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Het is logisch en begrijpelijk dat de 
vereniging Oud- Hoorn zich bezighoudt met 
alles wat het historische Hoorn betreft. 
Het is echter een misvatt ing te den ken dat 
leden van deze vereniging dus mensen z ij n 
die in het ver leden leven, dat zij 
romantisch ingestelde personen zijn die 
vluchten uit hun eigen tijd, dat het hier 
zou gaan om een verzameling vlinderstrikken, 
wandelstokken en corsetten, behept met 
nosta l gische gevoelens en dwepend met de 
oude dingen die onverbi dde l ijk voorbijzijn: 
de bakker op de hoek en de stoepen van de 
Grote Noord. 
De strijd om het behoud van het oude Hoorn 
is een actuele zaak, een kwestie van nu en 
voor de toekomst, voor de oudheidkundige, 
voor de Horinees, voor de toerist, voor het 
nageslacht . Het monumen t enbezit van Hoorn, 
en alles wat daarmee te maken heeft , is 
niet louter een geschiedkundige aangelegen
heid - hoewel er op oudheidkundig en 
cultuurhistorisch gebied volop interessante 
speurtochten te verrichten zijn. 

Als je denkt aan de stedebouw na de tweede 
wereldoor log, aan de dorpsuitbreidingen en 
de architecton i sche opvangmoge li jkheden 
voor de overloop, is het begrijpelijk dat 
monumenten uit bouwkundig en bouwkunstig 
oogpunt van groot belang zijn, al leen al 
als stalenboek voor bouwkundige kansen. 
Gezien het vraagstuk van de 
vr ij et ij dsbesteding (waarbij de mensen 
niet alleen tot zelf creëren moeten worden 
aangezet, maar juist ook tot kunnen 
waarderen, genieten) 1 ig t het ook voor de 
hand dat stadsschoon uit recreatief, 
artistiek en toeristiek oogpunt een steeds 
grotere rol gaat spelen. 
Oo k economisch gez ien zi jn onze monumenten 
waa rdevol. Voor alle r lei doeleinden, 
cu l turele, openbare, commerciële, kunnen ze 
gebruikt worden, na aanpassing of 
restauratie. Dit geldt ook voor de oude 
woonhuizen , die een brok extra woongenot 
geven waar geen triplex-balkonplafond, 
plavuizenl inoleum of ingelijs t e tegel tjes
wand tegen opgewassen is, dus waardoor huur
of verkoopwaarde wordt beïnvloed . 
Mensen hechten zich aan hun stad, aan hun 
buurt, aan hun straat; de verschijningsvorm 
daarvan wordt nu eenmaal bepaald door de 
aanwezige bebouwing . Afbraak van het 
bestaande waardevol Ie berokkent gewoonweg 
geeste li jke schade , want het monumentenbezit, 
ook dat oude pandje, is het geestelijk bezit 
van de stadsbewoner dat h ij wil doorgeven 
aan ZIJn kinderen . Hij oriënteert zich erop -
denk aan de kerktorens; hij vereenzelvigt 
zich met zijn stad , dus ook met het uiterlijk 
ervan; hij is trots op z ijn stad . 
En van een monument kun je ook zonder meer 
gen ieten, van de mooie vormen, de kleuren, 
het e igen- aardige ervan; dat genot krijgt nog 
meer inhoud als je denkt aan de eentonige, 
functionali stische nieuwbouw alom, waarbij 
geldgebrek en gebrek aan verbeelding, 
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saaiheid en unheimische gevoelens 
bewerks tel l i gen. 

Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd dat de 
strijd voor he t behoud van Hoorns stadsschoon 
iedereen aangaat. In de praktijk is het in 
de vereniging Oud-Hoorn zo da t de 
bestuursleden, namens de leden, actief bezig 
ZIJn , en eens per half j aa r in een j aarboekje 
en tijdens de ledenvergadering ve rs lag doen. 
Voor leden is er we inig gelegenheid zich te 
manifesteren (de werkgroepen zijn o.a . 
opge richt om de leden iets aan te bieden). 
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Ik ben daarom blij dat Oud-Hoorn nu gaat 
beschikken over een eigen, regelmatig 
verschijnend blad, dat ik vooral van belang 
vind als communicatiemidde l tussen leden en 
bestuur, en a ls extra mogelijkheid voor de 
leden om zich kenbaar te maken door het 
inzenden van kopij, vragen, wensen enzovoort s . 
Ik dank de leden die de opri cht ing van het 1 * 
blad hebben hel pen voorbereiden en ik wens * 
de redactie sterkte, plezier en cont i nuïteit 1 * 
toe . 

J . L. ~; . Di ~ks t ra 
L. P. M. '.ioogeveen 
C. Kuppers 
J . M. Onstenk 
Il . W. Saaltink 

* 
* 
* 
* 
* 
* * W. Vingerhoed 

J • M . Ba 1 t u s , 
voorzitte r h.t. 

* Redactie- adres : J . L.N. Dijkstra 
Rotiuss t raat 46 
1624 GC HOORN * 

namens de redactie 
Het eerste nummer van het kwartaal blad "Oud Hoorn" is uit. 
Voo r u wellicht een verrassing. De uitgave van ons nieuwe orgaan is we li swaar agendap'unt 
van de laatste ledenvergade r ing geweest, maar die wordt s lech ts door een deel van de 

* 
* 

leden bezocht - om zeer begrijpeli jke redenen - en convocaties voor dit soort vergaderingen 
worden - ook al niet vreemd - meesta l slecht gelezen . Dus een verrassing. 
Die, naar we hopen , niet al te pijnlijk zal zi jn. 

Voor de redactie een sprong in het duister . 
We zouden het prettig vinden te merken, dat 
we niet z ijn misgesprongen en dat dit 
stukje drukwerk aan uw en onze verwachtingen 
beantwoordt . We vragen uw clementie voor 
een aantal onvolkomenheden in de eerste 
nummers. Een blad als dit, eerstgeborene 
va n een 72-jarige , kan niet d irec t volwassen 
zijn. Het zal zeker nog volgens de wetten 
van de ontwikkelingspsychologie last krijgen 
van groeistuipen en puber te i tsp rob lemen. 
Wij staan open voor gerechtvaa rd ige kriti e k. 
Alleen door samenwerking van leden, bestuur 
en redactie kan dit blad, voor tgekomen uit 
het verlangen van enkele leden naar onder 
meer een beter kontakt tussen allen die 
oog hebben voor het oude Hoorn, aan zijn 
doel beantwoorden . 
Beter kontakt tussen leden en bestuur dus. 
Maar ook tussen de leden onderling, terwijl 
di t orgaan daarnaa s t zal moeten gaan dienen 
als een plat form van waaruit de vereniging 
haar ideeën naar de buitenwereld kan 
lanceren . 
De bijd ragen in d it blad zul len van 
dri eër lei aard zijn . Allereer st het 
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verenigingsn ieuws . Van veel zaken die aan 
de bestuurstafel beha ndeld worden kri jgen 
de leden nooit iets te horen of op een 
moment dat deze onderwerpen hun ak tual iteit 
reeds lang hebben verloren . 
Door in "Oud Hoorn" rege 1 matig aandacht te 
schenken aan een aantal kwesties die in 
haar maande] ijkse bijeenkomsten behandeld 
zijn, gelooft het bestuur de gehele 
ve renig ing meer te betrekken bij haar werk . 
Naast het verenigingsnieuws zullen 
berichten van het monumen tenfront de nodige 
aandacht krijgen . Zorg voor de Hoornse 
monumenten is immers doo r de vereniging 
a l tijd al s een van haar belangrijkste taken 
gezien. In dit eerste numme r vindt u dan 
ook een overzicht van alle monumenten, 
waarmee iet s staat te gebeuren of waarmee 
net iets gebeurd is. Helaas niet altijd in 
gunstige z in . 
Tenslotte zult u bijdragen vinden over de 
geschiedenis van de stad in de ruims te zi n 
van het woord. Dit in aansluiting op de 
tendens van de laatste jaren het accent 
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va 11 en. "Oud Hoorn" za 1 een b 1 ad moeten 
worden niet alleen voor maar ook door de 
leden. Dat betekent, dat niet alleen het 
kleine groepje mensen dat de redactie 
vo rmt, elke vier maanden het kwartaalblad 
zal hebben vol te schrijven. Maar dat wij 
bij de samenstel] ing van elk nummer kunnen 
rekenen op bijdragen van veel van onze 
lezers. Het bestuur van de vereniging zal 
verantwoorde! ijk zijn voor de inhoud van 
het blad. Om echter de leden zoveel mogelijk 
te betrekken bij de aktiviteiten van de 
vereniging, willen wij een of meer opinie
pagina's in de volgende nummers van het 
orgaan opnemen, waarin de lezers onder 
eigen naam meningen naar voren kunnen 
brengen die afwijken van het bestuurs
standpunt. Wij dachten, dat het scheppen van 
een gelegenheid tot discussie tussen leden, 
bestuur en derden de leefkracht van het 
blad alleen maar ten goede kan komen. 

