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STADSBEELDBEWAKING 
Het i s een onloochenbaar feit dat de histori sche schoonheid van onze stad Hoorn voortdurend 
wordt belaagd, door de onvermij de lijke tand des tijds, maar evenzeer doo r onversch il ligheid, 
botheid en vernielzucht. 
Door restauratie kan vergane glor ie weer in aanzien worden hersteld, vaak echte r gaan zaken 
verloren om nooit meer terug te ke ren. Als het . Westfries Museum zou afbranden, kraait daa r 
wel een haan naar, a ls een aardig detail in het straatbeeld vèrdwijnt (b ij de verbouwing 
van een oud pand bijvoorbeeld of zoa ls kan worden geconstateerd op he t Grote Oost: een 
hou ten zitbankje ui t vroeger tijden rot weg , een blauwstenen stoep is kapot gereden, Empire
ornamenten aan een geve l verdwi jnen) dan is het verlies veel minder opvallend . 
Dat verli es houdt wel in dat het straatbeeld kaler wordt. Het zijn toch de grote èn kleine 
zaken die samen het fraaie gehee l tot s tand brengen. 
In het bestuur van de Vereniging is over de wenselijkhe id en de moge li jkhe id gesp roken op 
een meer function e l e en beter geo rganiseerde manier verander ingen in het stadsbeeld te 
signa 1 e ren. 110ud-Hoorn11 kan dan vaker en sne 11 er in het gewee r komen. 
Het systeem van de 11wijkagent11 staat ons hi erb ij a ls een we llicht geschikt sys teem voor ogen. 
Tevens wordt voor leden een gelegenheid geschapen om aktiever bij het beleid va~ de Vereni 
ging betrokken te z i jn . 
We zoeken een aantal leden die een stukje van de (binnen)stad onder hun supervi sie willen 
nemen. Dat houdt in: zo 'n 11superviso r11 loop t of rijdt van tijd tot tijd door zijn wijkje 
(een vermomming i s natuur] ijk niet nodig); ziet deze dan verontrustende of belangwekkende 
dingen op Oud-Hoorns gebied, dan geeft zij of hij dat door aan een 11centra l e post 11

• De man 
of vrouw die een gedeelte van de stad 11 behee rt 11 kan natuurlijk ook op andere man ieren nog 
aan kenn is over z i jn buurt komen. 
Misschien voelen een aantal l eden iets voor deze bijdrage tot het in stand houden van Hoorns 
Beschermd Stadsgezicht . De bezigheden hoeven trouwens niet een louter si gnaleer- karakter te 
hebben. 
U kunt zich mel den bij onze bestuurleden de heren A. de Graaf, Eikstraat 37 , te l efoon 16826 
en b ij J . M. Baltus , Grote Oost 98-1 00, tel efoon 10220. 
Wilt u zich opgeven voor 1 december? Na d i e da tum kunnen we een keer, onder het genot van 
een kopje koffie , bijeen komen om samen over de opzet te praten . 

J .M. Ba 1 tus 
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SCHOOLGEBOUW UIT 1911 VALT ONDER SLOPERSHAMER 

"Wierd ook mede gemaekt het nieuwe Sinte Jans Gasthuys in de Kerck- straet/dicht voor de 
groote Kerk". Met deze nuchtere mededel ing doet Velius de bouw in 1563 van het ziekenhuis 
met zijn rnooié vroeg-renaissancegevel af. In dit artikel wil ik me echter niet bezighouden 
met dit beschermde monument, dat overigens in 1872 bijna aan een nieuw telegraafkantoor 
werd opgeofferd, maar me t zijn onbeschermde rechterbuurman, die, Als De Hooge Hoor.nse Heeren 
Het Willen, binnen afzienbare tijd in slopershanden zal vallen. 

Het gebouw 
De openbare Eerste Burgerschool voor meisjes 
aan het Kerkplein was in 191 1 behoor! ijk uit 
haar j as je gegroeid. In de vijf lokalen van 
het gebouw, waarvan er .een in latere tijd 
was aangebouwd, werd les gegeven aan acht 
van de negen klassen; één klas was tijdelijk 
ondergebracht in een lokaa l van het 
Protestantse Weeshuis. In opdracht van 
burgemeester en wethouders ontw ierp gemeente
archi tekt Faber een plan tot vergroting 
van de school, dat op 31 januari 1911 door 
de gemeenteraad werd goedgekeurd; he t 
omvatte het slopen van het achte rste (vijfde) 
lokaa l en van de voorgevel en het maken 
van een verdieping op de bestaande vier 
lokal en en van een nieuwe voorgevel. 
De verbouwing werd op 4 april 1911 
aanbesteed en gegund aan de Hoornse 
aannemer J. van Petten jr . voor de som van 
f 9.640,--. 
De meisjes, die op 2 oktober 11 waren 
teruggekeerd naar he t Kerkplein, hebben 
niet lang van het nieuwe schoolgebouw 
geprofiteerd. In 1915 werd hun school 
samengevoegd met de Eerste Burgerschool 
voor jongens en ondergebracht in een 
n ieuw gebouw aan de Draafsingel. 

Inmiddels had de gemeente vergevorderde 
plannen ontwikke l d om haar naa i - en brei 
school om te zetten in een meer all - round 
"vakschool voor meisje'S 11

, voorloper van 
de Huishoud- en Industrieschool. 
Oorspronkelijk werd een terrein aan de 
Draafsingel, vlakbij de Rijks-HBS voor de 
bouw van deze schoo l bestemd. De hoge 
kosten echter vormden, gezien de onzekere 
t ij dsomstandigheden, een te ernstige 
belemmering om dit bouwplan door te 
zetten. Men moest toen gaan omzien naar 
een bestaand gebouw dat voor dit doel 
kon worden ingericht. Vele gebouwen 
passeerden de revue en uiteinde] ijk viel 
het oog op de leeggekomen schoo l aan het 
Kerkplein. De gemeente kon het ernaast 
gelegen huis op nummer 37, daterend uit 
1880, kopen van W. Opmeer voor f 7.500, -- . 
Het zou worden bestemd tot woning voor 
de concierge (beneden) en de directrice 
(boven) van de vakschool. Aan de voorgeve l 

kwam een aanbouw met één verdieping, 
beneden bestemd voor f i etsenbe rgp laats 
en wachtkamer. De achterz ijde van he t 
gebouw werd verlengd met een keuken op 
de begane grond en een l okaal voor 
costuumnaaien boven. De verbouwing , 
gegund aan de Hoornse aannemer Pieter 
Lugtig voor de som van f 15.698,-- vond 
plaats in 1917; op 3 december van dat 
jaar werd het gebouw als vakschool voor 
meisjes in gebruik genomen. Sinds die datum 
staat het bouwwerk, dat wij nu als het 
voormalige clubhu i s 1 t Hop kennen, in z i jn 
huidige vorm aan het Kerkp l e in, als de 
jongste rechterbuurman van het Sint Jans 
Gasthuis. 

Voorgesch ieden i s 
Het mij oudst bekende belendende perceel is 
de kl okketoren, die te zien is op een ~rent 
van Pronk uit 1727 (waarop ook het vier 
jaar oude huis op nummer 40 in alle glorie 
voorkomt) . 
In de 19e eeuw stond op deze plek een 
woonhu is, laatstelijk bewoond door een 
zekere Ko 1 kman . 1 n 1858 bes 1 oot de toenma 1 i ge 
regering tot de aanleg van een telegraaf] ijn 
van Wormerveer over Purmerend, Hoorn en 
Enkhuizen naar de Friese kust, om daar aan 
te s lu iten aan de bestaande li j n te Sneek. 
Aan de gemeente Hoorn werd verzocht om te 
z ien naar een gebouw, waarin het telegraaf
kantoor kon worden ondergebracht . 
In overleg met Rijkswaterstaat viel de 
keuze uite indelijk op het huis van Kolkman; 
dit was erg gunstig gelegen omdat de 
draadgeleiding voor de telegraaf zou gaan 
lopen l angs het Breed, de Turfhaven , Gouw 
en Nieuwstraat. Het huis werd verbouwd tot 
telegraafkantoor, terwijl een gedeelte als 
woonhuis aan een particulier werd verhuurd; 
de voorgevel, waarvan ik helaas geen 
afbee lding heb gevonden, bleef behouden in 
zijn oors pronke l ijke vorm. 
In 1878 werd het telegraafkantoor elders 
in de stad ondergebracht; het oude gebouw 
werd drie jaar later vobr afbraak verkocht 
voor de som van f 760, -- om plaats te maken 
voor een meisjesschool naar een ontwerp van 
qemeentearchitekt Hennink. 
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Het gebouwtje bevatte vier leslokalen, een 
spreekkamer, een berghok en privaten, alles 
op de begane grond. Op foto's van het 
Gasthuis uit de periode 1881-1911 is steeds 
de uiterste 1 inkerkant van het schooltje 
te zien; een bouwtekening uit 1881 geeft ons 
een beeld van de gehele, niet onaardige 
voorgevel. Dertig jaar later maakte hij 
plaats voor het huidige bouwwerk, dat thans 
in zijn voorbestaan ernstig bedreigd wordt. 

Afbreken? 
Nu valt over smaak niet te twisten. 
Men kan treuren over het verdwijnen van 
't Hop of niet. De zaak wordt evenwel anders 
als men ziet wat voor bouwsel de plannen
makers er voor in de plaats willen zetten 
(zie het Noordhollands Dagblad van 30-7-•79). 
Dan slaat de schrik je om het hart en worden 
ook de angstvisioenen over een twintig ver
diepingen tellende parkeergarage op de 
plaats van de Grote Kerk, waarvan ik nog 
altijd niet helemaal bevrijd ben, weer 
lieviger. 
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Het gebouw van 't Hop is wel eens 
kitsch genoemd, en werd dan vergeleken 
met het drieëneenhalve eeuw oudere 
St. Jans Gasthuis. 
Wanneer je voor beide gebouwen staat, 
vooral 's-avonds laat als het heel stil 
en donker is geworden, bekruipt je onwille
keurig de gedachte dat Faber de bouw van 
het Gasthuis naar de kroon heeft willen 
steken. Tegen de charme van dat gebouw 
is natuurlijk niets bestand; he t is ook 
niet helemaal eerlijk twee gebouwen, die 
zo'n groot tijdsverschil overbruggen, 
met elkaar te vergelijken. Noem de 
schepping van de gemeentearchitekt voor 
mijn part kitsch, je moet Faber in elk 
geval nageven dat hij met zijn ont werp 
blijk heeft gegeven van het besef, dat 
de school op een historische plek zou 
verrijzen . 
Het gebouw moet dus zo nodig worden 
afgebroken . Waarom? Omdat het, volgens 
een krantebericht, technisch zowel als 



brandpreventief in zo'n slechte 
conditie is, dat een opknapbeurt gauw 
anderhalf miljoen gulden gaat kosten. 
Wel, de schuld daarvan moeten we toch 
zoeken bij de eigenaar, in dit geval 
de gemeente Hoorn, die het pand dus 
jarenlang verwaarloosd moet hebben. 
De slechte conditie was er niet 
geweest als het gebouw regelmatig zou 
zijn onderhouden, en het zou dan ook 
zonder overdreven veel moeite en 
uitzonder] ijk hoge kosten behouden 
kunnen blij ven. 

Monumentenzorg 
Wat moet je weten voordat je besluit een 
gebouw af te breken, afgezien van de 
toestand waarin het verkeert en de 
ouderdom die het heeft. 
1. Wie heeft het gebouwd en welke 

andere scheppingen van deze 
architekt zijn er nog in onze stad 
te vinden? 

2. Welke gelijksoortige gebouwen uit 
dezelfde periode staan er nog in 
deze stad? 

Ik hoop in het komende nummer deze 
vragen voor de school van Faber uit te 
werken. 
Beide vragen zouden voor elk bouwwerk 
gesteld moeten worden; of het al dan 
niet een monument betreft en of het 
300 of 30 jaar oud is maakt niet uit. 
Als we zo maar zonder nadenken gaan 
slopen, komen we te laat tot het 
besef wàt we van de aardbodem laten 
verdwijnen. 

