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MIDDEN BEUK VAN D E OOSTZ IJDE GEZIEN 

Teeke11i113 J. C. Kerkmeijer 

De stad, waar je geboren bent; 
waar je je kinderjaren hebt doorgebracht ; 
waar je " verlospaal" en "hazen en honden" hebt gespeeld op het 

plein om de Groote Kerk, en waar "het Klooster" zoo' n prachtige 
gelegenheid bood om je te verstoppen ; 

waar je op Luilak met je vriendjes naar het Weeshuis in de Achter
straat ging, om een rondedans te doen om den Herder en de 
Herderin ; 

waar je 's avonds ging kijken naar de aankomst van de Hoornsche 
boot - je kondt de lichten al zien, als hij voorbij Marken was -
en waar je, totdat de boot in het Groote Gat was gekomen, je 
alvast vermaakte met op de vischkaren te springen, die tegenover 
het "Correctie huis" bij den Zeedijk lagen, en te probeeren je erop 
in evenwicht te houden; . 

waar je met je ouders uit wandelen ging, langs Derde-boomlaan of 
Nieuwen Weg, en je hart, als je dicht bij de Nadorst was geko
men, begon te kloppen van verwachting, of zij er ook even zouden 
ve1poozen ; 

waar je uit visschen ging naar de Hulk, of room ging eten bij Stijn, 
of kersen in den boomgaard in Blokker, waar je zoo heerlijk 
kondt schommelen ; 

waar je later je vacanties doorbracht, en biljarten leerde in het café 
van Dalmeyer op de Kaasmarkt, en danste op de bals van Sappho 
en je eerste zware verliefdheden hebt beleefd; 

die stad is, om met Speenhoff te spreken: "een meisje, dat je nooit 
vergeet." 

Als je ouder bent geworden, blijkt hoe vast het beeld van je geboorte
stad in je herinnering is gegrift; hoe allerlei dingen, waar je als kind 
nooit op lette,_ z ich toch voor goed in je geest hebben ingeprent; hoe 
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je, als je de oogen sluit, het stedeschoon van Hoorn weer voor je 
innerlijk zien kunt laten verschijnen. En het doetje leed, wanneer 
je hoort, dat een stuk van dat mooie, oude Hoorn, dreigt verloren te 
gaan. 
Wanneer dat het geval is bij iemand, die reeds jarenlang geen 
Hoornsch burger meer is, hoeveel te meer moet dit dan ter harte 
saan aan hen, die nog in Hoorn wonen. 
Ik vértrouw dan ook, dat de pogingen van de Commissie, die zich 
heeft gevormd om een / 011ds bijeen te brengen voor het herstel en in 
.stand houden van de Noorderkerk, rnet een goeden uitslag zullen 
worden bekroond en dat tal van Hoornschen en oud-Hoornschen, door 
het zenden van een bijdrage, getuigenis z ullen afleggen van hunne 
onvergankelijke lief de voor Hoorn. 
Moge ook dit boekje, door de voortreffelijke inleiding van den heer 
Kerkmeyer, die reeds z oo herhaaldelijk met woord en beeld de waar
deering van het stedesclwon van Hoorn heeft bevorderd, en door de 
mooie afbeeldingen, die er aan z ijn toegevoegd, het z ijne daartoe 
bijdragen! 

G. W KERNKAMP. 
Utrecht, Juli 192 9. 

Met zeer veel genoegen en groote instemming nam ik kennis van 
bovenvermelde aanbeveling van Prof. Kernkamp. 
Ook mij bezielen dezeljde gevoelens en het is daarom, dat ik de 
bewoners en oud-bewoners van Hoorn met warmte opwek door eene 
bijdrage blijk te geven van hunne lief de voor Hoorn. 

