
12 Zeven eeuwen Hoorn, 
zijn bewoners en 
West-Friesland 

Uitgeverij Waanders in samenwerking met het Westfries Museum 

-. ~~--~------~--~----





Op het omslag een door 
Hendrik Savrij geschilderde 
stolphoeve in de 19de eeuw. 
Deze boerderijen zijn 
gebouwd rond een 
kubusvormig skelet van 
zware stijlen of stenders. 
Boven het woongedeelte is 
het dak niet met riet gedekt, 
maar met pannen, de spiegel 
geheten (WFM). 

Links een gez icht op A ndijk 
omstreeks 1910. A ndijk was 
een centrum van de 
Westf riese akkerbouw. Hier 
werd in 1771 Nanne Groot 
geboren, de schoonvader 
van Pieter Sluis uit 
Hauwert. De zaadhandel 
Sluis en Groot groeide uit 
tot een internationale firma 
(AWG). 

Rechts het dorp Hauwert, in 
1727 getekend door 
Cornelis Pronk. In 1924 
hield de Maatschappij tot 
Nut van 'tAlgemeen hier een 
bijeenkomst over de 
Westfriese f olklore. Hieruit 
ontstond de vereniging Oud 
West-Friesland, die zich 
inzet om het vel'leden van 
het gewest te bewaren 
(WFM). 

Zeven eeuwen Hoorn, 
zijn bewoners en 
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West-Friesland 
Onder redactie van J .M. Baltus, W.F.M. Brieffies , A . de Graaf, K. H azelzet , 
J .P.H. van der Knaap , D .C. van der Maarel, VJ . Nobel , H.W. Saaltink en R.J . Spruit. 

Tekst: K. Molenaar. 

Hij ligt er nog altijd , de Westfriese Omringdijk , die 
heel West-Friesland omspant , van Sint Maarten tot 
Enkhuizen , van Oudendijk tot Keinse . Een dijk die 
nu eens indrukwekkend hoog is en dan weer 
nauwelijks meer dan een weg en waterscheiding. 
Door en langs water, polderland , dorpen en steden 
slingert de dijk waarmee West-Friesland zich 
eeuwenlang tegen zijn vriend èn vijand - het water -
heeft verdedigd. Er is 'langer aan gewerkt dan aan 
de pyramiden , kathedralen en de Chinese muur'. 
Er is in de loop der eeuwen meer en langer over 
gesproken , gediscussieerd en geruzied dan over 
welk bouwwerk in ons land ook. 
De meren en plassen in West-Friesland waren in het 
begin van de veertiende eeuw nog niet besloten 
binnen dijken of kaden . Alleen de oevers waren 
grotendeels beplant met elzehout. Die vele grote en 
kleine meren waren even zovele binnenzeeën, die 
maar al te vaak schade toebrachten aan het 
omliggende land . De geschiedenis van de 

waterstaat in West-Friesland begint eigenlijk pas 
tegen het einde van de dertiende eeuw, na de 
onderwerping van de Westfriezen door Floris V in 
1288. Toch moet de Westfriese omringdijk al in 1250 
in aanleg aanwezig zijn geweest. De dichting van de 
zeegaten was voor West-Friesland , nadat dit geheel 
onder Hollands gezag was gebracht , van het 
allergrootste belang. Zolang de meren nog in open 
verbinding stonden met de zee , vormden zij een 
voortdurende bedreiging. 
Wanneer de Schardam, die de verbinding van de 
Beemster met de zee afsloot , is gelegd , is niet 
bekend. Vermoedelijk pas na 1288, want de 
Westfriezen zouden deze toegang tot hun land 
vóórdien zeker niet geduld hebben. West-Friesland 
wilde zichzelf blijven. En de Westfriezen hadden 
juist aan hun ontoegankelijke , moerassige 
landstreek voor een groot deel hun 
onafhankelijkheid te danken gehad. 
Floris Ven zijn opvolgers zagen dit heel goed in. En 
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meer dan in enig ander deel van het 
Noorderkwartier hebben zij in West-Friesland 
krachtig ingegrepen in het bestuur van 
waterschappen en dijken . Van oudsher was de zorg 
over dijken, wegen en bruggen in het 
Noorderkwartier toevertrouwd aan de graven van 
Holland. Zij droegen als regel die zorg weer over 
aan hun baljuwen, rechterlijke ambtenaren die op 
hun beurt de opdracht weer overlieten aan de 
schouten. De schout trad zodoende op als 
plaatsvervanger van de graaf, dus als 'dijkgraaf'. 
De dijkgraaf beheerde niet , hij hield alleen 
'toezicht' . Zo was het bestuur over de dijk · 
dorpsgewijze ingedeeld. Al snel trad het dijkbestuur 
in West-Friesland zelfstandig op. In 1299 bepaalde 
graaf Jan I dan ook dat de gemeente zelf zijn dijk 
moest schouwen. 
Aanvankelijk werd de dijk onderhouden door de 
eigenaren of gebruikers van het land waarop de dijk 