De bouwkunst van vóór 1800 wordt terecht 
algemeen bewonderd. Over alles wat er 
daarna geQouwd is spreekt men vaak nogal 
laatdunkend. De laatste jaren begint er een 
zeker respekt te groeien voor wat de 19e 
eeuw aan bouwkunst heeft voortgebracht, en 
zelfs namen als Berlage en Kropholler hebben 
zich al een zekere faam verworven. Voor veel 
van de 19e-en 20e-eeuwse bouwwerken is dit 
inzicht te laat gekomen: ze zijn alweer 
verdwenen. 

Men heeft in 1797 zonder veel omhaal het 
stadhuis op de Rode Steen gesloopt; het 
heeft maar een haar gescheeld of we hadden 
in Hoorn niet één stadspoort meer over; het 
Admiraliteitsgebouw is in de jaren 1860 
opgeofferd aan een nieuw stadsziekenhuis: 
dat ziekenhuis moest er natuurlijk komen, 
maar was er ècht geen ander terrein 
beschikbaar? Dit zijn maar enkele voorbeelden 
uit de vele die er te geven zijn van 
gebouwen van voor 1800 die we hebben gesloopt, 
nog afgezien van de bouwwerken die we door 
een katastrofe zijn kwijtgeraakt, onze 
monumentale Grote Kerk in 1838 op de eerste 
plaats. 
Nû betreuren we de tomeloze sloopwoede van 
onze 19e-eeuwse voorvaders in hun paardendraf 
naar de vooruitgang; laten we oppassen dat 

onze 21e-eeuwse nakomelingen ons niet zullen 
verwijten, dat we met onze benzineslurpende 
mechanische paarden waardevolle geestes
produkten, die ook 19e- en 20e-eeuwse 
bouwwerken kunnen zijn, in onze vlucht naar 
het ruimte- en computertijdperk met 
niets-ontziende kracht omvergereden hebben. 

We moeten erg zuinig zijn op de bouwprodukten 
van de laatste anderhalve eeuw, juist ook 
omdat ze nog in vrij groten getale aanwezig 
zijn, en onze persoonlijke smaak niet 
bepalend laten zijn voor wat we wel of 
niet afbreken. Degenen, die omstreeks 1820 
de oude Oosterpoort hebben afgebroken, 
zullen dat oosters aandoende gebouw wellicht 
ook kitsch gevonden hebben. 
Waarom laten we het oordeel over bijvoor
beeld 't Hop dan niet over aan de mensen die 
na ons komen, en gunnen we hen niet het 
grote voorrecht dat oordeel te vormen, niet 
aan de hand van afbeeldingen in een boek, 
maar wandelende op het Kerkplein zelf. 
Wat zouden wij er niet voor over hebben het 
Grote Oost te kunnen overzien vanaf een 
van de torens van de oude Oosterpoort. 

Vooruitlopend op het eerder aangekondigde 
artikel in het volgende nummer: in Hoorn 
zijn tussen 1900 en 1925 negen nieuwe 
schoolgebouwen neergezet, waaronder 't Hop. 
De voormalige Rijks-HBS heeft terecht al 
belangstel! ing van Monumentenzorg, maar het 
zou wel erg pover zijn als die als enig 
voorbeeld van Hoornse scholenbouw in genoemde 
periode zou overblijven: daarvoor verschillen 
de negen gebouwen te veel van elkaar. 
Er moet een komplete inventarisatie komen 
van alle bouwwerken in Hoorn, van de vroegst 
bekende gegevens tot de nog niet bewoonde 
huizen in de Grote Waal en Risdam, van de 
Hoofdtoren tot de derde Sterflat, van de 
Peperstraat tot de Mercuriushof, van het 
Sint Jans Gasthuis op het Kerkplein tot 
dat aan de Maelsonstraat. Pas als we over 
dat volledige overzicht beschikken kunnen 
we gaan bepalen wat de moeite waard is om 
voor het nageslacht te behouden; dit wordt 
dan geen elitaire, persoonlijke of 
tijdgebonden keuze uit wat wij toevallig 
mooi of waardevol vinden, maar een voor
zichtige, meer wetenschappelijk gefundeerde 
keuze aan de hand van historische gegevens, 
gerangschikt naar soorten gebouwen, 
architekten en bouwstijlen. Deze benadering 
moet ons behoeden voor het gevaar dat 
straks slechts fragmenten van de 
modernere bouwkunst, of zou wilt kitsch, 
over zijn. 1 k vrees echter dat het te 
laat is het schoolgebouw aan het 
Kerkplein nog te redden. 

Nieuwbouw 
Keren we terug naar de plannen die "men" 
(wie is eigenlijk verantwoordelijk voor 
het ontwerp?) met de na de kennel ijk 
onvermijdelijke sloop vrijgekomen ruimte 
heeft. Wat valt ons dan in de eerste 
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plaats op? Dat men het woonhuis Kerkplein 37 
uit 1880 voor het gemak maar even meesloopt. 
Want, Zo Hebben De Hooge Hoornse Heeren 
Het Bepaaldelijk Bepaald: Er Zal Jongeren
huisvesting Zijn Op Het Kerkplein. 
Dus slopen we niet alleen 1 t Hop maar 
ook het huis ernaast. 
Nu zal ik de laatste zijn die het belang 
van huisvesting van jongeren, alleen
staanden en tweepersoonshuishoudens niet 
onderkent. In een historische binnenstad 
behoort men echter uit te gaan van de 
feitelijk aanwezige situatie, en de 
bestemmingen die men aan de bestaande 
gebouwen wil geven hieraan aanpassen. 
Het belang van het pand, het monument 
behoort voorop te staan, de bestemming 
moet daaraan ondergeschikt gemaakt 
worden. Als we de zaken gaan omdraaien 
is het e inde zoek. 
Jongerenhuisvesting? Sloop de Synagoge maar! 
Een bankgebouw? Zet de oude huizen maar 
in een museum ! Een parkeergarage? 
Breek de Grote Kerk maar af ! 
Als 't Hop aan het Kerkplein dan gesloop . 
moet worden om financië l e en bouwtech
nische redenen, en men wil de vrijgekomen 
ruimte gaan benutten voor jongerenhuis
vesting, laat men die bestemming dan tot 
het te s lopen gebouw beperken en niet 
onnodig nog meer tegen de vlakte gooien, 
zoals grootw inkelbedrijven en bankge
bouwen soms grote gedeelten van straat
wanden aan hun doeleinden opofferen. 
Over het woonhuis op nummer 37 heb ik een 
aantal vragen, waarop ik het antwoord van 
de gemeente in het volgende nummer hoop te 
lezen. 
1. Wi e is op het idee gekomen dit huis óók 

maar af te breken? 
2. Hoe i s de bouwkundige toestand van het 

huis? 
3. Wie zijn de bewoners en wat vinden ZIJ 

ervan dat hun huis wo rdt afgebroken? 
4. Wat weet de gemeente over de histo rie 

van dit huis uit 1880 en zijn architecto
nische waarde of onwaarde? 

5. Bij de Archiefdienst noch bij Oud- Hoorn 
is hiernaar geïnformeerd. 

Wordt dit pand dus afgebroken onder het 
motto : "Wat niet weet, wat niet deert"? 
Het tweede dat opvalt bij het ontwerp voor 
de jongerenhuisvesting is de smakeloosheid 
en saaiheid van het gebouw. Is er nu 
werkelijk niemand te vinden die een welis
waar eigentijds, maar toch wat fantasie
rijker en meer in het oog lopend gebouw kan 
ontwerpen, zonder dat dit overigens 
disharmonieert met het St. Jans Gasthuis? 
Hedendaagse architekten konden en kunnen 
zich in het huidige Groot-Hoorn, zowel in de 
vele open gaten in de binnenstad als in de 
uitgebreide buitenwijken volop uitleven; 
zij hebben daarbij naar mijn smaak meer dan 
eens bewezen in staat te zijn aantrekkelijke 
moderne gebouwen en huizen te ontwerpen. 
De schoonhe id van een gebouw, en natuurlijk 
ook de smakeloosheid ervan, blijft een 
subjektief gegeven. Wanneer de bewoner of 
gebruiker er zich volkomen thuis en behaag-
1 ijk kan voelen , en de voorbijganger, na 
een eerste plezierige verrassing, bij nadere 
beschouw ing een warm gevoel van bewondering 
door zich heen voelt gaan, is de architekt 
m.i. geslaagd. 
De binnenstad moet een aangename plaats 
zijn om te ver toeven . Je moet er op een 
bankje onder een boom of op de rand van een 
klaterende fontein in st ilte kunnen genieten 
van de ruimte om je heen, en er nie t a l s 
een opgejaagd beest doorheen hoeven jakkeren, 
snakkend naar rust, stilte en schone lucht, 
en zonder iets op te merken van het mooie 
dat er nog is. 
Het besloten Kerkp lein zou zo'n oase van rust 
kunnen worden, het Piazza Navona van Hoorn 
(ligt hier geen taak voor de pas opgerichte 
Vereniging van Te rrasz itters?). 
En deze unieke plek verdient een uniek 
gebouw. De school van Faber voldoet naar 
mijn smaak aan dit kriterium. 
Wellicht denken maar weinig mensen er zo 
over; wat betreft het ontwerp voor de 
jongerenhuisvesting, kan ik slechts de 
woorden van de d i rekteur van Monumentenzorg 
uit 1932 tot de mijne maken : dit plan i s 
van zo buitengewoon minderwaardige hoeda
nigheid, dat uitvoering daarvan· een ramp 
voor de omgeving zou betekenen. 

Maar waar maken we ons eigenlijk druk om? 
Als straks de Markerwaard er is kunnen we Hoorn misschien in de see sien sakken. 

L. Hoogeveen 
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DE LIJNBANEN VAN HOORN 
Deze titel werd bedacht met een kn ipoogj e naar de "Hall en van Parijs", nu het in deze 
bijdrage gaat om een der oudste industrieën van onze stad namelijk die van de lijnbanen of 
touwslage rij en. 
Op de plattegrond van P. Utenwael uit 1596 is reeds te zien dat zi ch over de gehele lengte 
van het Baatland (aan de kant van de Vluchthaven) zo'n lijnbaan uitstrekte. 
Alhoewel enerz ij ds de betreffende "touwbaan" - zoa ls de Hoornaars deze plachten te noemen -
erg ongunsti g gesitueerd was vanwege de vele ruimte die ze in beslag nam, was anderzijds 
het voordeel dat ze vlakbij haar afnemers (rede rs, vissers, werfbazen) stond. Op de kaa r t 
van Th. Velius u i t 1615 is de touwbaan op deze plaats dan ook verdwenen en vervangen door 
pakhuizen en won i ngen . 
Met de bloeitijd van Hoorn (Gouden Eeuw) nam ook het aantal touwslagerijen toe, die gelet 
op de benodigde ruimte a lle buiten de stadswallen werden aangelegd. Zo zien we op voornoemde 
kaart drie touwbanen, die vlakbij of aan de Draafsingel gelegen waren en zich uitstrekten 
tot ver naar de Holenweg toe . 
De ee rs te touws lage rij stond op de plaats waa r thans de Me renstraat (de vroegere Paul Krüger
straat) gelegen is . De tweede bevond zich tussen de huidige horlogemakersvakschool 
(

11 De Vil la11
) en Drukker i j Noordho l land . De derde - 400 meter lang - was ge l egen op de plaats 

waar men nu de J . Pz. Coenstraat aantreft. 
Op de pla ttegrond van A. Doesjan uit 1794 bl i jkt dat er zelfs nog een touwbaan bijgekomen is 
(z i e afgedrukt deta il van deze kaart) . Over deze vierde en tenslotte l aatste lijnbaan van 
Hoorn wil ik in deze bijdrage graag wat meer verte ll en. 



De laatste touwbaan 

9 september 1869: Brand in de touwbaan aan de Draafsingel (tekening J. van Straten). 