Voorlopig zal het blad vier maal per jaar 
verschijnen. Het eerste nummer zal zo vroeg 
mogelijk in he t kalenderjaar van de drukker 
komen. Het tweede wordt afgestemd op de 
voorjaarsledenvergadering. 
De pub! ikatie van dit nummer kunt u dan 
half mei tegemoet zien. 
De derde aflevering verschijnt dan eind 
augustus en wordt samengevoegd met de jaar-
1 ij kse publ ikatie van de verenigingen 
110ud-Andi jk11

, 
11 0ud-Medembl ik11 en eventueel 

"Oud-Enkhuizen". Dit wordt dan de voort-

zetting van het jaarboekje van de drie of 
vier samenwerkende verenigingen, waarvan u 
in de afgelopen jaren reeds twee nummers 
heeft ontvangen. Het vierde en laatste 
nummer verschijnt in november weer als 
inleiding tot de najaarsvergadering. 
De redactie wordt gevormd door de heren 
Buiten, Dijkstra, Hoogeveen, Kuppers, 
Onstenk en Saaltink. De heer Van Oort moest 

, na aanvankelijke toezegging in verband met 
zijn drukke werkzaamheden van verdere 
medewerking afzien. De heer Vingerhoed heeft 
aangeboden in zijn plaats aan het werk van 

1 de redactie deel te nemen. De heer Zwijsen 
zal zorg dragen voor de verspreiding van 
11 0ud-Hoorn11

• De lay-out en technische 
verzorging is in handen van de heer Dijkstra, 
daarin bijgestaan door de heren Buiten en 
Kuppers. Het adres van de redac tie is: 
J.L.N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 
1624 GC HOORN. 
Bijdragen voor het blad moeten uiterlijk 
3 weken voor verschijning van het 
desbetreffende nummer in het bezit van de 
redactie zijn. In 1979 sluit de termijn van 
inzending voor het mei-nummer op 7 mei, 
voor het augustus-nummer op 6 augustus en 
voor het november-nummer op 14 oktober. 

Wij hopen met uw hulp dit blad te maken tot 
een belangrijk werktuig bij de monumenten
zorg en bij de geschiedbeoefening van Hoorn . 

De redactie. 

"Oud·Hoorn''toch iets meer ...... ? 
Voor u 1 igt het eerste nummer van ons verenigingsblad. 
Iedereen, lid en/of belangstellende juicht zo'n initiatief toe. 
Velen zullen zeggen: 11 Eindel ijk eens iets concreets in handen van de veren1g1ng, die ik 
(soms al jaren) steun . Evenzo velen zullen zich wellicht afvragen: "Een blad, hoe lang 
denken 11ze11 dat vo l te houden? Eén nummer is aardig, nummer drie komt ook wel vol, maar 
hoe gaat dat met nummer dertig?" 

Toen we in 1917 met de veren1g1ng begonnen 
was de reactie niet anders. Een zekere J.C. 
Kerkmeyer, teken leraa r , die ook nog 11 iets11 

op het museum deed richtte met enkele 
enthousiaste! ingen 11 0ud-Hoorn11 op. 
Oproepen in de kranten, brieven aan 
instanties en al of niet belangrijke 
personen hadden succes. Vele goede wensen 
bij de sta rt, die Jukte, vele goede 
raadgevingen en evenzo vele vragen, hardop, 
of in stilte: 11 Hoe lang houden ze dat vol 
en wat zul len we er van zien?" 
Nu, in 1979 zien we het. De Mariatoren 
(intertijd sloopnummer zoveel) in winterse 
pracht op de Vest. Het Houten Hoofd 
omzoomd door stoere botters. 
Oe Noorderkerk, in goede samenwerking met 
de Nederlandse Hervormde Gemeente rond 
1938 gerestaureerd. De Oostindische 

pakhuizen aan de Boompjes behouden en de 
Bossuhuizen ook. 0 ja, die Bossuhuizen, 
wat een spul na de oorlog om d ie voor de 
stad te behouden. 
Ui te raard valt al dat grote spul gauw op. 
Dat loopt men niet gauw voorbij. 
Maar er is meer: het wapenbord aan de 
Hoofdtoren, de peilschaal bij de 
Koepoortsbrug, het klokje aan 't 
St. Pietershof, het Dalplantsoentje, het 
poortje van de Latijnse school, hier een 
gevelstenen, daar een opschrift. En het 
anker, eens de trots en op een wagen de 
stad doorgevoerd. Nu in ruste op de 
binnenplaats van het museum ..•. 
Ver! iespunten zijn er ook genoeg. Maar 
toch: steeds hebben bestuursleden met 
steun van de al of niet zo grote groep 
leden de idea len van de vereniging 
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overgedragen, over sloop, tegenwerking en 
vooral onverschil 1 igheid heen .... 
Zeker de laatste tien jaren zijn voor 
''Oud-Hoorn" niet gemakkelijk gev-Jeest. 
Voorbij is de tijd, dat onze voorzitter 
met zijn wandelstok een restauratieplan 
tekende in het zand van het plantsoen 
aan de Ramen. Voorbij is de tijd, dat 
onze voorzitter met zijn wandelstok wat 
weerstrevende gemeenteraadsleden tot de 
orde r iep. 
De structuurplannen van heden zijn 
veelkoppig, veelvormig en vooral 
veelstaartig en juist dat laatste 
veroorzaakt vaak grote last. 

Toch moeten we niet ontmoedigd Zijn. 
In volgende nummers kunnen we wellicht 
wat meer in detail het wel en wee van 
de vereniging aan de orde stellen, door 
door de loop van de jaren heen. Dat past 
wat minder in zo'n eerste algemene 
beschouwing. En dan zult u als ongetwijfeld 
trouw 1 id en lezer van dit blad even 
ongetwijfeld zeggen: Hé, "Oud-Hoorn", dat is 
toch wat méér dan zomaar een gedachte, ook 
al is die gedachte al zo'n 61 jaar oud""? 

A. de Graaf, 
archivaris 11 0ud-Hoorn 11 

Het Westfries Museum 
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Te we1n1g Zijn onze leden bekend met de 
moge! ijkheden van het West fries Museum. 
Deze instel! ing werkt op een terrein dat 
voor een belangr ijk deel samenvalt met het 
interessegebied van "Oud-Hoo rn". Te vaak 
nog wordt een museum gezien als een stoffige 
uitstalkast van historische zaken, waar je 
alleen met fatsoen naar toe kunt gaan, als 
je een middelbare schoolopleiding gevolgd 
hebt. Dit is waar voor een nog niet zo lang 
achter ons 1 iggend verleden. Maar de 
historische musea - en het Westfries Museum 
is zo'n historisch museum bij uitstek -
ontwikkelen zich meer en meer tot plaatsen 
waar je iets dichter bij het leven en 
werken van onze voorouders kunt komen. 
Door het bekijken van het tentoongestelde 
materiaal, maar ook door eigen onderzoek. 
Alleen moet je daarvoor de moge] ijkheden 
van het museum kennen. Een museum kan 
al leen maar inlichtingen verschaffen via de 
voorwerpen die het bezit. Voor kenn i s van 
het verleden met hulp van het geschreven en 
gedrukte woord (archiefstukken en boeken) 
zal men beter terecht kunnen in een archief. 
De mogelijkheden van een dergelijke 
instel] ing worden elders in dit nummer 
uiteengezet. Wilt u uw speurtocht naar het 
verleden laten verlopen via bij voorbeeld 
oude portretten, stadsplattegronden of 
wapenborden, dan is een gang naar het 
museum de aangewezen weg. En te weinig 
mensen weten, dat ze, wanneer het gezochte 
niet in de tentoongestelde verzameling is 
te vinden, zich altijd kunnen wenden tot 
leden van de museumstaf. Daar is men ook 
wel bereid allerlei vragen te beantwoorden 
met betrekking tot al les, wat tegenwoordig 
antiek wordt genoemd. U kunt daarvoor 
geheel kosteloos terecht bij het bureau 
van het Westfries Museum, Kerkstraat 10, 
1621 CW HOORN. Op elke woensdagmiddag van 
2 tot 5 uur en op elke eerste zaterdagmorgen 
van de maand tussen 10 en 12 uur, maar dan 



in het hoofdgebouw van het museum , Rode Wij zullen u in ieder geval graag helpen 
zowel in het geval van een massief gouden 
snuifdoos als van een armzalig koperen 

Steen 1. Alleen kunt u niet vragen de 
geldswaarde van uw antiek te bepalen. Het is 
een oud gebruik bij de Nederlandse musea, 
dat men zich daarvoor tot de antiekhandel 
moet wenden . Het museum bezit voorts een 
kleine handbibliotheek met voornamelijk 
naslagwerken op het gebied van kunst en 
kuns tnijverhe id. U kunt de boeken daaruit 
raadp legen maar niet lenen. Voor het geval u 
over voldoende kapitaal beschikt en een eigen 
verzameling antiek wilt gaan aanleggen staat 
een uitgebre ide reeks veilingcatalogi ter 
besch ikking, waaruit u kunt leren hoeveel er 
betaald wordt voor werkelij k oud antiek. 

duitje dat u bij het sp itten in uw acht e r tuin 
heeft opgegraven. 