184 lag. Ieder zorgde voor zijn eigen gedeelte. Maar 

indachtig het 'Wien water deert, die water keert' 
werd na verloop van tijd het onbillijke daarvan 
ingezien. Ook de eigenaren van de achterliggende 
landerijen hadden belang bij de instandhouding van 
een goede zeewering en moesten eraan meebetalen. 
Het gewest werd door het aanleggen van wegen en 
dijken - de begrippen weg en dijk waren in 
West-Friesland vrijwel synoniem -zoals de graaf dit 
opgedràgen had, toegankelijker. Het kon nu in zijn 
geheel in verschillende richtingen doorkruist 
worden, wat eerder uitgesloten was. Voordien 
waren er uitsluitend waterwegen. 
Het wegslaan van een stuk dijk was de indirecte 
oorzaak van de definitieve onderwerping van de 
Westfrieien. De dijkdoorbraak bijWijdenes in 1287, 
die een geweldige overstroming veroorzaakte, 
vormde namelijk een prachtige gelegenheid voor 
graaf Floris om door het daar ontstane gat 
West-Friesland binnen te varen. De Westfriezen, 
die op hun opgehoogde werven een goed 

Linksboven het zegel van 
Medemblik uit 1550. 
Medemblik kreeg in 1289 
stadsrechten en werd door 
de graaf van Holland 
aangewezen als bestuurlijk 
en administratief centrum 
van West-Friesland (AWG) . 

Daarnaast een 18de-eeuwse 
aquarel met het slot van 
Medemblik. Het werd in 
1288 door graaf Floris V 
gesticht om de pas 
onderworpen Westfriezen in 
bedwang te houden. In de 
16de eeuw werd het door de 
burgerij ontmanteld, 
waarna het steeds meer in 
verval raakte. Sedert het 
einde van de vorige eeuw is 
de ruïne verscheidene malen 
gerestaureerd (WFM). 

Links een kaart van 
Westfriesland en het 
Noorderkwartier, 
uitgegeven door een 
Venetiaanse cartograaf. 
Zoals vaker op 17de- en 
18de-eeuwse kaarten, is het 
gewest op voor ons 
ongebruikelijke wijze 
'liggend' weergegeven, met 
de Noordzeekust boven en 
de Zuiderzee onder (WFM). 



Rechts een gevelsteen met 
een koeiendrijver, afkomstig 
van de boerderij van 
A. Laan aan het Keern 173 
te Hoorn. Deze steen werd 
in 1955 gerestaureerd op 
initiatief van een van de 
eerste groeperingen die zich 
inzetten voor het behoud 
van 'landschappelijk 
schoon ' (WFM) . 

Hierboven een gezicht op 
Avenhorn, in oude 
documenten Lutkedrecht 
genoemd, getekend door 
J. Bulthuis in 1794 (RAH). 

heenkomen hadden gezocht , zaten als ratten in de 
val. Eindelijk was hem gelukt wat opeenvolgende 
graven van Holland eeuwenlang vergeefs hadden 
geprobeerd: het zich meester maken van het 
'Westfries Kwartier'. Van een eigenlijke 
onderwerping was overigens geen sprake. Er werd 
een verdrag gesloten , waarbij de graaf als heer 
erkend werd , maar waarbij andere rechten van de 
Westfriezen verzekerd bleven . 

Vissers en boeren 
De Westfriezen vormden een volk van vissers en 
boeren. Kleine , onafhankelijke grondbezitters , die 
geen rangen en standen kenden. Steden oefenden 
geen overwicht op het platteland uit. Medemblik 
was in 1289 de enige Westfriese stad. Volgens het 
verdrag mocht graaf Floris dijken en wegen 
aanleggen en schout en schepenen benoemen. En 
van dat recht maakten hij en zijn opvolgers een ruim 

gebruik . De gunstige gevolgen van de nieuwe 
staatkundige toestand waren al spoedig te merken. 
Nu de dijken 'deur 't luttel opsichts , slecht , kleyn en 
gansch onbequaem tot de schuttinge der vloeden , 
die yet boven de gewoonte resen' versterkt werden 
en de Westfriezen ' ter zelver tijd wetten ende 
regelen kregen , daer sy haar voortaen na souden 
rechten' mocht West-Friesland zich niet alleen in 
rust, maar ook in stijgende welvaart verheugen. 
Naast de visserij kon nu in het vruchtbare land met 
meer resultaat de veeteelt en op enkele plaatsen 
ook de landbouw zich ontwikkelen waardoor 
handel in zuivelprodukten mogelijk werd . Een 
marktplaats voor handelswaren groeide er al 
spoedig in de ban (rechtsgebied) van het dorp 
Zwaag, op de plaats waar het riviertje de Gouw in 
de Zuiderzee uitmondde. Een krans van dorpen lag 
daaromheen 'die geen bequaemer toeweghe tot de 
zee hadden dan haer'. De buurt ontwikkelde zich 
vrij snel en de bevolking groeide regelmatig aan op 185 
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de plek die Hoorn genoemd zou worden. In de 
strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen koos 
Hoorn de zijde van graaf Willem. In 1356 kwam 
daarvoor de beloning, want 'om meenigen trouwen 
dienst , dien sij ons hebben gedaen' gaf de graaf 
'onse goeden luyden van Hoorn in Vrieslant alsulke 
vrijheden ende poortrecht, als onse goeden luyden 
van onse stad Medenblick hebben' . 
Aan het eind van de veertiende eeuw was Hoorn al 
uitgegroeid tot een stad van betekenis. Enkhuizen , 
dat in 1355 stadsrechten had gekregen , werd 
voorbijgestreefd , Amsterdam werd naar de kroon 
gestoken. Aanvankelijk mocht de jonge stad Hoorn 
alleen bewoners uit Kennemerland en West
Friesland als poorters toelaten wanneer ze minstens 
een jaar in vrije steden gewoond hadden. Maar na 
1382 werd die bepaling door graaf Albrecht 
opgeheven. Tegelijk schonk hij de stad 'vergiffenis 
voor de aanneming van verboden poorters'. 
Aanvankelijk had de stad Hoorn vooral een 

agrarische betekenis met daarnaast enige hout 
verwerkende bedrijfjes , wat scheepsbouw en een 
niet onbelangrijke lakenindustrie. De stad groeide 
gestaag en in 1478 bestond haar bevolking uit 
ongeveer 3800 personen. 