Op het gebied van de Hoornse touwslagerijen 
kwam gedurende de eerste helft van de 
19e eeuw aardig de klad in. Hoorn verwerd 
tot een van die 11villes mortes de la 
Ho 11 ande11 en de een na de andere touwbaan 
verdween van het Westfriese tapijt. 
Slechts één bedrijf wist zich te handhaven 
en dat was de touwbaan aan de Draafsingel 
vlakbij de Oosterpoort, gelegen - uiter
aard - aan de landzijde en wel recht 
tegenover het Watertje. Over de oudste 
geschiedenis van deze lijnbaan is weinig 
bekend; het was in deze branche nu 
eenmaal geen gewoonte om (archief)stukken 
lang te bewaren. 
Een belangrijke gebeurtenis werd de brand 
van 9 september 1869, die deze 560 meter 
lange touwbaan teisterde en in een ruïne 
veranderde (zie de reproduktie van de 
tekening die J. van Straten in dat jaar 
maakte). Kort daarna werd de touwbaan 
echter op zijn oude plaats weer opge
bouwd, zij het minder lang dan voorheen 
en nu met een enigszins afgeplat dak. 
In die tijd - 1871 - werkten er vier 
werklieden, die een arbeidsloon van 
f 4,-- per week mee naar huis kregen. 
Eigenaar van de l ijnbaan, tegen het einde 
van de 19e eeuw, was H.R. Eysker, die 
tevens een touwwinkel aan de Oude Varkens
markt nr. 10 (thans Vale Hen/Dubbele 
Buurt) dreef. Getuige de hier afgedrukte 
nota van 10 maart 1900 werd er ook in 
die tijd volstrekt geen haast gemaakt 
met betalingen, gezien het bedrag van 

f 4,90 wegens geleverd touwwerk dat nl. 
op 25 augustus door H.R. Eyske (zonder 
r ... ) voor voldaan werd getekend. 
Even voor de Eerste Wereldoorlog deed 
hij zijn hele bedoening over aan de 
toen 54 jaar oude touwslager 
Wi l lem Sieuwerts. En wat had de• goede 
Sieuwerts nu eigen! ijk gekocht: 
Een touwbaan geheel uit hout opgetrokken met 
een wat afgeknot dak waarop rode pannen 
gelegd. Het geheel in slechte staat va n 
onderhoud ... èn dat hebben zijn werklieden in 
de twtntiger jaren geweten! 



Werken bij de touwbaan was - vooral des 
winters - een zeer koude aangelegenheid. 
De planken - aan weerszijden der lijnbaan in 
de langsrichting bevestigd - waren niet 
geheel vrij van naden en kieren , zodat het er 
vaak tochtte als de pest en er dikwijls 
sneeuw op de baan zelf terecht kwam . 
Uiteraard was er geen verwarming . . . en de 
grond was n iet geplaveid . Met kromme vingers 
van de kou konden de 11medewe rke rs 1 1 de 
draden uit de bossen hennep-, jute- of 
sisalvezelfs - die ze altijd om hun middel 
droegen - maar nauwelijks vieren . En van 
extra lang touw maken (de achterdeuren van de 
lijnbaan gingen dan open en de drie 
lijndraaiers l iepen dan achteruit het veld in 
richting Holenweg) was des winters helemaal 
geen sprake . 
Nee, een architectonisch kunstwerk was de 
li jnbaan zeker n iet , zoals het daar l ag 
tussen de 11bouw11 van Jan Mak aan de l inkerzijd 
en de fruittuin annex groentetuin van de oude 
Veeken aan de rechterzijde. 
Eigenlijk was a l leen de l engte van de touwbaan 
maa r i mposant . Het geheel begon met de brug 
over de s loot - die toen nog naast de weg 
van de Draafsingel lag - en een vrij groot 
toegangshekwerk. Daarachter een kort met gele 
steentjes bestraat erf . Het voorste stuk van 
de 1 ijnbaan diende a l s magaz i jn en we rkplaats. 
Op de zolder werden de balen hennep, jute, 
sisal , alsmede het zeilwerk opgeslagen . 
Beneden in de werkruimte stond een grote 
tafel, waarop i jzeren pennen bevestigd . 
Op deze pennen werden de bossen hennep of 
sisal geslagen (het zogeheten hekelen) - steed 
maar weer - en vervolgens uit elkaar getrokken 
Deze bossen werden op een hoop gegooid net 
zo lang tot er genoeg lag, waarna de touw
s lagers zo'n bos om hun midde l deden. 
Met zijn dr i eën liepen ze dan naast elkaar 
naar het grote rad of wi e l toe. Bovenin dat 
rad zaten drie klossen met haken waaraan 
bijvoorbeeld de sisal werd bevestigd. 
Een jongen moest daarna op een kist gezeten 
aan het wiel draaien en de ploeg touws l a
gers/lijndraaiers 1 iepen naast elkaar 
achteruit de touwbaan in terwijl ze de 
sisal steeds meer vierden totdat de 
vere iste l engte van bijvoorbee l d 150 of 
200 meter bereikt was. Op deze wij ze 
ontstonden er drie enkele draden . 
Het vieren gebeurde overigens met de 
1 inkerhand, terwijl ze in de rechterhand 
tussen hun vinge~s een lapje hielden, 
waardoor de plukjes uit de sisalbaal om 
hun middel werd getrokken. Het betekende 
i n die tijd dat de knechten maar al te 
vaak oude lapjes van huis mee moesten 
nemen , want daa ri n voorzag de touwbaan
d i rectie niet . .. 
De volgende fase was dat in een klos met 
drie gleuven de enkele draden werden 
bevestigd . Het wiel ging weer draaien, 
waardoor de drie draden in e lkaar werden 
gestrengeld tot touw. 

Hoe zo'n touwslagersw iel eruit zag is 
te zien op de hier afgebeelde tekening 
van J . C. Kerkmeyer, d i e deze vervaardigde 
toen hij vernam da t de touwbaan zou 
worden gesloopt. 

En dan niet te vergeten het personeel 
- vier man - van onze heer Sieuwerts in 
die dagen van weleer. Meesterknecht 
Dirk Smit (bijgenaamd "Dove Dirk11

), 

knecht Johannes van de r Horst (bijnamen 
"Jan Popkanarie11 en 11 Jan Voertumop11

) 

en Piet Bond (geen bijnaam, zijn 
bochel tekende hem al genoeg). U z iet 
ze hi e r achtereenvolgens van links 
naar rechts op de foto u i t omstreeks 
1920 poseren voor de i ngang van de 
touwbaan . Met de bossen sisal om hun 
midde l . vierende de enkele draden. 

Foto: Mw. Kamstra-van der Horst, Hoorn. 
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Boven hun hoofden de voorraadzolder 
met scheefhangende deur. Een knap 
wrakke toestand, dat wel. De vierde 
arbeidskracht, die niet op de kiek 
staat, was Willempie van der Heiden, 
een gehandicapte jongen, wiens taak het 
was aan het wiel van de lijnbaan te 
draaien. 
Normaal werd des morgens om zeven uur 
met het werk aangevangen, waarna om 
half negen schaft. De meesten gingen 
dan naar huis om een boterham te eten. 
Vóór 9 uur stond 11 Dove Dirk" echter al vp de 
brug te schreeuwen: "Waar blij ven jullie zo 
lang! Waren de korstjes te hard. Kon je ze 
niet wegkrijgen! 11 

Tot 6 uur 1 s-avonds werd er gewerkt, óók op 
zaterdag! Als he t erg druk was dan diende ook 
op zondag gewerkt te worden en wel tot 
12 uur in de ochtend. En dàt alles voor zo 1 n 
6 à 7 gulden per week. 
Nee, Sieuwerts betaalde niet best! 
De produktie bestond die laatste jaren veelal 
uit koetouw, kalver! ijntjes en hokketouwen, 
die aan de boeren in de omgeving werden 
verkocht - uiteraard en vooral als het 
koemarkt was. Maar ook werden er krui repen 
voor de molen gemaakt, alsmede dekkleden en 
dorszeilen. 
De verkoop van dit al les vond voorname] ijk 
plaats in de touwwinkel van Sieuwerts op de 
Dubbe le Buurt nr. 10. Deze werd daarbij 
terzijde gestaan door de toen (in 1920) 
14-jarige Frans Dalmaijer, die onder meer als 

taak had het touw enzovoorts van de lijnbaan 
naar de winkel te brengen. 
Dat ging dan uiteraard op klompen met de 
handkar of als er sneeuw l ag met de slee. 
Verdiensten f 4,-- per week èn op Nieuwjaars
dag één kwartje van de heer Sieuwerts ... 
mits je hem en de zijnen een allergelukkigst 
nieuwjaar toewenste ... hetgeen Frans overigens 
vertikte: het loste de gierende armoe niet 
op èn het was een heel eind lopen naa r zijn 
baas. 

Ja, armoe t roef, die laatste jaren. Het ging 
slechter en slechter met Hoorn 1 s laatste 
touwbaan. Touw werd nu immers machinaal in 
fabrieken gemaakt en wat moet je dan met 
een toch al zo zwaar verwaarlooste en zeer 
arbeidsintensieve lijnbaan? 
De eerste tekenen van de crisistijd der 
dertiger jaren kondigden zich aan. 
En directeur Sieuwerts was gezegend met vier 
dochters, maar geen opvolger voor zijn 
histor isch zo rijk beladen bedrijf. Zo ver 
reikte de emancipatie in die jaren nog niet ... 
In de buurt verspreidde het nieuws zich 
snel : 11 D ie heb ook gedaan gek regen bij de 
touwbaan••. 
In 1925 werd de touwbaan wegens slapte 
gesloten om in 1927 voorgoed te worden 
gesloopt. 
De lijnbanen van Hoorn ... beelden uit een 
verklanken verleden. 

K. Korpershoek Jr. 

LAAT HET BESTUUR 
ZICH NIET IN DE VINGERS ZAGEN 
Tot de minst interessante artikelen die je kunt lezen in een verenigingsblad behoort een 
stukje waarin over geldzorgen geklaagd wordt. Dat zal het bestuur dan ook maar niet doen. 
Wel tobt het met een probleem: al geruime tijd zijn leden ervan bezig de bovenruimte van 
ons pand op de hoek van de Breestraat en de Trommel steeg (in de wandeling: het pandje aan 
de Schoolsteeg) op te knappen. Er is geveegd, gewit, gebeitst om van deze ruimte een 
representatie-vertrek te maken waar bezittingen van de Vereniging kunnen worden uitgestald 
of neergelegd en waar het bestuur eens bij elkaar kan komen anders dan bij een van hen thuis. 
Nu schort het ons aan enig meubilair, en het plan om dan enige bestuursleden maar te laten 
doe-het-zelven, krijgt steeds meer vaste voet. 
Maar misschien, zo dachten wij, bezit een van de leden een tafel, een kast of wat stoelen, 
die hij of zij in bruikleen of ten geschenke zou willen geven. Daarbij hebben we toch wel 
enige pretenties; in een autentiek 17e-eeuwse ruimte zien wij het liefst enigszins bijpassend 
meubilair. Wat niet wil zeggen dat we denken aan kostbare ~tukken antiek ... Van hout en 
donkerbruin komt al aardig in de richting. Denkt u eens op een andere manier aan uw 
Vereniging en speurt u eens rond. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Graag een telefoontje 
naar onze archivaris dhr. A. de Graaf, Eikstraat 37, telefoon 16826. 

~IMAIMA~~~~IAIA~~~~~~~~~~~~~~~~~/JMA~& 
66 



CHRONIJK VAN KLAAS VAN VOORST 

DE DOOD SLAAT TOE 
In z1Jn Chronijk van Hoorn, die van 1629 tot april 1826 loopt (vijf delen handgeschreven 
in het Stadsarchief) meldt Klaas van Voorst uit 1656 onder meer het volgende: 
"De Pestziekte in 't jaar 1654 in dit quartier reeds begonnen maar zederd niet geheel 
weg maar wat verflauwt, begon in deze zomer of nazomer zig sterk te verheffen, en kwam· 
ook in deze stadt zoo sterk te graseren (=woeden, heersen), dat na gissing storven hier 
in dit jaar bij de vier duijzent Perzoonen. Bijzonder in de nazomer woedde die Pestziekte 
hier in deze stadt vreesel ijk swaar. Het maakte eene zoo groote stremming in alles, dat 
alle Neringen, koopmanschap en hanteeringen genoegzaam stil stonden, want men had 
dagelijks niet anders te doen dan zieken te troosten en te helpen, de overleedenen ter 
aarde te bestellen en zich zelven mede tot sterven te bereijden". 

