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Hoorn 
Beschermd Stadsgezicht 

Het is alweer zo'n negen jaar geleden dat een gedeelte van de Hoornse binnenstad 
~an?ewezen werd als beschermd stadsgezich t. Het gemeentebestuur heeft de Minister van C.R.M. 
1nm1ddels verzoch t de gehele binnenstad (dus a l Jes wat binnen de singels ligt) tot beschermd 
stadsgezicht te verkla ren. 

Omdat er ten aanzien van een op bouwkundig 
en woontechn isch gebied zo levendige stad als 
Hoorn nogal wat termen worden gebezigd (struc
tuurplan, renovati e , rehabilitatie, restaura
tie, globaal bestemmingsplan, welstands
commissie, planteam, beeldbepalend pand enz.) 
is het wellicht nuttig de omschrijving van 
een stads - en dorpsgez ich t dat bescherming 
behoeft , te geven zoals de Monumentenwet 
verme ldt: een groep onroerende zaken , hier
onde r begrepen bomen, wegen, stra ten, pleinen 
en bruggen, grachten, vaarten sloten en 
andere wateren, welke met één of meer tot 
de groep behorende monumenten een beeld 
vormen, dat van algemeen belang is wegens de 
schoonheid of het ka rakter van het geheel. 
Hierbij geldt de voorwaarde dat de histori
sche structuur van het gebied, die bepaald 
wordt door de wisselwerking van straten, 
wateren en pleinen~en de daarbij aanslui
tende bebouwing, nog gaaf is. 
Wat Hoorn betreft: die gaafheid is er, 
dat leert een blik op de verschillende 
stadsplattegronden; de eerste van Jacob 
van Deven ter uit 1560, die van Ve lius uit 
1615 , van Blaeu uit 1649 tonen successie
velijk een zich s t eeds uitbreidende stad; 
van ongeveer 1650 tot het eind van de 
vorige eeuw is er stilstand, zelfs 
achteru itgang, daarna groeit Hoorn tot 
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nu en later, maar op de steeds bijge
werkte plattegronden die de gemeente 
gratis verstrekt, kun je nog moeiteloos 
de wandelingen van de scheepsjongens van 
Bontekoe in het Hoorn van omstreeks 
1600 nalopen. 
Het stadsgezicht bestaat uit een combinatie 
van onvervangbare waarden, cultuurhistorisch 
gezien (zoals de al dan niet in de regis
ters bij de Monumentenwet ingeschreven 
monumenten en oqenbare ruimten) en vervang
bare waarden (zoa l s parceller ing , i nrich
ting van die openbare ruimten en rooi-
1 ijnen) .. Door de gemeente Hoorn , afdeling 
Rehabilitatie en Bouw- en Woningtoezicht 
is een historische kwaliteitskaart van 
Hoorn vervaardigd in overleg met de 
Rijksdien st voor de Monumentenzorg. 
Op deze kaart staat de "waardering" van 
de bebouwing en wat daarbij hoort 
aangegeven. Een pand kan monument zijn, 
beeldbepalend ten aanzien van de structuur 
van het geheel , niet beeldbepalend, of 
een structurele aantasting . Aldus i s 
vastgesteld hoe de hui dige s ituati e is. 
Wijzigingen kunnen zich te allen tijde 
voordoen, gunstige en kwalijke, bijvoor
beeld door brand, verkro t ting, sloop, 
nieuwbouw, het alsnog als monument 
waarmerken enz . 



Minder opva ll ende wijzigingen kunnen ontstaan 
als bomen wo rden weggehaa ld, lantaarns 
geplaatst en raampar t i jen gewijzigd worden, 
al s een woonhuis een winkelfunc t ie krijgt enz . 
Het hi sto r i sch stadsbee ld wordt natuurlijk 
niet alleen bepaal d doo r her en der 
verspreid staande monumenten , maar door de 
samenhang van de bij e lkaar ho rende elementen 
een mooi gebouw verli es t veel van zijn 
betekenis a l s het wordt ingesloten tussen 
kantoorflats ; het wordt een vlag op een 
modderschuit; zoals ook hier de gevelvan de 
Hema het aanz ien van de Gouw schaad t. 

Een beschermd monument kr i jgt zijn bescherm in 
door de Monumentenwet (alhoewel he t dan toch 
van de ei genaa r afhangt of deze doo r het 
( l aten) pl egen van onderhoud zorg d raagt voo r 
het voortbestaan van het pand). 
Een beschermd stadsgezicht echter wordt al s 
zodanig ingevolge de monumentenwe t aangewezen 
maa r niet rechtstreeks beschermd! 
De fei te! ijke bescherming is er pas als er 
van gemeen tewege een Bestemmingsplan is 
gec reëerd, een plan waa rin prec ies staat hoe 
het gebruik van de grond is gerege ld; 
hiermee heeft de gemeente een j ur idische 
greep op a l les wat er in de s tad aan woning
bouw, winkelvestiging, industri evo rming, 
groenvoorzi ening en de rgelijke kan plaats
vinden. 
Dat plan zal dan ook de bescherming van het 
stadsgezi cht garanderen. In Hoorn vergde en 
vergt het tot stand komen ervan veel tijd. 
In 1958 werd gestart met de werkzaamheden 
voor het opste llen van een structuurplan 
(een 11grote- I ijnen''-plan) ; dit za l zeker ni et 
voor 1980 gereed zi jn. Ve rder b i ijkt vast te 
staa n dat een (gedetailleerd) bes temmingsplan 
pas in 1982-1983 voo r de binnenstad kan z i jn 
vas tgesteld op grond van het structuurplan 
dat er nu dus nog nie t is . 
Nu zijn er voor bepaalde de len van de s t ad 
wel zogenoemde voorbereidingsbesluiten , 
maar die ge l den maar voor enkel e jaren; i s de 
termijn voor zo ' n beslu it vers treken en i s er 
nog geen bestemm ingspl an , dan kan bij wi jze 
van'spreken het kledingmagazi jn van C&A een 
vestiging starten aan het Grote Oost. 
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In a fwacht ing van het tot stand komen van 
het uiteindelijke bestemmingspl an is de 
gemeente nu gekomen tot het vas tstellen van 
een globaal bestemmingsplan; deze ove rgangs
vorm za l allerl e i excessen op stedebouwkundig 
geb ied kunnen voorkomen . 
Hiermee zijn de moeil i jkheden lang niet 
opgelost. Een c i taa t uit het 11oude 11 st ructuur
plan van 1969 laat zien waa r de problemat iek 
ten aanz ien van he t beschermde stadsgez icht 
ligt: 

"De binnen stad van Hoorn vormt als concentra
tiepunt van elkaa r ondersteunende en insp ire
rende maatschappe lijke krachten het zwaa rtepun t 
van het stede! ijk leven binnen Wes t-Fr iesl and
Oost. Als zodani g heeft de binnens tad de 
potent ie om ook in de toekomst als hart van de 
nieuwe stad Groot-Hoorn en a ls centrum van de 
regio te functi oneren . Me t name de unieke 
histori sche stede lijke schoonhe i d van een 
bel angr i jk deel van de b innenstad vormt echter 
een duide l ijk beperkende facto r voor de 
ontwikke ling van het huidige centrum in de 
binnens tad tot hoofdcentrum van Groot -Hoorn. 11 

Ik heb een stukje uit di t c itaat onders treept 
om t e laten z ien da t in plano logische kringen 
de un ieke schoonheid van Hoorns b i nnens tad 
wel wordt bevest i gd maar niet als ui tgangs
punt word t gezi en. 
"I n Noord-Holl and z ijn autor iteiten bang 
voor monumenten" lu idt de kop boven een 
arti kel over monumentenzo rg in onze provincie 
(het Elf- provi nciesnummer van het blad 
Heemschut, apr i 1 /me i 1979). 
In Hoorn is in de laatste jaren al heel wat 
ve rdwenen (on langs nog de fraa ie houten 
bebouw ing van de Karperkui l ! ) ; 
de gemeente] ij ke monumentenlijst i s in 
ieder geval een stad in de goede rich t ing. 

Bij al het plannen van wonen, werken, 
ontspanning en verkeer in Hoor ns binnenstad 
dient voortdurend te worden beseft dat di t 
gesch iedt binnen de contouren van het 
besche rmde stadsgez icht; het oude schoon moet 
niet gez ien worden als bel emme ring, maa r al s 
het unieke 11omhulse l 11

, waar in op passende 
wijze toch van a ll es gegoten kan worden . 