Bent u niet in de gelegenhe id zelf te komen, 
dan kunt u uw problemen ook schriftelijk of 
telefonisch voorleggen, alleen zal de 
beantwoording dan wat meer van uw geduld 
vragen . 

H.W. Saaltink 

Hoorn 'S oudste: 
enthousiast lid van Oud-Hoorn 

Op 12 november 1875 te Hoorn geboren, Grote Noord 59, schuin tegenover het familiebedrij f 
op nummer 52, dat er al eerder was en onder leiding van haar neven Piet en Jan nog a l t i jd 
is, i s Margaretha Eijken, met ruim 103 jaar en bij ons weten de oudste inwoonster van 
Hoorn. En in ieder geval i s zij het oudste lid van "Oud- Hoorn", en dat a l vanaf de 
oprichting in de dagen van J.C. Kerkmeyer, de legendarische Zeeuw, die de even geestige 
als eigenzinni ge peetvader werd van de historische schoonheid van onze stad . 
Ze heeft hem goed gekend, ze waren ook, zegt ze, even oud, al heeft ze hem nu al weer ve l e 
jaren overleefd . 

In haar kamer 209 in het Liornehu is, met 
stralend uitzicht op de winterpracht van de 
vroege januari-morgen, hebben we haar ter 
ere van dit eerste nummer even opgezocht. 
Je treft er een enthousiast lid van de 
vereniging, die het - terecht - vanzelf
sprekend zou vinden dat iedereen lid is 
die van de stad houdt. Dat doet ze zelf 
ook zodanig, dat ze weer naar Hoorn is 
teruggekeerd toen ze al 98 was. 
In het Liornehuis spelen zich sedertdien 
haar feesteli jke verjaardagen af. 
Je hebt er eigen] ijk zel f niet zozeer erg 
in dat je weer een jaar ouder wordt, zegt 
ze, maar je merkt het aan de cijfers op 
de gebakjes die de kok hier te lkens weer 
zo aardig maakt . 

Eer ze naar Hoorn terugkeerde, ook om 
dichter bij de familie te zijn, is ze 
ongeveer veertig jaar naar Bergen 
uitgeweken , het langst samen met twee 
van haar drie zussen in een koophuis. 
Maar die twee zijn nu overleden, evenals 
haar broer Gerard, de vader van Piet en 
Jan, die overigens twintig jaar jonger 
was. In haar Hoornse jaren voordien, was 
zij 23 jaar lerares aan de Normaalschool, 
de toenmalige opleiding voor onderwijze
ressen in een gangetje aan de Kruisstraat 

en later nog tijdelijk aan de vakschool 
voor meisjes. Haar vak: de nuttige 
handwerken, en die naaldvakken is ze 
nog niet verleerd; ze zit voor de 
volgende bazar van het huis alweer te 
priegelen met kleurige kruissteekjes 
naar een patroon dût haar zeer bevalt. 
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Van een zo oude dame verwacht je 
eigen] ijk niet dat ze nog zo bezig is, 
maar het aardige van mej. Eijken 1 ijkt 
juist, dat zij veeleer bij de tijd dan 
in het ve r leden leeft. 
Hoornse herinneringen komen maar 
aarzelend los, maar ze houdt twee 
kranten bij en ze maakt zich nog zorgen 
dat de contributieverhoging Oud-Hoorn 
leden zou kunnen kosten; ze berust 
echter graag in ons ongeloof daaromtrent . 
Van heel vroeger vertelt ze in ieder 
geval dat ze als kind van zes naar de 
Franse meisjesschool ging die toen juist 
was opgericht in een pand tegenover 
de Grote Kerk, maar je hoefde daar niet 

1 de hele dag frans te praten. 
Bonjour Madame, daar bleef het ongeveer bij. 

Zeer kras, zo mag je haar noemen, de ogen 
pienter, gemakkelijk formulerend, redelijk 
goed ter been. Alleen het gehoor laat het 
wat afweten, maar met de metalen l uister
hoorn bij de hand en verder 1 iplezend wat 
he lder wordt gearticul eerd, houdt zij het 
gesprekscontact, dat haar kennel ijk 
dierbaar is. En zo wil ook Oud-Hoorn Hoorn's 
oudste graag nog jaren zien. 
Maak er maar wat van, zegt ze bij het 
afscheid . 
Bij dezen dan. 

VERSLAG VAN DE AKTIVITEITEN VAN DEWERKGROEP ARCHEOLOGIE 
GEDURENDE DE ZOMER EN HERFST VAN 1978 

De leden van de werkgroep zijn gedurende de 
afgelopen zomer en herfst op verschillende 
plaatsen aktief geweest. 
Helaas was het bereikte resultaat niet 
altijd recht evenredig aan de inspanning . 
Na het beëindigen van de cursus onder 
leiding van mevrouw Van der Walle, waar
over in het laatste jaarboekje verslag werd 
uitgebracht, kon in augustu s begonnen worden 
aan een onderzoek naar de resten van het 
voormalige klooster ''Nieuwl icht 11 in Wester
Blokker. Een voorlopige verkenning met hulp 
van enige proefsleuven leverde zo weinig 
op, dat het onderzoek na enkele dagen een 
voortijdig einde vond . 
In het verleden moet het terrein zo ver 
zijn afgegraven , dat alle fundamenten 
verdwenen zijn. Een zeer gering aantal 
vond sten uit de grachten rond het voor
malige gebouwencomplex kon geborgen worden. 
Tussen half september en half november 
hebben enkele leden van de groep getracht 
gegevens te verzamelen over de bebouwing 
rond Kerkplein en Gerritsland tijdens 
het graafwerk dat werd verricht ten 
behoeve van de rioolverbetering onder het 
Kerkplein en een aanta l aanliggende 
straten. Tijd en geld ontbraken het 
onderzoek te laten geschieden volgens een 
van te voren opgesteld plan. Er kon 
alleen gewerkt worden in de speelruimte, 
die ons gelaten werd door degenen die 
met de herstelwerkzaamheden waren belast. 
Deze speelruimte was zeer ruim dank zij 
de medewerking van de zijde van de 
gemeente en de aannemersfirma. 
We vonden fundamentresten van het 
zuidertransept van de in 1838 verbrande 
Gro te Kerk. Verder konden in kaart 
gebracht worden een waterker ing op het 
eind van het Gerritsland bij de 
Breedstraat en de resten van een 
houten brug over het voormalig water 
het Gerritsland ter hoogte van de 
Gravenstraat. Ook konden we een 
behoor ! ijke hoeveelheid hoofdzakelijk 
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van 

1 

1 

laat 16e eeuws schervenmateriaal bergen 
In de pers kreeg dit onderzoek de 
nodige aandacht. 
Het bleek onmogelijk op korte termijn 
een onderzoek te beginnen naar de 
vroegste bouwgeschiedenis van de 
Oosterkerk. Een aantal technische factoren 
verhindert ons voor de bouwvakvakantie 
van 1980 daar iets te doen. 
Enkele organisatori sche problemen dwong 

1 ons het begin van de vervolgcursus 
arch eologie, die voor het winterseizoen 
bepaald was, op te schuiven tot na de 
jaarwisseling. Omdat naast enkele 
nieuwe] ingen het grootste deel van de 
cursusdeelnemers uit "tweedejaars" bestond, 
kreeg hst geheel een andere opzet. 
ne groep zal zich gaan bezighouden met het 
beschrijven, tekenen en op kaart zetten van 
het materiaa l dat in 1964 gevonden is bij 

, een opgraving van het oudste Hoornse 
' stadhu is aan de Rode Steen. Dit materiaal 

lag nog onbewerkt in het depot van het 
Westfries Museum. Tijdens de werkavonden 
zal mevrouw Van der Walle, archeologisch 
medewerkster van het museum , de nodige voor-
1 ichting aan de nieuwkomers geven. 
De cursus 1977/78 te lde bij zijn afsluiting 
15 deelnemers . Voor dee lname aan de nieuwe 
cursus gaven zich 10 leden op. 
Voor de eerste avond meldden zich 10 van 
de tweedejaars en 6 van de nieuwelingen, 
zodat gestart werd met 16 aankomend 
archeologen. Tijdens deze eerste avond werd 
een overzicht gegeven van de opgraving van 
1964 en werd er iets verteld over de bouw
geschiedenis van het stadhuis . 
De dames Bei! en Hoks hebben naast de 

1 veertiendaagse werkavond al een begin 
gemaakt met het reinigen van het materiaal. 
De bijeenkomsten worden gehouden in de 
ruimten van het archeologisch depot van het 
Westfries Museum aan het Achterom. 

