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Oud Hoorn
Opgericht 7 juni 1917.
Artikel 2 der statuten, goedgekeurd door cle algemene ledenvergadering van 25 november
1989 en vastgesteld bij notariële akte van 12 februari 1990: "De vereniging stelt zich ten doel
het behouden van cle schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad
Hoorn, een en ander in de ruimste Zin'.
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Heinrich Friedrich August Utermöhlen (Nienburg 1829 - Hoom 1904), stadsmuziekmeesler
te Hoorn, een van de vele Duitsers, die hun geluk in Holland !?wamen zoel?en. Zie artif<el
"Allochtonen in het Hoornse verleden" (pag. 88)

Foto's en illustraties:
J.M. Baltus, F. Uiterwijk, N. Rooseboom de Vries, WL. v.d. Waal, Westfries
Museum, Archiefdienst Westfriese Gemeenten.

Volgend nummer en inleverdatum kopij:
Het volgende nummer (15e jaargang nr. 4) zal omstreeks 15 december
verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk
3 november in te leveren bij het redactie-adres:
H.A. Lansdaal, Eikstraat 30, 1623 LT Hoorn.

Westbies Museum:
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 1 55 97). Geopend: het gehele jaar, maandag t/ m
vrijdag van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn.

Archiefdienst Westfriese Gemeenten:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1
tel. 02290 - 5 22 00. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten,
Postbus 603, 1620 AR HOORN
De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Avondopenstelling m.i.v. september 1993 elke tweede en vierde maandag
van de maand van 19.00-22.00 uur, behalve in juli en augustus.
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen s tukken meer worden
aangevraagd.
Door het archief verricht onderzoek f 17,00 per half uur; foto kopieën f 0,90.
Eigen onderzoek op de stud iezaal en het lenen van boe ken uit de bibliotheek
(niet alles wordt uitgeleend) is gratis.

Bestuursmededelingen
Najaarsledenvergadering
De tweede Algemene ledenvergadering van dit jaar zal plaats vinden
op zaterdagmorgen 27 november
a.s. in de Oosterkerk, aanvang 10.00
uur.
Natuurlijk ontvangt u hiervoor een
uitgebreide convocatie.
Oud Hoorn-publikaties
Woensdag 30 juni j.l. konden voorzitter Baltus en penningmeester
Van der Waal, uitgedost in l 7eeeuwse outfit met bescheiden trots
het eerste exemplaar van het door
onze vereniging uitgegeven Twaalf
Hoornse Poortjes door Willeke Jeeninga, overhandigen aan wethouder
A. Sijm. Circa 80 belangstellenden
uit de monumentale hoek, waaronder ook onze Oud Hoorn-gidsen,
waren in de tuin van het Claes Stapelhofj e getuige van deze heuglijke
gebeurtenis.
De verkoop van dit derde deel uit
de Bouwhistorische reeks Hoorn
loopt bijzonder goed. Elders in dit
blad ziet u een overzicht van nog
bij de vereniging te verkrijgen publikaties.
Bouwkunstcursus
De Bouwkunstcursus 1993 start op
21 september in de Oosterkerk.
Deelnemers hieraan zijn (na berichtgeving in de pers) reeds ingeschreven.
Eigendommen
Ons pand Breed 12 is inmiddels gerestaureerd en voorzien van cle
nodige brandveiligheidsvoorzieningen, met name ten behoeve van de
gebruiker: het Tekengenootschap
Debutacle. De ruimten op de begane

grond zullen door de vereniging aan
een andere liefhebber worden verhuurd (onder restrictie van de voorwaarden van de eertijdse schenker
van het pand, de firma Blokker, en
met behoud van de monumentale
kenmerken ervan.
Jubileum Max Polman
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van schildersbedrijf Max
Polman heeft op 23 juli j.l. een afvaardiging van het bestuur namens
Oud Hoorn een geschenk overhandigd: een zwartwit vergroting van
een foto uit 1880 van de Boterhal.
Hiermee onderstreepte het bestuur
zijn grote waardering voor het aandeel van de fa. Polman in het weer
in kleur brengen van vele Hoornse
monumenten en ornamenten (de
poortjes, de balken in de Noorderkerk, de friezen van de Bossuhuizen
enz. enz.)
Zomeravondwandelingen
Vrijdag 13 augustus werd alweer de
zevende en laatste stadswandeling,
de traclionele Romantische Wallentocht, van dit seizoen gelopen onder prettige weersomstandigheden.
Gezegd mag worden dat ook dit jaar
deze verenigingsactiviteit zeer veel
liefhebbers trok. In totaal werden er
zo'n 1150 deelnemers geteld en dat
terwijl de paraplu vaak een onmisbaar attribuut bleek te zijn. Veel
dank en hulde aan onze deskundige
gidsen die weer vol enthousiasme
hun soms grote groepen langs de
vele mooie plekjes in Hoorn hebben
geloodst. Dat waren dit jaar (in willekeurige volgorde): Joke Admiraal,
Tine Eggers, Nico Hauwert, Kees
Kok, Harm Stumpel, Trudy de Rooy,

Presentatie Twaalf Hoornse Poortjes op 30 juni j. I. in het Claes Stape/hofje.

J.M. Baltus

Trudy Schrickx, Ton van Weel, Marjan Faber, Jan Jonker, Agaath Poland, Hieke Stapel, Christ Staffelen,
Ben van Tartwijk, Femke Uiterwi jk,
Cilia van Weel, Marleen Weel en
Henk Pieterse.
Een bijzonder woord van waardering aan Annie Pieterse die dit
jaar de organisatie overnam van
Harm Stumpel en zich voortreffelijk
van haar taak heeft gekweten. De
afdeling Publiciteit Zomeravonclwandelingen werd uitstekend verzorgd door Marleen Weel.
Participaties
Zoals bekend hebben diverse bestuursleden zitting in commissies
en andere instellingen (Gemeentelijke Monumentencommissie, Welstandscommissie, Stichting Pakhuis, Stichting Kerkmeijer-De Regt,
Stichting Stadsherstel, Werkgroep
Straatnaamgeving Hoorn, Stichting
Hoornse Schouw, Vereniging Het Carillon te Hoorn enz.). Daarnaast onderhouden wij contact met bijv.
Stichting Hiaat, Radio Hoorn, Overleg Leefbaarheid Binnenstad Hoorn.
de werkgroepen die zich bezighouden met de verbetering van Rode
Steen en Kerkplein, de Stichting
Achterstraat, Stichting Stadsplan
1650, Museum van de 20e eeuw, uiteraard Westfries Museum, Archiefdienst Westfriese Gemeenten en ga
zo maar door.

Als het gaat om toekomstige ontwikkelingen, blaast Oud Hoorn ook
graag een partijtje mee (alles vanuit
onze specifieke doelstellingen). Zo
denken en praten wij mee in het
Platform Gebruikers binnenstad
Hoorn dat zich verdiept in de cultuur-historische gebruiksmogelijkheden van onze stad (met name
waar het gaat om al dan niet toeristische activiteiten op dit gebied).
Verder hebben bestuursleden zitting in een gespreksgroep over cultuur-historisch toerisme waarbij het
gaat om een initiatief van diverse
ministeries die twee "pilotproj ecten" willen realiseren: De VOC,
macht en aanzien van een ondernemende natie, en Het Noorderkwartier: Leven tussen het water. En
clan is het bestuur nog vertegenwoordigd in de Werkcommissie
Bontekoe, een initiatief van de
Stichting Stad Hoorn die van het
jaar 1994 een bruisend Bontekoejaar wil maken. Kortom: wij vervelen ons niet.
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Het cultuur-historisch pand
Grote Oost 22 en zijn bewoners
De stoere gevel van Grote Oost 22
heeft in architectuur-historische
publikaties altijd al een plaats gehad, maar werd daarin, evenals
door ons zelf, foutief gedateerd omstreeks 1820.
Een merkwaardige acte uit 1795
echter bracht dit huis in het middelpunt van onze belangstelling, zowel wat betreft het belang voor de
architectuurhistorie als de geschiedenis van de patriotten in Hoorn.
Alvorens verder op beide aspecten
in te gaan volgt hier de gehele tekst
van deze acte.
Op den 21 September 1795 compareerden voor mij mr. Cornelis van
Pomeren, notaris bij den State van
Holland geadmitteerd,
binnen
Hoorn resideerende, Christiaan
Simons Mr. Steenhouwer, Jacob
Korver loodgieter, Jacob Rooseboom timmerman, Jan Beretta stucadoor.
Getuigen van genoegsaame ouderdom woonende alle binnen deese
stadt. Dewelke ter requisatie, en
ten behoeve van mr. Bernardus
Blok, en allen den geenen, die
zulks verder zoude mogen aangaan voor de oprechte waarheid
hebbende getuigd en verklaard.
Dat zij getuigen met de behoorlijke
attentie hebben geëxamineerd en
nagegaan de kosten door den requirant gesuspendeerd aan een
huis, staande en gelegen op het
Oost tot Hoorn, belend ten oosten
de wed. Jan Verschuer, en ten westen Gerrit Bos. Zijnde door den requirant in den jaare l 785 gekogt
van den burger Philip Constant
Boon, en in den jaaren 1789, ingevolge sententie van den Hove van
Holland, bij executie verkogt. Dat
zij getuigen na examinatie van het
transport en verdere rekeningen
van geleverde materialen en verdere arbeidsloon aan gemelde huis
hebben bevonden, dat de koop en
tru11sportkosten van het zelve aan
den requirant komt te staan op zesduizend guldens f 6000,-. Dat de
rekening van den eersten getuigen den steenhouwer Christiaan
Simons beloopt tweeduizend en zes
guldens en tien stuivers f 2006, 10,van den tweeden getuigen, den
loodgieter Jacob Korver, veertienhonderd acht en dertig guldens zeventien stuivers f 1438, l 7,-
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van den derden getuigen den timmerman Jacob Rooseboom zeventienhonderd en vijf en dertig guldens f 1735, van den vierden getuigen den stucadoor Jan Beretta zevenhonderd
twee en veertig guldens f 742,van de metselaar Gijsbert Koster
zeven en dertig honderd guldens
f 3700,van de steenkoper Cornelis Heut
vijftien honderd guldens f 1500.van den Houtkooper Cs Cardinaal
duisend vierenveertig guldens &
veertien stuivers f 1044, 14,van den houtkoopers de wed. Grijsen & Zoonen drie honderd acht
guldens & vijftien stuivers f 308, 15, -

Deze acte is opgemaakt in 1795, het
jaar dat de Fransen definitief de patriotten aan het bewind brachten.

A. Boezaard en
H. Zantkuijl

De in deze acte genoemde Mr. Bernardus Blok had in 1785 het huis
Grote Oost 22 gekocht van Philip
Constantijn Boon en was spoedig
daarna begonnen met een grootscheepse verbouwing met alle in de
acte genoemde vakmensen op wie
wij later zullen terugkomen. Bernardus Blok was in Makassar geboren.
Hij was vurig patriot en in 1785 gekozen tot secretaris van het College
van Gecommitteerde Raden van
Hollands Noorderkwartier.
Door zijn patriottische gezindheid
was hij door dit College, dat in
meerderheid dezelfde politieke
idealen had, gekozen met daarbij
nog de benoeming tot commies der
financi ën bij dit orgaan waardoor
hij een machtig man was geworden.
Vanwege zijn werk als secretaris

Een 17e eeuwse plafondschildering, die dateert van voor de /1erinrichting van het pand bevindt zich in een kamer op de eerste verdieping.

was Hoorn zijn woonplaats geworden, wat de koop en de kostbare
verbouwing van dit huis begrijpelijk
maakt. 1
De verbouwing zal voor het grootste deel in 1787 gereed gekomen
zijn. Volgens de in de acte genoemde getuigen en de nog bewaarde rekeningen bedroeg de herbouw van
dit huis de kapitale som van ruim
f 32.000,-.
Voor Hoornse begrippen was dit
een groot bedrag. Een vergelijking
met soortgelijke panden in Amsterdam geeft aan dat dit echter een
min of meer normaal bedrag was,
zeker wanneer er sprake is van een
rijk uitgevoerd interieur naar de
laatste mode. De in de acte genoemde personen stonden daar wel borg
voor. Door zijn vele contacten met
patriotten in Amsterdam was Blok
goed op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op stijlgebied, daar
deze politieke belangstelling zich
vooral in de hogere en middenklasse openbaarde.
In 1787 had Blok een belangrijk aandeel in de kleine revolutie, die de
patriotten even aan het bewind deden komen.
Dit duurde maar kort, in september
1787 keerde het tij ten gunste van
de Oranje gezinden. Vele belangrijke patriotten namen de vlucht, onder andere Bernardus Blok en de
houtkoper Willem Ris, die volgens
de acte hout geleverd had voor de
bouw van het huis van Blok en die

tevens een belangrijk aandeel in de
revolutie had gehad. De schrijver
van het 'vervolg op de Cronijk der
stad Hoorn' schrijft over Bernardus
Blok op pag. 223:
"Deese heer was jong, vurig, een
groot en heftig patriot, offerde zich,
het zijne, de stad, ja!, het gehee/e
quartier op aan de uytvoering van
zijn patriotisch plan. Retireerde
zig in aler ijl op den 19 (september), doe hij zag, dat de wind hem
teegens werd, versorgde egter zig
in tijds van een gedeelten van een
kas hem toebetrout en beroofde
die van ruym f 72000,-, die hij diefagtig weg pakte en had hij tijd ge. had, denkelijk de gansche kas was
medegenomen en verduysterd geworden."