Een Extract 11 uijt het register der 
begravenissen vanwegen de Groote Kerk, 
gehouden in den jare 1656" laat zien dat 
hier 766 1 ijken begraven werden. 
In het eerste half jaar waren het er per 
maand achtereenvolgens nog maar 15, 12, 
25, 13, 18 en 21, maar in Jul ij steeg dat 
tot 65, in augustus 165, in september 
niet minder dan 232 en in oktober 130, om 
daarna weer tot 45 en 25 te dalen. In die 
sombere septembermaand kwam het voor dat 
er 1 5, 19, 22, ja ze 1f s 24 doden op één 
dag in de Groote Kerk begraven werden. 
Evenwel: "dit waren nu alleen maar meest 
Lijken van vermogende burgers en die 
graven aldaar hadden leggen of 
bemiddelt genoeg waren om dezelve te 
huren. Als men nu begrijpt dat zoo wel 
in de Vrouwe- als in St. Anthoniskerk 
(resp. Noorder- en Oosterkerk) mede 
begraven wierden dat aan alle de drie 
voorz.kerken diestijds kerkhoven waren 
die mede daartoe gebruijkt wierden, en 
in deze dagen de stadt krielde van 
eijgen en vreemde inwoonders, en 
zeevarende perzoonen, zoo is zeer 
gemakkelijk te beseffen, dat in de 
Groote kerk geen vierde der gestorvenen 
begraven zullen zijn, te meer alzo deze 
plage in 't gemeen ongel ijk sterker 
onder het gemeene volk woedt, dan onder 
die van middelen. 
Men vondt eerlang de kerkhoven niet 
groot genoeg om de groote menigte der 
gestorvenen dagelijks daar in te 
begraven. Derhalven wierd door de 
Heeren Burgemeesteren met toestemming 
der gemeene vroedschappen geordonneert 
omme voortaan de gemeene menschen aan de 
Pestziekten gestorven zijnde, te 
begraven op het Bagijne Blokhuijs, leggende 
ten Zuijd Oosten van het Stadsfabriekhuijs. 
De Eerste alzo gestorven elendige wierd 
daar begraven op den 25 Jul ij, zijnde 
op St. Jacobsdag, hebbende hierdoor dit 
blokhuijs zederdt dien tijd de naam 
bekomen van 't St. Jacobskerkhof". 

6r 

"De Heeren Kerkmeesteren, welke ook 
teffens commissarissen van de 
Huwelijkszaken zijn, hadden hunnen 
vergaderinge altoos zaterdags namiddags 
ten een uur tot dusverre gehad in de 
Consistorij of Kerkekamer aan de 
Zuijdzijde van de Groote kerk, maar alzo 
in deze tijden zoo wel in de consistorie 
als in de kerk begraven wierd. 
zo resolveerden de Heeren Kerkmeesteren 
met aprobatie van burgemeesteren en 
vroedschappen voor hen een andere Kamer te 
laten bouwen aan de Oostzijde van de kerk 
besuijden het oude sacristie, en word heden 
nog de Roode deur genaamt". 

Pesthuys nodig 
Nu was het woeden van een Pestilentie te 
Hoorn in 1656 geenszins een nieuw 
verschijnsel, en dat zou het ook later 
niet zijn. Theodorus Vel ius, de 
kroniekschrijver maar ook stadsheelmeester 
("Wiens artseny de Doot ontweldighde haer 
lycken", zoals Vondel bij zijn portret 
dichtte), vermeldt dat in 1562 (een jaar 
eerder was "de oude gracht, die men de 
Gou noemde, van de grote kerck af tot een 
weynich voorby de Blauwe steen, ·verwelft, 
en dit verwelfde wert de Nieuwestraet 
ghenoemt") "het Pesthuys wert ghetimmert 
by de vest aende Noortoostzijde vande 
Stadt, achter Sinte Geerten Clooster". 

Van Voorst situeert dit eerste pesthuis 
oostelijk van wat sedert 1657 de Oost
Indische of Pakhuijssteeg heette "op de 
hoek van de Jode buurt" (of 't Jeutje). 
Later werd er "een nieuw Pesthuijs op de 
erven van het klooster der Augustijner 
monniken in ' t St. Pietersdal gebouwt", 
hetwelk in 1685 "tot een weeshuijs 
bekwaam wierd gemaakt". 

Kort tevoren - 1558 - was volgens Velius 
"hier te land een seer groote sterfte" 
ontstaan, "bysonder tot Delft , in den 
Hage en de Dorpen daer omtrent. 



Tot Hoorn was sy oock niet veel minder / 
daer sturven gemeenlijc tusschen de 20 
en 30 menschen op een dach: en de 
Vrouwensteech tegens de Vrouwen Kerck 
over / sturf geheel leech datter niet 
dan één vrou alleenich overbleef". 

Deze korte mededeling in de eerste druk 
van 1604, werd in latere drukken 
aanzienlijk uitgebreid . Het heet dan dat 
(niet de Vrouwen) maar "de SI ijksteeg 
sterf binnen 'sjaars tweemaal gantsch 
ledig, uitgenomen een vrouw, Lubbe 
genaemt, die alleen beijde reijzen 
overbleef. Want eerst sturven de Burgers 
die daer woonden heel uijt, en daerna 
werden d ie huijsen die ledig stonden 
wederom gevult met gevluchte Gul ikers en 
Akenaers, en deze sturven ook schoon 
weg, datter niemant over bl eef , uitgenomen 
de voornoemde vrouw". 

In 1599 was er weer "een groote strenge 
Pestilentie die veel menschen weg nam", 
totaal tot en met de herfst en na een 
zomer "die ook 't meestendeel extra 
ordinair heet was" tussen de dr ie- en 
vierduizend, vooral "onder het arme volk", 
de kinderen het meest. 
In 1602 was het opnieuw raak, en over een 
volgend jaar wordt een "somer die seer 
heet en droog was" gemeld en daarin 
"regnee rden ui te rma ten vele swa re 
vijerige siekten als Pesten, rood Melisoen 
en boose brandende Koortsen" , die d i tmaa 1 
"meest de goede Burgers self aanrandden, 
insonderheid vele sterke kloeke jonge lieden, 
soo Mannen als Vrouwen van de voornaamste 
carrel van de stad". 

De ziekte van 1826 
Hoorn was eertijds zeker geen gezonde 
woonplaats, en het is niet onmogelijk dat 
tenslotte ook Klaas van Voorst zelf niet 
alleen aan de ouderdom - hij werd 81 jaar -
maar evenzeer aan een epidemie ten offer 
is gevallen, toen hij op 4 juni 1826 overleed. 

In de vijfde band van zijn manuscript immers 
vindt men twee merkwaardige bijlagen 
ingebonden - en dat kan geen toeval zijn -
die kor t na zijn dood verschenen. 
Allereerst - uit november 1826 - een "Beknopt 
verslag van de ziekten welke te Hoorn zoowel 
als te Sneek waargenomen zijn", "een geringe 
geneeskundige bijdrage", geschreven door de 
Hoornse arts Th. A. Jorritsma en door dezen 
"Dienstvaardigen en Gehoorzamen Zoon 
eerbiediglijk als een blijk van hoogachting" 
opgedragen "Aan Den Besten Vader, Den 
Geneeshee r A.A . Jorritsma te Sneek". 
En voorts een "Bijdrage tot de geschiedenis 
der thans in ons vaderland heerschende 
ziekte" ("die velen reeds ten grave heeft 
doen nederdalen") van twee jonge Rotterdamse 
artsen, G.J. Mulder en J.M.A. Roelants, die 

in het najaar van 1826 in Hoorn te hulp 
werden geroepen omdat van de vier 
plaatselijke geneesheren er toen al drie , en 
weldra ook de v ierde door de ziekte geveld 
waren . 

Het zijn twee medische verslagen, die een 
boeiend beeld geven uit de praktijk in die 
dagen , waarin niet alleen sprake is van 
ade rlatingen en bloedzuigers, van "een 
Spaansche vlieg in de nek, aan kuiten en 
d ij en" of van een pap van "zuurdeeg met 
mosterd en azijn aan de voetzolen" maar ook 
van het gevo lg van de toediening van 
"Tart.Potasf.Stib" (wat dat dan ook moge 
wezen) zijnde "ru i me, ja somtijds 
ongel oov 1 ij ke s toe 1 gangen'' en de zegeningen 
van ossengal "een aftreksel van roomsche 
kami 11 en". 

Naast het medische bieden de beide brochures 
echter ook een aardig historisch aspect. 
"Nauwelijks verspreidde z ich het gerucht 
dat het aantal zieken te Hoorn buitengewoon 
groot was", zo begint Jorritsma zijn 
reportage, "of zijne Excellentie de 
Staatsraad Gouverneur van Noord Holland 
trok zich met hoogstdeszelfs gewonen ijver 
en belangstelling in het lot zijner 
onderhoorigen, deze zaak aan, en verlangde, 
blijkens eene bij mij ontvangene missive 
van den heer voorzit ter der geneeskundige 
komm issie, den Wel Edzg Heer P. de Sonnaville 
te Alkmaar omtrent de toedracht der zaak, 
de noodige inlichting te ontvangen". 
Vandaar dus dit verslag over een ziekte die 
over igens geen voor den leek duidelijke naam 
krijgt en ook tamelijk goedaardig is verlo
pen. Er waren wel veel zieken (Jorritsma 
''bediende" bijv. van 1 tot 11 oktober 500 
huisgezinnen met elk tenminste twee, maar 
soms wel zeven tot acht patiënten en "de 
overmatige drukten en zorgen benamen hem 
alle rust, zowel bij den nacht als bij den 
dag11

; Mulder/Roelants spreken van ruim 
1800 zieken), maar een dodelijke afloop 
kwam weinig voor het meest bij hoog
bejaarden en kinderen. 
Op 8233 inwoners stierven er tot en met 
november 1826 458 (tegen 277 in 1825) 
- de cijfers waren in juni en juli 28 en 25, 
in augustus en september 54 en 72, in 
oktober 79 en in november 65. 

Kwade Dampen 
Tot zover het gevolg, maar wat was de 
oorzaak? Jorritsma vertelt over het Hoorn 
van toen: ''Vele straten vormen een gewe 1 f 
over grachten - (men denke aan de 
Nieuwstraat) - waartoe men bij brand of 
andere omstandigheden den toegang krijgt 
door middel van luiken van hout. 
In gemelde gewelfde grachten ontlasten 
zich de geheime gemakken der burgers, de 
gooten en rioolen der stad, hetgeen 
gevoegd bij het stilstaan des waters van 
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nadeeligen invloed voor de inwoners 
moet zijn. 

Meermalen in een jaar (ik meen vier malen) 
wordt dit water door middel van eenen 
molen, door paarden gedreven en buiten de 
Noorderpoort geplaatst, uitgemalen en 
versch water ingelaten - de stad wordt 
dus gespoeld. Op dit tijdstip is de 
uitdamping, en de stank daardoor 
veroorzaakt , ondragelijk en brengt niet 
alleen de verw van vele huizen, maar ook 
aan de meubelen der bewoners groote 
schade toe, uit hoofde de stinkende 
dampen door de geheime gemakken opstijgen 
en door hunne zwaveldampen de metalen 
van hunnen glans berooven11

• 

Ook de nog open grachten delen volgens 
J. "meest in de schade 1 ij ke eigenschap, 
vooreerst omdat velen geen stroomend 
water onthouden en anderen onderhevig 
zijn aan den hoogen of lagen stand des 
zeewaters, zoodat men sommigen, op 
eenige tijden, nagenoeg droogvoets kan 
doorgaan". En dat was maar gedeelte l ijk 
verholpen door de in 1778 gebouwde 
sluis (Sas genaamd). 