H.W. Saaltink 



DE ARCHIEFDIENST 
WESTFRIESE GEMEENTEN 

*************************************************************************************** 
Viereneenhalf jaar geleden, 1 september 1974, 
trad drs. B.J . van der Saag als archivaris 
gelijktijdig in dienst van de gemeenten 
Enkhuizen en Hoorn. Dat was het prille begin 
van een streekarchief in oostelijk West
Friesland. Vele moeilijkheden moesten 
worden overwonnen, niet in de laatste plaat s 
het probleem van de hu isvesting. Van meet af 
aan werd uitgegaan van een centrale archief
bewaarplaats waar àlle archieven uit de 
streek konden worden ondergebracht . We 
vielen echter met onze neus in de boter, 
want de gemeente Hoorn bleek bereid het 
streekarchief een plaatsje te geven in haar 1 

nieuwe stadhuis. 
Voorjaar 1977 ko11 dit vorste\ ijke pand worden j 
betrokken : twe_ werkruimten, een studiezaal 1 

voor het pub] iek, een bib! iotheek en een , 
brandvrije klui s voor ruim 3 kilometer 
archief maakten een goede aanpak van het 
beheer van archieven en verzamelingen 
mogelijk. Tegen onze verwachting in groeide 
het aantal deelnemende gemeenten in ruim een 
jaar van vier (Hoogwoud en Obdam hadden zich 
al in 1977 aangesloten) naar twintig. Nu 
hebben alleen de gemeenten Andijk, Bangert 
en Wervershoof en de inmidde l s opgeheven 
gemeenten Hensbroek, Opperdoes en Sijbe
karspel hun archieven nog niet naar Hoorn 
overgebracht. 

Waarom moeten archieven bewaard worden? 
Omdat arch ieven bij uitstek de bronnen zijn 
waaruit we te weten kunnen komen wat er in 
het verleden gebeurd is. Niet al leen de j 
handel en wandel van hooggeplaatste personen , 
maar ook die van gewone mensen,zelfs van uw 
eigen voorgeslacht, zijn er uit op te 
diepen. We kunnen met behulp van archieven 
de geschiedenis van een stad, dorp, huis, 
mo len, boerderij of fabriek reconstrueren. 
U kunt geen onderwerp uit de geschiedenis 
bedenken of er is wel iets in de archieven 
over te vinden. 
Er zijn echter nog meer bronnen voor de 
geschiedenls. Het streekarchief heeft een 
vrij uitgebreide bib ! iotheek met veel 
literatuur over West - Friesland; we 
verzamelen kaarten, plattegronden, prenten 
en foto's, zel fs films , geluidsbanden en 
grammofoonplaten met betrekking tot de 

van dat materiaal geb ru ik kan maken . 
Wij verzamelen name! ijk niet voor onze 
eigen lol (a l hebben we natuur] ijk we l 
plezier in ons werk), maar om u in staat te 
stellen zoveel mogelijk te weten te komen 
over een historisch onderwerp dat u 
interesseert. 

U zult begrijpen dat het ordenen en beschrij 
ven van die enorme papiermassa een gigantische 
taak is. Van elk archief moet een inventaris, 
van elke verzameling een katalogus worden 
samengesteld. Maar daarmee z ij n we er nog 
niet: op ta lloze archiefst ukken moet een 
index of klapper gemaakt worden, dat wil 
zeggen een systematische of alfabetische 
opsomming van alle onderwerpen , persoons- en 
aardrijkskundige namen die er in voorkomen. 
Pas dan is het voor ons moge! ijk elke 
binnenkomende vraag snel en zo volledig 
moge\ ijk te beantwoorden. 
Nu moeten we nog roeien met de riemen die we 
hebben, want er is een zeer grote achterstand 
in het werk . 
Het gebeur t nogal eens dat mensen die op de 
stud iezaal komen je heel verbaasd aankijken 
a l s je niet meteen kunt zeggen wanneer een 
bepaald hui s geb.ouwd is, of - wat voorkomt! 
als je niet in drie tellen hun sta mboom op 
tafel legt. 
Als u met archiefonderzoek begint zult u er 
rekening mee moeten houden dat het in veel 
gevallen een tijdrovende bezigheid is, 
juist omdat er nog zo we inig geïnventariseerd 
en geklapperd is. Dit mag u er echter niet 
van weerhouden eens het archief binnen te 
stappen als u iets wi l t weten over de 
geschiedenis. 1 n 1978 deden dit a 1 450 mensen , 
waaronder een groeiend aantal "vaste klanten". 
De archiefambtenaren zullen u zo goed 
mogelijk proberen te helpen. Uw eigen geduld 
en doorzettingsvermogen doen de rest en 
kunnen vaak tot verbluffende resultaten 
leiden . 

Tot nu toe hebben we gesproken over de 
aktiviteiten d ie he t archief voor u ontplooit . 
Omgekeerd kunt u het archief behulpzaam 
zijn bij zijn taak het voor de geschiedenis 
van Hoorn belangrijke mater iaal te verzamelen 
en te ontsluiten. 
Van de leden van Oud- Hoorn mag worden streek. Alle Westfriese kranten en veel 

tijdschriften , ook verenigings- en 
clubblaadjes, worden bewaard. Arch ieven 
van verenigingen en instel 1 ingen nemen wij 
gratis in bewaring. 

' verondersteld dat zij een warme belangstel! ing 
voor hun gemeentearchief hebben . 

Waarom is het nu juist de overheid die al 
dit historische materiaal verzamelt? 
Omdat dit de enige garantie biedt dat 
iedereen gratis en zoveel hij of zij wil 

U kunt di e belangstel! ing op a lle r l ei 
manieren in daden omzetten. 
U kunt helpen bij het moeizame werk van het 
b ijeenbrengen van het historische materiaal 
Kent u mensen die dergelijk materiaal 
bezitten dan kunt u hen attent maken op de 
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mogelijkheid dit nu of in de toekomst in 
het archief onder te brengen, zodat iedereen 
er plezier van kan hebben. Bestuurders van 
verenigingen kunnen hun archief aan de 
Archiefdienst in bewaring geven en het 
archief een exemplaar van hun verenigings
blad toesturen. 
Verder kunnen we vrijwilligers gebruiken die 
ons helpen bij het klapperen van doop-, 
trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, 
kranten enz. Beschikt u over veel vrije tijd 
en voelt u iets voor dit soort werk, komt u 
dan eens praten. 
Ik heb wel eens stiekem gedroomd van een 
vereniging "Vrienden van de Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten11

• Het past mij als 
medewerker van die dienst natuur] ijk niet 
daartoe het initiatief te nemen, maar ik kan 
het toch niet nalaten die droom nu aan de 
openbaarheid prijs te geven. 

Leo Hoogeveen 

r------------------------------1 

1 
1 
1 
1 

Praktische gegevens 

Het streekarchief is gevestigd in he t 
stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1, 
telefoon 31234. Postadres: Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten, Postbus 603, 
1620 AR HOORN. 
De studiezaal is geopend van maandag t/m 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

vrijdag van 9-17 uur en iedere tweede en 1 

vierde woensdag van de maand van 19-22 uur.: 
Tussen 12.30 en 13.30 uur en na 16.45 uur 1 

kunnen geen stukken worden aangevraagd. 
Tarieven: door het archief verricht 
onderzoek: f 8,-- per half uur; 
fotokopieën van rijksarchival ia f 0,40, 
overige f 0,55. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het 
lenen van boeken uit de bibliotheek (niet 
alles wordt uitgeleend) is gratis. 

L-------------------------------

POTHUIZEN****** * * * * 
Niet alleen grachtenhuizen hebben een stoep, 
een bordes; ook 11 gewone11 huizen kunnen zo 1 n 
entree hebben om de eenvoudige reden dat de 
v loer van het benedenhuis niet gel ijk aan de 
straat is, maar zich een stuk daarboven 
bevindt. Dat heeft o.a. met de stand van het 
grondwater te maken. Onder het benedenhuis 
dat dus via een 11opstapje11 (denk aan dat van 
het politiebureau in de Muntstraat bijv.) te 
bereiken is, bevindt zich het onderhuis, de 
kelder of de keuken of beide, vaak met een 
eigen, lagere ingang: een raamdeur met wat 
aflopende treedjes. Een uitbouw van de (lage) 
keuken is het pothuis, gedeelte] ijk op de 
openbare weg geplaatst en meestal te vinden 
bij hoekhuizen. Dit bouwsel heet zo omdat 
erin de stenen potten werden bewaard die 
gebruikt werden bij de bereiding der 
maaltijden. Het pothuis vormde natuurlijk 
een belemmering voor het verkeer op straat, 
vanàaar dat het uiterlijk ervan gebonden 
was aan allerlei voorschriften van de 
overheid. In de achttiende eeuw en later 
kreeg het pothuis vaak een andere 
bestemming dan de oorspronkelijke: de 
huiseigenaar verhuurde het aan een werkman, 
vooral schoenlappers waren favoriet, die er 
zijn bedrijf uitoefende, zijn gezin werd dan 
in de kelder erachter gehuisvest. 
In Hoorn zijn pothuizen, in vergelijking met 
bijv. Amsterdam, wel heel zeldzaam. 
Men treft er een aan op het Grote Oost, hoek 
Zon, maar deze is (uit het niets) herbouwd. 
Recht daartegenover op de hoek van de 
Slapershaven bevindt zich een pothuisachtig 
houten bouwsel. 
8 

Een autentiek pothuis (let 
ook op de entourage) is te vinden aan 
Onder de boompjes 8. Op oude prentbrief
kaarten of foto 1 s zijn nog wel andere 
Hoornse pothuizen te zien; er was er een op 
de hoek Veemarkt-Breed en eentje voor het 

, pand Nieuwe Noord 40 (hoek Duinsteeg) op een 
lelijke plaats, deze is bij de restauratie 
van het pand gesloopt (zie het fotoboek 
Hoornse Herinneringen). 