J . M. Ba 1 t us . 

* Ve rkrotting van een monument. 

Achte raanzicht van het monument 
Kleine Noord 11 - 13: houtskele t van 
1525-1550 (oudste van de stad? ) met 
Jaat gotische ko rbel en, open en bloot, 
vr i j spel voor weer en wind. 
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Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het stad
huis van Hoorn, Nieuwe Steen 1, tel. 31234. 
Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
Postbus 603, 1620 AR Hoorn. 
De studiezaal is geopend van maandag t/m 
vri j dag van 9.00 - 17.00 uur en iedere 
tweede en vierde woensdag van de maand van 
19.00 - 22.00 uur. Behalve juli en augustus. 
Tussen 12.30 en 13.30 uur en na 16.45 uur kun 
nen geen stukken worden aangevraagd. 
Tarieven: door het arch ief verricht onder
zoek 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. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 15597). 
Geopend: 1 april - 1 oktober, werkdagen van 
10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen van 
12.00 - 17.00 uur; 
van 1 oktober - 1 april, werkdagen van 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur. 
Alleen op zondagen in oktober en maart 
van 14.00 - 17.00 uur. 

OM EN IN 

DE OOSTERKERK 
----------------------------

Aangenomen mag worden dat alle leden van onze Vereniging zo zoetjes aan wel weten dat de 
restauratie van de Ooster- of St. Anthoniskerk in volle gang is. Eveneens dat de Stichting 
Oosterkerk, het actiecomité en de bouwcommissie zich vijf jaar lang wezenloos geknokt hebben 
om het zo ver te krijgen. In dit artike l wi l ik niet ingaan op de talloze architectonische, 
bouwkundige en f inanciële aspecten, die nu eenmaal onlosmake l ijk verbonden zijn aan Hoorn 1 s 
grootste restauratie-object. Daarover wordt voldoende gepubliceerd in de regionale dagbladen 
alsmede in de nieuwsbulletins van voornoemde Stichting aan haar donateurs. 
Met betrekking tot de cultuur-historische geschiedenis van dit oorspronkelijk uit 1453 
daterend Godshuis kan gevoeglijk worden verwezen naar het bijzonder indringend en overtuigend 
geschreven boekwerk 110osterkerk, teken van tegenspraak" van onze stadgenoot en auteur 
drs. J.P.H. van der Knaap. 

"Wat blijft er dan nog voor nieuws over?" kunt u zich afvragen. Wel dat zijn in het licht van 
het grote restauratiegeheel misschien maar kleine details. Toch details waarvan ik hoop dat 
de lezers van dit magazine ze met genoegen zullen l ezen; want wie van u zal niet benieuwd 
zijn naar wat er tot dusverre zoal vlak voor en tijdens de restauratie om en in de Oosterkerk 
werd gevonden? 
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OM DE KERK 
In juni 1978 werd door de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek in samen
werking met de archeologe en de wetenschap
pelijke medewerker van het West fries Museum 
op drie plaatsen buiten de kerk een funde
rings annex archeologisch onderzoek verricht. 
Doel was in eerste instantie om te weten te 
komen hoe de staat van de fundering zou 
zijn en vervolgens gewoon eens te kijken 
wat de bodem aan "scherven" zou prijsgeven. 

Begonnen werd langs de westgevel aan de 
Oosterkerksteeg, te weten in de hoek van 
trancept en koor (beiden uit 1523), alwaar 
vr1J spoedig op geringe diepte een asput 
werd gevonden van het daar tot in de 19e 
eeuw gestaan hebbende water- en vuurhuisje. 
Op een diepte van drie meter werden de 
overblijfselen gevonden van een vrouw en 
een kind. Waarom die honderden jaren 
geleden aan de westzijde werden begraven? 
Dat zal wel altijd een raadsel blijven. 
Immers er werd zowel in de kerk begraven 
als daarbuiten, maar dat laatste uit
sluitend aan de oostzijde van de kerk, 
namelijk vanaf de tranceptzijde aldaar tot 
aan de Hanekamsteeg toe. Een vrij grote 
begraafplaats derhalve. 

Behalve inderdaad veel scherven, plavuizen 
en dergelijke werden er op zo'n twee 
meter diepte onder meer nog gevonden een 
complete schotel met lensvormige bodem, 
hol aan de buitenzijde en voorzien van 
een verdikte rand. Aan de onderzijde rood 
gebakken met drie aangeknepen voetjes; 
aan de bovenzijde voorzien van bruin lood
glazuur en met versiering in ringeloor
techniek (zie afbeelding). 

Deze schaal werd vervaardigd tussen 1550 en 
1650 en dat komt aardig overeen met het 
koperen oortje (munt ter waarde van twee 
duiten oftewel een kwart stuiver) uit 1577, 
dat vlakbij de schotel gevonden werd. 

Op de voorzijde van het hier afgebeelde 
oortje ziet u de Hollandse maagd, zittend in 
een tuin met gesloten omheining, met opge
stoken rechterarm (die in vast vertrouwen op 
Gods hulp omhoog wijst). Het randschrift 
- voorzover leesbaar - luidt: 
AVX. NOS. IN. NOM. DOM. (Auxi 1 iai re nos in 
nomine Domini (Helpt ons in de naam des 
Heeren). 
Op de keerzijde (beeldenaar) ziet u het wapen 
van Hol land met kroon en jaartal 1577. 
Op het randschrift staat: PHS. D: G. COM. 
HOL. Z. ZEL en roosje tussen 15 en 77 
(Phil ippus Dei gratia Comes Hollandiae et 
Zeelandiae (Philips bij de gratie Gods Graaf 
van Holland en Zeeland). 

De onderzijde van de muur van het trancept 
en koor kon overigens niet worden bereikt. 
Vier meter diep en al pittig in het grond
water! Een graafmachine had uitkomst kunnen 
bieden, ware het niet dat daarvoor de 
bouwvallige staat van de kerk een te ernstig 
beletsel vormde. Vandaar dat thans nog niet 
bekend is waarop de muren van de kerk rusten . 

De tweede opgraving vond plaats aan de 
oostzijde en wel op twee plaatsen langs het 
schip, te weten het poortje tussen het brand
spuithuisje en de voorgevel van de kerk aan 
het Grote Oost. 
Deze plaats was uitgekozen om te zien hoe de 
funderingen van het "nieuwe" uit 1616 date
rende schip en de resten van het in 1603 
ingestorte "oude" schip er bij stonden respek
tievel ijk lagen. Dat oude schip - veel lager 
dan het huidige - bestond uit twee respektie
vel ijk in 1483 en 1484 uit steen opgetrokken 
hallen (beuken), die met hun gevels aan het 
Oost (de Westfriese omringdijk) waren 
afgesloten. Welnu al spoedig bleek, dat men 
bij de bouw van het nieuwe schip op ingenieuze 
wijze gebruik had gemaakt van de fundamenten 
van het oude schip. 

De basements van de voormalige steunberen 
(contreforten) steunen inderdaad ondergronds 
nog steeds het huidige schip. De nieuwe 
steunberen (uit 1616) - op overigens andere 
plaatsen opgetrokken - bleken ondergronds 
merkwaardig genoeg hol te zijn (zie foto), 
maar door middel van trapsgewijze verbreding 
en gebruikmaking van een onder de oppervlakte 
gebouwde verbindingsmuur schijnt het geheel 
toch behoor! ijk solide in elkaar verwerkt 
te zijn. 
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Naast laatstgenoemde verbindingsmuur werden 
op een diepte van bijna drie meter als 
belangrijkste voorwerpen gevonden een geheel 
lederen schoen (gedeelte] ijk onder die muur 
vastzittend, zodat het een heel werk was 
om het los te kri jgen), alsmede pal daarnaast 
een nagenoeg complete schedel van een 
everzwijn. Aangenomen mag worden dat beiden 
dateren uit de 15e eeuw en derhalve werden 
ze - in afwachting van een nader onderzoek -
opgeborgen in de diepvrieskist van de 
afdeling Archeologie van het Westfries 
Museum. 