Kwade dampen dus, met name in de zomer, 
zag Jorritsma als oorzaak van een kwaal, 
die veeltijds door 11anderendaagsche 
koorts• • gekenmerkt werd. Hij zag dat 
bevestigd in Sneek, waar hij half oktober 
heen trok 1 1op dringende bede mijns 
broeders•• (ook arts), omdat ook zijn ouders 
en betrekkingen aldaar 11meest allen door de 
heerschende ziekte aan den rand des grafs 
waren gebracht11 (hij werd er ook ze l f al 
gauw ernstig ziek). In Sneek was de ramp 
trouwens groter (482 doden, viermaal het 
gebruikelijk jaargemiddelde), hetgeen 
Jorritsma mede toeschreef aan de kwade dampen 
van het water dat ter plaatse en in de 
omgeving brak was geworden na de 
dijkdoorbraken van 1825. 
Overigens vond hij ook oorzaken in foute 
leefregels, zoals 11 het zich bloot te stellen 
aan de avondlucht door op den stoep te 
zitten, eene slechte gewoonte, die bijzonder 
in Vriesland en Noord Holland plaats heeft 11

• 

Koorts met Spek 
Mulder en Roelants geloofden niet zo erg 

onderscheid werd gemaakt tussen koorts en 
ziekte: voor koorts 11 riep men geene hulp in". 
Zij vonden huis aan huis mensen met koorts 
te bed, maar ziek, neen , dat achtte men 
zich niet: 11 zoo is men daar aan 
najaarskoortsen gewoon••. 

Verbaasd waren zij ook over het gebrek aan 
kennis over geschikte ziekenkost. 
11 Rijst in zoetemelk gekookt: is bij hun een 
zeer goede kost voor zieken•• en ook 
••gebakken visch met gebakken aardappelen 
en uitgebraden spek op brood acht men goed 
voor iedereen en dus ook voor eene zieke 
zeer goed11

• 

Vaak nam men ook 11 tussen geweldige koorts 
door zulk eten, omdat men toch in de koorts 
niet eten en het zonder eten niet uithouden 
kan. Dit liet zich niet afraden: hetwelk 
zij eenmaal zoo hebben gedaan is goed, of 
wordt althans nooit veranderd". 
Voorts werd er 11 koffij en thee in menigte 
gebruikt, hetwelk men misschien bezigt 
om de groote hoeveelheid jenever, op al l e 
uren van den dag gedronken, te verdunnen••. 
De Rotterdammers noteerden verder: 11het 
brood is daar verre van gaar gebakken te 
zijn11 en merkten op dat 11het aantal varkens 
dat te Hoorn geslagt wordt, dagelijks 
aanmerkelijk is 11 en dus doet 11opmaken, dat 
spek onder de vrij algemeene spijzen 
behoort••. Hetgeen hen tens 1 ot te doet 
verzuchten: 11 Het is uit dit een en ander 
duidelijk, dat eene ziekte, die, uit verzwakte 
maag en i ngewanden voortkomende, daar 
eenmaal is uitgebroken, met moeite 
inderdaad zal ten ondergebracht worden. 11 

Dat is hen echter toch gelukt, waarbij 
merkwaarigerwijze (of vanzelfsprekend?) 
de armen weer het eerst op ,de been sprongen 
(maar die waren dan ook stevig blijven 
dooreten). De artsen vonden 11 de gegoeden 
in eenen veel minder gunstigen staat11

: 

die hadden "wegens g roote re zwak te een meer 
opwekkende behande 1 i ng nod i g11

• 

Hun werk - 1 ~ij behandelden de eerste 
18 dagen ieder van 300 tot 500 zieken 
daags 11 

- had succes: 11 geene enkele waren 
wij on ge 1 ukk i g genoeg te ver 1 i ez'en• 1 • 

'Bravo. Maar misschien hebben daarbij toch 
ook het spek en de gebakken vis wel 
geholpen. 

J. Onstenk 

in die brakke dampen (waarom wel ziekte in 
Hoorn dat geen , en geen ziekte in Broek in 
Waterland, dat wèl overstroming had gekend?) 
maar dachten dat de kwaal vooral een gevolg 
was van de invloed van vochtige warmte op 
de stofwisse l ing, allereerst de werking van 
lever en gal. Hoe dan ook: toen de 
Rotterdammers hier te hulp waren geschoten, 
bevonden zij dat met name vele armen 
gedurende vele dagen zonder geneeskundige 
hulp waren geweest. Tot hun verbazing 
stelden ze echter vast, dat er te Hoorn 

~ 
~ 
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NIEUWE CURSUS BOUWKUNST IN HOORN 
Binnenkort, dat wil zeggen in december, start ijs en weder dienende voor de tweede keer 
de cursus "Bouwkunst in Hoorn". 
Belangstellenden worden geïnformeerd over wetenswaardigheden op het gebied van de 
historische architectuur, toegespitst op Hoorn. In deze leergang worden de volgende 
onderwerpen behandeld: ten eerste de algemene theorie van diverse stromingen in de bouw
kunst: Gotiek, Renaissance, Barok, Classicisme, de Lodewijkstijlen en 19e-eeuwse richtingen; 
vervolgens worden onderdelen van gebouwen behandeld: geveltypen, het interieur door de 
eeuwen heen, de bouwmaterialen; verder worden de bekendste monumenten van Hoorn behandeld 
en een aantal daarvan nader "geanalyseerd". 
Dit alles wordt geïllustreerd met tekeningen, foto's, dia's en bouwmateriaal. In het voorjaar 
wandelen we een aantal keren op zondagmorgen door de binnenstad om het geleerde aan de 
realiteit te toetsen; ook worden een aantal interieurs bezocht. 
Deze cursus zal bestaan uit vier à vijf lesavonden van 19.30 tot 21 .30 uur (waarschijnlijk 
donderdags) en drie rondwandelingen van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen ongeveer 
f 10,-- (voor organisatie en lesmateriaal). 
U kunt zich schriftelijk of telefonisch opgeven bij dhr. J.M. Baltus, Grote Oost 98-100, 
telefoon 10220. Maximum aantal deelnemers is 20. Daarna ontvangt u bericht over plaats en 
tijdstip van de eerste lesavond. 



GEVELTYPEN IN HOORN 
Een aanzet tot inventarisatie 

Wat voora l de oude binnenstad zo interessant en le vendig maakt, i s de afw isseling van 
gevelvormen : oude trapgeve l s l eunen voorover naast strakke 1 ijstgevel s , sier! ijke klokgeve l s 
getuige n van een meer origine le bouwconcepti e dan de neo-renaissance-produkten . Hoorn b iedt 
een grote verscheidenheid aan gevel typen; uit het rijke verleden van de koopmansstad z i jn 
juwelen van bouwkuns t bewaard geb leven (de gevel van het Sint Jans Gasthuis aan het 
Kerkplein is inderdaad we reldberoemd); dit beaamt de kenner en constateert zonder moeite 
de leek . Hie ron der geef ik een overzicht van verschillende gevelvormen, met name waarvan 
in Hoorn exempl aren zijn overeind gebleven . 
Ik noem niet alle monumenten en monumentjes; dit verslag, bedoeld als een inventarisatie
begin, kan toch al niet veel meer zijn dan een hoevee lheid definiti es en een opsommi ng van 
adressen. Volled igheid i s dus niet door mij beoogd; wel verwijs ik voor bepaalde typen naar 
panden buiten de stad. Ove r het a lgemeen worden a ll een woonhuizen genoemd . 

De term geve l (afkomsti g van 11 gaffel 11
) werd 

oorspronke lijk gebruikt voor de driehoekige 
top van een mu ur; vervolgens werd e r de 
gehele zo eindigende voo rmuur mee 
bedoeld (ook wel façade genoemd); later 
sloeg de term op elke voorgevel (ook de 
horizontaa l afgedekte) en tenslotte 
noemde men zij- en achte rmuur zo. 
Over het a lgemeen bedoelt men tegenwoordig 
de gehe le voormuur. Men s preekt ook van 
~; dit is de onderzijde , onder de top; 
de onderpu i bev indt zich onder de puibalk 
en was vroeger gehee l van hout ; 
daa rboven treft men wel een bakstenen 
gedeelte van de pu i aan. Van een 
topgeve l spreekt men als men een gevel 
bedoelt, waarvan het bovenste deel 
pun t vormig is (trap, hals, tuit) en 
niet hor izontaal wordt afgedekt zoals 
de 1 ij stgeve l, waarbij de pui door een 
kroon! ij s t wordt beëindi gd. 
Er zijn u i t de laatste eeuwen gemakke-
1 ijk een twi nt igtal gevelvormen aan te 
wijzen in de Nederlanden, deze komen 
hier n iet alle ter sp rake . Om een 
voorbeeld te noemen : een vroege vo rm 
is de hor izontaal afges l oten scherm
gevel met kantelen, zoal s van het 
middeleeuwse raadhuis in Vi anen en 
in Tho le n; in de tij d omstreeks 1900 
vind t men deze vorm nagevolgd, bijv . 
het pand Nieuwendam 14 (uit 1909) 
met twee kanteelachtige bouwseltjes en 
ook Baanst raat 26 met d ri e 
t'kanteeltjes". Dit is type rend voor de 
19e eeuw : het nabootsen van oude 
vormen . De trapeziumgevel, in Amsterdam 
veel aan te treffen bij pakhuizen, 
komt men in Hoorn maar op een enkele 
plaats tegen . 1 n de 19e eeuw 
versch ijnt ook alom de Mansarde-gevel 
(di e ontstond door een ni e uw type kap), 
bijv. de g rote pakhu izen aa n de 
Nieuwendam 2 en 3 . In de 20e eeuw 
ontstaan weer andere, mode r ne typen -
zi e de nieuwbouw in de stad . 

Ik bepaal mij tot de histor ische 
gevelvormen . In de middeleeuwen stond 
de stad vol me t hoofdzakel ij k hou t en 
huizen ; wegens de steeds weer optre
dende stadsbranden vero rdonnee rde de 
overheid dat de muren van een huis 
moesten worden gebouwd van steen. 
Het langste bleven de voorgevels van hout, 
en ~aarvan weer het l angst de onderpu i . 
Dit houten hui s en z ijn onmiddell ij ke stenen 
opvo lger had het oude t ype gevel, nl. de 
puntgevel ; men ziet ze nog in Edam, 
Achterhaven 105, i n Amsterdam aan het 
Begi jnhof en in Alkmaar b ij het Hu is met de 
Kogel . 

* * 
Het oudste woonhuis in Alkmaar (Kanisstraat 1, 
bij de Grote Kerk) heeft een baks tenen 
puntgevel, gee ft dus de overgang aan van een 
houten naar de bakstenen gevel. In Hoorn heb 
ik geen oorspronke li jke puntgevels aange
troffen (wel i n de ni e uwbouw , bijv. aan de 
l tal iaanse Zeed ij k. 
In de Proostensteeg z ie t men een puntgeve l; 
over de ouderdom daarvan valt te twis ten . 
Een oude foto van de Lindenstraat toont 
puntgevels, één zel fs me t siermetse lwerk. 
De punt gevel kom t als oors pronkele topgevel 
voor tussen ongeveer 1200 en 1550. 

* * 



De tuitgevel treft men bij huizen van de 
16e eeuw tot ver in de 19e eeuw; het is de 
gevel ook voor pakhu izen, maar dient ook 
vaak als achtergevel, want net zoals de 
puntgevel past deze zich gemakkelijk aan de 
zadeldakvorm. Dit geveltype dient ook vaak 
ter ve rvang ing van bouwval! ige typen als de 
trapgevel. In Hoorn komen wij de 11 tuit 11 

nog op diverse plaatsen tegen: de straat
gevel van de Mariatoren uit 1508; 
Bierkade 10, het pand van de Vereniging 
"Oud-Hoorn", Bierkade 13 met de jaartal
i jzers 1591 en de achtergevels van 
Bierkade 8 en 13; het 11 Bontekoehuis11 aan de 
Veermanskade 15; he t vervallen pand Zon 11; 
het pand Grote Oost 83-85 met onderaan een 
uitbollend gedeelte en jaartal ijzers 1581 ; 
Achterom 29 heeft een segmentvormig fronton 
met het jaartal 1770 en Achterom 111 
(Brunie) dateert ook uit de 18e eeuw. 
Tenslotte noem ik nog - uit vele -
Nieuwendam 9, het statige huis met luifel 
en paars vensterglas. 