J.M. Baltus 



EEN MONUMENT UIT HET STADSARCHIEF 

* 
DE CRONYCK VAN * 

KLAAS VAN VOORST 
"De eerste 8 dagen van de maand April waren 
gel ijk de laatste in Maart met harde Noorde 
en NW winden nog vrij kout en guur, maa r de 
volgende met weijn ig windt en met 
zonneschijn was . 1 t mooij weer." 
Dat zijn de laatste woorden , die Klaas van 
Voorst in apr il 1826 in sierlijk handschr i ft 
optekende in z ijn 11 Hi stor iesche Cronijck 
van Hoorn 11

, waarna hem de pen ontviel. 
Twee maanden later was hij dood : 
hij overleed op 4 j uni 1826 om ha lf acht des 
avonds , oud 81 jaar, wonende op het Noord, 
zonder beroep , geboren "te Rijpe , 
weduwenaar van Dieuwertje Wit en zoon van 
Hendrik van Voorst, overleden, de moeder 
onbekend' 1 • 

Zo staat het beschreven in de akte van 
overlijden, die door zijn 42- jarige zoon 
Hendrik, winkelier op 1 t Noord en door 
Cornelis van Beek, bekende van dezelve, 
47 jaar, stadsbode, mede werd ondertekend. 
Zoon Hendrik zou zijn vader overigens niet 
lang overl even: hij stierf a l op 8 oktober 
1827, geboren te Hoorn, gehuwd met 
Hil legondt Bloem. 

D~ Cronijck van Klaas van Voo rt , nimmer 
in druk verschenen, behoort stellig tot de 
boeiendste documenten van het Hoornse 
stadsarchief, vijf forse banden, vele 
honderden bladzi jden volgeschreven en met 
ingeplakte prenten verlucht, rijke 
informatie over bijna twee eeuwen stads
historie. 

Want Van Voorst begon waa r de Chronyk 
van Dirk Vel ius ophi e ld: in 1630. 
Weliswaar was het boek van Vel iu s in 1740 
11 ten vierden male gedrukt en met aanteke
ningen vermeerderd door den Ee rw. Heer 
Sebas tiaan Centen, Jeeraar bij de 
Remonstrantsche gemeente dezer stad", maar 
Van Voorst had kritiek op de aanvul ! ingen 
van Centen en "vinde mi j verpl igt om 
zomm ige dezer aantekeningen tegen te 
spreken en aan te toonen dat dezelve 
onwaaragti g s ijn". De bedoeling was niet 
zozeer om Centen voor leugenaar uit te 
maken , dan wel "a l leen om de 
lezers van de 4e Editie in geen verkeerde 
waan te laten". Van Voorst noemt drie 
punten van kr itiek: een uit de gemene 
Histo r i ën en twee bij ove rlevering of 
kwade aanteken ing 1 1

• Daar is een fraaie 
anekdote bij: wat Centen had omschreven 
als het 11Hobbe lde Bobbelde Land 11 was 
voor Van Voorst en andere ti j dgenoten 
gewoon een stuk grond onder Blokker, da t 

op 24 december 1740 onder de bekende 
naam Het Hooge Cloos ter van e igenaar 
verwi sselde. 

Benaarstigt 
Het levenswe rk ~an Klaa s van Voors t, 
ge lukk ig goed bewaard maar verder nauwe! ijks 
bekend, begint met een verantwoording, 
waarin bijna profetisch de vergetelheid 
wordt aangekondigd waarin hetzelve zou 

, ge raken . "Ons Vade r 1 and", zo begint he t 
geschrift waaruit hier zo getrouw mogelijk 
wordt aangehaald, inbegrepen het gebruik van 
hoofdletters , 11schoon overv loe ij ende van 
a l lerleij Zoort van Boeken, heeft egter nog 
geb rek aan zoodanige , we lke de geval Jen van 
de b izondere Steden Behelze tot omtrent de 
Tegenswoordige Tijd, en Wei~nige Zij'er 
gevonden, die zig daar toe met opset 
Benaarstigt hebben . Om dit gebrek na mijn 
gering Vermogen enigsint s te Verminderen , 
zoo is mijn Voornemen om door dit kl eijne 
opstel de Historie der Stad Hoorn aan te 
Wijzen van den Ja re 1630 tot op de 
tegenswoordige Tijdt". 

Van Voorst, een man die zich wel uitzonder
! ijk benaarstigd heeft en wiens "kl eijne 
opstel" tot vijf banden zou ui tgroeien , 

i achtte dit werk ook noodzakel ijk11 omdat 
1 s Menschen Leven , kort van duur zijnde, 
de geheugenisse van gebeurde Saken 
versterven moeten tegel ijk met allen d ie 
deze lve bevat ten . En ofschoon de overleve
ringen zulks wel Enigermaten vergoeden , zoo 
verdw ijnen nog tans dezel ve doo r ver loop van 
tijden als een Nevel. Bovendien i s ook te 
beklagen de geringe Zorg en agting welke de 
ondankbare en onagtzame Nageslagten 
toedragen aan de Oude Memoriën door hunne 
Naarstige Voor-Ouders met ongemene Vlijt en 
arbe ijd vergaderd, waardoor vele Heer ! ijke 
gedenk-schriften verwaarloost, en alsoo de 
Eeuwigheid ontrooft z ijn". 

Ontroofd zijn ons de memori ën van Klaas van 
Voorst dan wel niet, maa r aan een zekere 
onach tzaamheid zijn ze toch niet ontkomen, 
zodat aan he t hui dige Nageslagt dit begin 
van eerherstel past jegens een man van 
zoveel ongemene v l ij t, di e aan het e inde 
van z ijn leven verzuchtte: 11 Ik hadt over 
eenige tijdt, dog niet lang geleden, het 
oogmerk om dit werk dezer Historie van Hoorn 
van 1 t begin af te verschrijven, na te zien 
en zooveel ik kon nog te verbeeteren , maar 
vinde mij door mijn hooge Jaren bui jten 
staat, om deze mijnen wensch te vervul Jen, 
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door mijn rlagel ijksche fijne werk zoo 
veele Jar: ". heel veel Leezen en schrijven 
enz.: dit een en ander heeft mijn gezicht 
veel verzwakt en verminderd en ook dunkt het 
mij, dat het weijnige 1 t welk.mij ove~ is 
gebleven, de avondschemering 1s van dien 
dag, waar op ik mijne oogen voor altoos 
sluijten zal 11

• 

Die dag was gelukkig nog verre toen Klaas 
van Voorst uit eigen waarneming kon 
beschrijven wat het jaa r 1779, nu twee 
eeuwen geleden, te bieden had. Hij was 
toen 34 jaar en ofschoon niet duidelijk is 
of hij toen ook feite] ijk al met zijn 
11 kleine opstel" was begonnen, duidt zijn 
algemene inleiding er op dat de glorie
tijd van de stad al lang voorbij was. 
Zij was immers "door Hare Nagebure en 
Verwaarlosing Harer Eijgen Regenten door 
afvordering van ongewone Lasten in 1 t 
gemeen en het bevorderen Hunner eigen 
Intrest in 't bizonder in een deplorable 
staat van Deel inatie en Ruïne gekomen. 11 

Overigens telde Hoorn aan het einde van 
de 18e eeuw (oktober 1795) méér inwoners 
(9551) dan Alkmaar (8373) en geeft de 
kron iek inzake de stadswaag een 
economisch cijfer van belang : in 1786 
werden er in totaal op de marktdagen 
9193 stapels kaas gewogen met een 
gewicht van 1 iefst vier en een half 
miljoen (4.528 .405) ponden. 

Terug naar de jaarwisseling 1778-79 : 
11 De Laatste dag van dit Jaar 1778 en 
wel principaal •s-avonds was er heel 
Slegt weer van regen en windt, 1 s- avonds 
tusschen 6 en 7 Uren woeij het een 
Vliegende Storm, verzeldt van donder en 
Weerl igt. Ja, het was zu l k een ve r schr i k
kelijk Onweer daar ieder bang van wierdt 
en ging dien avond en Nagt zoo voort 
tot 1 s Nagts en 2 Uuren Wanneer de 
Windt uijt het "" (die windrichting 
heeft Klaas niet ingevuld) nog veel 
verschrikkelijker verhefte en was doen 
een geweldige Swaare Storm, niet a ll een 
hier of over gantsch Nederland maar 
bijna over gantsch Europa, Ja zelfs op 
die tijdt heel in de West-lndiën, zoo 
dat daar door veele schepen bleven en 
verongelukten, buijten dat er veele 
schade voorviel aan Huijzen, Molens 
en Z. 