Dr. C. J. K. VAN AALST 

Hoevelaken (Gld.), Juli 1 929. 
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H ET is van alge meene b ekendheid , dat d e mooie, aan 
d e Zuiderzee gelegen, stad Hoorn een tijd van groote 

welvaart gehad heeft. 
Deze bloeiperiod e, waarvan het hoogtepunt valt in d e r 7e 
eeuw kenm erkt zich niet alleen door een groote vlucht van 
handel, scheepvaart en nijverheid, maar ook door een bloei 
van wetenschap en kunst. 
D e oprichting van groote handelslichamen, d e aanwezigheid 
van verschill end e col leges en d e welvaart der burgerij , 
hadden tot gevolg het ontstaan van kunstwerken, waaraan 
kosten noch moeite gespaard werd en . 
H et was vooral d e bouwkunst, die hier bloeide. Vele-over
blijfselen getuigen er nog van . 
Op deze bloeiperiode is een tijä van achteruitgang, van 
verval gevolgd , die omstreeks 1 8 00 een tijd van armoed e 
genoemd kan worden. 
Door d e opheffing van de groote handelslichamen en de 
regeeringscolleges geraakten verscheidene groote gebouwen 
in onbruik en ontstonden financiee le moeilijkhed en . 
H et was een duistere tijd, waarin zeer veel vernietigd is, 
dat voordien met zooveel zorg was opgebouwd . 
In het laatste kwart d er r 9e eeuw is hierin een kentering 
gekomen, men heeft ingezien , dat die overblijfselen uit een 
oogpunt van geschied enis en kunst, groote waarde bezitten . 
D e nog bestaande monumenten, d ie in hand en van het Rijk 
of d e G emeente waren, werden niet meer afge broken, maar 
zijn in eere hers teld . M et d e particuliere eige nd ommen is dit 
niet het geval geweest, want tot in d e laatste jaren zijn er 
nog mooie voorbeelden vernietigd . 
Van d e groote gebouwen is er echter nog een dat noodig voor 
ziening behoeft , zoo men het niet ten grond e wil laten gaan. 
Dit is d e mooie Noorderkerk, een van d e oudste momt-
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menten, die bijna gedurende het geheele bestaan van Hoorn 
het lief en leed heeft med egemaakt. 
Deze kerk heeft een geschiedenis, die men er bij aandachtige 
beschouwing uit lezen kan . Niemand heeft dit beter be
grepen, dan d e groote schild er Bosboom, die zoo menig
maal te Hoorn is geweest, om d eze kerk tot onderwerp voor 
zijn werk te b es tud eeren. 

O ver d e stichting vindt men bij ve rschill ende schrijvers. 
verhalen over een wonderdadig Lieve Vrouwenbeeld, dat 
in d e lucht gezien werd en dat aanl eiding is geweest tot d en 
bouw van een houten kerk in het jaar I 4 2 6 . 
Het werkelijke beeld werd daarna aangetroffen in een 
schip, dat op weg naar Friesland, telkens naar Hoorn terug
gedreven werd . 
Dit beeld is toen door eenige burgers aangekocht en ge
plaatst op het Hoogaltaar in d eze eenvoudige kerk . 
Zooals dikwijls het geval was, werd ook hier in plaats van 
d e houten kerk , bij ged eelten, een steenen kerk gebouwd . 
Men lees t dan ook, dat in 144 I het middenged eelte d er 
kerk van steen opgetrokken is en dat in 145 0 kruis en koor 
" van steen gemaakt" zijn . 
Volgens een opschrift, dat op een d er balken van het koor 
gestaan moet hebben, was dit ged eelte in I 48 5 voltooid . 
" De d erde kerk, die in 't Suyd en staet'', d.i . d e zuidelijke 
beuk, zou er volgens Velius in 1 5 J 9 aan toegevoegd zijn 
Hieruit moet men opmaken, dat d e tweed e of noordelijke 
beuk reeds bestond , zoodat in 151 9 d e kerk voltooid was. 

H et plan , dat tot hed en nog hetzelfde is, is als volgt 
samengesteld : 
drie even hooge beuken , een transept, dat evenlang is als 
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de breedte der drie beuken en daarachter het koor ter 
breedte van den middenbeuk, dat eindigt in een halven 
tienhoek. 
De zijbeuken worden van den middenbeuk gescheiden door 
zuilen met achthoekige basementen en kapiteelen. 
Aan de kapiteelen komt eenig Gothisch ornament voor. 
De gewelven zijn van hout. 
Het gebouw is opgetrokken van baksteen, afgewisseld door 
blokjes natuursteen en natuursteenen banden. 