Van zeestad tot landstad 
In de zestiende eeuw nam de scheepvaart snel in 
betekenis toe. Talrijke schepen hadden Hoorn als 
thuishaven. De bemanningen kwamen uit heel 
West-Friesland. De scheepsbouw, de proviandering 
en het verwerken van de handelsgoederen gaf vele 
handen werk . Voor dit werk was ruimte nodig, veel 

, ruimte. Daarom werd in zee een lange dam van 
palen geslagen om schepen te kunnen ontvangen en 
af te meren. De terreinen zuidelijk en westelijk van 
de stad werden opgehoogd voor de scheepsbouw en 
de opslag van goederen. Bovendien werd de stad 
omringd door een muur met sterke 

Bovenaan deze pagina de 
watermolens ten zuiden van 
Medemblik met op de 
achtergrond het 
stoomgemaal dat hun taak 
overnam. Enkele van deze 
molens waren voorzien van 
twee, op verschillende 
peilen ingestelde 
schepraderen. Dit om als 
tweede trap te kunnen 
fungeren bij hoge 
waterstanden van de 
Zuiderzee (AWG) . 

Links: Na de aanleg van de 
Afsluitdijk, die in 1932 
gereed kwam, verminderde 
het overstromingsgevaar dat 
West-Friesland eeuwenlang 
had bedreigd. Het deel van 
de Westfriese Omringdijk 
tussen Medemblik en 
Aartswoud werd voor het 
grootste gedeelte geslecht 
(AWG). 



Hierboven: Aan het einde 
van de vorige eeuw kwam in 
West-Friesland het 
tuindersbedrijf op. Veel 
kleine vissers vonden 
aanvullend werk 'op de 
bouw'. Op deze foto uit 
omstreeks 1910 zien we de 
fruitteler C. Mol uit 
Venhuizen in zijn schuitje op 
weg naar de markt (AWG). 

Daarnaast het Bangertrad 
bij Blokker, kort voor de 
sloop in 1910. Met deze 
overtoom werden 
groenteschuitjes van het ene 
in het andere vaarwater 
getrokken (AWG). 

Rechts de landelijke weg van 
Hoorn naar Enkhuizen, in 
1895 gefotografeerd bij 
Binnenwijzend (AWG). 

verdedigingstorens. De bevolking groeide snel en 
vond woon- en werkruimte tussen het oude 
centrum en de stadsgrens, tussen kustlijn en 
stadsmuur. Naarmate deze ruimte volgebouwd 
raakte, werden de woningen kleiner en kleiner. Zo 
ontstond een merkwaardige opbouw van de stad. 
Een centrum met grote, soms riante gebouwen , 
vaak met flinke tuinen en daaromheen steeds 
kleiner wordende woningen , al of niet met kleine 
erfjes en een wirwar van stegen en sloppen. Men 
kan zich nauwelijks voorstellen dat er in die 
bloeitijd ongeveer 16.000 mensen leefden , 
woonden en werkten binnen de oude stadswallen. 
Temeer wanneer men bedenkt dat wat nu brede 
straten zijn , toen nog grachten waren . 
Toen na 1750 door allerlei oorzaken de betekenis 
van de scheepvaart voor Hoorn weggevallen was , 
volgde een periode van achteruitgang. Een lange 
periode waarin Hoorn veranderde van een zeestad 
in een landstad. In 1795 woonden er nog maar 9300 

mensen. De markten behielden hun belang voor 
het omliggende gebied en er bleef wat visserij . 
Afgezien van activiteiten zoals de goud- en 
zilversmederij en wat sigarenmakerijen, werd 
Hoorn een stille stad. En in de negentiende eeuw 
werd het stadsbeeld ingrijpend gewijzigd door het 
dempen van de meeste grachten en het slopen van 
de muren en bijna alle stadspoorten. Hoorn werd 
'een dode stad aan de Zuiderzee' , een stadje dat 
eigenlijk alleen interessant was door zijn oude , 
overigens slecht bewaarde schoonheid. In het begin 
van de twintigste eeuw kon de stad niet profiteren 
van de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. De 
veemarkten namen langzaam maar zeker in 
betekenis af. Alleen de kaashandel bleef nog lang 
van betekenis . De centrale ligging was echter voor 
de Rijksoverheid wel een reden om in Hoorn een 
aantal belangrijke instellingen te vestigen , zoals het 
Rijkslandbouwproefstation , het Rijkstuinbouw
consulentschap, het Rijkszuivel- consulentschap en 187 
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de Rijkslandbouwwinterschool. Het is alsof de 
afstand tussen stad en platteland in zekere mate 
werd vergroot. De middenstand profiteerde wel 
van de agrarische opbloei en ontwikkelde zich 
sneller en gevarieerder dan in andere Westfriese 
steden . Gunstige factoren waren daarbij zeker de 
goede bereikbaarheid van de binnenstad door het 
dempen van de grachten . In 1930 was er in Hoorn 
één winkel op 27 inwoners, terwijl dat in Enkhuizen 
1 op 40 en in Medemblik 1 op 46 was. De 
streekfunctie komt eveneens tot uiting in de 
onderwijsvoorzieningen, de ziekenhuizen , de 
vestiging in de stad van het kantongerecht , de 
belastinginspectie , een kantoor van Rijkswaterstaat 
en de Kamer van Koophandel. 