Hierop volgden een heele Zagte Winter, 
naa uw l ij ks kwam 1 er zoo vee 1 ijs in 1 t 
water dat het voor een schaatsrijder 
iets te betrouwen was, en duurde nog 
heel kort, dog in Jann. hebben de 
Schuijten nog een Week of drie onge lei j t , 
maar zedert zonder hinder gevaaren, en 
was doe voort Zulk ongemeen Zagt, Mooij 
droog Winter Weer, dat geen Menschen, ja 
de alleroudste zulks geheugen mogten 
beleeft te hebben.Zoo dat de Termometer, 
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a l s WIJ eenige we1Jn1ge dagen in Jann . 
uijtsonderen in deze Winter Nauw! ijks 
op het vriespunt gestaan heeft" . 

Van Voorst vervolgt : 11 Een gedeelte van de 
Maant Jann., Febr. en wel tot Maart viel 
er (ten minsten in deze Contrije) geen 
regen of sneeuw en was ook al die tijd 
zeer we1Jn1g Wint. Zelfs was er door het 
lange drooge weer in deze Stadt en ook op 
veele andere plaatze groot gebrek aan 
regenwater. Ja dit Allernodigste artikel 

' was toen zo noop" (een in onbruik geraakt 
oud Noordhol lands woord voor schaars en 
gebrekkig, dat men zelfs bij Van Dale 
vergeefs zoekt), zo noop dus 11en weijnig 
als men zoo in 1 t voorjaars saijsoen hie,· 
nooijt bel eeft hadde . En alhoewel dP 

1 

eene burger den andere hier meede gerijfden, 
zoo wierden de bakken leeg en haast ider 
een ver l eegen. Voor in de maant Maart kwam 
er een sch ip met Vegtwater aan of in deze 
stad, daar veele gingen kopen voor 2 duijt 
de emmer. Maar was lange het beste niet. 
Ook mosten de molens door de geduurige 
stiltens hee l veel stilstaan om na de wind 
te wagten , zoo dat de bakkers zomtijds bij 
gebrek van meel niet konden bakken" . 

Zo was het hier twee eeuwen geleden, en tot 
zo ver Klaas van Voorst in deze aflevering. 
Zijn werk noodt steil ig tot veelvuldiger 
citeren, want wat hij over de gestel dhe.id 
van weer en wind te vertellen heeft, hoe 
belangrijk voor het toenmalige dagelijks 
leven ook - geen water, geen brood - is nog 
maar een begin . 

J . M. Onstenk 

j WERKGROEP 
1 ARCHIEFONDERZOEK 

Deze werkgroep, d ie nu 13 leden telt, doet 
voorname] ijk in archieven een onderzoek 
naar de geschiedenis van de ltal iaanse 
Zeedijk, in 1648 aangelegd en bebouwd door 
reders en schi ppers die vooral op Italië 
handelden. 
Uit de archieven worden gegevens opgediept 
over de panden en hun eigenaars en bewoners 
en over de straat in het algemeen. 
De groepsleden volgen thans een kursus 
archiefonderzoek en krijgen in het seizoen 
1979/1980 een kursus in het lezen van 
oudschrift, zodat zij ook in oudere 
archieven naar gegevens over de Zeedijk 
kunnen speuren . 
Er kunnen nog enkele mensen in de groep 
geplaat st worden, tot een maximum van 20. 
U kunt zich daarvoor b ij mij opgeven: 
telefoon: 31234 (toestel 125 of 
(thuis) 10022. 

Leo Hoogeveen 



STADSWAPENS 
IN HOORN'S DREVEN 

Tijdens de stadswandelingen , d ie de 
afgel open zomers in Hoorn door onze 
vereniging werden georgani seerd, kwamen 
nogal eens wat vragen los van de deelnemers 
ove r de verschillende wapen s die op Hoornse 
gebouwen staan a fgebeeld . Soms zijn het 
gevel stenen , danweer is het een afbeeld ing 
in metaa l op een hek of een schi ldering op 
hout. Om het onze leden/lezers wat 
gemakkelijker te maken deze wapens te 
herkennen zullen we in deze en voorzover 
nodig in de komende editi es een aantal van 
deze heraldische afbee l dingen laten z ien en 
ze tevens summi er bespreken. Wellicht kan 
in een later stad ium dan ook eens een 
artike l worden gepub l iceerd over de voor 
onze goede stad Hoorn hi storische 
achtergronden t . a . v . de aanwezigheid van 
deze stadswapens . 

A. HOORN 
Als eerste afbeelding beginnen we 
(natuur! ijk) met het stadswapen van Hoorn 
zelf. (A). De officiële bl azoenering 
(wapenbeschrijving) luid t a l s volgt: "Van 
zilve r, beladen met een Hoorn van keel , 
geringd van goud, geband van lazuur met 
gouden kwasten; het schild van achte ren 
vastgehouden door een zit tende Eenhoorn van 
keel , gehoornd , gemaand , gebaard, gevlokt 

en gestaa rt van goud. Het wapen we rd 
bevestigd door de Hoge Raad van Adel op 
26 juni 1816, maar is van veel oudere datum, 
waarschijnlijk 14e eeuws. 
Hoorn heeft een typisch 1 1sp rekend 1 1 wapen : 
de afbeelding op het schi ld geeft de naam 
van de stad aan . De volks mond zag in de 
afgebeel de hoorn de hoorn van de 
dolgeworden stier, die vanaf Monnickendam 
via Edam, Middel ie en Oosthui zen naar deze 
stad was ontsnapt. Dit 11 stierenverhaal 11 

vindt men dan ook b ij deze plaa tsen weer in 
de volksverhalen en / of wapentekens terug. 
Overigens was de schildhouder vóór de 
Refo rmat ie een afbeeld ing van Maria met het 
Kindje Jezus. Di t slu i t aan op de aloude 
Mariadevo tie waardoor Hoo rn voor de 
Reformatie zeer grote bekendhe id genoot . 
Er bestaat eveneens de theori e dat ook in 
de 16e eeuw twee eenhoorns a l als 
sch ildhouders hebben gefungeerd , die 
ve rmoede! ijk ont leend z ijn aan die van het 
wapen van Bisschop Jori s van Egmond. 

B. ENKHUIZEN 
Eveneens op 26 juni 1816 werd het wapen 
van Enkhuizen (afbeeld ing B) door de Hoge 
Raad van Adel bevest igd , hetgeen erop du idt 
dat he t reeds voor die tijd in gebrui k was . 
Waarschijnlijk even lang als het Hoornse 
wapen . De blazoener ing of beschrijving die 
offic ieel geregistreerd staat i s niet 
gehee l vol ledig of beter gezegd ni et 
gedetai lleerd genoeg. 
De beschrijving l uidt: 11Van Lazuur, 
beladen met drie haringen van zilver 
geplaats t en fas ce, gekroond van goud en 
verzeld van drie sterren mede van goud, 
staande en pal ; het wapen va stgehouden door 
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door ene staande vrouw". 
Aan deze omschrijving ontbreekt de kleur 
van het kleed van de vrouw, dat van zilver 
(of wit) moet zi j n en lana en afhanoend; 
dat zij tevens oo een qrasorond ter 
rechterzijde van het schild is aeolaatst 
en het schild met een rood 1 int vasthoudt. 
Ook over de plaatsinq van de harinaen zi in 
lange tijd meninqsverschillen aeweest. 
De officiële tekeninq qeeft aan dat deze 
omgewend, dus met de kop naar links 
dienen te worden geplaatst (heraldisch 
links!). Vroeger werden ze vaak "normaal", 
dus heraldisch rechts qekeerd afaebeeld. 
Ook de kronen zijn van latere datum en de 
sterren variëren in aantal tussen 2 en ~. 
Er bestaat twij f el over de historische 
juistheid van het afqebeeld (en 
geregistreerde!) wapen. Duidelijk is 
overigens wel, dat de waoentekens, de drie 
haringen, verwijzen naar de eerti jd 
belangrijkste industrie van Enkhuizen. 

(!. M EDEMB'LI K 

We bi ij ven nog even in West-Friesland en 
gaan naar een andere oude stad, waarvan 
we in Hoorn nog vele malen het stadswaoen 
tegen kunnen komen: Medemblik. Ook voor 
Medemblik qold 26 juni als bevestiainasdatum 
voor het officiële stadswaoen, dat eveneens 
van veel oudere or1g1ne is. 
De blazoenering luidt: "Van sabel, beladen 
met een pal van goud; qedekt met een kroon 
en ter weerskanten vastaehouden door een 
ki immende leeuw, al les van aoud 11

• 

(afbeelding C) De kroon is een keizerskroon 
en is gevoerd van blauw; eveneens is niet 
vermeld dat de leeuwen afaewend dienen te 
staan, dus met de koppen afaewend van het 
wapenschild. Veel is er helaas niet 
officieel bekend van de afkomst van dit 
wapen. Verondersteld wordt, dat de gouden 
pal of paal het water de Leek kan 
verbeelden. 
Een vierde (en voor dit artikel het 
laatste) wapen dat we beschrijven is dat 
van een van oudsher bekende stad uit deze 
contreien, n.l. Edam. (afbeeldina O) 
In dit wapen vinden we de stier afqebeeld 
terug, waarover we reeds bij de 
beschrijving van het Hoornse stadswanen 
spraken. Het volksverhaal gaat dat in 
Monnickendam een stier losbrak uit het 
aldaar gevestigde klooster. De legende wil 
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D. EDAM 
dat op de plaats waar het dier de nacht 
doorbracht een kerk moest worden gesticht. 
Dit zou dan de plaats zijn, waar zich nu 
nog de onlangs qeheel aerestaureerde Grote 
Kerk bevindt. In deze kerk is noa een 
opschrift te vinden, dat aan deze legende 
en de blazoenerinq refereert. Zoals aezead 
zet het verhaal over de losgebroken stier 
zich verder voort in Oosthuizen, ~iddel ie 
en Hoorn. 
De officiële wapenbeschrijvina luidt: 11\lan 
keel, beladen met een stier van sabel 

' verzeld en chef van drie sterren van ooud; 
het schild van achteren vastgehouden door 
een beer". 
~enoemde vermelding van deze blazoenering 
in de Edammer Grote Kerk stamt uit 1610 
doch refereert aan een veel eerdere dat~m 
n.1. 1219, vermoede! ijk het jaar waarin ' 
Edam bepaalde activiteiten voor de Provincie 
pleegde, die leidden tot toekenning van dit 
wapen. 