IN DE KERK 
Toen de mannen van Woudenberg's Aannemings
bedrijf in mei 1978 startten met de 
restauratie, werd begonnen met de blokbanken 
van het koor te verplaatsen naar het schip. 
Onder deze 19e-eeuwse vurenhouten banken 
werden diverse muntjes gevonden, voornamelijk 
halve en hele centen uit de t ijd van Koning 
Willem 11 en 111. Belangwekkender was echter 
dat aan de westkant van het koor enkele zeer 
fraaie grafzerken - voor het eerst sinds ruim 
honderd jaar - weer aan het licht kwamen . 
Grafzerken - waaronder één met een bijzonder 
fraai uitgehouwen V.O.C.-schip - die mr. 

Alhoewel de verwachtingen niet hoog gespannen 
waren, werd toch een zorgvuldig onderzoek in 
koor en trancept verricht naar eventuele 
resten van mu urschi lderingen . Dat had succes, 
alhoewel anders dan verwacht. Onder elke 
muurstijl werden namelijk resten van wijdings
kruisen (cirkels met een gestileerd kruis erin 

roodbruin geschilderd) gevonden. 
totaal 8 stuks plus een negende op een van 
hoeken van trancept en koor. De overige 

drie zijn vermoede! ijk geheel verdwenen of 
tot dusverre nog niet gevonden. Deze negen 
wijdingskruisen zijn echter in een dusdanig 
slechte staat dat conservering en restauratie 
van alle kruisjes (die uit de voorreformato
rische periode stammen en dus van voor 1579 
zijn) schier onmogelijk is. 
De resten zijn inmidde ls afgedekt en het 
beste wijdingskruis zal te zijner tijd 
gerestaureerd worden en de anderen 
gecopieerd op het dan vernieuwde pleister
werk. Deze wijdingskruisen zijn thans de 
oudste muurschilderingen van onze stad. 

Bekend was dat omstreeks 1625 een 11sacres
t i e11-deur in het koor moest hebben gezeten; 
in welk travee was overigens niet exact 
bekend, maar wel dat deze deur toegang gaf 
tot een paadje dat liep naar de hoek 
Oosterkerksteeg/Gedempte Appelhaven (in die 
tijd nog immers een echte haven~). 
Groot was dan ook de verrassing toen tijdens 
het verwijderen van het slechte metselwerk 
de deurstijlen en boogvormige overspanning 
inclusief de ijzeren scharnierpunten werden 
aangetroffen! De deur zal weer in het koor 
worden aangebracht en het u bekende zogenaamde 
11 klompehosje 11 gaat verdwijnen. 

P.C. Bloys van Treslong Prins en mr. J. Belonje 
nimmer hebben kunnen inventariseren in hun In het 
boek "Genealogische en Heraldische Gedenkwaar- . rechts 
digheden", deel IV, Utrecht, 1930. en aan 

oostelijk trancept werd vervolgens. 
naast de preekstoel een vrij ondiepe 
de bovenzijde van een eikehouten 
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balk voorziene nis aangetroffen. Deze nis zal 
zo mogelijk in oude staat worden hersteld. 
Onbekend is echter vooralsnog waartoe deze 
kan hebben gediend. 

En wat te denken van die ene baksteen in het 
westelijk trancept (buiten) - zo'n 8 meter 
boven de grond - met het jaartal 1688 er in 
gebeiteld ... Dat kan alleen maar ontdekt 
worden door de steigers op te gaan! 

Niet alle vondsten en ontdekkingen 1 ijken even 
imposant. Het waren er wellicht ook niet zo 
erg veel. Maar toch ... de grote puzzel die 
onze Oosterkerk eigenlijk is, wordt daardoor 
wel stukje bij beetje opgelost. 

En er zul Jen ongetwijfeld nog meer ontdek
kingen - zeg maar verrassingen - volgen, 

want de restauratie duurt nog tot zeker 
in 1982. 

Dan weten we ook - om met een citaat van drs. 
J.P.H. van der Knaap te eindigen - "dat het 
alleszins de moeite waard is, om straks te 
kunnen zeggen: Dat hebben we dan maar met 
z'n allen geflikt! Een ruïne omgetoverd in 
een sieraad voor stad en land! Want dat, 
lieve mensen, wordt het!" 

P.S. 

K. Korpershoek Jr. 

U weet toch dat er bij de Stichting 
Oosterkerk nog altijd plaats is voor 
enthousiaste donateurs of milde gevers! 
Minimaal f 15 ,- per jaar. 
Gironummer 15700 . Heel hartelijk dank . 

• ,- ,! . ·. 

,,,.----------------~---...-----~---------
Deze wonderbaar] ijke tekening van de Hoornse Oosterkerk werd vervaardigd door Andries 
Schoemaker en bevindt zich in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te 
Amsterdam. Kunt u zich deze afgebeelde situatie voorstellen? Het was een van de vele 
frustrerende verrassingen die onze architect IJsbrand Kok te verwerken kreeg! 



VERSLAG VAN DE AKTIVITEITEN 
VAN DE WERKGROEP ARCHEOLOGIE --------------------------Gedurende de afgelopen zomermaanden heeft de werkgroep zich beziggehouden met een onderzoek 

naar mogelijke resten van bebouwing in het gebied in de Hoornse binnenstad dat begrensd 
wordt door Gouw, Nieuwsteeg, Ramen en Turfhaven. 
Doordat enkele eigenaars van woningen aan het Gouw hun achtertuinen gedurende langere ti j d 
voor het onderzoek ter beschikking stelden, was het moge! ijk de werkzaamheden in een wat 
lager tempo dan normaa l te laten p laatsvinden. Hierdoor kon wat meer aandacht aa n verschi l 
lende details worden besteed, terwijl een aantal nieuwe! ingen in de werkgroep de kans kreeg 
zich in te werken. 
Volgens het geraadpleegde kaartmateriaal moet de bebouwing in het aangegeven gebied tussen 
1600 en 1800 vrij aanzien! ijk zijn geweest. Mogelijk houdt deze tijde! ijke bebouwing verband 
met de sterke bevolkingsgroei tijdens de bloei van de stad in de 2e helft van de 16e eeuw 
en de teruggang in de tweede helft van de 17e en de 18e eeuw. De kaart van Blaeu (1649) 
toont in het genoemde gebied twee stegen, namelijk een evenwijdig aan Ramen en Gouw en een 
dwars daarop staande steeg in het verlengde van de Duinsteeg. De eerstgenoemde steeg is 
in het begin van de 19e eeuw ingeschrompe l d tot een kort gangetje met de naam Glop, de 
algemene naam voor een doodlopende nauwe steeg in Hoorn. 
Op het terrein hebben zich ook drie kerken bevonden, die door nauwe steegjes vanaf de Ramen 
toegankelijk waren. Het waren van noord naar zuid de Remonstrantse, de Doopsgezinde en de 
lutherse kerk. Van deze bedehuizen rest alleen nog de lut herse kerk. 
De Doopsgezinde kerk kan wellicht in verband wo rden gebracht met de nog aanwezige Arminiaanse 
Glop. Doel van het onderzoek is enig inzicht te verkrijgen in situering van deze kerkgebouwen, 
de stegen en de verdere bebouwing. Daarnaast wordt getracht iets meer te weten te komen 
over de wijze van funderen van eenvoudige, lage stadshuizen. 
Bij het samenstel len van dit overzicht was enig muurwerk blootgelegd, dat evenwel nog niet 
in relatie kon worden gebracht met de op de kaarten aangegeven bebouwing. 
In wat als een afvalkui l mag worden beschouwd werd enig schervenmateriaal aangetroffen. 
Het ging om 17e en 18e-eeuws roodbakkend aardewerk en majolica. Het materiaal kan op zijn 
vroegst daar aan het eind van de 18e eeuw gedeponeerd zijn. 
Het onderzoek duurt op dit moment nog voort. H.W. Saaltink. 
---------------------------------------
Tussentijds verslag wandelingen \.. ~ / 

~'t'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•<.,,, 

Vier van de zeven rondwandelingen die 110ud-Hoorn 11 dit seizoen door de binnenstad organiseert 
zijn nu voorbij. Wanneer we de tussentijdse balans opmaken, kan gesteld worden, dat de deel
name redelijk was, hoewel iets lager dan vorig jaar. De globale cijfers van de aantallen 
deelnemers zijn: 

1979 1978 
wande 1 i ng 1 70 -roo 
wande 1 i ng 2 60 65 
wande 1 i ng 3 100 80 
wande 1 i ng 4 55 100 

is gemiddeld: 71 86 

De teruggang ondanks de betere voorbereiding door de pers moet waarschijnlijk gezocht worden 
in de omstandigheid, dat het Hoornse publiek de op de wandelingen geboden stof nu wel kent. 
Hiervoor pleit ook, dat het aantal toeristen onder de deelnemers naar verhouding dit jaar 
hoger is dan voorheen. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit seizoen op elke avond slechts 1 route gevolgd. 
Op 15 juni werd een bezoek gebracht aan het westelijk deel van de havens. 29 juni was het 
Grote Oost aan de beurt. 
Tijdens deze wandeling bezochten de deelnemers het interieur van de Oosterkerk, waar een zeer 
boeiend overzicht van de restauratiewerkzaamheden door de heer Korpershoek gegeven werd. 
De organisatoren van de rondwandelingen willen langs deze weg nogmaals hun dank uitspreken 
voor de prettige wijze van samenwerking met het bestuur van de Stichting Oosterkerk. 
Op 13 juli voerde de tocht door het stadsdeel rond de Veemarkt. Bij deze tocht werd de 
Noorderkerk voor de deelnemers ontsloten. Ook naar het kerkbestuur van deze kerk gaat onze 
welgemeende dank. 
Op 27 juli tens lotte stonden de omgeving van het Achterom en de Ramen centraal. 