De groei en bloei van Hoorn , de teruggang in de 
negentiende eeuw, de opleving in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog: West-Friesland , zeker voor 
wat betreft het oostelijk deel daarvan , was er bij 
betrokken. Toch waren Hoorn en het achterland 

aanvankelijk één , langzamerhand kwam er wat 
afstand tussen de bewoners van de stad en 'die van 
buiten Hoorn' . Maar men had elkaar nodig. En dat 
bleef zo. Door de eeuwen heen. Tot op de dag van 
vandaag. Het achterland heeft zich altijd aan 
Hoorn gevoed. En omgekeerd . Want men zat bij 
elkaar in de buurt. Maar er kwamen verschillen . 
Horinezen of Hoornsen , ze leefden op den duur 
anders dan de bewoners van de dorpen in de 
omgeving. Ze woonden anders , kleedden zich 
anders en spraken zelfs niet dezelfde taal. Maar de 
buitenpoorters bleven Hoorn bezoeken met hun 
koopwaar en hun vee. Ze moesten erheen voor 
onderwijs en rechtspraak , 
Hoorn , een stad in West-Friesland. Steeds méér 
stad , die anders was. van sfeer, steeds veranderde , 
maar zich aanpaste wanneer dat nodig was . 

Nog altijd herkenbaar 
HetWestfriese land heeft ook in onze tijd zijn 
herkenbaarheid, zijn eigen karakter bewaard . Toch 
heeft het er wel eens om gespannen. In het begin 
van onze eeuw was men zeer veranderingsgezind. 
En de technische ontwikkelingen maakten snelle en 
radicale veranderingen steeds eenvoudiger. Maar 
ook toen waren er al mensen die hun ongerustheid 
durfden uitspreken over ontwikkelingen die het 
Westfriese landschap in hun ogen onherstelbare 
schade zouden bezorgen. Zij beseften dat er een 
generatie zou komen, die zou vragen: 'Wat hebben 
ze met ons mooie land gedaan?'Tot in onze eeuw 
zijn er, vaak totaal onnodig , veel prachtige 
bouwwerken afgebroken en mooie stadsgezichten 
vernield. Toch wordt het karakter van een gewest 
niet uitsluitend bepaald door zijn historische 
monumenten. Het is het geheel van kleine , vaak 
onaanzienlijke objecten dat een landstreek zijn 
eigen karakter schenkt. En dat is juist in West
Friesland nog altijd de moeite waard. Het land is 
vlak en ligt in zijn kleurigheid omspannen door 
dijken en wegen . De Westfriezen hebben hun land 
zelf gemaakt. Ze hebben binnen de door hen 
opgeworpen dijken het gehele land de orde gegeven 
die het , ook nu nog, kenmerkt . Van alles wat men in 

, dit landschap ziet is de plaats door de mens 
bepaald. Niets is aan het toeval of aan de natuur 
overgelaten. Natuurlijk , door de eeuwen heen 
heeft de Westfries zijn land veranderd en aangepast. 
Maar het is de verdienste van de oude Westfriezen 
dat zij dat zo goed hebben gedaan. West-Friesland is 

Linksboven de typisch 
Westf riese stolphoeve van de 
wedu we Van Diepen in 
Z waag omstreeks 1916 
gefotografeerd (AWG). 

Daarnaast een 
monumentale, Westfriese 
stolphoeve te Westerblokker 
in 1910 (AWG). 

Links op deze pagina een 
tegeltableau uit een 
Westfriese hoeve. De traditie 
van de tegelbakkerij gaat 
terug tot omstreeks 1550. Tot 
aan het begin van de 17de 
eeuw werden decoratieve 
tegels gebruik t in blauw, 
geel, oranje en groen. 
Onder invloed van het 
Chinese porselein ging 
blauw overheersen . Daarin 
werden ook landschappen 
en bloemstukken 
uitgevoerd. In de 18de eeuw 
werden Franse stijlen in de 
decoraties toegepast. Er zijn 
in West Friesland nog veel 
compleet betegelde 
schouwen bewaard 
gebleven (WFM). 
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Uiterst rechts: Na de Eerste 
Wereldoorlog werden tal 
van initiatieven 
ondernomen om de 
Westfriese folk lore levend te 
houden en de uitingen van 
volkskunst te bewaren. Op 
de foto enkele rijk 
gedecoreerde sjezen en 
fraaie kostuums waarmee 
men '.s zondags naar de kerk 
ging (AWG) . 