Naast deze f 72.000,- moest Blok
ook nog f 10.000,- terug betalen die
hij in de zomer van 1787 had gebruikt om twee schepen en ammunitie te kopen in Amsterdam, om
een 'vliegend legertje' te vormen
om tezamen met Amsterdam een
aanval via de Zuiderzee te verhinderen. Bernardus Blok vluchlle lezamen met vele anderen, onder wie
Willem Ris, via Brussel naar Saint
Omer in Frankrijk.
De Staten van Holland namen tegenmaatregelen. Op 9 februari 1788
zouden de goederen van Willem Ris
in een publieke veiling verkocht
worden, doch door de hoge gerechtelijke kosten ging de veiling niet
door.

Uit de acte van 1795 blijkt dat het
huis van Blok in 1789 werd onteigend en zoals de tekst luidt: "in den
jaaren 1789 ingevolge sententi van
den Hove van Holland, bij executie
verkogt". Deze verkoop vond pas
plaats in 1792. De koper van het
huis was Petrus of Pietro Beretta,
de broer van de stucadoor Jan Beretta die verantwoordelijk was voor
het stucwerk in het huis.
Na de inval van de Fransen in 1795
keerden de patriotten terug en namen het bewind weer over. Blok
maakte van deze gelegenheid gebruik om met deze acte een procedure te starten om de kosten van de
bouw van zijn huis terug te krijgen.
De afloop van deze procedure is tot
nu toe niet bekend.
Architect J.S. Creutz
In de acte worden de namen genoemd van de vaklieden die meegewerkt hebben aan de bouw of verbouw van dit huis.
"aan den architect Kreuts agt honderd guldens f800, - "
"aan den se/ven voor verschotten
zeshonderd guldens f 600,- "

Bedoeld is hier Johan Samuel
Creutz, die afkomstig was van Berlijn en in 1766 als 19-jarige student
in de filosofie aan de universiteit
van Leiden werd ingeschreven. Op
2 januari 1772 werd hij poorter van
Amsterdam en trad in dienst van de
stad als assistent van Directeur Generaal Rauws. Deze had in 1771 we81

.B. :B J[, 0 J'\. •
Bernard Blok

gens drukke werkzaamheden om
assistentie gevraagd en de naam genoemd van "zeker personen van ordentelijken huize uit Berlijn". Hij
had goede aanbevelingen van professor Alleman wat er op wijst dat
Creutz zich had toegelegd op natuurwetenschappen.
In 1777 werd Abraham van der Hart
aangetrokken als stadsarchitect. Er
werden nu drie departementen gevormd waarvan zowel Abraham van
der Hart, J.S. Creutz en J. Schilling

de titel Directeur kregen. Creutz
kreeg het departement waterbouwkunde met de graaf- en modderwerken, sluizen, bruggen en waterkeringen, de stadsmuren, het IJ, de wegen buiten de stad en de stadslanderijen. Naast zijn werkzaamheden
voor de stad had Creutz ook eigen
particulier werk. In l 773-75 ontwierp hij de lusthof de Rhijnhoff bij
Leiden en in 1781 het Rechthuis in
Westzaan. 2
Het pand Grote Oost 22 is nu het
derde gebouw van zijn hand, dat bekend is. Creutz was lid van de commissie der werktuig- en scheikunde
van de economische tak der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen die op 23 december 1780
de diepmachine met hellend rad
had aanbevolen (een variant op de
baggermachine). Creutz had deze
machine op eigen kosten laten bouwen, hoewel hem dit was ontraden.
Helaas is dit experiment op een fiasco uitgelopen. 3
In 1787 was Creutz plotseling naar
Rusland vertrokken met achterlating van vrouw en dochtertje. Vermoedelijk was hij evenals Blok vurig patriot en moest hij na de kleine
revolutie eveneens vluchten.
Aan de bedragen f 800,- en de verschotten f 600,- dus totaal f 1400,is op te maken dat Creutz de architect van dit pand was en verantwoordelijk voor het gehele ontwerp. Uit vergelijkbare objecten

De heer H. Zalltkuij/ bekijkt de zware houtconstructie op de eerste zolder van Grote Oost 22
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blijkt dat in deze periode het honorarium van een architect ongeveer
5% van de bouwsom bedroeg. Dit
strookt ongeveer met de bedragen
die Creutz had ontvangen.
Leendert Viervant de Jonge
(1752-1801).
De tweede belangrijke naam in de
acte is die van 'architect Viervant'
voor een bedrag van f 142,10,- .
Hier wordt bedoeld Leendert Viervant de Jonge, zoon van Hendrik
Viervant, meester timmerman te
Arnhem, en Catharina Maria Otten,
zuster van de bekende architect Jacob Otten Husly. Deze laatste was
tevens leermeester van Leendert
Viervant. 4 In 1768 werd Leendert ingeschreven als meester steenhouwer te Amsterdam. In 1769 leverde
hij onder andere een 'Bardiglio Marmere schoorsteenmantel met holle
stijlen en ornament in het midden
voor f 180,-' voor de kerkmeesterskamer in de Oude Kerk te Amsterdam. Hij maakte in 1787 onder meer
ontwerpen vobr de Vaderlandse Sociëteit in de Kalverstraat te Amsterdam, het huidige nummer 8. De
bouw van het achterhuis hiervan
was al begonnen toen de bouw stagneerde doordat in september dit patriottische genootschap werd opgeheven. Hieruit zou op te maken zijn
dat ook Leendert Viervant geen onbekende was in deze kringen. Via
zijn intensieve contacten in Amsterdam zal Blok hem in 1787 naar

Hoorn gehaald hebben om een
nieuwe eetzaal in het logement van
de Gecommitteerde Raden, de Statenpoort, te ontwerpen.
Het is niet verwonderlijk dat Blok
hem in datzelfde jaar ook voor zijn
eigen huis heeft aangetrokken. Vermoedelijk zal het hier ook handelen
om een ontwerp voor bepaalde onderdelen in het interieur of om de
levering van een schoorsteenmantel.
In 1798 werd Leendert Yiervant lid
van het directorium stadswerken te
Amsterdam.
Het schilder- en behangwerk had
Blok laten uitvoeren door de in
1777 opgerichte Vaderlandsche
Maatschappij in Hoorn. In vergelijking met andere objecten zal het
bedrag van t 364.9.- betrekking hebben op de afwerking van één kamer
met geschilderd behangsel. 5
Jan Beretta

De derde naam die opvalt is die van
Jan Beretta, stucadoor, die volgens
de acte in Hoorn woonde. Deze Italiaanse stucwerker kwam uit Lugano
en heeft voornamelijk bekendheid
gekregen in Den Haag en Leiden. De
familie Beretta was in de tweede
helft van de 18e eeuw in het stucadoorsvak reeds een bekende naam.
Franciscus Beretta was reeds in
1757 in Den Haag gearriveerd (overleden in 1774). Jan Baptista (zoals
later zal blijken onze Jan) en Johannes Jacobus waren vóór I 774 reeds
werkzaam in Den Haag. 6
Archief onderzoek in Hoorn leert
dat Jan Baptista Beretta dezelfde is
als onze Jan Beretta, in officiële
stukken aangeduid als Johannes
Baptista Beretta of Baretta. De genealogie van de familie Beretta in
Hoorn is uit de archiefstukken goed
te reconstrueren. Johannes Baptista Beretta, bij ondertekening steevast Jan Beretta, was de zoon van
Joseph Antoni Baretti, gehuwd met
Maria Elisabetha, geboren te Bodoa. Jan werd in 1 754 geboren te
Lugano, het plaatsje waar veel van
onze bekende Italiaanse stucadoors
vandaan kwamen. Jan had een
broer Pietro die een tijd in Hoorn
woonde, doch later 'rentenierde' in
Italië. Op 13 februari 1796 trouwde
Jan met Aaltje Kloek. Op 3 juni 1796
werd hun zoon Josephus Antonius
Baretta geboren, genoemd naar zijn
grootvader in Italië. Aaltje Kloek
overleed op 13 maart 1801. Op 4 oktober 1806 maakte Jan zijn testament waaruit blijkt dat hij samenwoonde met Catharina (Trijntje)
Fortuyn, zijn dienstmaagd. Hij kreeg
hierbij twee kinderen die hij wel
zijn naam gaf. Op 2 september 1803

Ze/f.ç de trap naar de eerste zolder is met fraai houtsnijwerk versierd.

werd Petrus gedoopt, in onecht,
waarbij zijn oom Petrus (de broer
van Jan) getuige was. Op 15 december 1804 werd Catharina (Trijntje)
Beretta gedoopt. In zijn testament
werd zijn zoon uit het huwelijk met
Aaltje Kloek, Josephus Antonius,
erfgenaam. Trijntje Fortuyn en haar
kinderen werden echter goed bedacht. Tot uitvoerders van het testament werden genoemd Jacobus
Beretta uit Den Haag of diens zoon
Jan. Het is niet uitgesloten dat deze
.Jacobus een broer is van onze Jan
Beretta.

Huis opgeëist
Jan Beretta woonde op de Italiaanse
Zeedijk. In verband met inkwartiering verhuisde hij naar de Binnen
Luiendijk. In 1810 waren zijn woonhuis en een ander huis dat hun eigendom was door de stedelijke
overheid opgeëist. De acte hiervan
is bewaard gebleven en luidde: "De
stad Hoorn, debet aan Jan Baretta,
wegens huyshuur voor de maande
Septem, Octob en Novem, dezes
jaars (1810) voor een huys staande
op de Italiaanse zeedijk, ten dienste
der Captijn van de Douane voor f 6,per maand f 18, - voor een dito
staande als uooren tendienste van
een Detasiment Douane voor de

maand November dezes Jaars f 8, - ".
Deze f 26,- werden uitbetaald op
27 november 1810 met ondertekening van de Burgemeester J.L. van
de Blocquerij en de Thesaurier Mr.
R. Verloren.
Op 24 april 1814 trad Jan alsnog in
het huwelijk met Trijntje Fortuyn.
Zij wonen dan weer op de Italiaanse
Zeedijk. Hun zoon Petrus, die in
1803 was geboren, is op een nog onbekende datum overleden, daar in
1819 en wel op 25 Augustus weer
een zoon geboren werd die Petrus
genoemd werd. Helaas stierf de
tweede Petrus reeds 8 weken later
op 19 oktober 1819.
Johannes Baptista (Jan) Beretta
stierf op 7 juni 1827, nog steeds wonend op de Italiaanse Zeedijk. In alle acten wordt Jan aangeduid als
stucadoor, behalve in een borgstelling op 22 maart 1796 waarin hij architect genoemd wordt.
De zoon van Jan, Josephus Antonis,
eveneens stucadoor, trouwde op 22jarige leeftijd, namelijk op 2 mei
1819, met Helena Elisabeth Schoni
oud 22 jaar. Enige maanden later, juli 1819 werd zoon Jan Geboren (genoemd naar zijn grootvader), die
helaas overleed op 11 oktober 1819.
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Ook zij woonden op de Italiaanse
Zeedijk. Zeven jaar later op 1 Januari 1826 werd de tweede zoon geboren, die ook weer naar zijn grootvader werd genoemd namelijk Johannes Baptist. De ouders wonen nu in
de Muntstraat.
Erfenis
De erfenis van Jan werd afgewikkeld
in 1828. De enige erfgenamen zijn
dan Josephus Antonius en zijn halfzusje Catharina (Trijntj e). Deze laatste was getrouwd met Antonie Knaven, boekhouder later stedelijk
commies genoemd. De erfenis van
Jan bestaat uit het huis op de Italiaanse Zeedijk, getekend wijk T no.
85 voor f 500,-, meubilair, huisraad
f 240,-, goud en zilver f 34,- en contante penningen f 258,50, totaal
f 1032,50. Zij delen de erfenis in
twee gelijke delen ieder groot
r 516,25. Catharina neemt het huis
en f 16,25 aan contanten, Josephus
het meubilair, goud, zilver en de
rest van het contante geld. .Josephus wordt in deze acte kastelein én
stucadoor genoemd, wonend aan
de 'rustbrug' even buiten de Noorderpoort. Uit een acte d.d. 31
augustus 1839 blijkt dat zowel
Josephus Antonius als zijn vrouw
Helena Elisabeth Schoni zijn overleden. Hun zoon Johannes Baptist bevindt zich in het 'Rooms Catholiek'

Grootscheepse
verbouwing
rond
1786-1787
weeshuis. Hubertus Nouwen Wouter molenaar en Jan Knaven regenten van het weeshuis en voogd over
Johannes Baptist ontvangen van
Hendrik Peters f 557,81. Deze Peters, kastelein, woonde eerst in
Hoorn en later in Amsterdam. Uit
deze acte is op te maken dat Josephus Beretta en Hendrik Peters samen een herberg hadden. Op 18 januari 1836 werd een acte van scheiding opgemaakt, waarbij de f 557,81
in de vorm van een hypotheek werd
vastgezet op Josephus zoon. Hierbij
kwam nog drie jaar rente zodat de
gehele som bedroeg f 557,81 plus
f 69,50 rente te weten f 625,3 1.