* * 
De schoudergevel is in Hoorn zeldzaam; een 
specimen hiervan treft men aan in de 
Proostensteeg: de gevel van het dwarspand van 
het Westfries Museum; de schuine zijden van 
de tuit worden onderbroken door een 
horizontale plaat, of 11 tafeltje11

, of 
"schoude r11

• 

De (Gotische) trapgevel is een trapgevel uit 
de vijftiende en zestiende eeuw met op de 

* * 
trappen kanteel- of pinakelachtige vormen; 
een goed voorbeeld hiervan is het hu is op 
het schilderij "Het straatje" van 
Joh. Vermeer. In Enkhuizen treft men 
dergelijke gevels aan in de Breedstraat 41 
en Westerstraat 76. 
De Koepoort van Hoorn, die een eeuw geleden 
is afgebroken had een trapgevel enigszins 
in deze trant. 
De trapgevel, die vooral gebouwd werd vanaf 
he t einde der zestiende eeuw tot ongeveer 
1650, is een zeer bekende, typische 
gevelvorm, waarbij de trappen het metsel
verband volgen; de hoogste trap is vaak 
een toppilaste~ met een versierd kraag-

* * 
1~1~-
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steentje. Bijzondere trapgevels in Hoorn 
zijn die van het Sint Jans Gasthuis (1563); 
deze heeft drie trappen met grote k lauw
stukken, en die van het Westfries Museum 
(1632) met twee trappen, waarop leeuwen 
in verschi l lende stand met stadswapens. 
De meeste trappen, nl. tien, te lde ik bij 
Ramen 11-13, van het Haarlemse type met 
veel natuurstenen blokjes om de ramen en 
aan de kanten, een gevel uit 1600- 1625 . 
De pakhuizen van de 0. I.C. aan Onder de 
Boompjes (1606) hebben negen trappen, 
zo ook de gepleisterde trapgevel van 
Grote Oost 75-77 en de prachtig van 
kleur zijnde Gerritsland 53. 
Minder trappen, maar ook fraaie gevels 
vinden we bij Bierkade 9 met zeven 
trappen, Munnickenveld 15-17, de tweeling
gevel die nog zo•n authentieke indruk 
maakt, met acht trappen. 
Het Statenlogement (het voormalige 
stadhuis) uit 1613, aan de Nieuwstraat 
héeft twee trapgevels die met elkaar 
een flauwe hoek maken, ze hebben vijf 
trappen met daarop vazen, voluten en 
obelisken. Oude Doelenkade 17-19 u i t 1616, 
een tweelinggevel ook, heeft links een 
trap meer dan rechts (vandaar het 
volksverhaal over het kapiteins- en 
lu itenantshu is , waarbij de rangen tot 
uitdrukking kwamen door middel van het 
aantal trappen). De Veermanskade toont 
een vijftal trapgevels, die vooral qua 
baksteen en vensterindeling van elkaar 
verschillen. Tot slot nog een verdwenen 
trapgevel: de straatgevel van de 
Hoofdtoren had tot 1651 een trapgevel, 
thans is deze trapeziumvormig (net als 
de achtergevel van het Huis Verloren, 
Kerkstraat 10, vóór de verbouwing van 
tien jaar geleden). 

* * 
De decoratieve topgevel is een gevel met 
in- en uitzwenkende (hol- en bolvormige) 
zijden. Dit type kan men nog weer 
onderverdelen in de zogenoemde Gelderse 
gevel met holl.e en bolle zwenkingen , 
bijvoorbeeld het raadhuis van 



Groot-Schermer, de volutengevel (een 
voluut is een spiraalvormige versiering), 
bijvoorbeeld de raadhuizen van De Rijp 
en Schoorl, de gevel met rolornamenten, 
bijvoorbeeld de Munt in Enkhuizen, 
Westerstraat 125 (rolornamenten, ook rolwerk 
genoemd, treft men in Hoorn nog aan aan he t 
Admiraliteits oort·e achter de Gro te Kerk 
naar de Bibliotheek . 
In Hoorn treft men dit geveltype niet aan. 

Wel heeft Grote Oost 83-85 een scheve 
tuitgevel met onder de tuit aan weerszijden 
uitzwenkingen die een restant lijken te zijn 
van een joyeuzere vorm. Grote Oost 63 heeft 
een merkwaardige tuitvorm-achtige topgevel 
met halverwege de schuine zijde een bolling 
(wellicht ook een overblijfsel van een oudere 
vorm, maar misschien ook slechts een n iet zo 
oude aannemersgril). 
Op het schilderij van lzaak Ouwater van het 
Rode Steen, anno 1784 , ziet men zo'n gevel 
(wat nu het rechterdeel van nr. 16, de 
Amrobank, is). Aan de Appelhaven ziet men bij 
nr. 22 een soort neo-decoratieve topgevel, 
waarbij de zwenkingen echter corresponderen 
met de Mansarde-kap. 

WOLF!. ê/UC. 

De verhoogde halsgevel is een overgangsvorm 
van trap- naar halfgevel; hij wordt ook wel 
pilastergevel genoemd als over de lengte 
van de gevel pilasters de hals markeren en 
naast de ha ls een trap aanwezig is. 

* * 
In Hoorn bestaat van dit type, dat gebouwd 
werd tussen ongeveer 1640-1670 maar één 
voorbeeld nl. Kerkstraat 1, maar dit is dan 
ook een bijzonder mooi exemplaar met zijn 
"oeils-de-boeuf"-raampjes en schitterende 
gevelsteen. Breed 38, de Gekroonde Jaag
schui t, uit 1878, is een neo-ve rhoogde 
halsgeve l die de plaats heeft ingenomen 
van de echte trapgevel, die er eerder stond. 
Op een schilderij van Klaas Cloeck uit 
ongeveer 1770 ziet men achter de Hoofdtoren 
de Vet\rmanskade met wat nu nr. 8 zou zijn 
als een pilasterhalsgevel. 
Ook de 1 inkergevel van het Doelengebouw aan 
de Achterstraat (uit 1648) had, blijkens 
een tekening van C. Pronk uit 1727, 
zo'n gevel. 

* * H Al.."> G-e VEI.. 

De halsgevel, gebouwd tussen ongeveer 1650 
en 1770 kenmerkt zich door de twee hoeken 
van negentig graden tussen pui en hals , 
deze zijn meestal opgevuld met natuurstenen 
versieringen, de k lauwstukken. 
In Hoorn staan er nog een zestal. De oudste 
is die aan het Grote Oost 38 uit 1698 met 
zijn jaartal 1 inten; Veermanskade 6 toont 
er een met klokgevelachtige zijstukken en 
pilasters; Nieuwstraat 19 heeft houten 
klauwstukken; Nieuwe Noord 56-58 toont een 
dubbele halsgevel (boven een afschuwelijke 
onderpui) uit 1730 en West 72 dateert 
uit 1750. 

Hals·. klok·. trapgevel: Nieuwst raat. Hoorn. 

* * 
· 1mm1 IWll'dl 1 hWAtWil 
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Klokgevels, gebouwd tussen ongeveer 1660 en 
1800, worden ook wel ingezwenkte halsgevels 
genoemd; hierbij ontbreken de hoeken van 
negentig graden; de top van een klokgevel 
is vaak fraai versierd met een Lodewijk
ornament, bijvoorbeeld een "kuif". 
In Hoo rn zijn er nog een twintigtal te 
vinden. van vrij oorspronkelijke tot nieuw 



opgemetselde. Eigenaardig genoeg ziet men 
ook wel afgeknotte klokgevels: de klok is 
halverwege horizontaal doorsneden door een 
kroon! ijst; dit is vrij veel te zien in 
Enkhuizen; in Hoorn bijvoorbeeld aan de 
Veemarkt, tegenover de Grote Kerk bevindt 
zich zelf een niet zo oude dubbele 
afgeknotte klokgevel. 
Een oude is die van Grote Noord 1 uit 1698, 
zij het onder het midden wel heel saai 
herbouwd; Kerkplein 40 naast de 11 BoterhaJ 11 

is van 1732 en onlangs geheel gerestau
reerd; Veemarkt 15 is van 1738; de 
klokgevels Grote Noord 50 en Nieuwstraat 21 
worden vrijwel identiek genoemd, beide 
dateren uit 1750-1770 en hebben een mooie 
Lodewijk XV-kuif; Grote Oost 26 bij de 
Oosterpoort is uit ongeveer 1750; 
Grote Noord 138 is uit 1769 en helemaal 
uit het einde van die eeuw dateren 
Korenmarkt 3 uit 1792 en Kleine Noord 20 
uit 1794. 110ud-Hoorn 11 bezit een klokgevel 
uit deze eeuw aan het Breed nr. 12. 

* * 
De ojiefgevel is een vroeg negentiende
eeuwse type en komt vrij zelden voor. 
De top wordt gevormd door een bolle 
lijn met daarboven een holle. 
In Amsterdam staat er onder andere een 
aan de Keizersgracht nr. 157; ook aan de 
Gelderse Kade, nabij de Schreierstoren. 

* * 
De gevel met verhoogde kroonlijst; 
de kroon l ijst is de eindbekroning, de 
deklijst van de gevel, is vaak versierd 
en geprofileerd. Dit geveltype is te 
beschouwen als de overgangsvorm tussen 
klokgevel en rechte-kroon l ijstgevel. 
De verhoogde kroon! ijst heeft vaak de 
vorm van een klok (in Hoorn overigens 
niet vaak) of is toog (d.w.z. boogvormig), 
onder andere ter om! i j sting van een 
vlieringluik of raam. 
In Hoorn zijn een zestal heel fraaie 
voorbeelden te zien. 
Grote Noord 67 heeft een in het midden 
getoogde kroonlijst met een boomornament 
en een opschrift uit 1737; nog mooier 
is de soortgelijke li j st van Onder de 
Boompjes 20, waarvan de onderpui is 
verpest; h ier zien we een groot rond 
zoldervenster; 

r4 

Verhoogde kroonlijst; Grote Oost 8, Hoorn. 

Grote Oost 8 toont net 
zoals Nieuwstraat 17 een attiek-achtige 
versiering (een attiek is een versierde 
verhoging aangebracht op de kroonlijst) 
met mythologische figuren en vazen; 
het Sint Josefhuis aan het Achterom 
uit 1772 heeft ook een opgetoogd 
middengedee l te van de lijst; de lutherse 
Kerk aan het Ramen (1768) heeft weer 
een wat andere vorm: boven de midden
geve 1 gezwenkt. 