Rechts een 'met kap en dek ' 
getooid Westfries meisje. De 
muts is in zeer f ijn kant 
uitgevoerd. Om de hals 
draagt zij een dubbele rij 
grote bloedkoralen en een 
gouden ketting met 
borstkruis (AWG). 

Hierboven een welgesteld 
echtpaar uit Hoorn rond 
1850. Waarschijnlijk is het 
echtpaar Mm 
Loon-Koetsburger 
afgebeeld (WFM). 

geen natuurlandschap , maar een fraai gevormd 
cultuurlandschap. Met z'n dorpen en 
woongemeenschappen, waarvan er vele ouder zijn 
dan Hoorn , zoals Scellinchout , Swaegh, 
Oesthuysen, Hogentwoud , Schardam, 
Scharwoude, Westenwoude , Nuboxwoude , 
Oudeboxwoude (Hauwert) , Bovenkerspel , 
Grootebroec, Wijdenes , Bennewissen, 
Oestenwoude, Hem, Wester- en Oosterblocweer. 
De meeste zijn al van ver te herkennen aan hun 
kerken of aan hun moleos. 

Oud West-Friesland 
Het begon allemaal in Hauwert. In een bijeenkomst 
van het Department Hauwert van de Maatschappij 
tot Nut van 'tAlgemeen , die in 1924 werd gehouden. 
Jacob de Jong , de gemeente-secretaris van 
Hoogkarspel , hield er een spreekbeurt. Hij maakte 
zijn gehoor erop attent dat West-Friesland 
veranderde 'zonder dat er ook maar iemand 'n hand 

uitstak ' . Al wat mooi en zeldzaam was op en in zijn 
geliefde , Westfriese land was aan het verdwijnen. 
HetWestfriese kostuum, de rijke hoofdtooi , men 
zag ze minder en minder. De boerenschots werd al 
lang niet meer gedanst. Rijwiel en automobiel 
hadden paard-en-kar, de sjezen, de glazen wagens , 
de prachtige speelwagens , goeddeels verdreven. En 
de taal van hetWestfriese land , het eigen dialect , 
werd langzaam maar zeker uitgebannen. 
Onder het gehoor van De Jong bevond zich ook 
meester Klaas Ruyterman , hoofd van de openbare 
lagere school in Hauwert en dus een man van enig 
gewicht. Hij had De Jong begrepen. Wilde men nog 
iets van het oude, van het historische vasthouden of 
tenminste vastleggen , dan moest er snel iets 
gebeuren. Meester Ruytennan pleegde overleg met 
'de dokter' , G.C. van Balen Blanken van 
Spanbroek, die al zo vaak had laten blijken dat zijn 
geboortegrond hem lief was. Het resultaat was dat 
er op 6 augustus 1924 in De Roskam in Hoorn een 
bijeenkomst werd belegd. Tijdens di.e bijeenkomst 189 
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werd het Historisch Genootschap 'Oud West
Friesland' opgericht. Want, zoals Van Balen 
Blanken ooit schreef: 'Die zijn voorgeslacht niet 
eert , is zijn eigen naam niet weerd '. 

Molens en stolpen 
Ze zijn er nog altijd , de watermolens in de polders 
van hetWestfriese land. Polders of droogmakerijen 
moesten ontlast kunnen worden van overtollig 
binnenwater. Aanvankelijk met behulp van 
spuigaten , wat in oostelijk West-Friesland zonder 
bemaling lange tijd mogelijk was bij laag tij. Later 
werd het niveauverschil tussen 'binnen en buiten' 
zo groot dat bemaling noodzakelijk werd. In 1452 
werden bij Enkhuizen de eerste molens gebouwd. 
In de vorige eeuw stonden er binnen de omringdijk 
zo'n 180, waarvan nu nog een dertigtal is 
overgebleven. 
Het boerenbedrijf bepaalde het landschap van 

Beeldspraak 

Op de fraai bewerkte achterkrets van de Westfriese boerenwagens was vaak 
een versje te lezen. Soms waren dat geestige spotrijrnen. Volgens de 
overlevering verloor een boer uit Venhuizen in Hoorn daardoor drie 
achterkrets. Op het eerste had hij een dikke bos grote rabarberstelen en een 
kleine bos zoethoutsteeltjes geschilderd met de tekst: 'Groote stelen en 
kleine stelen, maar groote stelen het meest '. De politie begreep de 
beeldspraak en nam het achterkret in beslag. De week daarop zag men op 
het achterkret van de wagen een man en een jongen aan de waterkant 
geschilderd, met de dialoog: 'Ziet, vader, ziet: eten daar de groote visschen 
'de kleine niet? Och jongen, je dient te weten, dat de grooten de kleinen eten'. 
De dienders rukten het kret met geweld van de wagen af. De daarop 
volgende week protesteerde de boer daartegen op zijn nieuwe achterkret: 
'Door de dienders van Hooren, Heb ik mijn achterkret verloren '. De boer 
kreeg nu te horen dat het uit moest zijn, of de toegang tot de markt zou hem 
worden ontzegd. Dus schilderde hij het volgen.de kret egaal blauw, met in 
lichblauw de tekst: 'Ik mag niet teeken.en, ik mag niet schrijven., dus zal ik 
het blauw-blauw laten blijven ' 

West-Friesland , en bepaalt dat ook nu nog . In de 
negentiende eeuw werd de landbouw nog 
belangrijker dan daarvoor, doordat de scheepvaart 
als bron van werkgelegenheid toen helemaal was 
verdwenen. De meeste stolpboerderijen zijn 
gebouwd in de tijd van de grote droogmakerijen en 
inpolderingen , dus rond 1625. Mensen, vee , voer, 
voorraden en werktuigen: alles werd onder één dak 
gebracht. En als 's zomers het vee in de wei was, 
maakten de boeren van hun stal een zomerstal. 