! l et plafond met middenornament

Pietro
Van de broer van Jan, Pietro of Petrus Beretta weten wij weinig. Hij is
degene die het huis Grote Oost 22
kocht van de Gecommitteerde Raden op 21 januari 1792. Petrus gaf
op 1 september 1792 volledige volmacht aan .Jan, om in zijn naam 'bovengenoemde Huys vrij te verkoopen en te transporteeren en verders
te doen naar behooren volgens regten en constumme deser landen'. In
deze acte staat als aanhef 'Ik Petrus
Beretta'. Hij ondertekent met Pietro
Beretta.
Er is ook nog sprake van een Johannes Baretta. Deze Johannes (stucadoor) was gehuwd met Cornelia
Voetelink. Zij kregen op 29 augustus
1814 een dochter Josephina Antonia Maria. Getuige hierbij was Jan
(59 jaar). Het kind overleed op 22
december 18 14, waarbij Jan (oom)
weer als getuige optrad. De vader
was toen 36 jaar waaruit opgemaakt
kan worden dat zijn geboortejaar
waarschijnlijk 1778 was. Er zijn nu
twee mogelijkheden.
1. Johannes was de zoon van Petrus. Getuige Jan wordt aangeduid als oom.
2. Johannes was de zoon van Johannes Jacobus uit Den Haag. Deze
wordt door Jan în 1806 tot uitvoerder van zijn testament benoemd of diens zoon Jan. Zou dil
laatste het geval zijn dan is onze
Jan Beretta een broer van de
Haagse Johannes Jacobus.
Van Catherina Beretta, dochter van
Jan Beretta en Trijntje Fortuyn, weten wij dat ze gehuwd was met Antonie Knaven. Zij overleed op 9 juli
1849, en woonde toen op het Nieuwland.

In een van de acten waarin Jan optreedt komt de naam voor van een
andere bekende stucadoorsfamilie
die in Leiden en Den Haag werkte.
Op 10 januari 1790 benoemde Johan
Baptista Beretta (Jan) 'de Heer
AJbertus van der Sanden, Procureur voor den Edelen achtbaren Gerechte van 's Graaven Hage' om alle
zaken waar te nemen in het proces
tegen .Johannes Aalbers, die getrouwd was met Anna Maria Mazza
en tegen Anna Maria zelf. In deze
acte is niet onthuld waarover dit
proces ging.
De geschiedenis
Op 7 maart 1775 verkochten de
Rooms Catholique Armbesorgers
aan de heer Philippus Constantijn
Boom, Regent Schepen, een huis en
erf, paardenstal en koetshuis aan de
zuidzijde van de Oost. Volgens de
acte van 25 april 1795, het uitgangspunt van deze studie, verkocht de
'burger' Philip Constantijn Boom
het huis aan Mr. Bernardus Blok.
Ten oosten was het huis begrensd
door de weduwe Jan Verschuer en
ten westen Gerrit Bos. Uit de acte is
op te maken dat Bernardus Blok
spoedig daarna is begonnen met de
bouw of verbouw van het huis dat
de kapitale som bedroeg van ruim
f 32.000,-. Hij trok hiervoor belangr ijke mensen aan zoals Creutz, Viervant en Beretta. In 1787 moest Blok
vluchten vanwege zijn aandeel in de
kortstondige patriottische revolutie
in dat jaar. Daar hij f 70.000,- meenam uit de kas van de Gecommit-.
teerde Raden werd zijn bezit onteigend. In de acte staat onder meer:
"en in den jaaren 1789, ingevolgen
sententie van den Hove van Holland, bij executie verkogt". Dit laat85

ste is echter niet geschied. Uit de
verkopingen blijkt dat het huis pas
in 1792 werd verkocht. Of het huis
in deze drie jaar leeggestaan heeft
of verhuurd is geweest is niet na te
gaan.
Er is een mogelijkheid dat de Gecommitteerde Raden het huis geheel of gedeeltelijk zelf hebben gebruikt. Dit zou uit de verkoopacte
opgemaakt kunnen worden. Op 21
januari 1792 werd het huis geveild
'ten huyzen van H. Schuurman castelein in de Doelens te Hoorn'. De
beschrijving maakt duidelijk dat de
interieurafwerking nog niet geheel
gereed was. "Men presenteert te
verkopen een hecht en wel doortimmert huis en grond van dien,
staande en gelegen op het Groote
Oost binnen deze stad, belend wed.
de heer Joan Verschuer ten oosten
en Gerrit Bos ten westen, voorzien
met verscheiden boven en beneden
kamers gedeeltelijk behangen en
sommige nog niet volkomen afgetimmert en verdere commoditeiten
alsmede een erf daar agter en stallinge voor 2 paarden met koetshuis
uitkomende op d e Appelhaven binnen deze stad". "... het gemaakte of
vermaakte hout, steen etc. dat in
dit huis werd bevonden is voor
den kooper, de turf in dit huis wordende bevonden zal de koper moeten overnemen op taxatie van 2
deskundige personen, wederzijds
te verkiezen". "... 't hooy dat op de
zolder van de stal is, houden de kopers aanzig".
Hieruit blijkt dat verscheidene kamers gedeeltelijk behangen waren
en sommige nog niet afgewerkt.
Het klaargemaakte hout en de
steen komen aan de koper. Uit de
aanwezigheid van turf blijkt dat het
huis wel gebruikt is. Het hooi op de
zolder van de stal toont aan dat de
Raden zelf de stal gebruikt hebben
of dat de stal apart verhuurd was.
De koper was Petrus Beretta en wel
voor de som van f 2302,-. Borg was
Jan Beretta.

Vreemd
Hier is wel iets vreemds aan de
gang. In de acte van 1795 wordt aan
koopsom en rekeningen en onder
heilige eden verklaard dat de bouw
of verbouw ruim f 32.000,- heeft gekost. Op de veiling 5 jaar later
brengt het slechts f 2302,- op. Nu is
een veiling nooit een goede graadmeter. Het is mogelijk dat er afspraken zijn gemaakt, maar het verschil
blijft groot. De Gecommitteerde Raden, die het pand hadden onteigend, zijn een onpersoonlijke eigenaar. Het bezit van zo'n pand, zonder direct verband met het functio86

neren van het College, blijft een
vreemd element. De onteigening
van al zijn bezittingen had tot doel
Blok onder druk te zetten om de
f 70.000,- terug te storten. Misschien was het gehele bedrag of een
deel ervan terug gestort en wilde
het College het huis nu kwijt.
De volgende verkoop roept weer
een mysterie op. In een verkoopacte d.d. 6 april 1793 voor notaris De
Vries, verkoopt 'Jan Baretta' als gevolmachtigde van Petrus, het huis
met stal en koetshuis aan Abraham
Goddeyn en wel voor f 9.500,-. De
belendingen waren ook hier weer
de weduwe Verschuer ten oosten en
Gerrit Bos ten westen. Waarschijnlijk is deze verkoop niet doorgegaan
want in 1806 worden in een acte
voor notaris Paulus Adolph van Geldrop regelingen getroffen omtrent
een geschil met het huurhuis ten
oosten (no. 24). De buurman is nu
Claas Breebaart Jr. die het huis van
de weduwe Verschuer heeft gekocht. Jan Beretta is in deze acte
eigenaar van Grote Oost 22. Zoals in
de verkoop van 1825 blijkt is Jan
nog steeds gevolmachtigde van Petrus.

Italiaanse
stucadoors
maakten iets
bijzonders
van fraai
pand
Onenigheid
Het geschil over de goot in de snijding tussen d e twee panden 22 en
24 is de aanzet tot onenigheid. Beide huizen loosden hun water in deze goot wat schade toebracht aan
22.
Jan Beretta haalt in deze acte de regenpijp weg langs de achterzaal van
13reebaarl en leidt dil water nu door
zijn eigen riolering. Het water van
de keuken van Breebaart mag eveneens door dit riool mits op zijn eigen grond een zinkput wordt aangebracht om geen verstoppingen in
het riool te krijgen. De goot in de
snijding wordt gedicht en de snijding zelf komt, aldus deze acte, toe
aan nummer 22. Uit deze overeenkomst is op te maken dat de ver-

koop aan Abraham Goddeyn in 1793
naar alle waarschijnlijkheid niet is
doorgegaan. De volgende verkoop
is op 21 februari 1825 en wel voor
notaris Albertus Johannes Schadd.
Jan Beretta verkoopt het huis, als
gevolmachtigde van 'Petrus Beretta
rentenier wonende thans in Italië',
aan Anthonie Knaven, boekhouder
binnen de stad Hoorn. Deze Anthoni was zijn toekomstige schoonzoon. Het huis werd toen begrensd
door Jacob Pol ten oosten en Herman Bos ten westen, en was genummerd La 9 no. 50.
De koopsom bedroeg f 1.000,-. Het
huis was echter nog vier jaar verhuurd en wel tot 30 april 1829. Deze
huur kwam ten goede aan de verkoper zodat de 'koopschat' bedroeg
f 1.628,75.

De architectuur
De gevel is typerend voor de late
18e eeuw. De opbouw van de gevel
verschilt niet veel van de traditionele architectuur vanaf het midden
van de l 7e eeuw, namelijk een vlakke gevel afgesloten door een krachtige lijst. De deur en raamopeningen
zijn zwaar geaccentueerd door een
klassicistische architraaf, zoals dat
in de l 7e eeuw ook werd toegepast.
De oplossing met de fors naar voren
stekende onderdorpel is echter
zeldzaam. Andere voorbeelden hiervan zijn voor alsnog niet bekend. De
raam- en deuromlijsting op de beletage heeft aan de bovendorpel nog
de bekende 'oren', hier nog benadrukt door hangende slingers van
laurierbladen. Dit ornament komt
op deze plaats in een gevel weinig
voor, in tegenstelling tot de interieurafwerking zoals in de zaal van de
Statenpoort. Dit interieur werd ontworpen door Leendert Viervant in
1787-88.
Bij de verbouw werd het huis de
eerste 4 meter verhoogd wat in die
tijd gebruikelijk was. Dit gaf het
huis de schijn van een hoog pand
van drie bouwlagen, hoewel het er
maar twee waren. Dit aspect wordt
nog eens versterkt door de zware
kroonlijst om te zetten over dit hoge voorste deel. Er zijn niet zoveel
soortgelijke voorbeelden aan te wijzen. De kroonlijst behoorde over
hel algemeen geheel bij de gevel en
werd normaal gesproken bij de zijkanten van de gevel beëindigd.
De kroonlijst die bij de hoeken van
de gevel wordt omgezet, dus uitsteekt over de buurpanden, komt in
Hoorn enkele malen voor zoals bij
Rode Steen 16, Gouw 7 en Grote
Oost 6. De verwerking van de baksteen en het voegwerk behoort tot
de beste prestaties op dit gebied.

verdieping is de aanwezigheid van
de oude balklaag die bij het l 7e
eeuwse huis hoorde. Ook de kap is
nog geheel l 7e eeuws, er blijkt dus
in 1787 geen herbouw maar slechts
een verbouw te hebben plaats gehad. Tegen de zoldervloer en op de
balken zelf zijn nog grote delen van
de originele beschildering aanwezig, met de bekende ranken en vogels. De zolder maakt een grootse
indruk. Alle l 7e eeuwse zware dakjukken zijn nog aanwezig. Op zolder
krijgt men pas de indruk van de maten van dit pand. Typerend maar
zeer zeker nodig voor de breedtemaat van dit huis zijn de drie boven
elkaar gestapelde clakjukken, alle
nog met de originele tel- en timmermansmerken.

Voetnoten

De trapleuning met fijn gesneden ba/asters voorzien van bloemslingers

Het interieur
De gang is nog geheel afgewerkt
met het zeer fijne stucwerk van Johan Baptista Beretta. Het halletje
heeft aan beide kanten twee stucnissen, waarvan in de tweede deurkozijnen zijn aangebracht. De rechter deur geeft toegang tot de voorkamer, de linker daarentegen is uitgevoerd als blinde deur ter wille
van de symmetrie. Het stucwerk in
de nissen bestaat uit een ornament
in de vorm van een Griekse vaas
met ragfijne bloemsliugers. Het plafond heeft een midden-ornament
met elkaar overlappende puntige
bladeren (zie foto pag. 85). Dit ornament komt in Hoorn meer voor zoals bij Grote Oost 41. De gang heeft
5 stucnissen met hetzelfde ornament als in de hal. Het trappehuis is
ondergebracht in een 'Uitstek'
waarin ook de keuken een plaats
kreeg. De trapleuning bestaat uit

zeer fijn gesneden balusters, voorzien van bloemslingers (zie bovenstaande foto). De achterkamer heeft
nu een verlaagd plafond. De voorkamer echter bezit nog het originele
stucplafond. Ook hier valt het zeer
fijn uitgevoerde stucwerk op. In de
schouwboezem, die eveneens in
stuc is uitgevoerd, is de Griekse
vaas in de holle koof onder het plafond doorgezet. Een van de kamers
moet zijn afgewerkt met geschilderd behangsel van de Vaderlandsche Maatschappij.
De verdieping geeft een totaal andere indruk. Alleen de zoldertrap met
houten wanden behoort bij het ontwerp van de verbouwing. Hoe de afwerking er heeft uitgezien is niet
meer na te gaan. De vraag is of de
afwerking hier ooit is klaar gekomen gezien het gemaakte hout en
de steen die in 1793 aan de koper
behoorde. De verrassing op deze