* RECHTE KIZOt>l'JLij ST 
NeT A"ÏT•E~ * 

De gevel met rechte kroon! ijst, ook wel 
gewoon lijstgevel genoemd, treffen we 
ook aan uit de 17e en 18e eeuw; vaak 
zijn ze dan gedekt met een klassiek 
fronton (een driehoekig of halfrond 
opzetstuk), bijv. het Paleis op de Dam 
(1665); een speciale lijst is de gekorniste, 
d.w.z. de in verstek gezaagde 1 ijst die het 
vooruitspringen van gevelgedeelten (bijv. 
het midde l gedeelte) volgt, bijv. de gevel aan 
het Dal van het St.-Pietershof (1692). 
Vaak dekt een rechte 1 ijst twee percelen die 
zo vereend zijn (aan de achtergevels is dit 
nog wel te zien, bijv. bij de Kamer van de 
W. l .C. (1784) aan de Binnenluiendijk, waar 
twee zadeldaken te bespeuren zijn). 
De rechte kroon! ijst vindt men nog overal in 
Hoorn, hij is vaak het resultaat van 
verbouwingen, waarbij de oorspronkelijke top 
verdween; dit is duidelijk te zien bij 
Grote Oost 80, waar de eerste trap van de 
oorspronkelijke trapgevel nog overgeb l even is. 
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Duidelijk 11afgesneden 11 gevels z1Jn ook 
West 50: de Frahchtwagen uit 1612, het pandje 
van 110ud-Hoorn 11 op de hoek Breestraat/ 
Trommelsteeg uit het begin der 17e eeuw, 
een ander pand van de Vereniging, met pothuis 
en luifel: Onder de Boompjes 8, het 11 Engelse 
huis 11 Anno 1624 aan de Binnenluiendijk 3, en 
Muntstraat 26, hoek Turfhaven, met de 
jaartalijzers 1596. 
Bij de bouw zelf aangebrachte rechte 
kroonlijsten vinden we aan de Kamer van de 
0.1 .C. in de Muntstraat 16, uit ongeveer 
1682, met een driehoekig fronton; de Kamer 
van de W. 1 .C. uit 1784, een eeuw later dus, 
heeft ook zo'n opzetstuk; Grote Oost 24 uit 
ongeveer 1825 heeft zelfs nog een (houten) 
driehoekig fronton met daarin een 
allegorische voorstel] ing. 
Rechte kroonlijsten met andere dan hierboven 
genoemde opzetstukken treffen we ook aan 
bijv. Grote Oost 43, het Foreestenhuis uit 
1724, heeft boven een rechte lijst een 
attiek met zoldervenster, een balustrade, 
vazen en mythologische figuren. 
Grote Oost 26 van meer dan een eeuw later 
(ongeveer 1854) heeft daar wel iets van weg: 
boven een rechte kroonlijst een attiek met 
zoldervenster en balustrade. 
Eenvoudiger is Grote Oost 6 met een rechte 
lijst, waarop opzetstukken, links met 
alliantiewapens, rechts met een raam en een 
kroon erboven. Zo ook Rode Steen 16 uit 
1790 (de Amrobank): een rechte lijst met 

een opzetstuk, waaruµ het wapen van 
Westfriesland. Grote Oost 53 uit ongeveer 
1750 (het Kantongerecht) heeft alleen een 
rechte kroonlijst met triglieven en consoles. 
Het modeverschijnsel in de 18e eeuw van de 
1 ijstgevel (11overgewaaid 11 uit Frankrijk) 
deed zoals ik al zei de meeste trap- en 
klokgevels sneuvelen; men vond het deftiger 
staan. Zie bijv. het rijtje huizen li nks 
van de Waag aan de Rode Steen; hier is 
ook goed te zien hoe men het probleem 
oploste van het zadeldak, dat eigenwijs 
boven de kroonlijst uit zou steken: men 
schuinde de voorkant af tot wat men noemt 
een wolfseind ontstaat; dat deel heeft in 
Hoorn vaak een andere kleur dakpannen 
(zwart, grijs, blauw) dan de rest van het 
dak, die meestal rode pannen bezit (de ver
klaring voor het gebruik van een andere 
kleur, nl. de kleur die niet zo "mossig11 

wordt, voor de regenzijde van het huis, 
gaat niet voor alle panden op). 
In de negentiende eeuw laten de 
architecten zich wat betreft de gevelvorm 
zich vaak leiden door oude stijlen, hoewel 
zij daaraan vaak een persoonlijke 
interpretaie geven. 
Het Postkantoor aan het Grote Oost is 
daarvan een goed voorbeeld; zo ook de 
Scholengemeenschap West-Friesland en het 
Stationsgebouw. 
Ik wilde mij echter beperken tot de meest 
voorkomende geveltypen; kent men de 
authentieke vormen goed, dan is het 
interessant verder te speuren; voorlopig 
kan de lezer met dit artikel een flink 
eind uit de voeten in het levende 
openluchtmuseum, dat Hoorn is. 

J.M. Baltus 

over de panden 
van "Oud-Hoorn" 

In ons eerste nummer heb ik u toegezegd regelmatig iets mede (edelen over het wel en wee 
van onze Vereniging. Ditmaal een korte beschouwing over onze panden in het algemeen en over 
het perceel Bierkade 10 in het bijzonder. 
De Vereniging "Oud-Hoorn" bezit vier panden, te weten: Bierkade 10, Onder de Boompjes 8, 
Schoolsteeg 7 en Breed 12. 
Achter het bezit van deze percelen steekt een heel stuk historie. Het is stellig niet zo dat 
de Vereniging in de huizen is gedoken om de naam wat meer body te geven. Gaat u even mee 
terug naar de jaren rond 1920. 

De "monumentale visie" was toen heel anders 
dan thans. Een monument was in die tijd toch 
wel in de eerste plaats: de kerk uit de 
Middeleeuwen, de oude stadspoort, een "stad
huis" en wat de huizen betreft: het pand met 
de 17e-eeuwse trapgevel of, dat mocht ook nog 
wel, met een deftige kroon] ijst uit de 
18e eeuw. Het gewone burgermanshuisje, voor
zover nog. aanwezig, telde praktisch niet mee. 

Het bestuur van onze Vereniging zag dit een
voudige oude woonhuis, de simpele schuur of 
het smalle schemerige pakhuisje juist wèl als 
een waardevol monument, waarvoor alles moest 
worden gedaan om het te behouden. De leden 
voelden, hoe kan het haast anders, in het 
algemeen niet zo voor deze denkbeelden. 
Helaas bleek de visie van het bestuur maar 
al te waar: geen behoud betekende sloop 



of zodanige verbouw, dat er we1n1g meer 
overbleef van het oude. Zeer veel is er ver
handeld, onderhandeld, behandeld en gehan
deld over de meest uiteenlopende simpele 
monumenten. Meestal mislukte de zaak. Het 
is triest te moeten vaststellen, dat bijna 
alle eenvoudige panden, waarvoor het bestuur 
zich inzette, desnoods door eigen aankoop, 
zijn verdwenen als de zaken niet lukten. 
Slechts drie huizen konden door aankoop 
worden gered van sloop. Dit waren dan 
Bierkade 10, Onder de Boompjes 8 en 
Schoolsteeg 7 (Breed 12 is een lagere 
schenking). 
Als eerste· dan Bierkade 10. 
Zo lopende over de Bierkade, langs de oudste 
gegraven haven van de stad ziet u een mooie 
gevelrij: gerestaureerde pakhuizen, 11moderne11 

kaaspakhuizen, nu ook al bijna weer monument 
en daa r tussen een klein burgerwoonhuis uit 
de 17e eeuw. De puibalk draagt een eenvou
dige bakstenen gevel, waarvan de trappen zijn 
verdwenen en de l uife l vermoedelijk ook. 
Tussen de gesneden consoles bevinden zich 
18e-eeuwse glasroeden. 
De verdieping is aangeduid door bakstenen 
waterlijsten. Bovenin een driel ichtkozijn 
en een vl ieringluikje met ontlastingsboog. 
Gaan we binnen dan is het oude interieur, 
vooral wat de indeling betreft,nog geheel 
aanwezig. We zien een 18e-eeuwse tegelschouw 
en mooi schotwerk. 
Rond 1917 is het pand in verval. Op vrijdag 
17 januari 19 19 wordt een speciale ledenver
gadering bijeengeroepen. 111 s Avonds ten ha 1 f 
negen ure in de Keisers Kroon. 11 

Onderwerp: toestemming vragen voor de aankoop 
van een antiek gebouw. 
De heer H. Schottée de Vries stelt 110ud-Hoorn 11 

in de gelegenheid Bierkade 10 te kopen voor 
de somma van f 1.000,- à 4~% met f 25,
jaarlijkse aflossing onder hypotheca ir ver
band. De huur is f 1,- per week en restaura
tie is hard nodig. 
De ledenvergadering geeft toestemming, mits 
de huur na het opknappen wordt verhoogd. 
Het bestuur stelt meteen een restauratieplan 
op. Subs idies voor dit perceel komen echter 
niet los, en men doet het allernoodzakel ijk
ste. Toch zet men door met de plannen tot 
restaura t ie, hoewel alles tegen zit. 
In 1926 is er zware stormschade maar ALLE 
LEDEN springen bij met een steunactie~ 
Bierkade 10 komt weer onder de pannen! 
In 1927 sluit men het huu rcontract met 
Andries de Waal. 
Die wordt er scherp op gewezen om elke week 
het ••gerechte 1 /52 gedee 1 te van de huu r te 
vo ldoen••. Dat was f 3,-. 
Er komt weer een restaurat iepla~, met onder 
andere: ••voor- en2achtergeve 1 verankeren aan 
de zijmuren; 18 m metselwerk leveren van 
mooie handvormsteen, 22 cm dik en goed en 
vo l en zat te metselen; nieuw muurwerk aan 
de binnenkant te berapen en te bepleisteren 
en het af dak afdekken met goede oude 

Woerdsche pannen". 
En ziedaar: op de begroting van f 777,68 komt 
maar liefst f 200 , - rijkssubsidie binnen. 
Zelfs de bedstede kan nog met hout worden 
bekleed. Met verdere geldelijke steun kunnen 
de zaken nu behoor] ij k worden aangepakt. 
Toch is er weer tegenslag: vanaf 28 janua ri 
1929 mag het perceel Bierkade 10 niet meer 
worden betreden vanwege de roodvonk, die 
aldaar heerst. 
Na deze stoornis en de uiterst strenge winter 
wordt het werk afgemaakt. 
In 1939 komt het pand leeg. De nodige herstel
! ingen worden uitgevoerd. Een w.c. met portaal 
wordt gemaakt voor f 225,-. 
De provincie laat zich ook van haar beste 
zijde zien en keert in 1940 nog f 86,25 
subsidie uit om de restauratiekosten te helpen 
verlichten . 
Inmiddels wordt het huis verhuurd aan de 
familie Droste. Met zee r veel 1 iefde en zorg 
bewonen zij het pand tot mevrouw Droste in 
1978 vertrekt naar een bejaardenwoning op 
het West. 
Thans is opnieuw een uitgebreid restauratie
plan opgemaakt onder de kundige leiding van 
ons bestuurslid Y.J. Hangelbroek. 
Speciaal de kap en de bovenverdieping zullen 
onder handen worden genomen. Met de subsidies 
zit het al even moeilijk als in 1927 . 
De visie op het eenvoudige woonhuis als 
monument is gelukkig wel veranderd. 
We hopen van harte, dat Bierkade 10 straks 
weer een sieraad van ons huizenbezit zal zijn. 
Volgende maal zul len we een ander pand eens 
gaan "beschouwen• 1

• 

Dank voor uw aandacht. 

A. de Graaf, 
archicaris "Oud-Hoorn". 

Foto: Collectie W. F. H. Robat Sr. Hoorn. 



VERSLAG WERKZAAMHEDEN ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 

Gedurende de afgelopen maanden werd het onoe rzoek naar bebouwingsresten in het gebi ed 
tussen Gouw, Turfhaven, Ramen en Nieuwsteeg voortgezet . Een gedeelte van de fundering 
van een lang stenen gebouw, evenwijdig aan de Nieuwsteeg, werd blootgelegd . Enige 
overeenkomst met het kaartbeeld van een der stadspl attegronden uit het eind van de 16e 
eeuw en uit de 17e eeuw kon nog niet worden vastgesteld. Het onderzoek was te beperkt 
om vergaande conclusies te kunnen trekken. 
Wel opmerkelijk was het feit dat het vrij zware muurwerk dat tot ca. 1.60 m onder he t 
maaiveld reik te, niet onderheid was, maar hoogstens met een dun laag je aangestampte kl e i 
direct op de vrij drassige ophog i ngslagen was gefundeerd. We l waren op verschil l ende 
plaatsen verticale paaltjes naast de muren in de grond geslagen om wegschuiven in 
zijwaartse richti ng tegen te gaan . Op een plaats was tegen de zware buitenmuur een even
wijdig muurtje in verband met de hoofdmuur gemetseld. Dit muurtj e vormde 1 van de drie 
wanden van een keldertje waarvan de houten vloer zich op ca . 2.25 m beneden het maaiveld 
bevond. Een voorlopig zeer vluchtige bli k op het overigen s weinig spectaculaire vondsten
materiaal doe t vermoeden, dat de blootgelegde bouwfragmenten 17e eeuws z ijn. Tot de 
interessantste vondsten behoren een vrijwel gave kamerpot, een koperen pittetrekker voor 
olielampjes en de len van een praktisch volledige, waarschijnlijk 17e-eeuwse schoen. 
Half september werd op verzoek van de Dienst Openbare Werken van de Gemeente een oppervlak
kig onderzoek ingesteld naar een aantal blootgelegde kelders in de Peperstraat. 
Deze vondst kreeg in de plaatselijke pers veel aandacht. Een kort archiefonderzoek toonde 
aan, dat het hi er om de ca. 1850 afgebroken moutkelders van de brouwer i j 11De Pauw11 g ing . 
Deze inmiddels verwijderde bouwfragmenten werden opgemeten, getekend en gefotogra feerd. 
Op 10 oktober werd een voorlopig onderzoek ingesteld naar mogelijke overblijfselen.van 
een aardewerkfabriek in de Hoornse binnenstad . Het ve rzoek hiertoe werd gedaan door de 
archeologisch medewerkster van het Westfries Museum . Nagegaan diende te worden of het zin 
heeft in de toekomst een grootschalig onderzoek naar dit object in te stellen . 
De groep telt op dit moment ca . 20 aktieve leden , waarvan de helft zich gedurende het 
afgelopen zomerse i zoen heeft aangemeld. Er valt een vrij s terk verloop onder het l edenta l 
waar te nemen . Er bestaat een hechte samenwerking bij alle objecten met het Westfri es 
Museum. De wetenschappelijke begele iding berust bij de archeolog isch medewerkster van deze 
i nstelling . Het plan is deze winter het mate ri aal van de afgelopen zomer te bewerken . 
Er zal de nodige aandacht worden gegeven aan het inwerken van de nieuwe leden. 