H. W. Saa 1 t i nk . 
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ë1 DE COLLECTIE J.C.KERKMEIJER ël 
-------------------------------

Op 9 maart 1956 overleed Hoorn's ereburger Johan Christiaan Kerkmeijer, een man, die zich 
op verschillende terreinen bijzonder verdienste] ijk had gemaakt. Hij was op 9 december 1875 
te Middelburg geboren - Zeeland bleef hem altijd dierbaar - en kwam in 1897 naar Hoorn, 
waar hij een aanstelling als tekenleraar aan de RHBS kreeg. Het was zijn eerste school en 
het zou zijn enige school blij ven; hij vervulde deze funktie 42 jaar. Tevens was hij leraar 
aan de avondtekenschool en leraar van het tekengenootschap Debutade, waaraan hij een halve 
eeuw verbonden was. 

Kerkmeijer was zowel op cultureel als op 
historisch gebied zeer aktief. Zo was hij 
medeoprichter van onder andere de Vereni
ging Oud-Hoorn (1917), de Concertvereni
ging "Johannes Messchaert 11 (1919), het 
Historisch Genootschap Oud West-Friesland 
(1924) en de Commissie voor Lande ] ijk 
Schoon van dit genootschap (1937). Voorts 
werkte hij al spoedig samen met de conser
vator van het Westfries Museum, A. Brouwer, 
wiens taak hij later overnam. Ook had hij 
een werkzaam aandeel in de oprichting van 
de Ambachtschool te Hoorn. 

J.C. Kerkmeijer legateerde een deel van 
zijn boekenbezit, voornamelijk de oudere 
werken daaruit, aan de Openbare Leeszaal 
en Bibi iotheek te Hoorn, die ten tijde 
van het overlijden van Kerkmeijer nog aan 
de Rode Steen was gevestigd. 

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting 
Gemeenschappelijke Openbare Bibi iotheek 
Hoorn besloten de collectie voor onbepaalde 
tijd aan de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten in bruikleen te geven. 
De collectie zal worden opgenomen in de 
bibliotheek van de Archiefdienst en zal 
voor iedere belangstellende op de studie
zaal (dagelijks geopend van 9-5 uur) te 
raadplegen zijn. 
Hoewel er niet kan worden gesproken van 
een duidelijk opgebouwde collectie, vormt 
zij toch zeker een goede afspiegeling 
van de zaken, waarmee Kerkmeijer zich 
bezighield. Zowel zijn werkzaamheden als 
tekenleraar, als zijn historische en 
culturele belangstelling vinden we terug 
in zijn boekenbezit. 
Ook de gehechtheid aan zijn geboortestreek 
Zeeland blijkt nog uit de aanwezigheid van 
enkele op deze provincie betrekking hebbende 
boeken. Mogelijk betreft het hier oud 
fami 1 iebezit. 
De collectie bestaat uit ruim 140 banden, 
voorname] ijk 17e, 18e en 19e eeuwse werken. 
Het oudste in de collectie aanwezige boek is 
in 1636 bij Broer Jansz in Amsterdam uitge
geven en bevat "de hoogh-beroemde Joodische 
historien ende boecken" van Flavius Josephus. 
De collectie bevat nogal wat werken op 
religieus en godsdienstig terrein, zoals 
bijvoorbeeld een met fraaie gekleurde etsen 
geïllustreerde uitgave van Jan Luyken's 
"Jesus en de ziel" en - op een geheel ander 
terrein - de in de jaren 1864-1871 uitgegeven 
"Kerkgeschiedenis van Nederland vààr de 
Hervorming" van W. Mall. Voorts zijn er 
werken op het ter.rein van de boekdrukkunst, 
de schilder- en bouwkunst, de 1 iteratuur en 
- uiteraard - de geschiedenis. Naast een 
aantal werken, dat de geschiedenis van 
Nederland in het algemeen betreft, vindt men 
in de collectie ook een beperkt aantal 
boeken over de historie van West-Friesland. 

Voor de Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
betekent de in bruikleen verkrijging van 
deze collectie op een aantal punten een 
waardevolle aanvulling van het eigen bibl io
theekbezit; voor de Openbare Bibi iotheek 
betekent het dat er voor de collectie een 
goed onderkomen is gevonden. 

Piet Boon. 
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WEST72:opnieuw zorgenkind van Oud Hoorn --------------------------
In de nacht van 3 op 4 februari 1979 heeft een felle uitsl aande brand dancing/bowling 

11 De Buik" aan het West volled ig in de as gelegd en het ernaast gelegen café Bruintje, 
voorheen café-restaurant De Valk, zwaar beschadigd. In somm ige , niet nader te noemen krin
gen wa s hierover enig leedvermaak te bespeuren . 110ud-t-loorn 11 moest evenwel voor de derde 
maal toez ien hoe de karakte ri s tieke, 18e- eeuwse ha lsgevel van dit pand in zijn voortbestaan 
bedreigd werd. 

Aannemer Cornelis van den Berg diende in 
jul\ 1932 bij de gemeente Hoorn een p lan in 
tot verbouwing van zijn perceel West 72; dit 
omvatt e het afbreken van de kap en de gehele 
voorgeve l, en het weer opbouwen van een 
ingekorte geve l (zonder de hals) en van een 
verdieping met een plat dak. De adjunct
gemeentearchi tect gaf twee dagen later een 
positi ef advies en op het stadhuis werd de 
vergunning al uitgetypt, kompleet met de 
nodige doorslagen: a lleen de handtekeningen 
van de bu rgemeester en de sec retaris moes
ten nog worden geplaatst. 
Kerkme i jer had echter snel l ucht van dit 
onzalige plan gekregen; hij mobiliseerde 
Oud-Hoorn , Monumentenzorg i n Den Haag en de 
gemeente ] ijke Monumentencommiss ie, die in 
brieven aan burgemeester en wethouders 
aandrongen op behoud van de geve l. De Monu
men t encommissie, waarvan Kerkmeijer voor
zitter was , wees erop, dat van deze 
18e-eeuwse geve~ geen andere voorbeelden 

meer in Hoorn aanwezig waren en dat hi j op 
een zeer kwetsbaar punt in de stad, vlakbij 
de Rode Steen en al zichtbaar vanaf de 
Nieuwstraat , gelegen was . Naar de men i ng 
van deze commis sie zou de verdieping ook 
mèt handhaving van de gevel produktief 
gemaakt kunnen worden. 
De directeur van Monumentenzorg kwal ifi
cee rde het ingediende ve rbouwingsplan al s 
11 van zoo buitengewoon minderwaardige hoe
danigheid, dat uitvoering daarvan een ramp 
voor de omgeving zou beteekenen . 11 

Het h iel p . Van den Berg ontv ing op 
6 augustus 1932 een aangetekend schr ijven 
van burgemeester en wethoude rs, waaruit 
hij kon vernemen dat de gemeente geweigerd 
had hem de vergunning te verlenen, onder 
andere omdat he t 11 uit een historisch en 
a rtistiek oogpunt van groot belang is, dat 
een 18de eeuwsche gevel a l s boven bedoeld, 
waarvan ter plaatse geen andere voor-
bee 1 den meer aanwezig z ijn, behouden b 1 ij ft. 11 