1) Zie voor verdere gegevens over Bernardus Blok:
a . Drs. H.W. Saaltink. Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn van de heer dr.
T Velius.
Uitgave bij het 75-jarige bestaan van
de Vereniging Oud Hoorn in 1992, de
pagina's 212, 220, 223 en 22ï.
b. H.W. Saaltink. Bernardus Blok, een rebelse regent. Holland. Regionaal historisch tijdschrift. 19de Jaargang
nummer 4/5. Oktober 1987, pag. 233245.
2) R. Meischke. De vernieuwing van Rhijnhof en de architect Joh.a n Samuel Creutz.
Leids Jaarboekje 5 1 (1959) pag. 105-124.
3) Mr. J.H. Van clen Hoek Ostende. Een baggermolen met hellend scheprad. Maandblad Amstelodarnurn 50ste jaargang
1963, pag. 162-164.
4) Zie voor een uitgebreide oeuvre catalogus: C.C.C. Quartes van Ufford. Catalogus
van overwegend Amsterdamse architectuur- en decoratieon twerpen uit cle achttiende eeuw. Proefschrift Utrecllt 1972.
5) a. Tuyngezigten en blomkamers. Nederlandse ontwerpen voor behangsels
1777-1826 uit het bezit van het Westfries museum te Hoorn.
Haags gemeentemuseum 3/6-7/8 '72.
b. Ruud Spruit. Antiek Design. Hoornse
behangselontwerpen. Uitgave van de
Stichting Vrienden van het Westfries
museum (tentoonstelling 16 nov.
1991 tot13 jan. 1992).
6) a. Th.11. Lunslngh Scheurleer, C. Willemijn fock en A.J. van Dissel. Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel lVa Leiden 1989, pag.
111en131.
b. Gemke W.M. Jager en C. Willemijn
fock. Italiaans stucwerk in Den Haag
en Leiden 1700-1800.
Stichting Leids Kunsthistorisch Jaarboek. Delftsche Uitgevers Maatschappij B.V. 1984, pag. 82 en 83.
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Allochtonen in het
Hoorns verleden

H. W. Saaltink

Tentoonstelling Westfries Museum: Werken over de grens.
Een tentoonstelling in Hoorn over
hannekemaaiers, stoffenpoepen,
teuten, haringvissers, walvisvaarders, mao·ozen, linnenbleeksters
en nog a llerlei soorten volk, die
tussen 1600 en het midden van deze eeuw vanuit Duitsland naar
Holland en dus ook naar Hoorn
kwamen. Ze maakten te voet of
per schip een lange reis om hier
een aanvulling op de karige verdiensten ginds te vinden of om
hier een nieuw bestaan op te bouwen. Mensen die lang in de scha·
duw van de geschiedenis zijn gebleven. De tentoonstelling is een
coproduktie van twee Nederlandse en twee Duitse musea. Het
Drents Museum in Assen, het Museumdorf Cloppenburg (Dld), het
Westfries Museum en het Emslandmuseum in Lingen (Dld). De expositie is van 9 oktober 1993 t/m 9 januari 1994 in Hoorn te zien. Aanleiding was het wegvallen van de
grenzen tussen de landen van Europese Gemeenschap aan het begin van dit jaar.

Het is al langere tijd bij verschillende historici bekend, dat Nederland
in het verleden in groten getale buitenlandse arbeiders heeft aangetrokken. Dat was zo ruwweg tussen
1600 en het midden van de 19e
eeuw. De meerderheid van deze
vreemdelingen werd gevormd door
Duitsers. Waardoor?
In de l 7e en 18e eeuw was Nederland een relatief welvarend land.
Die welvaart liep in de 18e eeuw wel
iets terug maar stak toch nog
steeds in gunstige zin af bij de buurlanden. En welvaart trekt mensen
aan, zowel toen als nu. Bovendien
was men hier een stuk toleranter
dan over de grens. Er bestond weliswaar geen vrijheid van godsdienstuitoefening, maar men werd
ook niet omwille van zijn geloof vervolgd. Een andere factor die bij de
immigratie van buitenlandse arbeiders meespeelde was het grote tekort aan arbeidskrachten in de
scheepvaart, handel, nijverheid en
in het militaire apparaat. Maar dit
verklaart nog niet de komst van
juist de Duitsers. De genoemde factoren zouden evengoed kunnen gelden voor de bewoners van de Zuidelijke Nederlanden (België), Frank88

rijk of Engeland. Om een antwoord
op die vraag te vinden lijkt het zinnig eens te na te gaan hoe lang die
vreemdelingen hier bleven en wat
ze kwamen doen.
D1ie categorieën
Er kunnen drie categorieën onder
hen worden onderscheiden. Allereerst de seizoenarbeiders, die elk
jaar voor een paar weken of maanden hierheen kwamen, dan degenen
die hier meer jaren of hun hele
werkzame leven bleven, maar daarna toch naar hun land van herkomst terugkeerden en tenslotte de
mensen die zich hier metterwoon
vestigden.
De Duitsers vinden we vooral onder
de seizoenarbeiders. Onder degenen die hier jaren bleven of zich
permanent vestigden, zijn de landen van herkomst veel meer gespreid. De seizoenarbeiders, die elk
jaar naar Holland trokken, vormden
verreweg de omvangrijkste groep in het begin van de l 9e eeuw moeten het er jaarlijks 30.000 geweest
zijn - zo groot, dat zij in het totaal
ook het grootste aandeel hadden.
Lucassen, een onderzoeker die zich
vooral met de arbeidsmigratie in
het verleden heeft bezig gehouden 1,
stelt, dat een trekarbeiclsysteem
ontstaat wanneer een afstotingsgebied en een aantrekkingsgebied op

niet te grote afstand, d.w.z. minder
dan 300 km (een afstand die een gezonde man in een goede week kon
lopen), van elkaar lagen.
De Nederlandse kustprovincies met
veel veeteeltbedrijven vormden
zo'n aantrekkingsgebied. Daar bestond in de hooitijd een grote behoefte aan maaiers, die niet uit het
eigen arbeidspotentieel gerecruteerd konden worden. De zandgebieden in noordwest Duitsland hadden dan juist een overschot aan
mensen. Het gebied daar kende veel
kleine pachtboeren die tegen het
bestaansminimum aan leefden en
juist in de tijd van hooioogst weinig
om handen hadden. Streken waar
de overtollige arbeidskracht kon
worden gebruikt in huisindustrie
(textiel), kenden bijna geen trekarbeid.
Niet alleen als maaier
Niet alleen de Noordhollandse boeren betrokken hun werkkrachten uit
Duitsland, ook de haringvissers, de
walvisvaarders, de Haarlemse linnenblekerijen zochten elk jaar opnieuw seizoenarbeiders voor hun
bedrijf. Bij de walvisvaart ging het
om gespecialiseerde lieden, voor
wie behoorlijke lonen werden betaald. De werkrachten hiervoor
kwamen uit gebieden waar men
evenveel ervaring had met dit be-

Rondtrekkende kooplui op het Noordho//andse platteland. Kaarten van een onbekend spel.
Collectie Westfries Museum

drijf als in Holland. Dat waren de
voor de kust van Sleeswijk-Holstein
gelegen eilanden Sylt en föhr en het
beneden-Weser gebied. Vrouwen
konden alleen te werk worden gesteld in de Haarlemse linnenblekerijen of als dienstmeid in de grote
steden.
Staatse leger
Wie er niet tegen opzag voor langere tijd de band met het vaderland
door te snijden, kon dienst nemen
bij de YOC of het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Dit Staatse leger met een vredessterkte van ca 40.000 man betrok
ca. de helft van zijn personeel uit
het buitenland en ook hiervan
kwam meer dan de helft uit Duitsland. De meeste soldaten waren gelegerd langs de oost- en zuidgrens,
maar ook veel Hollandse steden
hadden een garnizoen. In Hoorn waren voor 1795 meestal twee compagnieën ruiterij ondergebracht.
De YOC
kampte
met
een
voortdurend tekort aan personeel.
Aanvankelijk had men de tekorten
nog kunnen aanvullen met bekwame zeelieden uit de noordduitse
kustgebieden en het Oostzeegebied.
In de loop van de 18e eeuw verslechterde de situatie, doordat er
een stagnatie optrad in de bevolkingsgroei en ook doordat de Compagnie steeds meer mensen nodig
had voor een steeds omvangrijker
taak. Een gevolg was de toeneming
van het aantal buitenlanders, niet
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Westfriese platteland sinds het einde van de 18e eeuw vrjwel geheel in
handen was van rondtrekkende
Duitse textielhandelaren, de z.g.
teuten. Ze vormden een door familiebanden verbonden groep, in
meerderheid katholiek en voor een
groot deel afkomstig uit Mettingen
in Westfalen. Bekende namen onder
hen zijn Brenninkmeijer, Huesmann,
Köster, Kuhlmann, Lampe, Stockmann, Telsemeijer en Voss. In het
tweede kwart gaan verschillende
van hen zich hier metterwoon vestigen, ook in steden als Hoorn. Omstreeks het midden van de eeuw
komt een nieuwe golf van jonge
Duitse ondernemers naar Nederland, aangelokt door het succes van
hun voorgangers. Nieuwe namen in
Hoorn zijn dan bijv. Welkers uit
Coesfeld en Brüggemann uit Neuenkirchen bij Rheine. Onder deze
tweede stroom zijn ook veel stucadoors, die uit Oldenburg afkomstig
waren. Voor wie nog wat namen wil:
Lückens, Naber, Ribeken en Wiese.
Bijzondere vermelding verdient
tenslotte de familie Utermöhlen
uit Nienburg. Heinrich Friedrich
August was de centrale figuur in het
Hoornse muziekleven rond 1870. Vader van een stel zeer begaafde kinderen die allen op één na Hoorn
verlieten.

alleen in de lagere maar ook in de
leidinggevende functies. Ook de
kwaliteit van het zeevolk ging in die
tijd snel achteruit.
Van de groep Duitsers die zich in
het verleden definitief in Hoorn gevestigd heeft, zijn uiteraard de
meeste sporen bewaard gebleven.
Volgens globale schattingen aan de
hand van de ondertrouwregisters,
die bij de archiefdienst bewaard
worden, moet in de 18e eeuw zeker
een derde van de Hoornse bevolking uit vreemdelingen hebben bestaan. Veel is nog niet over deze
mensen bekend maar de meerderheid van deze vreemdelingen werd
ongetwijfeld weer door Duitsers gevormd. Met het patentregister van
1806, waarin a lle ambachtslieden en
neringdoenden werden opgetekend,
krijgen we wat meer greep op de in
Duitsland geboren inwoners van
Hoorn. Ze blijken dan vooral tot de
handeldrijvende middenstand te
behoren: Brüning, Mühren en Telsemeijer (manufacturiers). Henning,
Heidenrijk en Switser (kruideniers),
Holstijn (handelaar in ijzer en tin),
Kaltenbach (handelaar in uiteenlopende artikelen als groente, fruit en
ijzerwaren, bovendien was hij varkendoder en vettewariër, d.w.z. handelaar in dierlijke vetten en kaarsen) en Zip (kleermaker).
Uit onderzoek van Liesje Schram
naar het voorkomen van Duitse immigranten in Noord-Holland is gebleken, dat de textielhandel op het

Noot
1) Jan Lucassen. Naar de kusten van de
Noordzee, trekarbeid in Europees perspec·
tie~ 1600·1900 (Gouda 1984).
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Oudste lid van Oud Hoorn overleden
In de laatste week van juli bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer J.H. Perwitz, in
verschillende opzichten een bijzonder lid van onze vereniging. Ik
wil dan ook graag een ogenblik
stilstaan bij het afscheid van iemand, in wiens leven het Hoorn
van voorheen altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen.

Jacobus Hendrikus Perwitz werd op
17 augustus 1894 in Hoorn geboren
als zoon van een onderstationschef.
Hij kwam uit een familie van spoormensen. Zijn grootvader was al als
spoorman van Duitsland naar Nederland gekomen en zelf zou hij zijn
leven lang de spoorwegen trouw
blijven. Hij groeide op op de bovenverdieping van het Hoornse stationsgebouw. Het emplacement was
zijn speelterrein. Ondanks een vaderlijke verbod werd er vaak meegereden op een rangeerlocomotief.
Dat waren in het stoomtijdperk van
die venijnig puffende machines.
Toch was hij ook volledig opgenomen in het Hoornse straatleven.
Balletjes trappen in de Ramen, totdat een geüniformeerde diender
verscheen die de bal in beslag nam
en een van de voetballers een half
uurtje meenam naar het bureau aan
de Rode Steen. Zijn familie hoorde
tot de middenstand en de jonge
Perwitz ging naar de 'le Burgerschool voor jongens' aan de Nieuwe
Noord, later de Ramen. Vlakbij lag
een katholieke school en de gevech-

,

,.

ten tussen de beide onderwijsinstellingen konden gewoon niet uitblijven. Misschien had die strijd iets
met sociale tegenstellingen te maken. De katholieken liepen merendeels op klompen, de burgerjongens droegen schoenen. In de gegeven omstandigheden waren de
klompendragers in het voordeel. Ze
hadden hun voetbeclekking snel van
de voet om er hun tegenstanders
mee op de kop te slaan.
De jonge Perwitz was ook naar de
burgerschool gestuurd, omdat alleen hier een voorbereiding werd
gegeven voor vervolgonderwijs. Die
voorbereiding bestond uit Franse
les vanaf het vierde leerjaar. Als de
zesde klas zonder problemen doorlopen was, waren er twee mogelijkheden. De Hogere Burgerschool
(HBS) aan de Muntstraat of een
voortzetting aan de burgerschool
zelf, drie vervolgklassen, vergelijkbaar met de tegenwoordige MAVO.
Dit zevende t/m negende leerjaar
leek op het middelbaar onderwijs,
omdat er les gegeven werd door
vakleraren in plaats van klasseleraren. In 1910 deed hij met goed gevolg eindexamen en besloot hij a lsnog naar de HBS te gaan. Daar heeft
hij maar een paar maanden gezeten,
want niet lang daarna kon hij een
aanstelling krijgen bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, een voorloper van de Nederlandse Spoorwegen. Hoeveel druk
er op hem is uitgeoefend om in het