H.W . Saal tink 

---- ---
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Achterom 42 

Achte r op het Zand 

Breed 36 

Gedempte Appelhaven 

Grote Noo rd 

Grote Noord 39 

Grote Noord 41 

Grote Noord 69 

Grote Noord 116 

Grote Oost 

Grote Oost 89 

Grote Oost 99-10 1 

Karperkuil 

Ke rkstraa t 9 

Koepoo r tsweg 73 

Italiaanse Zeedij k 

Mariatoren 

Paardensteeg 

Pompsteeg 13 

Pepe rstraat 

Noorderstraat 

22 

56 t/m 64 

57 t/m 71 

90 

78, 80, 82, 84 

24, 26 

Nieuwsteeg 16 (hoek Nieuwe Noord) 

Veemarkt 4 

West 62- 64/Kleine Havensteeg 

- Ni euwbouw (achte ruitgang van Grote Noord 39) . 

- Woone rf-bestrating wordt aange legd. 

- Ni e uwbouw (kantoorpand). 

- Sloop en nieuwbouw (woonhuizen). 

- Sloop en nieuwbouw (woonhuizen) . 

- Sloop en nieuwbouw (woonhuizen) . 

- Aanpassing aan voetgangersdomein . 

- Verbouwing en vernieuwing onderpui 

(winkelpand). 

Verbouwing en ve rni euwing onderpui 

(winkelpand). 

- Onderpu i vernieuwd (winkelpand) . 

- Klokgevel gerestaureerd. 

Gevel overgeschilderd in kermisachtige 

kleuren . 

- Inwe ndige verbouwing . 

- Ges loopt voor nieuwbouw (winkelpand). 

- Complex voormalige Enkhu izer Houthande l deels 

verbrand, deels gesloopt . 

- In- en uitwendige verbouwing (l aat middel-

eeuws houts kelet) . 

- Kroonlijst in verval. 

- Wordt ve rnie uwd (woonhu i s) . 

- Wo rden gerestaureerd. 

- Worden gerestaureerd. 

- Aan de singelzijde zijn de len van 

het metselwerk vernieuwd . 

- Nieuwbouw (woonhuis) . 

- Ge res tau ree rd . 

- Panden naast nr. 33 gesloopt voor ~ieuwbouw 

(l e i dde tot ontdekking van kel ders van 
b ierbrouwerij). 

- Links van nr. 32: merkwaard i ge keukenaan

bouwse ls van woningen aan de Baanstraat . 

- In- en uitwendige verbouwing . 

- Voormalige dansschool P. Kempen ; 
inwend i g gesloopt . 

- Pl an voo r 13 woningen met b i jzondere bestemm ing 

Sl ape rshaven/hoek Gedempte Appelhave n - Sloop van hoekpand in goede staat. 

Roodest een 

Ramen 1-3 

- Res tauratie va n smeedijzeren hek voor 
Westf ries Museum. 

- Steeds grotere verwaarlozing (kostbare 
Lodewijk XV- ornamenten verveloos en rijp 
voor wegrot t ing). 



STADSWAPENS 
IN HOORN'S DREVEN 

In ue voorgaande artikelen hebben we 
gesproken over de stadswapens van Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik, Edam, Amsterdam, 
Alkmaar, De Rijp en Nibbixwoud. Maar er 
zijn nog meer steden en dorpen, die op de 
een of andere wijze een verbinding hebben 
of hebben gehad met onze eigen stad. 

Maar laten we eerst eens kijken naar het 
provinciewapen van Noord-Holland. Vooral 
het rechterdeel van dit wapen is van belang 
in historische zin, omdat het identiek is 
aan het wapen van Zuid-Holland. Het is 
immers zo dat zeer lang, zelfs na de pro
vinciale deling tussen Noord en Zuid voor 
beide provincies hetzelfde wapen werd 
gebruikt. Het huidige provinciewapen van 
Noord-Holland is dan ook van tamelijk recente 
datum. De bevestiging is gedateerd 
23 mei 1907. De linkerzijde van het wapen 
(dus visueel gezien de rechterzijde) heeft 
een aantal traditioneel Friese elementen, 
die zelfs ouder zijn dan die welke in het 
wapen van Friesland voorkomen: de aan
ziende leeuwen of leoparden die vroeger in 
het Friese wapen waren opgenomen, doch nu 
niet meer aanziend zijn in het huidige 
Friese wapen. In de beschrijving wordt 
bovendien gesproken over "bezaaid met 
blokjes" alhoewel er slechts vijf worden 
afgebeeld. In de praktijk van dit overigens 
al oude wapendeel werden deze vijf blok
ken als symbool gezien voor de vijf West
Friese steden. 
De officiële beschrijving luidt als volgt: 
Gedeeld: 1. in goud, een leeuw van keel 
(rood), getongd en genageld van azuur; 
11 . in azuur (blauw), bezaaid met 1 iggende 
gouden blokjes, twee gaande en aanziende 
leeuwen van hetzelfde, boven elkaar 
geplaatst; het schild gedekt met een 

. vijfbladige kroon. 

. . . . . . . . . . . . . . . . ...... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ook het oude dorp Avenhorn heeft een oud 
wapenschild, dat naar vermoeden stamt uit 
de eerste helft van de 17e eeuw. 
Een en ander is gebaseerd op een tekst 
van een gedenksteen, waarop gebeiteld was: 

Looft God bovenal 
De ruiter in het gele veld 
Is ons hier tot een wapen gesteld. 
Anno 1642. 

Deze tekst slaat duidelijk op het wapen
teken, dat bestaat uit een rennend paard 
met daarop een ruiter. 
De beschrijving luidt: Van Goud, waarop 
een ruiter te paard in volle ren. Dit wapen 
werd, evenals velen opnieuw bevestigd op 
26 juni 1816, alhoewel het reeds veel lan
ger in gebruik moet zijn geweest. In de 
beschrijving is niet vermeld, dat het paard 
is geplaatst op een groene losstaande grond. 

Iets dichter bij huis 1 igt Blokker, dat 
eveneens op 26 juni 1816 de bevestiging van 
haar wapen kreeg. Op de veranderingen in de 
gemeentelijke herindelingen van West-Fries
land en de heraldieke gevolgen daarvan 
zullen we later terug komen . 

r9 



De beschrijving van dit wapen i s : 
Van Sinopel (groen), beladen met een boom van 
goud, waarop drie kraaien van sabel (zwa rt ). 
Men kan bij de afbeelding van de boom 
denken aan een ge rechtsboom, mede in verband 
met het feit da t reeds in 1414 op 2 februari 
een samenvoeging werd ingesteld van Westwoud, 
Ooste r en Westerblokker. 
In Westwoud werd immers rechtgesproken bij de 

11Zeven Groene Bomen" . De boom is echter 
verdord en zou kun nen wijzen op het ver l oren 
gaan van dit recht op rechts praak . De drie 
kraaien verwijzen vermoede! ijk wel naar de 
dri e eerder genoemde plaatsen . Het is opval
lend dat Westwoud hetzelfde wapen voert, 
doch i n andere kleuren. Overigens is de 
verdorde boom een wapenteken, dat men in 
West -Friesland meer tegen komt, doch in 
noorde lijker streken tot op de Waddeneilanden 
toe . 
He t huidige Westwouder wapen is beschreven: 
Van z ilver, beladen met een dorre boom in 
welker takken zijn geplaatst 3 vogel en , op 
een terra s, alles van sabe l(zwa rt). 
Een somber, weinig kl eurig wapen, dat van 
Wes twoud . Een van de vele boomwa pens in 
West -Friesland, waarvan ve~der weinig kan 
worden gezegd, behalve, dat wapenbevestiging, 
na een reeds eeuwenlang gebruik door de 
S~ede Westwoude, plaat svond op 22 oktober 
J8J6 . ' 
' De Vogelen in het wapenbeeld verwijzen naar 

de drie bijeenhorende dorpen, Wes twoud, 
Ouddijk en Binnenwijzend. 

Ook Graf t had een 11boonwapen 11
, z ij het, dat 

hi erop tevens een koe voorkwam , waa rschijn-
1 ijk een ve rwijzing naar de belangrijkste 
vorm van nijverheid in die plaats, name! ijk 
de veeteelt. De beschrijv ing luidt dan ook: 
Van Lazuu r(blauw), beladen met een boom van 
goud, waa r tegen i s staande een koe, mede 
van goud. (Bevesti gi ng : 26 j un i 1816 . ) 
Hier dus geen dor re boom, zelfs niet groen, 
maar van goud! Blijkbaar een rijke plaats, 
mede ook gez ien de gouden koe . In de beschr ij
ving is ni et opgenomen he t feit, dat koe 
en boom op een vrijstaande grond z1Jn 
gepl aa tst. Ook hier is de beves t igi ngsdatum 
vee l jonger dan de gebru i ksperiode. De wapen
tekening van Graft komt a l in het begin 
van de 17e eeuw voor op he t dorpszege l en dat 
is dan al geruime tijd in gebruik. 
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VERSLAG RONDWANDELINGEN SEIZOEN 1979 
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Na beëindiging van de reeks rondwandelingen die onze Verenig ing dit se i zoen weer door de 
Hoornse binnenstad organiseerde , kan een ind ruk worden verkregen van de belangstel! ing 
voor dit evenement . Deze indruk bevest igt de conclusi e van het tussentijds versl ag in he t 
vorige nummer van dit bl ad. De deelname was rede l i jk, hoewe l op een lager n iveau dan het 
vorig jaar. Dit ondanks bete re weersomstandigheden en een betere begel e iding door dag- en 
weekbladen . Ik geef u hierbij enkele cijfers . 

Aantal deelnemers 1978 1979 
wande 1 i ng 1 100 70 

Il 2 65 60 
Il 3 80 100 
Il 4 100 55 
Il 5 75 90 
Il 6 40 40 
Il 7 200 62 

totaal 660 m 
gemiddeld 94 68 

Behalve het aanta l van de l aatste wande
ling in 1979 zijn deze getall en slechts 
benaderde waarden . Bijzonderheden over 
de eerste vier wandelingen vind t u in het 
vorige nummer. De wandeling van 10 augus
tus leidde la ngs he t pittoreske stadsdee l 
achter het Kerkplein en de Nieuwstraat. 
Op 24 augustus werd de route langs de 
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singels vanaf het station tot·aan de 
Oosterpoo rt gevolgd en op 7 september 
kwam het oostel ij k deel van de havens 
aan de beurt . Afgezien werd van een s lot
bijeenkomst, omdat de propagandistische 
waarde daarvan voor onze Vereniging 
de voorgaande jaren uite r s gering was 
geweest. Gez ien de verminde rde belang
stel] ing is het mijns inziens wenselijk 
te zoeken naa r een andere manier 
waarop belangstellenden kunnen kennis 
maken met de monumenten van Hoorn en 
het verl eden van de stad. 
Suggesties hiervoor zie ik gaarne 
vanuit de lezerkring van dit blad 
tegemoet . 

H.W. Saaltink 
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