Van den Berg 1 iet het er n iet bij zitten. 
Hi j ging in beroep b i j de gemeenteraad . 
Zijn bel angrij ks t e motief om de boven ver
dieping produktief te maken was, dat hij 
deze nodig had om zijn personee l aan het 
we rk te kunnen houden in de crisistijd, 
di e nu ook voor Neder l and was aangebroken. 
Sedert geruime tijd had hij als aannemer 
niet voldoende werk meer voor hemzelf en 
z ij n pe rsoneel. Wat hij precies met de 
nieuw te creëren ruimte van plan was heb 
ik niet kunnen achterhalen. Een foto van 
1932 toont aan dat in het pand een 
café- restaurant en een garage gevesti gd 
waren . Op 18 oktobe r werd het verzoek 
van Van den Berg door de gemeenteraad 
behandeld. De heer Spaande r van de Vrij-
he i dsbond vond dat de ve rgunning moest 
worden verleend, omdat anders het personee l 
van Van den Berg bij Maatschappelijk Hulp
betoon zou moeten aankloppen ; hij 1 ie t tevens 
weten niet zo veel voor oude monumenten te 
voelen . De Vrijzinnig-Democraat Bossert kon 
n iet inzien dat het een ramp zou zij n , wan
neer deze gevel werd afgeb roken. Hij vond, 
dat dit particulier initiatief tot werkve r
ruim ing zoveel moge! ijk bevorderd moes t 
worden. "Daarvoor moeten de andere belangen 
wel eens wijken. We hebben tenslotte ni ets 
aan een mooie, oude maar doode stad, waarin 
geen arbeid en geen welvaart is. 11 

(Waar 'heb ik d i t meer gehoord?) 
De overige raadsleden, sommigen 
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voetend na een duwtje in de rug van 
burgemeester Bisschop, besloten echter Van 
den Berg geen vergunning te geven om de 
gevel af te breken. 
Inmiddels had "Oud - Hoorn" Van den Berg maa r 
lie fst vier verschillende tekeningen voor 
de verbouwing van zijn perceel voorgelegd, 
waarin rekening was gehouden met de r u imte-
! ijke wensen en financ iële grenzen van de 
aannemer, echter met behoud van de voorgeve l . 
Geen van die plannen kon genade vinden in 
zijn ogen. "Oud- Hoorn" kreeg ze lfs van 
Monumentenzorg de rede! ijke zekerheid dat 
voor de verbouwing een rijkssubsidie zou 
worden toegekend . Het mocht allemaal niet 
baten . Van den Berg bleef weigeren en er 
gebeurde uiteinde] ijk helemaal niets. 
Maar de gevel was behouden. 

Een kleine twint i g jaar later , het pand 
was inmiddels in andere handen ove rgegaan, 
vertoonde de gevel ernsti ge defecten, zelfs 
zodani g dat hij gestut moest worden om 
instorting te voorkomen. Opnieuw haalde de 
110ud-Hoorn 11 zich grote beslommeringen op de 
ha l s om deze gevel voor Hoorn te behouden. 
Het bestuur verzocht architect V. J. Polman 
een restauratieplan te maken, bemiddelde bij 
het aanvragen van subsidi e bij rijk , pro
vincie en gemeente, en begele idde de restau
ratie van het pr ille begin (september 1950) 
tot het e inde van de lange nasleep (maart 
1954). 
Maar het heeft wel wat gekost! Nee, "Oud-

Hoorn", immers geen eigenaar , geen cent. 
En ri j k , provincie, gemeente en eigenaar 
bij elkaa r zo 'n vijfduizend gulden . Daar gaat 
het niet om. De restauratie verliep echter 
dusdanig , dat de eigenaar, een Ni j meegs 
bioscoopexplo itant, diens zoon, beheerder 
van het pand, tot de orde moest roepen; 
dat Kerkmeijer op een gegeven ogenblik met 
dieze l fde zoon niets meer te maken wi l de 
hebben, en a rchitect Po lman teze l fdertijd 
met zoonlief op gespannen voet stond; dat 
110ud-Hoorn 11 tenslotte de Ni jmeegse kanton
rechter moest inschakelen om een resterend 
bedrag van f 101,31 van de eigenaar los te 
krijgen . 
Het is diep treurig, dat het behoud van een 
twee eeuwen oude gevel tot zoveel persoon 
lijke wrijvingen en onenigheden aanleiding 
heeft gegeven. 
De restauratie was in decembe r 1951 vo l tooid. 
Met gepaste trots stuurde "Oud- Hoorn" in die 
maand foto ' s van het gerestau reerde pand aan 
de daarbi j betrokken instanties en personen 
toe. Opn ieuw was de unieke gevel voor Hoorn 
behouden, tot in die koude winternacht in 
februari 1979 het noodlot toes l oeg. De gevel 
staat nog overeind; onze voorzitter heeft 
van de gemeente Hoorn de verzekering gekre
gen dat het pand geres taureerd zal worden. 
Laten we hopen dat de gevel binnen niet a l 
te lange t i jd opnieuw zal prijken op het 
toch al zo geschonden West . 

Leo Hoogeveen. 

---- ------ - --------- ---------- ---------
VERSLAG VAN DE WERKGROEP archiefonderzoek in het seizoen 1978 - 79 

Het onderzoek naa r de hi storie van de l ta l i 
aanse Zeedijk is gedurende de afgelopen 
winter en igszins naar de achtergrond gescho
ven ten behoeve van een kursus archiefonder
zoek . De kursus had ten doel de groepsleden 
vertrouwd te maken met de archieven en 
verzamelingen die door de Archiefdienst 
worden beheerd en met het werken daarmee . 
Na een inleidende les over de geschiedenis 
en de bronnen voor het historisch onderzoek 
heb ik lessen gewijd aan de b i bliotheek en 
het 1 ite ratuuronde rzoek , de handschri f ten
verzamel ing en de verzameling gedrukte 
stukken, en aan de archieven. Gastdocenten 
waren drs. B.J. van der Saag, gemeente
archivaris van Gouda, die op 6 december een 
les gaf over de geschiedenis en organisa 
tie van het archiefwezen in Nederland , en 
mevrouw drs . H.S. Danner van de Provin
ciale Archiefinspectie, die op 21 maart 
sprak over de gesch iedenis van de h is to
ri ografie (=geschi edschrijving) in 
Neder land. Op 16 december tenslotte werd 
een excursie gemaakt naar het gemeente
archief van Amsterdam, waar onder leiding 
van d rs. B. Bakker , hoofd van de topogra
fisch-histo rische atlas, de tentoonstel
J.ing 11 100 jaar topografisch- historische 