-----~·.t;%... "'°\

voetspoor der vaderen te treden,
weten we niet. Vast staat, dat hij in
1911 als surnumerair, met een voorlopige aanstelling dus, begon in Alkmaar. Hij had Hoorn voorgoed verlaten. Via Haarlem, Zwolle en Breda
kwam hij op het hoofdkantoor in
Utrecht, waar hij 4 7 jaar later, in
1957 gepensioneerd werd als inspecteur bij de NS.
Wel Hoorn verlaten, maar niet Hoorn
vergeten. Hij werd een trouw lid die
regelmatig de jaarvergaderingen
van onze vereniging bezocht. Dat
ging door tot aan de jubileumbijeenkomst van het afgelopen jaar. En
meer dan dat. Tot zo'n tien jaar geleden kwam hij alleen per trein - hij
had als oud-werknemer van de NS
vrij reizen - zo nu en dan naar
Hoorn. Hij stommelde de trap van
mijn kantoor op en we praatten wat
over het Hoorn van rond de eeuwwisseling. Dan ging hij weer. Een
rondje maken'· door de stad om nog
wat jeugdherinneringen terug te
vinden.
De liefde voor de stad was een familiekwaal. Zijn zuster Anny, mevrouw
Rap-Perwitz, heeft me nogal wat fotomateriaal toegestuurd. Uit haar
verhalen begreep ik, dat de familie
Perwitz geen onbekende was in de
Hoornse gemeenschap aan het begin van deze eeuw.
Een voor mij bekende stem is er
niet meer. We zullen hem missen als
lid en als mens. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

t:i,
~

4 mei 1910. Leerlingen van de vervolgklassen van de Burgerschool voor jongens. Je links middelste rij J.H Perwitz
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H . W. Saaltink

Petra van Diemen

Gedempte Turtbaven 10,
nieuwbouw in historische straatwand

van schuiframen. Boven de ramen
is een halfsteens rollaag aangebracht. De gehele pui wordt afgesloten met een geprofileerde kroonlijst. Het dak heeft een afgeknot
schilddak, met opnieuw verbeterde
Hollandse Pan gedekt.
Eigenaren en bewoners
Tot ongeveer 1852 heeft de Gedempte Turfhaven 10 uit twee individuele woningen bestaan, de een
onder het kadastrale nummer 8599,
het ernaast gelegen perceel onder
8600.

8599

Op het eerste gezicht zou het pand Gedempte Turfhaven 10 uit de negentiende eeuw of zelfs eerder kunnen stammen. Zoals zo vaak blijkt bij
het bestuderen ervan: het betreft hier nieuwbouw. In 1979 besloot de
toenmalige eigenaar dat het bestaande huis niet in het straatbeeld paste
omdat het slechts uit één bouwlaag bestond. Met behulp van de gemeente Hoorn en de Rijksdienst voor Monumentenzorg werd toen een pand
gesloopt dat uiterlijk in de n egentiende eeuw ontworpen was. Er zijn
nog enkele fraaie tekeningen van aanwezig. Hoewel deze verwoesting
van een historisch pand betreurd kan worden, moet ook worden opgemerkt dat toch een fraaie eenheid met de straatwand is ontstaan.
Beschrijving
Gedempte Turfhaven 10 dateert aldus nogal verrassend uit het jaar
1979. De nieuwbouw bestaat uit
twee bouwlagen, uit baksteen in
kruissteenverband gemetseld. De
onderpui is een gemoderniseerde
winkelpui, waarbij de ingangspartij
geflankeerd wordt door twee etalage-winkelramen. Boven de reclame-

bakken zijn anderhalfsteens hanekammen (rechtopstaand metselverband) te zien. Duidelijk blijkt dat de
indeling van de onderpui drastisch
gewijzigd moet zijn. De asymmetrische indeling daterend uit 1979
werd namelijk in 1985 omgetoverd
in een symmetrische winkel-pui.
In de bovengevel zijn vier raamtraveën te onderscheiden, voorzien

De eerste gegevens over dit pand
dateren uit 1704, toen eigenaar Pieter Kolvemacker overleden moet
zijn. De gezamenlijke erfgenamen
verkopen hun .nieuw verworven eigendom bestaande uit een huis,
grond met een kamertje onder een
dak en een erfje er achter aan de
Turfhaven bij de Haentjessluis. Zij
ontvangen hiervoor het bedrag van
f 503,-. De nieuwe eigenaresse wordt
Bietertje Jacobs, de weduwe van
Pieter Kolvemacker. Zij kan na het
overlijden van haar echtgenoot
toch in het huis blijven wonen. De
laatste melding, dat zij in het pand
verbleef, dateert uit 1714.
In 1726 wordt aangegeven dat Jagtman de Sleper in het perceel woont,
in 1730 wordt diens vrouw Grietj e
Jagtman als bewoonster genoemd.
Deze Grietje, familienaam Andries,
verkoopt in 1739 als weduwe Jacob
Jagtman het pand aan Jan Leendertszn. Vreemd is het dan ook dat
in 1757 Jacob Jagtman nog als belending van het ernaast gelegen
pand genoemd wordt, kennelijk betreft het hier een zoon of een ander
familielid. Leendertszn. heeft niet
het gehele pand in zijn bezit, maar
moet dit delen met een andere aandeelhouder, Pieter Swerver.
Hoe de volgende eigenaren, omschreven als Claas van der Knokke,
J.A. Coningh en Adriaantje Hogeboom wed. J. Jagtman, precies in
het bezit gekomen zijn van een deel
van het huis is onduidelijk. Zij verkopen hun bezit in 1758 voor het
bedrag van f 82,- aan de schipper
Jan van der Camp. Het gaat dan om
een huis, grond en een kamertj e onder een dak.
Jan Jagtman blijkt in 1775 in het
pand te huizen, aangezien hij als belendend bewoner van het pand
91
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Tekening 1: Achtergevel aanbouw Gedempte Turfhaven JO

8600 genoemd wordt. Aangenomen
kan worden dat hij een (mede)eigenaar van het pand was.

Pieter Vijselaar
De verponding, daterend uit 1777,
geeft Pieter Vijselaar als eigenaar
op. Gegevens over de verkoop worden pas een jaar later officieel gegeven. Grietje Angelier, weduwe van
Willem Jager, samen met Jan Sweri ng, Hendrik Lammerts (in functie
als voogd over Jacob en Hendrik Ja-
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ger), alsmede Gerr it Jagtman uit
Enkhuizen, Jan van Kampen, Pieter
Vijselaar, Aagje en Kaatje Vijselaar
en Maritje Jans, weduwe van Willem
Krijnen, waarschijnlijk erfgenamen,
verkopen gezamenlijk hun deel van
het pand in 1778 aan Pieter Vijselaar.
Pieter Vijselaar was door zijn huwelijk met Trijntje Jachtman, waarschijnlijk aandeelhouder van het
pand geworden. Erg gelukkig blijkt

deze echtelijke verbinding niet te
zijn, aangezien in 1785 een scheiding wordt aangevraagd. Toch moeten de echtlieden als vrienden uit
elkaar zijn gegaan, aangezien een
'vriendelijk schikking tot verdeeling
van den boedel' 1 wordt voorgesteld.
Bij deze gelegenheid komt de zoon
in het bezit van het pand.
In de periode t ussen 1806 en 1830 is
Aagje Vijselaar eigenaresse van het
perceel. Aagje bewoonde haar pand
niet zelf, maar verhuurde het aan

Jacob en Maritje Lindeman (beiden
*1785).
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Jacob was kuiper van beroep. De
knecht Maarten Molenaar (* 1733)
woonde bij hen in. Deze blijkt vanaf
1835, evenals Jacob Lindeman, kuiper van beroep te zijn.
Na hen bewoonden de winkelier
Stephanus Fremeyer (*1816 +24-61860) en diens echtgenote Catharina Venverloo (*15-10-1817 +20-101884) met hun acht kinderen het
pand.
Aagje Vijzelaar verkoopt haar bezit
vóór het jaar 1851 aan Jannetje
Sweering. Deze draagt het pand in
1851 over aan Johannes Stephanus
Fremeijer en erfgenamen. Een jaar
later, in 1852, wordt het pand samengevoegd met het ernaast gelegen gedeelte.

B600
Voor dit gedeelte van het pand dateert de eerste informatie uit 1716,
wanneer de weduwe van Cornelis
Adriaanszn als bewoonster dan wel
als eigenaresse wordt genoemd.
Tien jaar later vindt de eerste geregistreerde verkoping plaats. Aafje
Adriaanszn, vermoedelijk de dochter van de weduwe Adriaanszn, en
zelf weduwe van Dirk Henclrikszn,
verkoopt het pand aan Aaltje Keetman, eveneens weduwe. Het bedrag
dat Aalt je hiervoor betaalt is f
250,-.

In het jaar 1739 worden Claas Graaf
en Isaak Adriaanszn als eigenaren
opgegeven, in 1752 heeft Claas de
Graaf het gehele perceel in eigendom.
De timmerman Claas Aclriaanszn de
Graaft is de universele erfgenaam
van zijn overleden huisvrouw Geertje Maartensdochter. Hij verkoopt
het pand in 1757 aan Jannetje
Edingh, meerderjarige dochter, die
het in 1775 overdoet aan Jan de
Graaf. Jan s terft in 1788. Hij laat een
drietal panden aan de Turfhaven na
aan zijn zuster Maritje de Graaf. Een
van deze panden is het hier besproken panel.
Maritje verkoopt haar eigendom in
1789, een jaar na het overlijden van
haar broer, aan Lambertus Kempe
c.s. Deze fungeert alleen als tussenpersoon, de werkelijke eigenaar
wordt Antje Schippers. Het bedrag
dat hiermee gemoeid was is f 450,-.
Dezelfde Lambertus Kempe verkoopt het pand in 1801 aan Jan
Kruisman, hoogstwaarschijnlijk uit
naam van Antje Schippers. Kruisman sterft rond 1809, daar in dit
jaar zijn weduwe als eigenaresse genoemd wordt. Wat in de daarop volgende periode gebeurde is niet geheel duidelijk, maar in 1830 blijkt

Tekening 2: Verandering 1927

Aagje Vijselaar het pand in ieder geval in eigendom te hebben. Overigens is wel een relatie aan te wijzen
tussen de families Kruisman en Vijselaar, aangezien zij in 1791 tevens
de Gedempte Turfhaven 2 in hun
bezit hadden gekregen. Jan Kruisman huwde a ls weduwnaar met Catharina Vijselaar. In haar testament,
opgemaakt na de dood van haar
echtgenoot, liet zij haar eigendommen na aan haar zuster Aagje Vijselaar en Trijntje Kruisman.2
In 1830 zijn de bewoners Jacob
Boots (* 1798), plotersknecht, diens
vrouw Grietje Maassen (* 1794) en
hun zoontje Andries (*1827).
De hieropvolgende periode is Maria
Brandewee (*24-12-1790 "!"23-4-1869
Kloppoort 5-239), weduwe van
J. van der Laak en werkster van beroep, de bewoonster van het pand.
Aagje Vijselaar verkoopt het pand
in een onbekend jaar aan Jacob
Kieltjes (*1778 Langedijk), die gehuwd was met Aagje Plaad Cl 779
Edam). Hij verkoopt het pand in
1851 aan Johannes Stephanus Fremeijer. Zoals uit de bespreking van
het pand dat ernaast gelegen is gebleken, voegt deze eigenaar de beide panden samen.
Vanaf 1852 worden de panden dus
blijkens het kadaster verenigd (de
huisnummers blijven tot het jaar