Jaarlijks werd in de eerste weken van mei heel wat 
gewitteld , geblauwseld , geverfd en geteerlakt in de 
stal. Er werd wit duinzand gestrooid , gele en groene 

• estrikken - geglazuurde tegels-werden neergelegd , 
wollen- en kokoslopers werden uitgerold , oude 
maar goed onderhouden meubelen werden van 
zolder gehaald en glanzend gewreven voor 
zomergebruik. Voor alle raampjes kwamen 
gordijnen en een fraaie kaaspers , sleden , stoven en 

Linksboven Arie Wit, de 
bulloper van Hoogwoud. 
Volgens eeuwenoude 
traditie trok hij met zijn stier 
langs de boerderijen om 
koeien te laten dekken. Zijn 
komst kondigde hij aan met 
een hoorn (A WC). 

Links: Op deze foto uit 
omstreeks 1912 toont een 
aantal boeren belangstelling 
voor de wagens die tijdens 
een boelhuis te Ven.huizen te 
koop worden aan.geboden. 
(AWG). 

" 



Hierboven een banpaal van 
Hoorn te Schardam in 1934. 
Deze palen bakenden het 
Hoornse rechtsgebied af. 
Wie uit de stad werd 
verbannen, mocht dit gebied 
niet betreden (AWG) . 

Rechtsboven het in 1598 
gebouwde raadhuis van 
Spanbroek vóór de 
restauratie van 1932. ln 1414 
kreeg Spanbroek als een van 
de schoutambachten van het 
Oosterbaljuwschap 
stadsrechten (AWG). 

Rechts een foto uit 1942, 
toen de gemeente 
Bovenkarspel nog een 
omroeper in dienst had. Met 
zijn bekken trok hij rond om 
nieuws en afkondigingen 
bekend te maken (AWG). 

antiek kopergerei werden ter versiering neergezet. 
Sommige zomerstallen werden versierd met 
geverfde schelpen, andere met aan slingers 
geregen, uitgeblazen eieren van allerlei water- en 
weidevogels. Glanzend geteerlakte 'beunen' 
werden in de 'groep' of zelfs over de hele diepte van 
de koestal gelegd. Ook kwamen fijn grind , zout- of 
zoetwaterschelpen voor als groepvulling. Soms 
stonden porseleinen borden tegen de geteerlakte 
ondermuren. Het spreekt haast vanzelf dat 
kinderen al op heel jonge leeftijd kregen te horen 
dat in de zomerstal geen wilde spelletjes mochten 
worden gespeeld. Boerenkinderen wisten dat er 
nooit over de zwarte teerlak , door de schelpen of 
door het zand gelopen mocht worden. Nooit werd 
er in de stal met een bal gespeeld en katten werden 
tijdens het schrobben in mei al heel hardhandig en 
met veel water de deur 'uitgewerkt' , om er niet 
eerder dan in november met de koeien in terug te 
keren. 

De Westfriese dracht 

In West-Friesland is heel wat bewaard gebleven aan 
ouderwetse kleren. Door een vooral na de oorlog 
herleefde belangstelling voor 'ouderwetse dingen' 
en antiek ontstonden boerendansgroepen , 
zangkoren enzovoorts. De leden hulden zich weer 
in de klederdracht van vroeger. De dracht van de 
bewoonsters van Noord-Holland benoorden het IJ 
was één der rijkste van de Nederlandse provincies . 
Goud , diamant , damast , zijden stoffen en ragfijne 
kloskanten waren bijzonder in trek bij de 
voornamelijk van de veeteelt bestaande 
boerenstand. De boerinnen tooiden zich 'met kap 
en dek' , zoals de hoofdtooi , bestaande uit oorijzers 
en mutsen , in de streek genoemd werd. Zo'n 
hoofdtooi , compleet met oorbellen en halssnoer, 
vertegenwoordigde werkelijk een kapitaal, óók in 
die dagen. De voorhoofdsnaald, die niet mocht 
ontbreken, was bij de hoogste standen van zilver en 191 



bezaaid met diamanten. Het kostuum, dat bij de 
rijke hoofdtooi werd gedragen , bestond aan het 
eind van de negentiende eeuw uit een zwarte , 
langvallende japon. Door de streeksieraden, zoals 
lange gouden kettingen met hangers , oorbellen en 
het bloedkoralen snoer kreeg het geheel een eigen 
regionaal accent. Het halssnoer, dat meestal 
tweerijïg gesnoerd was , gaf met de kap en de 
bijbehorende mutsspelden de welstand van de 
drager aan. Een gouden kap met diamanten 
spelden plus voorhoofdsnaald en een diamanten 
slot met knikkergrote bloedkoralen was voor het 
'boerenpatriciaat' . Alleen bij speciale 
gelegenheden , zoals de kermistijd , een bruiloft of 
marktgang, werd het uit de brandkast gehaald. 