Voor de.niet-heraldici onder u hierbij de 
verklaring van enkele typische heraldische 
termen in bovenstaande beschrijvingen: 

D z:i lver en fàsce :sh•nçl~ rechts 
en pal = sfaa't1de. '/1-1 rniddtm II] 9oud pal : paal - bèl 1 k 

ITTîTTTl yerze(d :: Vergezeld 
WllW keel= rood en cheP::: /i,<Jl!Vlcl ~~"In. 

1§ J.azuur:b/auw 

~ si nop el= 9 roen 

• sobel::zwart J.O. 



OVERBLIJFSELS 
VAN BOUW- EN BEELDHOUWKUNST 

TE HOORN 

Onder deze veelbelovende titel schreef Dr. Conradus Leemans, na een te kort bezoek aan 
Hoorn in 1839,een artike l over wat daar de aandacht van de oudheidkundige had getrokken. 
Van de gebouwen noemt hij alleen het St. Jans Gasthuis en van het beeldhouwwerk een 
beperkt aanta l gevelstenen. Verder plaatst hij enkele opmerkingen over de ruïne van de 
in 1838 afgebrande Grote Kerk. Veel is dit inderdaad niet. Maar omdat Leemans aan het 
woord is en zijn artikel in een niet zo gemakkelijk toegankelijke ,publ ikatie is opgenomen 
en omdat dergelijke beschouwingen over de stad uit die periode, afgezien van de geschrif
ten van Abbing, niet voorkomen, leek het de moeite waard zijn, in de stijl van die dagen, 
breedvoerige notities hier sterk ingekort weer te geven. 

Conradus Leemans, geboren te Zaltbommel 
in 1809 en overleden in 1893 te Leiden, 
promoveerde in de Letteren te Leiden. 

Tegen den oostel ijken wand van het 
zuidelijke transept was (door de brand) 
door het afvallen van de kalklaag, 
een vrij groote schildering enkel in •. " 
zwart en rood, vrij goed bewerkt, doch ook 
door den tijd zeer beschadigd, voor den 

Meer dan vijftig jaar was hij directeur 
van het Rijksmuseum van Oudheden en 
zeventien jaar van het Rijks Et hographisch 
Museum aldaar. Zijn grote belangstel! ing 
voor de oude vaderlandse kunst belette 
hem niet zijn verdere leven te wijden aan 
de kunst en cultuur van de antieke wereld. 

dag gekomen . (Hier volgt een beschrijving 
er van aan de hand van een tekening, 
Westfries Museum, cat. B 1927, nr. 1, Album 
Paulus Jol ly, blz. 67.) 

110p hef einde van 1839 . . .. maakte ik een 
kort uitstapje naar Hoorn dat .... om het 
droevige ongeluk, waardoor het ruim een 
jaar te voren zijne hoofdkerk in weinige 
uren.moest verliezen, mijne belangstel 1 ing 
in ruime mate tot zich trok "" Ik kwam 
des avonds vrij laat te Hoorn aan, doch 
dit belette niet, dat ik terstond, onder 
begunstiging van het heldere maan! icht , 
eene bedevaart ondernam naar het 
eerwaardige kerkgebouw ...• , waarvan nu 
alleen de muren aan het gewe l d der 
vlammen wederstand hadden geboden, met de 
kolommen, die gebarsten en geblakerd, 
zonder onder] ing verband slechts ter 
naauwernood nog staande waren gebleven. 
Den volgenden ochtend herhaa lde ik mijn 
bezoek, na vooraf het werk van 
Dr. Abbing .. .. te hebben nageslagen .... 
Wat van het gebouw nog door de vlammen 
gespaard was, kwam in stijl en bewerking 
geheel overeen met het geschiedkundig 
overzigt .. .. van den geleerden 
Schrijver. Bij de kolommen merkte ik op, 
dat hier en daar, op vrij korte 
afstanden de lagen zand- en, indien ik 
mij niet vergis, ook tufsteenen 
lagen van stukken lei gemetseld waren, 
waarschijnlijk dienende om het 
optrekken van vocht uit den vroeger 
zeer moerassigen grond tegen te gaan. 
De wanden waren .... vóór de Hervorming 
.... met schilderwerk versierd geweest, 
dat later door overwitten of over
verwen grootendeels verloren is gegaan. 
(De schrijver verwijst vervolgens naar 
Abbing, bladzij 80 en 83, waar 
schilderingen aan enkele kolommen en 
aan het gewelf worden vermeld.) 

Den korten tijd, dien ik mij in de stad nog 
kon ophouden, besteedde ik, om eenige 
gebouwen .. .. in oogenschouw te nemen 
(de schrijver maakt enke l e opmerkingen over 
Hoorns verleden en zegt dat nog vele 
woningen, althans van buiten, onveranderd 
zijn gebleven). 
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Ondertusschen begint men van 
lieverlede de stad te verfraaijen, en het 
oude en bouwval 1 ige te herste l len . 
Vele der morsige en armoedige buitenwijken 
worden, of zijn reeds, afgebroken en in 
smaakvolle wande lingen herschapen , en de 
stede] ijke Regeering doet alles, om het 
optrekken van nieuwe won i ngen in de binnen 
gedeelten der stad aan te moedigen en te 
bevorderen. Vele overblijfsels van vroegere 
beeldhouwkunst zullen daarbij wel reeds 
verloren zijn geraakt "" Ik meende enkele, 
die mijne aandacht tot zich trokken, . .. . 
te mogen opnoemen, zoo als ik die 
opgeteekend heb (hierna volgt een aantal 
geve 1 stenen). 
Op het Noord: 1. Drie beelden , Geloof (515) , 
Hoop en Liefde. Jaartal 1621. 
-- 2. Drie Tulpen (524). -- 3. Stad me t 
opschrift "Batavya"; een zeeschip met 
opschrift 11 t Schip Bantam". Jaartal 1661. 
-- 4 . "Huys te Staveren''.- - 5. Vrij u itvoerig! 
gehouwen: "Toren van Amersfoort". , 
-- 6. Verschill ende gehouwen versiersels en 
het beeld van eenen vorst, waarschijn lijk 
een van onze vroegere Prinsen . 
Hoek Turfhaven /Ni euwe Noord: noordzijde Marial 
Stuart en gemaal Darnley; westzi jde Jacobus 11 

en gemalin Anna van Denemarken (500). 
1 

Jaartal 1618. (Er is een afbeelding bijgevoeg~ 
naar een tekening door of naar Jolly, Album 
Jolly, blz. 44). 1 
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In de Ni euwstraat (lees Kerkstraat): kop van 
Hadrianus Junius in de geve l van zijn 
geboortehuis (verloren gegaan). 
In de Kerkstraat (en Kerkplein): 1. 
St. Jans Gasthuis. -- 2. Adam en Eva bij den 
boom des levens en Abrahams offerande. 
Schijnt eerste helft 17e eeuw (514 ) . 
Zie de beide foto's . 
-- 3. Twee bas- rel iefs met vier taferelen: 
de profeet Ahia voorzegt Jerobeam zijn 
verheffing tot koning; een profeet, die 
koning Jerobeam te Bethel voor zijn 
afgoderij bestraft enz.; 
El ia door de raven van spijs voorzien; 
El ia in den vurigen wagen. 
Tusschen de rel iefs een eenhoorn en het 
jaartal 1602 . -- 4 . De man met den splinter, 
en de man met den balk in het oog. Daaronder 
het op s c hr i f t : " 1 n p rop r i u s t a 1 pa , a r g u s i n 
alterius", d.i.: Een (blinde) in eigen, een 
(honderoog ige ) argus in eens anders (zaken). 
Op het Oost: Truydeman en zijne vrouw (nog 
aanwezig). 
Bij de Oosterpoort: rel iefs. ter herinnering 
aan den zeeslag van 1573 (nog aanwezig). 
Bij het Hoofd: een gehouwen en bont 
besch i 1 derde koe" (nog aanwezig) . 