at l as van het gemeentea rchief" werd bekeken. 
Het onderzoek, dat z ich thans nog tot de 
19e en 20e eeuw beperkt, zit op het ogen-
bi ik enigszins vast op het feit, dat 
vrijwel elke meer gedetailleerde informatie 
over de stedebouwkundige ontwikkeling en de 
topografische indeling van Hoo rn in die 
periode ontbreekt . Er is geen overzicht van 
de achtereenvolgende wijkindel ingen, er 
bestaat geen histori sche straatnamen! ijst 
van Hoorn, de veelvuldige huisnummerwijzi
gingen zi jn vóór 1950 nooit in concordant i es 
vastgelegd, om over de kadastrale nummers 
nog maar te zwijgen. 
Aan een kaartsysteem op de verleende bouw
en s loopvergunningen ben ik nog maar pas 
begonnen ; de bevolk ings registers zijn gro
tendeels alfabetisch op persoonsnamen 
ingericht: het maken van een klapper op de 
adressen is broodnodig, maar zéér arbeids 
intensief . Om het onderzoek echt vr uchtbaar 
te doen z i jn zouden e igen! ijk ee rst deze 
hulpmidde len vervaardigd moeten worden, 
maar dit is in de praktijd ondoenlijk . 
Ondanks .deze handicap worden de gevonden 
gegevens nu zoveel mogelijk verwerkt i n 
overzichten, om daarmee het onderzoek voort 
te kunnen zet ten. L. H. 
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HET HOGE HUIS aan de rode steen 
~SW--~~~~MI~~~.----~~--~~~~ 
Een binnenstad waarin het goed wonen en werken i s . 
Een tijdlang heeft het erop geleken, alsof de oude kern van Hoorn al leen nog betekenis zou 
behouden als winkelcentrum. Maar de laatste jaren geven gelukkig een beweging te zien die 
aan het oude stadscentrum weer die veelvoud van functies teruggeeft die het ook in het 
verleden heeft bezeten. Na de vlucht uit de stad naar de groene buitenwijken komt nu een 
tegengeste lde beweging op gang van het huis-in-een-r ijtje naar de woning-met -eigen-gezicht 
in het stadshart . Een verheugend verschijnsel, want een oude stad functioneert pas optimaal, 
wanneer zij plaats bied t aan een zo gevarieerd moge! ijk aantal menselijke activiteiten. 
Jammer alleen, dat het wonen in de binnenstad zo langzamerhand alleen mogelijk wordt voor 
lieden die dure restauraties en hoge erfpachten kunnen beta len . 
En de hele stad volstoppen met nieuwbouw is toch ook geen oplossing. Door dit a l les dre i gen 
de binnenstadsbuurten toch weer bewoond te gaan worden door een select groepje . 
De groeiende belangstelling voor de b innenstad gaat samen met het verlangen het verleden van 
eigen huis en eigen stad te l e ren kennen. Voor het e igen huis is dat b i jna altijd een 
onmogel ijke zaak . 
Eenvoudige woonhuizen hebben als gewone gebruiksvoorwerpen weinig sporen in archieven, op 
prenten of op kaarten nagelaten. Zelfs voor grote openbare gebouwen i s het vaak moeilijk een 
samenhangend verhaal samen te stellen, ook al zijn er daarvoor doorgaans wat meer gegevens 
voorhanden dan voor de huizen van de gewone man. Toch kan het speuren naar het verleden van 
zo'n groot gebouw hee l spannend zijn, omdat het de onderzoeker telkens wee r met een ander 
brok leven van onze voorouders in aanraking brengt . 
Hieronder geef ik het verslag van een voorlopig onderzoek naar de geschiedenis van het huis 
dat eens gestaan heeft op de plaats van het tegenwoordig Westfries Museum. Het begin van dit 
verhaal is nog niet gevonden, het eind ervan 1 igt zo rond 1640. De toenmalige eigenaar, het 
Coll ege van Gecommitteerde Raden van West-Fries l and en het Noorderkwartier gaf in dat j aar 
opdracht tot een zo ingrijpende verbouwing, dat e r van het oude gebouw weinig meer overbleef. 
Sindsdien staat het complex a l s het Stancollege bekend . Het heeft daarna tot op heden geen 
ingrijpende wijzingen meer ondergaan . 

Bronnen 
Wie de geschiedenis van een huis wil leren 
kennen, gaat op zoek naar de bronnen. 
En bemerkt in dit geval, dat het daarmee 
bi jzonder karig is gesteld. Hij moet trach
ten zijn gegevens van de meest onmoge lijke 
plaatsen bij elkaar te harken. Zo geven de 
namen van het oude gebouw al een paar 
aanknopingspunten. Aanvankelijk wordt er 
gesproken over het Grote Stynhuus, later 
noemt men het he t Proostenhuis of het 
Hoge Hui s. Namen die dus iets zeggen over 
de funct ie of het uiterlijk van het 
gebouw. 
Dan de archieven. We hebben een oude 
oorkonde uit het eind van de 14e eeuw , 
waarin staat, dat ene Gij sbert van 
Nyenrode, eigen aar van het Grote Stynhuus 
aan de Rode Steen, dit gebouw reeds voor 
1396 in leen had gegeven aan z ijn neef 
Jan Claeszoon. 
Afbeeldingen van het gebouw vinden we 
nergens . De eerste schilderijen waarop 
een stukje van de stad te z i en is , 
worden pas in de 17e eeuw gemaakt, 
terwijl het tot de 18e eeuw duurt voor 
de grote st room getekende en geschil 
derde stadsgezich ten op gang komt . 
Gelukkig is er nog een andere bron 
die iets toont van het laat middeleeuwse 
Hoorn . Dat zijn de stadsplattegronden die 

in het laatste kwart van de 16e eeuw 
getekend worden. De stad i s dan al wel 
onder invloed van de s nel in betekenis 
toenemende handelsaktiviteiten bezig 
een ander gezicht te krijgen , maar de 
kaarten zijn nog jui st op tijd verschenen 
om iets van het oude karakter te laten zien. 
We beschikken over 6 plattegronden voor deze 
periode . Belangrijke hulpmiddelen , omdat ze 
in vogelvluchtperspectief getekend zijn. 
Dat wil zeggen, dat de beschouwer als het 
ware vanuit grote hoogte op de stad neerkijkt . 
De oudst bekende kaart van Hoorn, die 
omstreeks 1560 door Jacob van Deventer getekend 
werd, is voor ons onderzoek minder geschi kt , 
omdat daarop alleen de vestingwerken en de 
kerken zijn aangegeven. Wel een goed beeld 
van de stadsbeschouwing geeft de plat tegrond 
die omstreeks 1584 getekend werd voor een 
boek over Nederlandse steden , dat doo r Braun 
en Hogenberg in Keulen werd uitgegeven . 
Hetze lfde geldt voor de kaart die Paulus 
Utenwael in 1596 tekende voor een niet bekend 
boek. Deze laatste kaa rt werd in 1740 door 
Sebast iaan Centen toegevoegd aan zijn 
heruitgave van de Stadskroniek van Vel ius . 
Daarnaast zijn er een paar copieën van de 
kaart van Utenwae l die echter door hun slor
dige afwerking niet voor het onderzoek 
bru ikbaar zijn. En tens lotte mogen we de 
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plattegrond niet weglaten die Velius in 1615 
tekende of 1 iet tekenen als illustratie bij 
zijn stadskroniek. Wel werd deze vervaardigd 
na de grote veranderingen in de 16e eeuw, 
maar in samenhang met de voorgaande kaarten 
geeft dit blad een stuk nuttige informatie. 
De Kroniek van Velius verschaft ook heel wat 
gegevens, maar die moeten vooral als het de 
tijd voor 1500 betreft zeer kritisch bekeken 
worden. 
Als laatste bron moeten we de restauratie 
noemen die tussen 1954 en 1957 aan het 
museumgebouw werd uitgevoerd. 

Graafwerk voor de fundamenten bracht toen 
letter] ijk en figuur! ijk vee l nieuws aan het 
1 icht. Het is jammer, dat de toen geboden 
informatie niet op wetenschappelijk verant
woorde wijze is verwerkt. Gelukkig zijn er 
uit deze restauratie nog wel een paar nut
tige foto's overgebleven. 

Het beeld en zijn problemen. 
Nadat de informatie verzameld was, ging het 
erom de verschillende stukjes aan elkaar 
te passen om een aanvaardbaar beeld van het 
gebouw te verkrijgen. Tot op heden is dat 
echter nog niet ge l ukt. 
De naam Grote Stynhuus (Steenhuis) wijst 
erop, dat het gebouw groter was dan de 
omringende bebouwing en dat het in tegen
stelling tot de rest van steen was gebouwd. 
Op het eerste gezicht een vrij overbodige 
opmerking, die echter waardevol wordt, als 
we weten , dat tot ver in de 16e eeuw de 
meeste huizen in Hoorn van hout waren. 
Steen werd al l een gebruikt voor kerken, 
stadhuizen en woningen van de adel of de 
hoge geestelijkheid. En de bewoner van het 
Stynhuus moeten we in adellijke kringen 
zoeken, want hij ontvangt het huis van 
iemand anders in leen. 
Leenverhoud ingen horen in de middeleeuwen 
he lemaal thuis in de kringen van de adel. 
Helaas zijn we er helemaal niet zeker van, 
da t dit Stynhuus inderdaad op de plaats 
van het late re Westfries Museum gestaan 
heef.t. Als we de kaart van Braun-Hogenberg 
goed bekijken, zien we dat aan de zuid
zijde van de Rode Steen het vierde huis 
ten oosten van de Grote Havensteeg als 
een grote vierkante woontoren met kop en 
schouders boven de buurhuizen uitsteekt. 
De adel moet in verschillende Nederlandse 
steden van dergelijke hoge stenen wonin
gen hebben bezeten. Een enkel voorbeeld 
van dit type edelmanswoning is nog te 
vinden in Utrecht achter de Domkerk. 
En mogelijk heeft hier aan de zuidkant 
van het plein het Grote Stynhuus gestaan. 
Met de naam Proostenhuis of Hoge Huis 
hebben we wat meer vaste grond onder de 
voeten. We weten name ] ij k uit een aanta l 
archiefstukken uit het laatst van de 
16e eeuw dat het College van Gecommit
teerde Raden toen het leegstaande 
Proostenhuis in bezit nam. En in d it 
zogenaamde Statencollege werd later het 

Westfries Museum gevestigd. De Proost van 
West-Friesland was een juridisch ambtenaar, 
geen geestelijke, van de bisschop van 
Utrecht en als zodanög gekozen door het 
kapittel van Sint Maarten uit de lokale 
adel. Zijn dienstwoning was het 
Hoge Huis aan de Rode Steen. 
De kaart van Braun-Hogenberg toont op de 
plaats van het latere museum een hoog 
en smal gebouw waarop de naam Hoge Huis 
zonder meer van toepassing is. 
Het is moge! ijk met hulp van de eerder 
genoemde stadsplattegronden het gebouw 
zoals het er in de 16e eeuw moet hebben 
uitgezien min of meer te reconstrueren. 
Bij Braun en Hogenberg staat het huis even
wijdig aan de straatwand van de Rode Steen 
(zie fig. 1). 