De kerk bevat geen meubelen meer van voor de her
vorming, die speciaal hiervoor gemaakt zijn. 
Het zeer mooie Gothische trapje is afkomstig uit de Groote 
Kerk en behoorde bij het orgel van l 497 . 
Na de hervorming is de kerk "op 't nieuws opgeschikt om 
daer Sondags in te Prediken" . Dit was, volgens V elius, 
in 1585 . 
Hoe de kerk er toen uitzag, wat meubileering betreft, is 
niet bekend, want alles wat er thans is, is van later datum . 
De mooie eiken portiek dateert van l 6 4 3, de eenvoudige 
preekstoel van r 6 5 3. 
De koorafsluiting prijkt met het jaartal l 6 4 2, hier tegen
aan staan drie rijen banken, waarvan de derde rij in 1777 
is geplaatst. 
Boven de deur van de koorafsluiting komt een opschrift 
voor met het jaartal I 7 l 4 . 

Het aanwezige koperwerk is zeer mooi, het bestaat uit twee 
kaarskronen met r 6 armen, vier kaarskronen met r 2 armen 
en zes wandarmen met l licht. 
Een klein kroontje met 6 armen, dat vroeger in het koor 
hing, wordt thans bewaard in het West-Friesch Museum. 
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Vervolgens vindt men er nog een koperen voorzangers
lezenaar van 1 68 2, een preekstoellezenaar van I 69 3, en 
twee koperen doophekbogen van 1 688 . 

De grafzerken zijn over het algemeen sober, want in deze 
eenvoudige kerk werd en de eenvoudige menschen begraven . 
Een steen is er, die de avontuurlijke reizen in herinnering 
brengt van d en algemeen bekenden Bontekoe. H et opschrift 
vertelt ons, dat hier begraven is, 1 5 December 1 607, 
Ysbrant Willemssoon Bontekoe, de vader van den schrijver 
van " 't Journael ofte gedenckwaerdige b eschryvinge van 
de Oost-Indische Reyze" . 
Een niet van humor ontbloote grafzerk is die, waarop 
staat: laet hem lopen di lopen lust mijn tijt is verlopen 
ik lech in rust. 
Gebrand glas schijnt er nooit aanwezig te zijn geweest, 
dit zou er ook niet passen. 
Alleen worden een paar prinsen wapens genoemd; hiervan 
is echter verder niets bekend. 
H et uitwendige van de kerk ziet er ook heel eenvoudig uit. 
Aan het Kleine Noord komen een paar ingangen voor, die 
niet oorspronkelijk meer zijn . In een van de boogvullingen 
staat het jaartal I 6 4 7. 

In het aardige torentje boven den westgevel bevinden zich 
twee klokken, n .l. een van 1 569, door Peeter van Ghein 
en een van i 60 6, door Cornelis van Ammeroy. 

Sedert de hervorming heeft deze kerk geen belangrijke 
verand eringen ondergaan; wel is er gerepareerd , gewit en 
geschilderd . Zoo lezen we bijv" dat in 177 2 werd aan
besteed "om het verwulft en balken driemaal te worden 
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geverft" evenals dit in d e Gr. Kerk wa geschied, met 
Berlijnsch-blauw. Dit is wel is waar een groote verandering 
van kleur , als men bed enkt, dat te voren alles blank eiken
hout was. 
G elukkig echter, dat dit geen verandering is, die d e con
structie van het gebouw b etreft . D e oorspronkelijke vorm 
is gebleven en d e Renaissance meubelen zijn nog blank 
eikenhout. 