G.C. van Balen Blanken , de eerste voorzitter van 
het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' , 
schrijft over de voornaald het volgende: 'Omme 

192 ende bij het midden van de 18e eeuw woonde te 

Purmerend eene juffrouw Peereboom, eene 
zeldzame schoonheid, doch die ... o, wreedheid der 
spelingen van de natuur, op het voorhoofd een 
moedervlek of ander litteken had. Tot haar goede 
vrienden behoorde ook een bekwame goudsmid en 
met dezen kwam zij overeen , dat hij een plaat of 
breede gouden naald zou maken , die fraai bewerkt , 
in een schuinsche richting, onder den kant der 
platte muts gestoken, de moedervlek bedekken 
zou. Zoo gezegd, zoo gedaan; de goudsmid slaagde 
in alle opzichten, 't stond haar keurig en het duurde 
niet lang of haar voorbeeld werd door veele 
kappen-dragende vrouwen en meisjes gevolgd. 
Natuurlijk moest de een weer een mooiere dan de 

, andere hebben, waardoor ze in kostbaarheid 
toenamen. Soms was het hele voorhoofd met 
diamanten bedekt. Gelukkig de vrouw, die zulke 
opschik niet noodig heeft en in een vriendelijk , lief 
gezicht genoeg heeft om bekoring van zich te doen 
uitgaan'. 

Linksboven een foto van het 
traditionele Westfriese 
kaasmaken uit 1942. Op de 
voorgrond de kaaskoppen 
die gevuld zijn met wrongel. 
De koppen worden met 
doeken omwikkeld en gaan 
dan onder de kaaspers 
(AWG) . 

Daarnaast het 
huishoudelijk gerei voor de 
was in een Westfriese hoeve 
aan het begin van deze eeuw. 
Rechts een kachel met 
wasketel voor het koken van 
de was. In het midden een 
wastobbe met ribbe/bord 
voor het schrobben (AWG). 

Links een voorbeeld van de 
naïeve schilderkunst die in 
Westfriesland nog steeds 
wordt beoefend. Afgebeeld 
is een stolphoeve in 
Berkhout (WFM). 

." 



Te warskip 

Het was voor stadskinderen rond de eeuwwisseling.een feest als 
zij bij hun grootouders op het platteland 'te wars kip' gingen, 
Westfries voor te waardschap gaan, op gastbezaek gaan. Tijdens 
zo 'n bezoek werd flink gegeten en gedronken, vooral wanneer er 
dorpskermis was. Na de koffie uit grote potten op pootjes met 
flinke porties jodekoeken en voor de mannen een Goudse pijp, 
kwamen de klaartjes, bittertjes en de boerejongens op tafel, 
terwijl de kinderen zich buiten vermaakten. Het middageten 
bood stevige soep met veel kluiven, grote schotels aardappelen, 
bonen, peertjes en dikke plakken ham, grauwe erwten met 
rozijnen en 'bessenpent'. Terwijl de ouderen wat gingen 
'uitzakken ' bezochten de kinderen de andere familie in het dorp 
voor de 'kermisfooi'. Na de thee ging het met de speelwagen naar 
de kermis, waar de kinderen zich duizelig draaiden en misselijk 
snoepten. Zij gebruikten dan ook niet veel van het souper met 
broodjes, kruidkaas, augurken, sjalotjes en gerookte paling. 

Rechtsboven een 
18de-eeuwse tekening met 
een gezicht in 
Oosterblokker met de 
15de-eeuwse kerk waarop 
een ooievaar nestelt (RAH). 

Rechts een beeld van Twisk, 
geschilderd naar een 
18de-eeuwse tekening. In 
het beschermde 
dorpsgezicht zijn de 
laatgotische kerk en een 
aantal monumentale 
stolpboerderijen nog 
aanwezig (WFM). 

Een eigen dialect 
Toen Hoorn , Medemblik en Enkhuizen nog dorpen 
temidden van de dorpen waren, werd in het hele 
Westfriese gebied ongeveer hetzelfde Westfriese 
dialect gesproken. Hoorn groeide snel en trok veel 
mensen aan van elders. De omgang van 'eigen en 
vreemd' moet invloed gehad hebben op de taal. Zo 
kreeg Hoorn een eigen dialect , het Hoorns. 
Taalkundigen noemen het liever "n taaltje', omdat 
ze het eerder beschouwen als slecht Nederlands dan 
als een eigen streektaal. 
In onze dagen wordt het Hoorns nauwelijks meer 
gesproken. Het is als spreektaal gedoemd te 
verdwijnen , maar in geschrift, op band en op plaat 
wordt deze zangerige taal vastgelegd. 
Zo wordt het verleden van Hoorn op tal van 
manieren voor het nageslacht bewaard. Zoals ook 
wij op velerlei wijzen aan het verleden worden 
herinnerd; er soms zelfs hardhandig mee worden 

geconfronteerd. De beroering die de herdenking 
van het 400-ste geboortejaar van Jan Pieterszoon 
Coen op 19 mei 1987 teweegbracht, heeft weer eens 
overduidelijk bewezen dat het verleden geen 
voltooid verleden tijd is. 
Het standbeeld van Coen staat nu al weer bijna een 
eeuw op de Rode Steen, de beste plek om even stil 
te staan bij het verleden van Hoorn, want daar, op 
een knik in de Westfriese zeedijk , is het zeven 
eeuwen geleden allemaal begonnen. 
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Correcties 
Bij nader onderzoek zijn de volgende onjuistheden 
gesignaleerd in de verschenen afleveringen. Ze 
worden hier vermeld per pagina. 