Fig. 1. Detail van de kaart van 
Braun-Hogenberg. 1583. 

Ervoor 1 igt een voorplein omsloten door 
lagere dienstgebouwen. Het huis heeft min
stens 2 woonlagen met nog een zolderverdie
ping . Op het dak staan 2 schoorstenen. 
Aangezien men in die dagen stookplaatsen 
bij de grote stenen huizen altijd tegen een 
muur bouwde, moet het gebouw door twee 
dwarsmuren in drie achter elkaar gelegen 
vertrekken verdeeld geweest zijn. 
Twee dakkapellen geven toegang tot voorraad
zolders die waarschijnlijk gebruikt werden 
voor de berging van graan en dergelijke. 
Vreemd genoeg is dit huis op de 13 jaar 
later vervaardigde kaart van Paulus Utenwael 
geheel verdwenen (fig. 2) . Er staat dan 
slechts een gewoon stadhuis weliswaar achter 
een voorplein, dat aan de straatkant wordt 
afgesloten door een muurtje met een 
toegangspoort. Een nieuw prob leem levert de 
medede) ing van Velius waarin het heet, dat 
dit muurtje pas in 1603 gebouwd zou zijn. 
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Fi g. 2. Detail van de kaart van 
Paulus Utenwael. 1596. 

Velius laat op zijn kaart wel weer het oude 
gebouw terugkeren, nu verrijkt met een 
uitbouw aan de Rode Steen zijde versierd 
met een hoge trapgevel (fig. 3). 

Uiteraard geeft hij ook het muurtje met de 
poort aan de Rode Steen. 
Het muurtje is overigens geen fantasie van 
de kaarttekenaars geweest . Het komt ook nog 
voor op een tekening van Cornelis Pronk uit 
1727 . De onverklaarbare situatie bij 
Utenwael berust mogelijk op een slordigheid 
bij deze overigens zeer accuraat werkende 
kaarttekenaar. 
De schaarse verdere kaarten u it de 17e en 
18e eeuw geven de indruk onveranderd het 
beeld van Vel ius te hebben overgenomen, zodat 
ze voor het onderzoek geen waarde hebben . 
Bij een restauratie van het gebouw in 
1954- 1 57 was het noodzakelijk een deel van 
de fundamenten b loot te leggen. Hierbij werden 
drie kelderruimten gevonden naast de reeds 
aanwezige die bij de herbouw van 1633 was 
opgetrokken. Twee van de drie gevonden 
kelders bevonden zich onder de achterv leugel 
van het gebouw en hebben waars chijnlijk 
deel uitgemaakt van het oude Proostenhuis. 
De derde ruimte 1 igt wat meer oostelijk, naar 
de zijde van de Rode Steen' dus, even achter 
de tegenwoordige hoofdingang van het museum 
(zie de foto). 

Resten van een middeleeuwse muur vlak achter 
d~ museumingang tijdens de restauratie 
van 1954-'57 . 

• 
Bij de bouw van het Statencollege in 
1632- 1 36 heeft men deze 3 onderaardse ruimten 
waarschijnlijk volgestort met puin en daarna 
dichtgemetseld. De beide achterste kelders 

·bezitten een tongewelf waarvan de grootste 
; een vloerniveau heeft dat circa 40 cm lager 
1
1 I i gt dan van de bei de anderen. 

Het voorste ke l dertje had in de noordooste-
1 ijke hoek een trapje, dat toegang verschafte 
tot de straat. De hierbij geplaatste foto 
geeft een overzicht van de ligging van deze 
kelderruimte ten opzichte van het tegenwoor
dige museumgebouw. 
De deur op de achtergrond rechts naast de 
tegelwand is de toegangsdeur van het ~Jseum. 
Alleen het schuine muurtje achter de zware 
staande paal dateert uit de middeleeuwen. 
De drie overige muren zijn opgetrokken bij 
de bouw van het Statencollege. 

Fig. 3. Detail van de kaart van Vel ius. 
Het is duidelijk dat deze ruimte oorspron-

1615 . ke i i jk naar beide zijden toe langer moet 
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Zijn geweest. Het muurfragment van de foto 
kan nog niet in verband gebracht worden met 
Proostenhuis, dat later is opgenomen in de 
achtervleugel van he t muse um en dat we 
menen te herkennen op de kaart van Braun
Hogenberg. Mogelijk heeft het te maken met 
oudere bebouwing die niet op de kaarten is 
terug te vinden of met de vooruitspringende 
vleugel op de kaart van Vel ius. 
Bij de restauratie bemerkte men ook, dat 
het Proostenhuis niet zo volledig was 
afgebroken, als men oorspronkelijk had 
gemeend. 1 n de cent ral e hal van het museum 
kwam een muur met raam tevoorschijn die 
deel moeten hebben uitgemaakt van 
het oude gebouw. 

Conclusies 
Wat kunnen we nu uit dit alles opmaken? 
Voor 1396 heeft er aan de Rode Steen een 
groot stenen huis gestaan mogelijk op de 
plaats van het Westfries Museum. 
Met meer zekerheid kunnen we veronder
stel Jen, dat zich op deze plaats in de 
15e eeuw het dienstgebouw van de Proost 
van West-Friesland heeft bevonden. 
Het was een hoog, langerekt huis evenredig 
aan de westzijde van de Rode Steen en 
het Grote Noord en lag achter een 
voorplein . In de 16e eeuw was dit plein 
omringd door lagere dienstgebouwen. 

STICHTING 
STADS-
HERSTEL 
HOORN 

Tussen de 1583 en 1603 is een gedeelte 
van deze bebouwing aan de Rode Steen 
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor 
een muur met een poortje. In 1633 is 
dwars op het oude gebouw achter het 
voorplein een nieuwe vleugel opgetrokken. 
Een jaar later volgde evenwijdig hieraan 
de vleugel langs de Proostensteeg. 
Deze kreeg een rijk versierde voorgevel. 
In 1636 werd het oude Proostenhuis voor een 
groot deel afgebroken en vervangen door een 
woning voor de klerk van het College van 
Gecommitteerde Raden. Hiermee kreeg het 
gebouw het aanzien dat het tot nu toe heeft 
behouden. Maar het oude Proostenhuis is 
nog steeds terug te vinden in de kelders en 
een deel van de muren V3n het huidige museum. 

H . W. Saa l t i n k. 

Geraadpleegd: 
Jaarverslagen Westfries Museum. 
De Ned. Monumenten van Gesch. en Kunst. Dl. 
v 111 ,2. 
Bouwen in Amsterdam. Uitg . v.d. Ver.Vrienden 
van de Amsterdamse binnenstad. 
Th. Velius, Chronyk van Hoorn. 4e dr. 1740 . 
C.A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn. 1841. 

l-· .. ---·- ... 