Door d e weinige verand eringen, die dit kerkgebouw heeft 
ondergaan heerscht er een stemming, die U vertelt van 
lang vervlogen dagen. 
Ze vertelt U, door alles wat er uit verschillende tijdperken 
te zien is, een geschied enis, die hand aan hand gaat met d e 
historie van de stad . 
Stel U in dit mooie kerkje een avonddienst voor met kaars
verlichting in d e prachtige kron en, terwijl d e prediker 
troostvolle woorden spreekt tot d e stil luisterende kerk
bezoekers, in d e moeilijke tijd en, die Hoorn zoo menigmaal 
beleefd heeft . 
En stel U ook dit kerkje eens voor op een heerlijken 
Pinkstermorgen, als d e weldoend e zonnestralen door d e 
lichtgroen getinte ruiten naar binnen vallen over d e kleurige 
menigte, die hoort naar d e opwekkende woorden in tijd en 
van voorspoed . 
Altijd moet er een zegenende stemming geweest zijn in 
dit thans zoo vervallen en verlaten gebouw. 
Bos boom heeft dit begrepen en was in staat dit weer te geven. 
Is niet d e eenvoudige armenkerk, het vroegere koor, met 
haar sobere preekstoel en sobere banken, die thans nog 
aanwezig zijn, een typisch beeld van d en tijd , die nog niet 
zoo lang achter ons ligt . 
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Veel spreekt er uit en het is ook weer Bosboom, die dit 
zoo typisch heeft weergegeven. 

Dit oude bouwwerk, dat U zoo veel zou kunnen vertellen 
over de historie van Hoorn, staat daar nu als een vervallen 
grootheid te wachten op zijn lot. 
Wanneer geen maatregelen tot herstel genomen worden, 
dan zal een toe tand van groot verval spoedig aanbreken. 
W e vragen ons af, mag en moet deze toestand zoo blijven 
of moeten de handen ineengeslagen worden, om dit 
monument zoodanig te herstellen, dat het weer in gebruik 
genomen kan word en, terwijl de oude stemming er in blijft? 
W e gelooven, dat het antwoord niet twijfel achtig kan zijn, 
want we veronderstellen , dat in den tegenwoordigen tijd 
toch zeker ied er wel iets voelt voor de geschiedenis van 
s tad en land en voor het mooie, dat onze voorvaderen met 
zooveel liefd e en opoffering heb ben tot stand gebracht. 

H oorn , Juni 1929. J. C. K. 
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Om het in stand houden van dit bouwwerk te bevorderen 

is een Commissie gevormd, bestaande uit leden van het 

Kerkbestuur en uit eenige Bestuursleden van Oud-Hoorn , 

die zich speciaal met dit doel zal bezighouden. 

Deze Commissie heeft besloten een grondslag te leggen, 

door het vormen van een fonds, dat voor herstel va n dit 

gebouw bestemd is . 

De Commissie verzoekt U dringend het streven tot behoud 

van dit historisch monument, van dit al-oude bedehuis , 

vergrijsd en bouwvallig geworden in den storm der tijden , 

te steunen . 

Van de geraamde restauratiekosten, groot 1 00.000. - gld " 

hoopt de Commissie aan subsidie van Rijk , Provincie, 

Gemeente en Kerkbestuur 6 0.000.- gld . te ontvangen . 

De overige 4 0.000.- gld. zal door giften van particulieren 

en instellingen bijeengebracht moeten worden. 

De Commissie verzoekt U te helpen, door een gift in eens 

of door een jaarlijksche bijdrage. 

In hoop en vertrouwen richt de Commissie zich tot alle 

stadgenooten, oud-stadgenooten en hunne nakomelingen, 

zoowel als tot allen, die gevoelen voor het in stand houden 

van dit oude monument te Hoorn. 

Help spoedig, want uitstel kan de restauratie niet lijden. 



Wil bijgaand biljet invullen en zenden aan den Penning
meester Dr. L. T. C. Schey, Noorderstraat te Hoorn. 
De Commissie zal U dankbaar zijn. 

De Commissie: 

G. SCHOLTEN, Voorz itte1'. 

A. J. BEEK. 
S. H. BOOT. 
D. KAAT. 
J. C. KERKM EIJER. 
Ds. H. VAN LUNZEN. 
H. J. ROOM. 
C. WINKEL. 
Dr. L. T. C. SCHEY, Penningmeester. 

J. VERMANDE, Secretaris. 



Ondergeteekend e is b ereid voor d e restauratie van d e 

Noorderkerk te Hoorn beschikbaar te stellen: 

a. een bedrag in eens van j . 

b. een jaarli1ksche bijdrage van f 
achtereenvolgend e jaren. 

Over dit bedrag kan b eschikt worden. 

....... ge<lurende 

Dit b edrag maak ik per g iro over: "H et Fonds tot res tau

ratie d er Noorderkerk", te Hoorn Postrekening no . 64 0 40 . 