15: derde bijschrift: 'het Kleine Noord in het begin van deze 
eeuw', lees: 'omstreeks 1930'. 

22: tweede bijschrift: 'rond 1910', lees: 'rond 1902' . 
30: eerste bijschrift: 'omstreeks 1910', lees : 'omstreeks 

1878' . 
57: eerste bijschrift: 'Visserseiland', lees: 'Oostereiland'. 
59: eerste bijschrift: 'NHSM', lees: RNSM (Rijksmuseum 

Nederlands Scheepvaart Museum , Amsterdam). 
90: tweede bijschrift: 'draaimolen ', lees: 'zweefmolen ' (van 

Rinkel , tijdens de landbouwfeesten van 1924). 
109: eerste bijschrift: 'Bongert', lees: 'Bangert ' (de 

fruitmarkt in Blokker achter café de Bessen tuin). 
128: tweede bijschrift: '1919', moet zijn : '1923 of '24' . 
158: tweede bijschrift : 'Gedempte Turfhaven ', lees: 

'Gedempte Appelhaven' . 
159: eerste bijschrift: 'horlogemakersvakschool', lees: 

'Goud- en zilverfabriek v/h Gebr. Rozendaal '. 
160: laatste bijschrift: de werf werd voor opslag gebruikt , de 

fabriek zelf was gevestigd aan het Kleine Oost. 
174: eerste bijschrift: 'omstreeks 1900', lees: 'na de 

voltooiing in 1934' . 
177: eerste bijschrift: '1928', lees: 'omstreeks 1910' . 
178: eerste bijschrift: afbraak Peperstraat deels reeds 1907. 

Grote volmaaktheid 

In de eerste helft van de vorige eeuw hield meester Jacob Kwast 
(1810-1859) zijn schoolkinderen te Wognum voor: 'Leer zingen, 
want wie geen zingen leert, kan nooit in de hemel komen; daar 
moeten de gelukzaligen zingen ter ere Gods '. Hij bracht de 
kinderen de zangkunst en het orgelspel bij. Al om 6 uur 's 
morgens kwamen de eersten voor de muziekles. De meester bleef 
in bed liggen luisteren, tenzij ze zo aan het knoeien waren dat hij 
eruit kwam om een oorvijg uit te delen. 
Het naar deze muziekpedagoog genoemde Wognums koor 
beleefde grote successen onder de dirigent Willem Saaien 
maakte tournees tot in Indonesiè". De Antwerpse 'Le Matin ' 
oordeelde in 1909 over een uitvoering: 'De zeven en dertig 
zangeressen en zangers vormen een ensemble van zeldzame 
gelijkheid. Hun liederen werden uitgevoerd met een zoo groote 
volmaaktheid en zoo kunstvolle opvatting, dat ze de meest 
vleiende lofspraak waardig waren'. 

Afkortingen 
A WG: Archiefdienst Westfriese Gemeenten , Hoorn 
NVBS: Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het 
Spoor- en Tramwegwezen 
RAH: Rijksarchief Noord-Holland , Haarlem 
RNSM: Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum, 
Amsterdam 
UMU: Universiteitsmuseum, Utrecht 
WFM: Westfries Museum, Hoorn 

Colofon 
ACH LIEVE TIJD - Zeven eeuwen Hoorn en zijn bewoners 
is een uitgave van Uitgeverij Waanders in samenwerking met 
het Westfries Museum. 

Vormgeving: Roelof Koebrugge GVN 
Druk: Drukkerij Waanders bv , Zwolle 

ISBN: 90 6630 554 1 

© 1987 Uitgeverij Waanders bv, Zwolle 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie , 
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder 
voorafgaande , schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Linksboven een beeld van 
Oudendijk omstreeks 1905. 
Midden op de weg staat 
veldwachter Leegwater met 
zijn fiets (AWG). 

Links het beroemde koor 
van Jacob Kwast uit 
Wognum. Dit zangkoor 
werd in 1885 opgericht 
onder de naam 'Zanglust', 
maar in 1894 werd het 
genoemd naar de 
schoolmeester die rond 1800 
een enthousiaste 
zangpedagoog wa,s. Het 
koor maakte onder leiding 
van Willem Saai tournees 
door onder andere 
Duitsland en Indië (A WG). 

Rechts een Westfries paar, 
gekleed in bruiloftsdracht. 
De invloed van stadsmodes 
uit verschillende tijdperken 
is merkbaar. Die van 
17de-eeuwse sits in de rok 
van de vrouw, die van de 
Franse mode rond 1800 in 
het kuitbroekkostuum van 
de man en de eigentijdse 
stadsmode in zijn hoge hoed 
(AWG). 

Op de achterzijde een 
portret van de 
regen.ten.dochter Grietje 
Jacobdr. Veen dat J. Rotius 
schilderde in 1655. Zij 
draagt een gouden 
hoofdijzer en gouden 
kettingen. om de haarwrong, 
hals en polsen. Een 
parelspeld, haarnaald en 
pendants completeren. de 
hoofdtooi (WFM). 