De Vereniging Oud-Hoorn staat in een vr1J nauwe betrekking tot een stichting d ie tot op 
zekere hoogte uit haar voortgekomen is, namelijk de Stichting Stadsherstel. Deze stichting, 
die inmiddels vijf jaar bestaat is destijds opgericht door enige Horinezen die zich het 
lot aantrokken van verwaarloosde panden rond de ltal iaanse Zeedijk. 
De oorspronkelijke naam "stichting havenkwartier" werd na 1 jaar gewijzigd in de huidige 
om duidelijker het doel van de stichting aan te geven: het in eigendom verwerven van histo
risch- of cultuurhistorisch belangrijke panden in de gemeente Hoorn, deze te restaureren en 
vervolgens te verkopen aan geïnteresseerde particul ie ren . 
Inmiddels hee ft men de volgende huizen gerestaureerd : ltal iaanse Zeedijk 118 en 120, Zon 1, 
Gravenstraat 25 en West 42. 
Momenteel is men bezig met nog een aantal pandjes aan de lta l iaanse Zeedijk (de nrs. 24/26, 
78, 80, 82, 84 en 79). Op het programma staan nog (pak)huizen aan de Melknapsteeg, 
Achterom en Gortsteeg. Zoals u wellicht i n de kranten gelezen hebt stelt de regering nu 
minder gemakkelijk subsidie beschikbaar voor restauratie van huizen dan in het verleden 
gebruikelijk was. Dit maakt het werk van Stadsherstel er natuurlijk niet gemakkelijker op. 
Wij blij ven hopen dat de zorg voor onze oude binnensteden onze regering het een en ander 
waard zal blij ven. 
U kunt kontakt opnemen met de 
te Hoorn. 

Stichting via de sekretaris: D. Breebaart, Astronautenweg 88 

J. Schouwink-v.d. Windt 
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In het volgende stukje de burgerlijke stand van de Hoornse godenbeelden. Achter hun I 
Latijnse naam, staat tussen haakjes de Griekse, want het Romeinse vo l k had naast eigen 
godsdienstige opvattingen, zijn mythologie vooral aan de Grieken te danken. 1 

In de Kerkstraat boven boekhandel Bakker 
zien wij een zeegodenechtpaar. Met de kroon 
op het hoofd is Neptunus (Poseidon) de god 
van de zee. Hij is een broer van oppergod 
Jupiter (Zeus). Wij herkennen hem aan zijn 
drietand, vervaardigd door de cyclopen, die 
in de Etna hun werkplaats hadden. Zijn 
vrouw draagt de voorgriekse naam Amphitrite. 
Ze is een dochter van de oude zeegod Nereus. 
De dochters van Nereus werden Nereïden 
genoemd. Beroemde zusters van Amphitrite 
zijn Ga latea en Thetis, de moeder van 
Achi l les . 
De dolfijnen op dit kunstwerk hebben ook 
een betekenis. De dolfijn hoo rt bij 
Neptunus , zoals de adelaar bij Jupiter, de 
pauw bij Juno en de uil bij Minerva enzo
voorts hoorde. Een dolfijn van Neptunus 
speelde de rol van huwelijksmakelaar. 
Amphitrite vluchtte name lijk voor Neptunus 
naar de titaan Atlas. De dolfijn spoorde 
haar op (ik denk dat Neptunus dit dolfijn 
vond). Door haar huwelijk werd Amphitrite 
koningin van de zee. Het symbool hiervan, 
is de staf in haar hand. Het schip dat zij 
draagt, getuigt, dat zij beschermvrouwe 
der zeevarenden is. 

Op Grote Oost no. 8 treffen wij naast een 
oude bekende met zijn drietand, de handels
god Mercurius aan (Hermes). In het herders
land Arkadië geboren, als zoon van Jupiter 
en Maia , naar wie de maand mei genoemd is. 
Mercurius had vele funkties. Hij was god 
der herders, begeleide de zielen der 
afgestorvenen naar de onderwereld en was 
bode der goden. Hij was god van de handel, 
hier te zien aan de beurs die hij draagt. 
De dieven en rovers vereerden hem ook. 
Op jonge leeftijd had hij namelijk de 
runderen van Apollo gestolen. Toen dit 
ontdekt was gaf hij aan Apollo die naast 
zonnegod ook god der schone kunsten was 
zijn zelfgemaakte 1 ier. Apollo was zo 
verrukt dat hij Mercurius de gouden staf, 
caduceus, schonk, waarmee hij elke twist 
beslechten kon. Mercurius probeerde het 
direct op twee elkaar bijtende slangen, 
die aanstonds vrede sloten, en zich om de 
staf wonden. Deze staf met beide slangen 
is nog steeds het zinnebeeld van de 
handel als Mercuriusstaf. Deze staf, het 
jagershoedje en zijn gevleugelde sandalen 
zi in de kenmerken van Mercurius. 
Op het timpaan van nummer 24 prijkt Pomona, 
door talrijke vruchten omringd. Zij is de 

Romijnse godin van de tuinen. Zij waakte 
over het fruit van de boomgaarden. 
Ze was getrouwd met de veel oudere Vertumnus, 
de god van de herfst. Deze 1 iet als hovenier 
de vruchten rijpen. De dienst van deze beide 
goden, werd waargenomen, door de Flamen 
poma 1 is. 

De godin op de hoek van het Foreestenhuis is 
Minerva (Athena). Haar vader was Jupiter, 
haar moeder Metis, het oerverstand. 
Zelf was zij godin van het scheppend verstand 
en van de praktische kunsten. Zoals hier te 
zien is was ze ook krijgsgodin. Dat zij 
Minerva is kunnen we duidelijk zien aan de 
Aegis, haar schild. Hierop staat de verschrik
kelijke Medusa afgebeeld door wier aanblik 
de vijand versteende. Zij had namelijk in 
plaats van haren, slangen op haar hoofd. 
Minerva werd vooral vereerd door beeldende 
kunstenaars, pottenbakkers, bouwmeesters en 
dichters. 
Naast haar staat Venus (Aphrodite). Zij is 
van oosterse afkomst en de godin van 
s~hoonheid en liefde. Ze is geboren uit het 
schuim der zee bij het eiland Kythera. 
Het zoontje bij haar is Amor (Eros) god van 
de 1 iefde. Die schoot met zijn pijlen op 
goden en mensen, waardoor deze verliefd 
werden. Deze liefde werd niet altijd 
beantwoord. Aeneas, de stamvader van het 
Julische geslacht was ook een zoon van haar. 
Op een gevelsteen, maar zonder Amor komen we 
Venus nog drie keer tegen in Hoorn. 
Op de Veermanskade aan het derde hu is vanaf 
de Hoofdtoren zien we een schaars geklede 
dame oprijzen uit de zee. 
Aan het huis met de Zeeslag, zien we deze 
beeltenis nog twee maal. 

De volgende godin is Luna (Selene) de maan
godin. Di t is te zien aan he t ha lve maantje 
op haar hoofd. Haar vader is de zonnegod 
Hel ius, haar zuster was Eos, de rozevinge
rige dageraad. 

De laatste in de rij is Mars (Ares), naar 
hem is de maand maa rt geheten. 
Hij was de zoon van Jupiter en Juno (Hera). 
Als god van de oorlog, had hij steeds Eris 
mee, zijn zuster en godin van de tweedracht. 
Bij de Grieken was hij niet geliefd. 
De Romeinen echter vereerden hem als hun 
stamvader, want uit Rhea Silvia en Mars is 
Romulus geboren, de stichter van Rome. 

N.G. Hauwert. 
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"Een droge bete, en rust daarbij, 
is beter dan een huis vol geslacht vee, met twist" 

!Spreuke-n 1 7 vs 1) 

Dat is de zinspreuk van het in 1978 verschenen 
monumentale boekwerk 

Sloot, huis, midden! 
Wat geschied is in Abbekerk en Lambertschaag 

Sommigen van u hebben inmiddels dit 
door drs. J. P. H. van der Knaap geschreven boek aangeschaft, 

gekregen of er op andere wijze kennis van genomen. 

H onderdachtenzestig pagina's omvattende de gehele geschiedenis 
van voornoemde "stede ende haar ommelanden". Met talloze illustraties 

betrekking hebbende op de periode 1250 - 1978. 

Een boek dat als het ware een witte vlek op de Wcstfricse geschiedeniskaart 
inkleurde. 

Een kloek boek dat zich buitengewoon leent om als geschenk dienst te doen 
bij jubilea, verjaardagen, St. Nicolaas, Kerstmis e.a. feest- resp. hoogtijdagen. 

DRUK : EDi::CEA . llOORI' 

Een boek om heel blij mee te zijn en te blijven. 
Kortom een waarlijk r ijk bezit. 

U kunt dit zo boeiend geschreven en rijk geïllustreerde 
cu ltuur-historische boekv:erk nû nog kopen - de prijs bedraagt f 75,

bij uw boekhandelaar in uw omgeving 
of rechtstreeks bestellen bij: 

UITGEVERIJ EDECEA 
Postbus 7, 1620 AA Hoorn, Holland 

(Telefoon 02290 - 1 48 23) 

N.B.: l:'r wl van. dit mueke boekwerk /!,een herdmk worden vervaardigd. 
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