B.R . 
1) In: Bijdragen voor Vaderl andsche 

Geschiedenis en Oudheidkunde , verzameld 
en uitgegeven door Is . An . Nijhoff, 
Arnhem 1844, deel IV, bl z. 167-189. 
Een overdruk in mijn bezit is gepagineerd 
29-42. 

2) De tussen haakjes geplaatste nummers 
achter enke le gevelstenen verwijzen naar 
de cat. Wesfries Museum, H 1934. 

LUIFELS 
Vroeger hadden de meeste huizen luifels, 
burgerwoningen zowel als winkelpanden . 
De vensters hadden name] ijk naar bu i ten 
draai ende luiken; deze werden ook wel van 
onder en van boven draaiend gemaakt zodat de 
onderste luiken konden dienen als 
uitstalmogelijkhe id voor winkelwaren en de 
bovenste luiken als bescherming (scherm) 
tegen regen of zon. De winkeli er kon zo op 
zijn stoep handel drijven; de burger kon 
veilig voor weersinvloeden buiten zitten; 
zitbankjes treft men nog her en der aan in 
de stad. 

Grotere lui fels (over de hele breedte van de 
gevel) werden bevestigd aan de puibalk (de 
zware balk die de houten onderpui scheidt van 
het gemetselde gedeelte erboven) en verder 
met ij zeren stangen (hangijzers) opgehangen 
aan de gevel. Aan de luifel werd vaak een 
uithangbord geplaatst met een aanduiding van 
de winkel of het bedrijf. 



De luife ls zijn eenvoudigweg ve rdwenen door
dat ze verboden werden door de overheid, ze 
vormden een belemmering voor het verkeer 
( in de achttiende eeuw al) ; verde r werden ze 
ook b ij wi jz ig ingen van de voorgeve l 
afgeb roken . 
In Hoorn kan men nog enige oude en minder oude 
luifels aantreffen . Onder de boompjes 8, 
Grote Noord bij het Breed (De Bonte Hond); 
11 Het Luifeltje11 in de Kerks traat; De Waag 
op het Rode Steen! Aan de voorgevel van oude 
panden zijn soms nog de aanhech tingspunten 
te zien van de luifel, bijv. Grote Oost 113: 
in de pu ibalk ziet men nog de 11 ogen11 waa raan 
de luife l was va stgehaakt . 

• J • M . Ba 1 t u s 

STADSBEELD-
RESTAURATIES, 
WIJZIGINGEN, 
VERVAL ..... . 

~ 
~ J. M. Ba 1 tus 

Hieronder volgt een 1 ijst va n gebouwen in Hoorn waarmee iets aan de hand is. 
Del ij st is bij lange na ni e t vo ll edig en niet a l t ijd wordt bekend wat er aan wijzigingen 
plaa tsvindt; het gaat name ! ijk niet al leen om voorgevels, niet alleen om gewaarmerkte 
monumenten, maar ook om binnenconstructies die van historische waarde zi jn, en om panden 
d ie zoals dat heet: beeldondersteunend z ij n. 
Deze 1 ijst is voora l samengesteld om de lezer t e le ren 9at de binnenstad van Hoo rn niet 
11af 11

, 
11 klaar 1

' is, maar dat er voortdurend aan gesleuteld wordt en ook moet worden. 
Vooral verval moet ges ignaleerd worden; missch ien l igt hier ook een taak voor de leden van 
de vereniging . 

Noorderkerk aan het Kleine Noord 
Oosterkerk aan het Grote Oost 
Grote Ke rk aan het Kerkpl e in 

Burgerweeshuis aan de Achterstraat 

St . Jans Gasthuis aan het Ke r kpl ein 

St. Jozefhuis aan het Achterom 

Behoeft opnieuw restaura t ie. 
- Wordt momenteel gerestaureerd. 
- Gevaar voor bestaan bes t aat zolang geen 

bes t emm ing gevonden is . 
- Zwaa r door brand geteisterd, zomer 1978; 

za l he r- en verbouwd worden. 
- Belende panden: 1 inks vern ieuwd, r echts 

voormalig Hop wordt gesloopt . 
- Bij geruchte ver! iest het monumentale 

gedee lte zijn bestemming als 
bejaa rdentehuis. 

Claa s Stape l 1 s Hofje aan het Munnickenveld - Sterk vervallen, behoef t dringend 

Hoofdtoren bij het Hout en Hoofd 

Oosterpoort 
Ramen 1-3 (voo rma lige school) 

Ra men 18-20 
Korenmarkt 4 (ludieke paa rse pakhuis) 
Korenmarkt 8 
Veermanskade 11 

Grote Oost 114 (Truydeman- gevelsteen) 
Grote Noord 85 
Grote Noord 101 

ltal iaanse Zeedijk 

hoek Kerkplein/Nieuwstraat 

Kl e ine Noord 11/13 

Grote Oos t 83/85 (muurijzer s 1581) 
Gedempte Appelhaven 7 (d sta t Genua) 

he rstel] ingsbeurt. 
- Staat op de nominatie om gerestaureerd 

te worden . 
- Wordt momenteel geres taureerd . 
- Sterk vervallen, behoef t restauratie en 

verbouw . 
- Worden gerestaureerd. 
- Verkeert in vervallen staat. 
- Wordt gerestaureerd. 
- Verkeert in ernstige mate van verval, 

moet gerestaureerd worden . 
- Moe t geheel opgeknapt worden. 
- Winke lpand, inmiddels verbouwd. 
- Oude binnenconstructie verdwenen bij 

verbouwi ng . 
- Panden 78-84 moeten gerestaureerd worden; 

straatbee ld wordt ingrijpend gewi jz igd. 
- Plannen voor afbraak en n ieuwbouw 

(voorbeeld van moge! ijke aantasting 
stadsbeeld). 

- Achtergevel verdwenen, instortingsgevaar; 
middeleeuwse binnenconstructie nog aanwezig. 
Voorgeve l is inmidde l s opgeknapt . 

- Ui twend ig en inwendig opgeknapt. 

(Aanvull i ngen van de zijde van de leden zu l Jen zeer op pr ij s wo rden gesteld . ) 
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• 

VOOROVERHELLENDE HUIZEN 
(HUIZEN OP DE VLUCHT GEBOUWD) 

• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
In Hoorn staat menig oud huis waarvan de voorgevel, en soms ook een zijgevel (bij een r.oek
huis) voorover hangt. Dit valt des te meer op a l s het belendende perceel wel "rechtop 
staat••, dat is zeker een veel later gebouwd huis - zie bijvoorbeeld de ltal iaanse Zeedijk 
voorbij 11 De Volendammer 11

• 

De voorbijganger die zich zorgelijk afvraagt 
of hij een bouwval) ig pand passeert, kan 
gerust zijn: dat schuin naar voren komen van 
de gevel is opzet geweest van de bouwmeester. 
Pas in de vorige eeuw kwam er een bouwverorde
ning die verplichtte dat de muren van een 
huis loodrecht opgetrokken moeten worden. 
Waarom bouwde men vroeger de geve op de vlucht? 
Daar worden verschi l lende verk laringen voor 
gegeven. Men zegt dat zo gebouwd werd in de 
trant van de bóuw van de oudste (houten) 
huizen: de verdiepingen daarvan overkraagden 
(staken een stuk uit) elkaar, om inwatering 
tegen te gaan en om per verdieping meer ruimte 
te scheppen. Dat overkragen is duide li jk te 
zien bij zijgeve ls in de Schoolsteeg en ook 
in de Kruisstraat nabij de Lange Kerkstraat. 
Merkwaardig is echter dat men ook gevels op 
de vlucht bouwde die niet aan de weer-(regen) 
zijde van de straat staan en dat men de 
achtergevels wel loodrecht opzette. 
Een praktisch voordeel van het voorover hellen 
is wel dat bij het hijsen van koopwaar e.d. 
naar hogere verdiepingen, niet zo gauw tegen 
de geve l werd gestoten, en hee l veel huizen 
uit vroeger eeuwen waren èn woon- en winkel
huis tegel ijk,met pakzolders. 
Als ware reden wordt echter het volgende 
opgegeven. Al s het bouwen van houten hu izen 
in de stad wordt verboden door de overheid 
i.v.m. brandgevaar, worden de huizen 
geleide] ijk geheel van steen (eerste de 
zi jwanden, de houten onderpui bi ijft tot in 
onze eeuw bewaard); globaa l gesproken 
gebeurt dit omstreeks 1600. In de bouwkunst 
oefent de stroming van de Renaissance zijn 
invloed uit. Men l iet zich insp ireren door 
de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 
De Klassieken hadden al de perspectivische 
wet ontdekt dat voorwerpen op afstand 
kleiner lijken dan dichtbij; bij het voorover 
laten helpen van de gevel kon men althans dit 
optisch bedrog enigszins voorkomen. Denk bijv. 
aan de raampar ti jen. 
Kortom, dat voorover hangen van oude gevels 
hoeft niets met bouwval 1 igheid te maken te 
hebben, maar is een kwestie van estetische 
en ook praktische overwegingen. 

J . M. Ba 1 tus 
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