
ingeklapte vorm.

Dorpsstraat 65
De gemeente is voornemens om het 
interieur van deze stolpboerderij in 
Zwaag aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. De monumentencom-
missie uit haar complimenten voor de 
redengevende omschrijving. Zij geeft 
als suggestie mee om het gehele pand 
als gemeentelijk monument aan te wij-
zen en de waarde van de verschillende 
onderdelen vast te leggen. Hiermee 
worden ook de minderwaardige onder-
delen benoemd en vastgelegd.
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Schenkingen
De vereniging heeft dit voorjaar drie fraaie werken mogen ontvangen. Mevrouw Schmitz schonk een door 
de bekende Hoornse kunstschilder Adriaan Volkers (1904-1983) gemaakt schilderij, getiteld ‘Sneeuw’ (zie 
linker pagina). Volgens de zoon van de schilder kijken we naar de achterzijde van daken van woningen aan de 
Koepoortsweg en Tweeboomlaan zoals zijn vader het vanuit zijn atelier waarnam. Het is vermoedelijk in de 
oorlogsjaren 40-45 geschilderd.

Onlangs ontvingen we uit de nalatenschap van de in januari overleden Dirk Tober een tweetal aquarellen. Beide 
werken zijn in oktober 1962 gemaakt door Evert Jan Lichtelijn (1893-1975) en geven een mooi beeld van een 
tweetal kenmerkende plekken in Hoorn in die tijd.

Het eerste aquarel toont een doorkijkje naar het Kerkplein vanaf de Breestraat. De herfstachtige sfeer is mooi 
getroffen.

Het andere aquarel gunt ons een blik op het Grote Oost vanaf de Roode Steen (Kaasmarkt). Links is de Waag 
te zien met de herkenbare luifel. Rechts het pand Rode Steen 6 dat na een uitslaande brand op 7 mei 1962 
vanwege instortingsgevaar lange tijd gestut moest worden met houten balken.

De vereniging is heel blij met deze drie aanwinsten. De werken zijn een mooie aanvulling op onze collectie en 
zullen in de toekomst zeker te zien in een van de exposities die wij in de Kerkmeijerzaal organiseren. De gevers 
worden natuurlijk hartelijk bedankt!

Arnoud Lansdaal



 
  

Als Jacob de Lange rond 1870 
Koffiehuis Royal laat bouwen 
aan de Noorder Barrière, staan 
de twee wachthuisjes er nog die de 
Noorderpoort hebben vervangen. Van 
het spoor is er dan nog geen sprake. 
Rond 1880 wordt echter een gedeelte 
van de Westerpoortgracht gedempt 
in verband met de geplande aanleg 
van het spoor. De twee wachthuisjes 
met de brug moeten worden gesloopt. 
Koffiehuis Royal wordt verkocht en 
de nieuwe eigenaar noemt het ‘Het 
Witte Paard’. Er wordt verbouwd. Het 
wordt een Hotel, Café, Restaurant en 
Uitspanning. De internationale vee-
handel weet de locatie ook te vinden 
en er worden stallen gebouwd voor 
de koeien. Op de eerste etage komen 
kamers voor de gasten. Het is heel 
normaal dat er meerdere personen op 
één kamer slapen. De gasten verblij-
ven er een week en soms wel twee jaar. 
De vrouw des huizes heeft de beschik-
king over een keuken van 3 bij 4 meter. 
Soms kookt ze voor grote gezelschap-
pen. Warm water is er nog niet. Er 
staat altijd wel een ketel op het vuur. 
De familie zelf slaapt op de zolder.

In de Tweede Wereldoorlog wordt ‘Het 
Witte Paard’ door de Duitsers gevor-
derd. De officieren slapen in de hotel-

kamers en de soldaten op het stro in de 
stallen. De Duitsers hebben vee nodig 
en de boeren moeten koeien inleveren. 
Jan Koeman vertelt dat zijn vader de 
aangeleverde koeien moet voeren en 
melken. Veel van de melk blijft aan de 
strijkstok hangen en wordt de volgende 
dag afgeroomd. Hier wordt dan weer 
boter van gemaakt. Alles is immers 
op de bon.  

Na de oorlog worden de kamers opge-
knapt. Er komt stromend water en 
meerdere personen op een kamer is 
gelukkig ook verleden tijd. In 1956 
wordt het pand verkocht aan Cas 
Hassing. Onder de Horinezen bekend 
vanwege zijn omvang. Er is een foto 
van Cas gemaakt in de speeltuin. Cas 

aan de ene kant op de wip en aan de 
andere kant vijf (!) kasteleins. Cas 
knapt het pand op. Er komt warm en 
koud stromend water op de kamers. 
Hij bouwt een serre aan de linkerkant 
en het hele pand wordt wit geverfd.

In 1964 koopt de gemeente Hoorn 
het pand en doet de familie Entius 
zijn intrede. De verzuiling viert dan 
nog steeds hoogtij. Vele katholieke 
verenigingen maken gebruik van het 
pand zoals de Postduivenvereniging 
en het Katholieke Vrouwengilde. 
Maandelijks houden deze verenigin-
gen een bijeenkomst. De leden van 
Always Forward verzamelen zich voor 
‘Het Witte Paard’ als ze een uitwed-
strijd moeten spelen. De katholieke 
jeugd leert dansen bij Peter Verbiest. 
Verbiest huurt een aantal uren per 
week de grote zaal. Zondagmiddag 
en zondagavond is het vrij dansen. 
Uit de wijde omgeving komt de katho-
lieke jeugd daar op af. Voor bruiloften 
en partijen draaien ze in ‘Het Witte 
Paard’ ook hun hand niet om. Maar 
in 1974 valt toch het doek. Er wordt 
dan al een tijd geen onderhoud meer 
gepleegd aan het pand. Het markante 
balkon aan de voorkant is vanwege de 
onveiligheid al weggehaald. ‘Het Witte 
Paard’ komt in 1974 onder de slo-
pershamer. Wederom verdwijnt er een 
beeldbepalend pand uit de binnenstad. 
Het enige wat is overgebleven zijn de 
twee bomen voor het keukenraam. Die 
staan er nog.

Met dank aan Frieda Bus.
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