1889 echter apart). De toenmalige
eigenaar, J.S. Fremeijer (*1816 ·j·246-1860)
gebruikt zijn panden
meermalen als onderpand. Uit de
stukken die ten bate hiervan zijn
opgemaakt is de omvang van beide
percelen te achterhalen. Het pand
8599, omschreven als huis en erf, is
met 70 ellen het grootste van beide.
8600 is met een omvang van 24 allen aanzienlijk kleiner.
Fremeijer komt echter in zodanige
problemen dat hij in het jaar 1854
failliet verklaard wordt. In de inventaris wordt zijn eigendom beschreven als twee woningen onder een
dak, waarin de koopman Fremeijer
een winkel in manufacturen heeft.
Bovendien werpt de uitgebreide inventaris een goed licht op het bezit
van deze familie, voornamelijk bestaande uit huisraad en winkelwaren als stof en garen. Overigens
wordt alleen de inboedel geveild,
het pand blijft in het bezit van de familie. Waarschijnlijk levert de verkoop van de bezittingen in de vorm
van huisraad en dergelijke genoeg
op om de bestaande schulden af te
lossen.
J.S. Fremeijer was, zoals eerder
reeds vermeld, gehuwd met Catharina Venverloo (*5-10-18 17 '!"20-101884) die in 1869 als eigenaresse
vermeld wordt. In 1873 verkoopt zij
het panel aan slachter Antonius Jo93

hannes Kruisman ( *4-4-1826 n-81898), gehuwd met Maria Catharina
Agnes Mühren (*6-5-1839).
Kruisman is later hertrouwd, want
in 1913 blijkt zijn weduwe, Geertruida H.M. Spaapen, eerder weduwe
van Jan Kok, de eigenaresse van het
pand Gedempte Turfhaven 10 te zijn.
Uiteindelijk verkoopt Geer truida
Spaapen in 1934 aan slager Reinder
Groot en metselaar Jacob Jr. de
Jong.
Nu volgen de bewoners van het
pand Gedempte Turfhaven 10 in de
periode tussen 1850 en 1900. Hun
namen zijn alfabetisch geranschikt.
De weduwe Fremeijer, Catharina
Venverloo, winkelierster van beroep
heeft het pand bewoond. Behalve
vijf kinderen had zij vanaf 1869 een
inwonende zuster, Anna Maria
Venverloo (*21-11-1819 "1'1 9-8-1882).
Daarnaast woonde een tante, Johanna Sweering (*27-5-1803 "1"28-1-1874)
tot haar dood een jaartje bij hen in.
De veedrijver Johannes Jacobus
Freesen (*9-12-1849 n -6-1884) heeft
met zijn eerste vrouw Grietje Breg
(* 17-3-1849 Beemster "!"20-7-1877),
danwel met zijn tweede vrouw Betje
Smit (*27-1-1847 Texel) op de Gedempte Turfhaven 10 gewoond. De
levensomstandigheden van deze familie zijn waarschijnlijk niet erg
hoog geweest gezien het feit dat
van de vijf gebaarde kinderen er
slechts één nakomeling overleefde.
De weduwe van Johannes Hendricus Freesen (*1801) , Trijntje Kaptein (*12-10-1810 +16-8-1900) d ie het
beroep van werkster uitoefende,
had meer geluk: al haar zeven kinderen bleven in leven.
De kleermaker Frans ter Horst (*7-71800 t20-8-1875) woonde en stierf
op de Gedempte Turfhaven 10
(20 augustus 1875). Hij was gehuwd
geweest met Jannetje Mooij (* 14-111802 Medemblik), bij wie hij vijf kinderen kreeg. Jannet je vertrok na de
dood van haar echtgenoot op 21 oktober 1875 naar Amsterdam. Daarnaast woonde hun kleindochter,
Jannetje genaamd (*3-10-1864),
voor enige tijd bij hen in.
Evenals de Fremeijers woonde Antonius Johannes Kruisman (*4-41826 'j"7-8-1898) zelf in het pand dat
zijn eigendom was. Opmerkelijk is
dat vermeld wordt dat hij met zijn
vrouw Maria Catharina Agnes Mühren (*6-5-1839) het pand Gedempte
Turf haven 10 bewoonde , maar dat
hun kroost huisde in een perceel
verderop, Gedempte Turfhaven 50.
De reden hiervoor is on bekend.
Hun zoon Johannes Hermanus (*2711-1863) was varkensslager van beroep. Op 4 april 1894 huwde deze
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met Johanna Cornelia Maassen
(*23-3-1870). Met hun drie kinderen
hebben zij, evenals hun ouders, op
de Gedempte Turfhaven 10 gewoond. Zij vertrokken op 2 februari
1889 naar Haarlem.
De Duitser Joseph Lodcle (*26-121821 Hortma-Pruisen "j"16-4-1885)
was winkelier van beroep. Later
werd hij kramer. Een andere bewoner was Simo n Reek (*5-3-1848)
eveneens kramer van beroep. Deze
was op 13 mei 1870 in het huwelij k
getreden met Rensje Molenaar (*2 111-1849 Zaandam). Zij hadden vier
kinderen, van wie een meisje binnen het jaar overleed. Hun oudste
zoon, Adrianus (*25-2-1871) werd
op 24-jarige leeftijd opgenomen in
het krankzinnigengesticht te Loosduinen.
De laatst bekende bewoner was
horlogiebesteller Henricus Warnaar
(*12-7-1843 Opperdoes). Deze was
getrouwd met Elisabeth de Vries
(*2-11-1846 Bovenkarspel), van wie
hij zeven kinderen kreeg. Zij vertrokken op 22 juli 1876 naar Wieringen.
Geschiedenis
De eerst geregistreerde verandering
aan het pand dateert uit 1850. In dit
jaar worden het dak en een zijmuur
aan de oostzijde vernieuwd. De
rooimeesters van de stad Hoorn
hadden hun goedkeuring aan het
plan verleend.
De eigenaar van het pand in 1882,
A.J. Kruisman, wil de winkelruimte
ombouwen tot een slagerij, omdat
hij slachter en vleeshouwer van beroep is . Hij wil een spekslagerij in
het pand beginnen. Zijn verzoek
word t ingewilligd, waarbij de voorwaarde gesteld wordt dat geen bewaarplaats voor mest en afval mag
worden aangelegd in het pand. Bovendien moeten bloed en onreine
stoffen op een degelijke manier afgevoerd kunnen worden. Aardig is
dat bij de aanvraag een tekening is
gevoegd, vermoedelijk met de bestaande voorgevel en een nieuwe
plattegrondindeling. Het pand, zoals dat in 1882 te zien was, is een
eenvoudig woonhuis bestaande uit
één verdieping (zie tekening 1). De
deur met bovenlicht werd geflankeerd door twee ramen (vermoedelijk schuiframen). Boven de eenvoudig geprofil eerde kroonlijst is in het
midden een dakkapel met zijwangen
aangebracht. De preciese datering
van dit pand is nog niet vast te stellen, maar zou in ieder geval rond de
tweede helft van de negentiende
eeuw geplaa,tst kunnen worden.
De zoon van A.J. Kruisman, Johannes Hendricus komt in 1896 in het

bezit van zijn geboortehuis. De
nieuwe eigenaar wil een gedeeltelijke verbouwing doorvoeren, waardoor de winkel die in het pand gevestigd is tijdelijk verplaatst moet
worden. In eerste instantie was het
de bedoeling zo dicht mogelijk in de
buurt van de huidige winkelruimte
te blijven, met het oog op de vaste
klanten. Het lukt hem echter niet
een ruimte te vinden, zodat hij aan
de gemeente toestemm ing vraagt
een tijdelijke winkel naast het
Marktplein te mogen opslaan gedurende een periode van twee maanden. Hoewel de vergunning verleend wordt, ziet Johannes toch van
dit plan af. Zijn nieuwe idee is een
kelder te laten bouwen, waarvoor
twee kelderlichten in de voorgevel
nodig geacht worden. Er wordt
daarna niet langer vervangende
winkelruimte nodig geacht . Ook
voor dit ontwerp, waarbij onder de
twee ramen een kelderlicht aangebracht wordt, krijgt Kruisman toestemming.
In de periode liggende tussen 1900
en 1932 worden verschillende kleinere ingrepen uitgevoerd, die in het
kader van dit a rtikel buiten beschouwi ng kunnen blijven.
In 1927 wordt wederom een verbouwingsplan ingediend, ontworpen
door S.W. Langius (zie tekening 2).
De dakopbouw met in het midden
de dakkapel wordt intact gelaten.
De onderpui wordt echter gedecentraliseerd, waarbij de entree, aan de
oostzijde geplaatst, 1.20 meter teruggelegd wordt ten opzichte van
de rooilij n. De vergunning voor het
veranderen van de woongevel in
een winkelpui wordt verleend
(waarbij een pand van vóór 1882
dus ingrijpend en onherstelbaar gewijzigd werd), onder voorwaarde
dat:
'de verbouw moet geschieden
overeenkomstig de bij dezen beschikking behoorende door hen gewaarmerkte teekening, en onder
voorwaarde, dat de keldervensters
onder het winkelraam zoo geplaatst moet worden, dat de verdeeling in overeenkomst is met de
bovenverdeeling van het winkelraam, terwijl tevens de horizontale
banden over het midden moeten
doorlopen. 13

De ingreep hield samengevat in dat
van een woonhuis een winkelpand
gemaakt werd, een gevolg van functieverandering van het perceel.
Het huidige pand dateert uit 1974.
In opdracht van J. Groot en M.
Groot-Dame maakt het aannemersbedrijf N. Jorritsma een ontwerp
waarbij het bestaande uit één ver-

dieping bestaande pand vervangen
wordt door een nieuw geheel van
twee bouwlagen. Zonder rekening
te houden met de historische waarde van het pand (hoewel dus verbouwd in 1927) wordt een panel
ontworpen dat beter in de straatwand moest passen. Kennelijk bestaat de overige bebouwing allemaal uit twee bouwlagen en werkt
dit pand storend in het geheel. Ondanks de afwijkende factor in het
straatbeeld konden in de nieuwbouw de bebouwingsvoorschriften
naar huidige maatstaven opgelost
worden. De directeur van de Rijks-

dienst Monumentenzorg geeft dan
ook te kennen geen enkel bezwaar
te hebben tegen de voorgenomen
nieuwbouw, zodat de vergunning
tot sloop en herbouw afgegeven kan
worden.
Het nieuwe ontwerp laat op de begane grond een asymmetrische indeling zien. In 1979 is de onderpui
reeds aangepast, waarbij een automatische schuifdeur wordt aangebracht, geflankeerd door twee smalle winkelramen.

Tenslotte:
Voor de argeloze voorbijganger kan

Bijlage I
Eigenaren en bewoners
B599

1704:
1714:
1726:
1730:
1739:
1757:
1758:

1775:
1777:
1778:
1785:
1806:
1830:

Erfgenamen Pieter Kolvemacker
Koper: Bietertje Jacobs,
weduwe P. Kolvemacker
Weduwe P. Kolvemacker
Jagtman de Sleper
Grietje Jagtman
Grietje Jagtman, weduwe Jacob Jagtman
Koper: Jan Leendertszn
Pieter Swerver
Jacob Jagtman
Claas van der Knokke
J .A. Coningh
Adriaantje Hogeboom, weduwe J. Jagtman
Koper: Jan van der Camp, schipper
Jacob .Jagtman
Pieter Vijselaar
Grietje Angelier, weduwe Willem .Jager et.al.
Koper: Pieter Vijselaar
Pieter Vijselaar, timmerman
via scheiding ouders Jan Vijselaar en
Trijntje Jagtman
Aagje Vijselaar
Aagje Vijselaar

8600
1716:
1726:
1730:
1739:
1752:
1757:
1775:
1785:
1789:
1801:
1809:
1830:

Weduwe Cornelis Adriaanszn
Aafj e Adriaanszn, weduwe Dirk Hendriks
Koper: Aaltje Keetmans, weduwe
Aaltje Keetmans
Claas Graaf
Isaak Adriaanszn
Claas de Graaf
Claas Adriaanszn de Graaf q.q.
Koper: Jannetje Edingh
Jannetje Edingh
Koper: Jan de Graaf
.Jan de Graaf
Maritje de Graaf
Koper: Antje Schipper
Lambertus Kempe c.s.
Koper: Jan Kruisman
Weduwe Jan Kruisman
Aagje Vijselaar

Gedempte Turfhaven 10 heel wat
ouder toeschijnen dan het in werkelijkheid is. Toch kan gesteld worden
dat ondanks de vrij recente bouw
van het pand het zeker de moeite
van het behouden waard is door de
perfecte inpassing in het straatbeeld. De opdracht uit 1974 is dan
ook glansrij k tot uitvoer gebracht.

Noten
1) 1785 2640 (27-10).
2) Met dank aan H.W. Sweering.
3) 1927 Dos.nr. 24-LS.
1928 B&W-verslagen.

Bewoners:
1830:
Boots, Jacob x G. Maassen
Lindeman, M.
Lindeman, Jacob x M. Molenaar
1835-1850: Brandewee, Maria
Fremeijer, Stephanus x C. Venverloo
Molenaar, Maarten
1850-1900: Freesen, J.J. x G. Breg
Freesen, geboren Kaptein, Trijntje
Horst, Frans ter x J. Mooij
Kruisman, J.H. x J.C. Maassen
Lodde, .Joseph
Reek, Dirk Simon x R. Molenaar
Venverloo, C., weduwe Fremeijer
Warnaar, Henricus x E. de Vries
1912:
Kruisman, J.H.; slager
1920:
Kruisman, J.H.; varkensslagerij
1928:
Kruisman, J.H.;slager
1964:
Ebbelaar, B.M.