Dit bedrag verzend ik p er p ostwissel. 

Datum: Hand teeken ing: 

Volledig adres: 

Gaarne dit biljet z oo spoedig mogely'k ingevuld te zenden aan 

den Penningmeester Dr. L. T. C. Schey Noorderstraat 1 8 
te Hoorn. 





f.!!oouuissie lol !lèeslauralie 

deL' .fVooz•derk.erl. 

ie !Efoorn. 

Ijl 

!Zf&oen. 

(-;;-'enigen lijd geleden deden wij <[[ een. fi'aai geZllus

~ ~reerde bL'OChm•e foel:oo:ien, getiteld "{l)e !Restauratie 

dez• .fVooz•deekeL•k. Ie !Efoorn ", die dooz' de beschL·ij uing en 

dooz· de illuslrafies een beeld geeft uan den ueruallen toe

stand waadn dit uil een l:unsf-hisloz'isch oogpunt belang• 

L'ij k.e: ke:L·l:ge:bouw ue:rl:e:e:z•l. -

@m dit znooie bedehuis niet te: laten ondergaan is nood

zal:e:lijl:, dat spoedig :met een ingrijpende cl w. z. l:oslbare 

restauratie: begonnen word!. -

{l)e; boek.jes, die: aan personen toegezonden zqn, die zich 

UOOL' hel behoud uan belangrijke oudlie:den inlere:sseeren, 

hebben niet alleen lol doel o:m de be:langsle:lling op te: wek.l:e:n 

:maar ool: ozn. gelden .bijeen Ie brengen uoor hel ge:slichle: 

!Re:slauralie:fonds. -

<.lle:z'sche:idenen hebben door hef zenden uan e:e:n hijdL·age: hun 

belangstelling geloond. 

@eruoor zijn wij de: ge:uez•s dank.baaz-. !Äfaar ze:e:u ue:len 

hebben lol ons le:edwe:ze:n niets uan zich laten hooee:n. -

!Zfe:t fonds is nog uez·z•e uan foere:il:end OZ22 zn.el zulk. een 

oznuangrijk. werl: ie j,e:ginnen. !Zfe:t is daaroz12~ dat we de: 

uz•ijhe:id nezn.e:n uw aandachl nog=aals te ueslige:n op hel 

toegezonden boek.je, zne:l hel uriendelijl: ue:z·zoel.: een .bijdrage 

te zenden UOOL' de restauratie: uan boue:ngenoezn.d bedehuis. 

{f;z- =oef inge:gL•e:pe:n worden, ie:dere:n dag uilste:I is achle:z•

uilgang. -

{l)ooz• de handen ineen Ie slaan, dooL' ue:le: l:leine bijdz•age:n 

l:an dit zn.onu=enl ge:re:d woz•de:n. ~dere bijdrage: is we:ll:o:m. 

_Wazn.e:ns de f.!!o:mmissie: lol !Restauratie: 

de:e .fVooL·de:z·k.e:z·l: te: !Efooz•n, 

@. 9?:hollen, Wooz·ziller. 

YE. g !7Je:ek.. 

9: !Ef: !7Jool. 

{l), !Raaf. 

g @. !Rez-l:me:ije:z•. 

{l)s. !lf: uan !Zunze:n. 

!lf: !7 !Roo=. 

@. <Jllwl:el 

{l)z-. 5f!. !T. @. 9?:heg, Penningzn. . 

g <.lle:rzn.ande:, ~cL·efaz·is. 



Ondergeteekende 1s bereid voor de restauratie van de 

Noord erkerk te Hoorn beschikbaar te stellen: 

a. een bedrag ineens van f . 

b. een jaarlijksche bijdrage van f 
achtereenvolgende jaren. 

Over dit bedrag kan beschikt worden. 

gedurende 

Dit bedrag maak ik per giro over: "Het Fonds tot 

restauratie der Noorderkerk" te Hoorn, Postrek. No. 64040. 

Dit bedrag verzend ik per postwissel. 

Datum: Handteekening: 

Volledig adres: 

Gaarne dit bil.fel zoo spoedig mogelijk ingevuld te zenden 

aan den Penniug meester Dr. L. T. C. Sc/zey, Noorderstraat 

I8, te Hoont . 