Eigenaren:
8599
1806:
onb.:
1851:
1852:
B600
1806:
onb.:
1851:
1869:

1873:
1897:
1934:

Aagje Vijselaar; winkelierster
Jannetj e Sweering
J.S. Fremeijer en erfgenamen
Vereniging met 8600
Aagje Vijselaar
Jacob Kieltjes; venter
J.S. Fremeijer en erfgenamen
Catharina Venverloo, weduwe J.S. Fremeij er;
winkelierster
Antonius J. Kruisman; s lagter
Geertruida H.M. Spaapen, weduwe Kruisman
Reinder Groot; slager
Jacob Jr. de Jong; metselaar

Bijlage II
Vernummeringen
Huisnummers
1730:
1806:
1830:
1835-1853:
1853-1889:
1889-1909:
1909-1992:

A (West)
5-281
6-58
6-66
5-198
5-231
10
10

B (Oost)
5-282
6-57
6-65
5-199
5-232
10
10

Kadaster
8599
B1465
B3394
B3516

8600
8 1465
83394
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Het l 7e en 18e eeuwse zeemanslied

Ben van Tartwijk

Aflevering 1
Over de Verenigde Oostindische
Compagnie is de laatste jaren in het
kader van diverse manifestaties
veel geschreven. Echter altijd op
een manier zoals wij er nu tegen
aan kijken. De mensen, die in de l 7e
en 18e eeuw hun rol speelden in de
VOC komen in de 20e eeuwse boeken, artikelen enz. niet aan het
woord. Toch hadden zij een verrassende kijk op de diverse aspecten
van hun tijd! In een reeks artikelen
wil ik aan de hand van authentiek
liedmateriaal de 17e/18e eeuwer
zelf aan het woord laten.
In de Nederlandse archieven uit die
tijd worden veel liedteksten bewaard en gekoesterd en die gaan
net als teksten van vandaag over
datgene wat de mensen bezighoudt:
• houden van,
•hoe kom ik aan m'n broodje,
• plezier en droefenis,
•leven en dood.
Een groot gedeelte van de liedteksten gaat over het zeemansleven en
alles wat daarmee samen hangt en
daarin komen bovengenoemde onderwerpen ook aan de orde. Ik zou
wat de zeemansliederen betreft de
volgende onderverdeling willen
aanbrengen.
a. Werving, reclameteksten.
b. Afscheid en vertrek en de daarbij behorende emotie, de achterblijvers.
c. De tocht zelf en de belevenissen
onderweg.
d. De aankomst op de bestemde
plek, het leven aldaar en de gedragingen van de bemanning
en/met de plaatselijke bevolking.
e. De afvaart naar huis, aankomst,
doen en laten op dat moment.
Overigens wil ik mij niet beperken
tot de liederen over de vaart op Indië. In een havenplaats als Hoorn
was wel wat meer te doen. Er voeren ook schepen uit naar de Oostzee, de Middellandse Zee, Engeland,
Frankrijk, Afrika, Noord- en ZuidAmerika en de Noordelijke IJszee.
In allerlei zeemansliederen wordt
op een uurdigc 111 a 11ic 1· over hel
doen en laten van de zeelui verhaald en komen de bijbehorende
emoties naar voren. Er is voldoende
materiaal voorhanden. Bovendien
zijn de teksten boeiend genoeg om
er kennis van te nemen. Om een en
ander zo zuiver mogelijk te kunnen
doen, zullen de teksten ongekuisd
en ongecensureerd geplaatst worden.
In het eerste lied gaat het om een
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man, die armoede lijdt en daarom
besluit dienst te nemen bij de Verenigde Oostindische Compagnie.
Uit de tekst blijkt, dat het in de l 7e,
de gouden eeuw, niet overal goud
was, wat er blonk. Ook komt in dit
lied vooral het wervende karakter
en het idealiseren van de Oostindiëvaart naar voren. We lezen niets
over schipbreuk, zeerovers, voedsel- en watergebrek, ziekten, windstilten. Nee, alles is rozegeur en maneschijn. Een mensenverslindend
bedrijf als de VOC moest natuurlijk
wel reclame maken om aan bemanning te komen. En als het met reclame niet lukte, werden grovere mid-

delen uit de kast gehaald. Er werden gastarbeiders uit Duitsland geronseld of de z.g. zielverkopers
(ronselaars) die werkten in sloppen
en stegen en in de daarbij behorende kroegen gingen in eigen land aan
het werk.
Hieronder volgt nu het eerste zeemanslied.
Ter verklaring het volgende:
Kalis = armoedzaaier
Oosters= vaart op de Oostzee
Turck = bewoners van Noord-Afrika
trommel = tamboer ging door de
stad als signaal voor inscheping.
voys = wijs

CALISLIEDT
voys: 0, Heyligh saligh Betlehem.
Al is het nu een slechte tijt!
een Kalis weet niet veel te winnen:
en 't geen men heeft dat raeckt men Quijt,
beha/ven radeloose sinnen.
Wel eertijds in mijn jonge fleur
was ik een hertjen sonder sorgen:
maer nu is 't menigmael getreur;
want Truybuur wil niet langer borgen.
Waer ick alleen, ten was geen noodt;
maer w~if en kind'ren mij beswaren:
mijn ambacht is soo goed als doodt,
niet beter dan om weer te varen.
Nae Vrancrijcl? is de huur te min,
en Oosters uyt kan 't weynigh wesen:
de straet woud ick wel garen in,
behoefd' men rUet den Turck tevreesen.
Oost-Indien houd'ick lief en weert,
het wort van menighman gepresen,·
want als het goet hier is verteert,
soo kan men gaer noch Jonker wesen.

0, rêjck en wijt vermaerde strandt,
wie kan u staet en schat ontbinden?
want is 'er een luy-lekker-landt,
dat sa/ men in Oost-lndjen vinden.
Mijn pack en sack is al gereet,
ick meen wel haast van hier te scheyden;
en is 'er nnrh een !erker beet,
die mach ll em oocl?. in tijts bereyden.

'

De trommel slaet, mae!U u gereed,
het is een reys voor weynigh jaren,
al wie met de gekroonde vreed'
nae 't rijck van ./acketra wil varen .
Adieu, mijn wêjf en kind'ren al,
ick gae om een goe buyt te halen,
als ick weer bij u koom, dan sa/
ick alle man met goud betalen.

Fraaie aanwinst Westfries Museum
Vanaf de dag dat een conservator
van het Westfries Museum aan de
wieg stond van Oud Hoorn, bestaat er tussen de beide instellingen een uitstekende verhouding
die zich in de loop van de tijd tot
een soort symbiose heeft ontwikkeld. De meesten van onze leden
weten waarschijnlijk niet, dat Oud
Hoorn reeds lang enkele van zijn
roerende bezittingen aan het museum in bruikleen heeft gegeven.
Daartoe behoort een tableau van
vier vroeg 17e-eeuwse tegels
afkomstig uit het pand Breed 12.
Toen onlangs een van deze tegels
verloren ging, was Oud Hoorn bereid dit verlies goed te maken
door een fraaie 18e-eeuwse glazen
bokaal aan te kopen en deze aan
het museum in bruikleen te geven.

loos, zeer helder kristalglas vervaardigd. Sinds Ravenscroft omstreeks 1688 erin geslaagd was uit
zand, potas (kaliumcarbonaat) en
loodoxide kristal te vervaardigen
had Engeland bij de vervaardiging
van deze zeer begeerde glassoort
zonder meer de leiding genomen.
Kristalglas werd in enorme hoeveelheden naar de Nederlanden geëxporteerd. De Engelsen hadden het
voordeel van de aanwezigheid van
steenkool, waarmee de glasovens
gestookt werden, en van het noodzakelijke zuivere zand. In Nederland
werd nog algemeen turf als industriebrandstof gebruikt, terwijl het
hier vervaardigde glas door de on-

Henk Saaltink

zuiverheden in het zand altijd een
wat groenige of gelige kleur bleef
houden. Wel werd bijna al het uit
Engeland ingevoerde glas in Nederland versierd. Dat is in ons geval in
radgravure techniek gebeurd, waarbij een deel van het glasoppervlak
met een snel draaiend wieltje weer
dof gemaakt wordt. De geslepen
vlakken op de onderzijde van de
kelk en op het been moeten het materiaal waaruit het glas is vervaardigd nog meer op het zeer kostbare,
natuurlijke bergkristal doen lijken.
Het in facetten slijpen was in de
tweede helft van de 18e eeuw in de
mode, zodat hiermee de tijd van
ontstaan bepaald is.

Walvisglas
Het museum is zeer verheugd met
deze aanwinst. Natuurlijk omdat
het een bewijs is voor de goede verstandhouding tussen twee organisaties die op het historische vlak actief zijn, maar ook omdat het hier
een interessante aanwinst betreft.
Het glas is namelijk gewijd aan de
eertijds ook in Hoorn belangrijke
walvisvaart, zoals blijkt uit de afbeelding van onder meer een walvis
op de kelk en de tekst De Swarte
Beer een Groenlants Vaerder.
De bokaal is een herinneringsglas,
een siervoorwerp, dus niet gebruikt
voor het nuttigen van wijn of andere geestrijke dranken. Het glas zelf
is 20 cm hoog, daarop past een 10
cm hoge deksel. De voorstelling op
de kelk is gemaakt naar een ets van
Reinier Nooms, genaamd Zeeman 1•
Te zien zijn een driemaster, een kleiner zeilschip en twee roeiboten met
een geharpoeneerde walvis voor
een eiland met bomen(!) Daarboven
de eerder genoemde tekst. De mogelijkheid bestaat, dat het hier om
een Hoornse walvisvaarder gaat. 2
Het schip op de ets van Nooms
voert namelijk in de grote mast in
ieder geval een vlag die grote overêenkomst ve rtoont 1net de Hö0rr1se.
Op het deksel is nog een bloemtak
afgebeeld. Het been is zoals ook bij
edelstenen de gewoonte was, in
facetten geslepen.
Engels glas
Het glas zal waarschijnlijk gelet op
de kleur en de vorm in het derde
kwart van de 18e eeuw in Engeland
geblazen zijn. De bokaal is uit kleur-

J. Glas met walvisvaarder
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vaart waren de Zaanstreek
met Jisp en De Rijp, de kleine steden van het Noorderkwartier waaronder Hoorn
en de kuststreek vanaf Monster tot Huisduinen. ln
Hoorn betekende, in tegenstelling tot de andere plaatsen de walvisvaart in het
midden van de 18e eeuw al
niet veel meer. In 1740 toen
er enkle schepen met walvissen, naar de stad terugkeerden was er al geen traankokerij meer aanwezig. In 1777
heeft de Vaderlandsche
Maatschappij nog een walvisvaarder
uitgezonden,
maar deze onderneming was
geen succes 4 •

2. Gravure van R.Nooms, waarnaar de afbeelding op het glas gemaaht is.

Noordse Compagnie
De naam Groenlandsvaarder verwijst op zichzelf ook al naar de walvisvangst. Dit waren schepen die
zich in de poolzeeën rondom
Groenland bezig hielden met de
walvisvaart 3. Dit gebeurde in Holland vanaf het begin van de 17e
eeuw. De walvissen werden vooral
gevangen om het traan, dat uit het
spek gekookt werd. Dit traan werd
gebruikt als lampolie voor de bereiding van zeep en als goedkope
spijsolie. De baarden vonden als
baleinen een uitgebreide toepassing. Aanvankelijk was de walvisvaart een monopolie van de Noordse Compagnie, een organisatie met
kamers in de belangrijkste steden
met walvisvaart. De Hoornse kamer
van deze compagnie zetelde in de
Hoofdtoren. De in 1614 opgerichte
Noordse Compagnie heeft geen lang
leven gekend. Toen bleek dat de
walvisvaart zich tot een lucratief
bedrijf ontwikkelde, richtten steeds
meer steden het verzoek tot de Staten Generaal ook een aandeel te
mogen hebben in het monopolie.
Dat stuitte op weerstand van de kamers die reeds deel uitmaakten van
de compagnie. Zij vreesden dat uitbreiding van de organisatie een vermindering van hun winsten zou betekenen. De oppositie werd echter
te groot, zodat in 1642 het octrooi
van de compagnie niet langer verlengd werd. De vangst werd een
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zaak van particuliere ondernemers.
Organisatievorm werd de partenrederij, waarbij het benodigde geld
door een groep aandeelhouders bijeengebracht en door een boekhouder beheerd werd.
Van Spitsbergen naar Groenland
De Noordse Compagnie jaagde in
het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan rondom Spitsbergen
en Jan Mayeneiland. De gevangen
vissen werden naar Spitsbergen gesleept. Aan land werden ze van het
spek ontdaan, dat daarna in speciaal voor dit doel gebouwde ovens
werd gekookt. Het traan werd volgens een speciale verdeelsleutel onder de kamers verdeeld. De jachtdruk verdreef de walvissen uit de
wateren rond Spitsbergen en de
vangst verplaatste zich naar het
drijfijs tussen Spitsbergen en Groenland. Voor deze ijsvisserij waren
meer solide en dus duurdere schepen nodig. Bij deze visserij werd de
walvis op zee van zijn spek ontdaan
en door de de schepen in tonnen
naar de thuishaven gebracht waar
het tot traan verwerkt werd. De z.g.
baaivisserij rondom Spitsbergen
was in het laatste kwart van de l 7e
eeuw verdwenen. In het tweede
kwart van de 18e eeuw kwam ook
de minder gevaarlijke vangst in
Straat Davis tussen Groenland en
Canada op.
Belangrijkste gebieden met walvis-

Belangrijke bedrijfstak
Het glas past bijzonder goed
bij de kleine verzameling
voorwerpen die reeds in het
museum aanwezig zijn, waaronder de uit de Hoofdtoren
afkomstige brandkast en een
schoorsteenfries met de gesneden voorstelling van een
walvisvangst en het afspekken van een walvis. Het is nu
mogelijk deze voor Hoorn zo belangrijke bedrijfstak wat beter naar
voren te brengen
Tot slot kan men zich afvragen,
waarom de graveur een l 7e eeuwse
voorstelling van een walvisvaarder
heeft gekozen voor een glas dat aan
het eind van de 18e eeuw is vervaardigd. Mogelijk gaat het hier als
bij de Yaderlandsche Maatschappij
om een poging een essentieel geachte bedrijfstak weer tot leven te
prengen.

Noten

2

3

Reinier Nooms (ca. 1623 Amsterdam1667). Hij signeert zijn werk als Reinier
Zeeman, daarom ook Reinier Zeeman genoemd. Zeeschilder en graveur. Hij vervaard igde een reeks etsen van zeeschepen.
Marie Simon Thomas, Onze !Jslandvaarders in de /7e en 18e eeuw (Amsterdam
1935) 71, noemt een Hoornse walvisvaarder van die naam, die echter niet uniek
is.
Voor gegevens over de walvisvaart is gebruik gemaakt van C. de Jong, Geschiede·
nis van de oude Nederlandse walvisvaart
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(Pretoria 1972)
Vervolg op de Chronyk van de stad
Hoorn door de heer Dr. T. Velius (Hoorn
1992) 73, 164, 167, 172, 178

Cornelis Cort, internationale
befaantde graveur uit Hoorn
De belangrijkste kunstenaar die
Hoorn in de l 6de eeuw heeft
voortgebracht is ongetwijfeld Cornelis Cort geweest (afb. 1). Met
zijn gravures naar schilderijen van
Italiaanse meesters en het gegeven
dat hij met Titiaan heeft gewerkt,
verwierf hij internationale roem
en erkenning.
Antwerpen 1552-1565
Over de beginjaren van Cort is nauwelijks meer bekend dan dat hij in
1533 is geborenC1). Het zal hem snel
duidelijk zijn geworden dat hij als
talentvol tekenaar niet in een kleine
stad als Hoorn moest blijven. In het
jaar 1552 vinden we hem dan ook in
Antwerpen in het atelier van Hieronymus Cock. Cock was etser en
graveur, maar had naam gemaakt
als uitgever van prenten naar het
werk van de Italiaanse meesters uit
de Renaissance.
De Nederlandse graveurs waren
veelal genoodzaakt naar tekeningen
van schilderijen te werken. Zo voltooide Cort voor zijn vertrek naar
Italië een serie van 10 gravures met
scènes uit het leven van Hercules
(afb. 2) gebaseerd op tekeningen
van Simon .Jansz. Kies. De schilderijen waren door Kies' leermeester
Frans Floris vervaardigd in opdracht van hertog Albrecht van Beieren.
De 12 werken en de nevenwerken
van Hercules behoorden tot de populairste thema's uit de 16de eeuw.
Inhoudelijk werd de strijd tussen
goed en kwaad verbeeld, waarbij
Hercules in schier uitzichtloze situaties de overwinning wist te behalen. Formeel waren de verhalen van
Hercules bijzonder geschikt om de
klassieke en daarmee de ideale
menselijke figuur te verbeelden.
Voor de figuur van Hercules lijkt
ook meermalen hetzelfde klassieke
beeldhouwwerk model te hebben
gestaan. De prenten werden vrijwel
zonder veranderingen vier keer uitgegevenC2). Voor de eerste maal in
1563 door Hieronymus Cock en na
1582 door Hendrik Goltzius, die de
koperplaten van de weduwe Cock
had gekocht.
Gewoonlijk werden gravures voor
de handel vervaardigd in opdracht
van een uitgever. Op de prenten

kunnen we daarom ook meerdere
namen vinden: de naam van de oorspronkelijke tekenaar of schilder, de
naam van de tekenaar die het werk
had gekopieerd, de naam van de
graveur en de naam van de uitgever.
Creativiteit of het ontwikkelen van
een eigen stijl was op een groot grafisch atelier van ondergeschikt belang. Een grote uitgever als Cock
was alleen gebaat bij een constante
kwaliteit en produktieC3>. Voor een
talentvol graveur als Cornelis Cort
moet deze situatie uiteindelijk onhoudbaar zijn geweest. Na 13 jaar
gewerkt te hebben in het atelier van
Cock trok hij in 1565 naar Italië.

John R. Brozius

Venetië 1565-1566
Wellicht op voorspraak van Dominique LampsoniusC4), die veel contacten onderhield met eigentijdse kun-

stenaars, kon Cort zijn intrek nemen in het huis van Titiaan in Venetië. In dienst van Titiaan heeft hij
een 15-tal gravures vervaardigd.
Een fraai voorbeeld is de prent Aanbidding van de Heilige Drieëenheid
uit 1566 (afb. 3). Het is ontleend
aan het gelijknamige altaarstuk dat
Titiaan in 1551 in opdracht van Karel V schilderdeCS)_
Cort heeft het werk zelf niet kunnen
zien en moet naar een tekening van
Titiaan hebben gewerkt.

Afb. 1 Hans Speckaert; Cornelis Cort (ca. J.578). Wenen, Kunsthistorisches Museum
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Afb. 2 Cornelis Cort naar Frans Floris, Hercules en de leeuw van Nemea (1563). Hoorn, Westtries Museum

Het is merkwaardig dat de 78-jarige
Titiaan pas in 1566 het privilege bezat prenten naar zijn werk uit te geven. Op enkele prenten uit 1565 ontbreekt het toevoegsel 'cum privilegio'. Titiaan zal daarom al enkele
ontwerpen voor gravures hebben
gemaakt voor hij het privilege bezat.
Voordien had Titiaan enkele houtsnedes uitgegeven, waarvoor geen
toestemming noodzakelijk was.
Hoewel deze houtsnedes thans zeer
gezocht zijn, was Titiaan waarschijnlijk niet erg tevreden met het
resultaat. De houtsnede is net als
de gravure in beginsel een lijnprncédé. IJe losse en vrije graveer·
stijl van Cort met fijn gearceerde
schaduwpartijen bleek echter goed
geschikt het clair-obscur en het
schilderachtige van de Venetiaanse
schildersschool weer te geven. Ongetwijfeld werd Cort daarom in het
begin van de jaren 70 opnieuw door
Titiaan gevraagd een aantal gravures te maken.
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Rome 1566-1578
Na zijn oponthoud in Venetië vestigde Cort zich eind 1566 in Rome.
Hier kwam hij in contact met zijn
landgenoten en vakbroeders die
zich onder de naam 'Bentvueghels'
in een soort gilde hadden verenigd.
Zoals elk nieuw lid kreeg Cort een
bijnaam. In zijn geval 'wipsgoy'
(wipsgauw) hetgeen waarschijnlijk
betekent dat hij zijn borreltjes snel
achterover sloeg of snel dronken
was.

Zijn belangrijkste gravures maakte
Cort naar het werk van Freclerico
Zuccari en Giulio Clovio, de beroemdste schilders van Home van
dat moment. Voor de uitgever en
kunsthandelaar Anthonius Lafrery
graveerde Cort De Transfiguratie
van RafaëlC6)(afb. 4). Het altaarstuk
werd tussen 1517 en 1521 geschilderd en bevond zich in de San Pietro te Rome. Cort was in 1573 de eerste die dit beroemde werk graveerde. Zowel de stijl als het formaat
van de prent herinnert aan zijn Aan-

bidding van de Heilige Drieëenheid
uit 1566.
Tijdens zijn verblijf in Rome heeft
Cort nauw samengewerkt met Hans
Speckaert, Anthony van Santfort en
Conrad Bloc. Door de grote invloed
van Cort op zijn vakgenoten en de
graveerkunst in Rome is wel gesuggereerd dat hij hier een eigen atelier
of uitgeverij bezat. Hiervoor zijn tot
dusver geen directe aanwijzingen
gevonden<7) . Cort stierf in 1578,
maar zijn sti jl van graveren zou tot
ver na zijn dood zowel in Italië als
de Nederlanden toonaangevend blijven.
!Je wtHtrderlng voor de prentkunst
nam in de l 9de eeuw sterk af. Het
idee van de individueel scheppende
kunstenaar vond men niet verwezenlijkt in de 16de eeuwse graveurs.
Grote prenten werden werden denigrerend vergeleken met beddespreien. Thans wordt onderkend dat
door vele anoniem gebleven graveurs de kunst van de Renaissance
in heel Europa bekend is geworden

2)
3)

4)

5)
6)
7)

1536, die in 't plaetsnijden niemandt van
de voornaemste Constenaers besweeck,
en in kloeckheyd t van sneede misschien
zijns gelycken noch heden niet ghehad t
heeft.' D. Velius, Chronik van Hoorn."
(2de editie 1617), p.356. In de eerste editie van 1604 werd Cort niet genoemd.
J.C.J. Bierens de Haan, op.cit.(noot 1),
cat.nrs. 172-181.
D. Welling, 'Prenten uit het huis In de
Vier Winden', Tableau 10(1988), jrg.4,
pp.69-71. Het artikel werd gepubliceerd
naar aanleiding van de tentoonstelling
De prentenuitgeverij van Hieronymus
Cock in 1988 geho uden in het Museum
Boymans-Van Beuningen.
Er is correspondentie bewaard gebleven
tussen Lampsonius en Titiaan waarin de
eerste zijn dank uitspreekt voor de toegezonden prenten van Cort. J.C.J. Bierens de Haan, op.cit.(noot l) , p.229-230.
Lampsonius begeleidde kardinaal Reginald Pole op zijn reis naar Italië. Tijdens
deze reis legde hij contacten met Titiaan,
de schilder en kunstenaarsbiograaf Vasari en de gebroeders Zuccari in Rome.
J.C.J. Bierens de Haan, op.cit.(noot 1),
cat.nr. 111.
Ibid" cat.nr. 63.
Ibid., p.21.

Afb. 3 Cornelis Cort naar Titiaan, Aanbidding van de Heilige Drieëenheid (1566). Hoorn,
Westfries Museum

en dat enkele van hen op hun eigen
artistieke merites moeten worden
beoordeeld.
Dankzij enkele 19de eeuwse verzamelaars zijn talloze belangrijke
prenten bewaard gebleven. Het
Westfries Museum is in dit verband
veel dank verschuldigd aan wijlen
de heer De Vicq-Carbasius die via
zijn vrouw aan het museum een omvangrijke prentencollectie legateerde. Als kleine hommage aan de graveur en zijn verzamelaar is een aantal van hun prenten voor een kleine
expositie bijeengebracht.

Noten
1) Een gravure van Cort De Kroning van de
Heilige Maagd uit 1676 naar een werk
van Frederico Zuccari is eigenhandig gemerkt 'C. Cort van Hooren in Hollant
ghern.'. J.C.J. Bierens de Haan, L'oeuvre
grave de Cornelis Cort, graveur Hollandais 1533-1578, cat.nr. 110.
Het geboortejaar 1533 is afgeleid van de
inscriptie op een medaille met zijn portret door Conrad Bloc. Volgens de inscriptie is hij eind 1575 op 52-jarige leeftijd afgebeeld.
In Velius kroniek werd abusievelijk vermeld dat hij in 1536 was geboren: 'Daer
zijn oock tot noch geen uytnemende van
Hoorn tot mijner kennisse gekomen, anders als Cornelio Cort geboren 't Jaer

Afb. 4 Cornelis Cort naar Rafaël, De 1i-ansfiguratie (JS73). Room, Westfries Museum
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Men vraagt ons

H. W. Saaltink

Mijn noodkreet in het vorige nummer veroorzaakte een vloed van ingezonden foto's. Er moet inderdaad ijverig gezocht zijn in oude schoenendozen en fotoalbums. Er kwam zoveel nieuw materiaal binnen, dat ik helaas
een deel moet laten liggen tot een van de volgende nummers. Het aantal lezers dat me lieten weten iemand
herkend te hebben op de geplaatste foto's stak bovendien zeer gunstig af tegen wat ik gewend was. We kunnen dus gewoon verder gaan.

Nieuwe oogst
Onze voorzitter gaf me een van de
albums ter inzage die de heer AItorffer aan de vereniging schonk.
Behalve veel topografisch materiaal
bevat deze band een aantal interessante groepsfoto's, die ik graag in
een volgend nummer wil opnemen.
Van mevr. J. van Viegen-v.d. Zei uit
Zaandam ontving ik nog een correctie bij het onderschrift van een in
het december-nummer van 1991 geplaatste foto. Door een slordigheid
onzerzijds is deze brief te lang bij
de redactie blijven liggen. Onze excuses hiervoor. Mevr. De Rooy van
het West voegde nog een aantal foto's toe aan de partij die ik al eerder
van haar ontvangen had. Bovendien
zei ze de opname van de kaasdragers en de kaashandelaars voor de
Waag Gaargang 1992, blz. 119) aan
Oud Hoorn te willen schenken. We
zijn erg blij met deze foto, die zich
nog in het oude oorspronkelijke
passepartout bevindt.
Mevr. A.Rusting-Van Dok gaf me de
namen van de meeste personen bij
het groepsportret van het personeel van het bedrijf Trio aan de
Modderbakken Grg. 1992, blz 169).
Ook ontving ik van haar ter plaatsing het portret van Maxi, geen viervoeter maar de auto van de familie
van Dok waarvan sprake was in het
artikel over Ariën van Dok Grg. 1992
blz. 113 t/m 115).

1. Personeel Trio
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2. Typografen-elftal

Van mevr. Van Rossum-De Boer ontving de redactie een paar fraaie oude foto's met kegelende en dinerende burgerheren. De heer J. Zuiker
van de Tweeboomlaan gaf me twee
foto's met een zeer groot aantal
echte Hoornse figuren.
Ik kreeg deze keer schoolfoto's van
Petra Rhodens-cle Ridder uit de Rotiusstraat, mevr. C. Opmeer, de heer
C. Hellingman te Hoorn en de heer
A. Bolte uit Rotterdam. Informatie
over reeds eerder geplaatste foto's
gaven nog mevr. Haring-Dijkman, de
heer Kaltenbach, de heer C. Kleijpoel uit Zwaag, mevr. Kroonen-

burg, de heer L. Roodzant, de hee r
.J. de Rooy van de Willemsweg,

mevr. M. Sneeboer-Bakker, mevr.
Wassenaar-Buysman, en de heren
H. Welkers en Giel van der Zei. Al
deze inzenders en informanten hartelijk dank.

Bedrijf TRIO een
wilde voetbalclub
De namen van de personeelsleden
van Trio op de jubileumfoto van dit
bedrijf (1992, blz. 169, zie foto 1)
kreeg ik van mevr. A. Rusting-van
Dok en van mevr. M. Sneeboer-Bakker. Op de achterste rij v.l.n.r. de heren A. v. Hinte, .J. v. Hinte, wonende
op het Gerritsland, Op de Kelder en
Van Westen, cle dames Jeane de Wit,
Corry de Wit, Ans Kuyn, de heer
Steltenpool, mevr. Steltenpool, de
heer Pauw, een onbekende. Op de
middelste rij beginnen we met de
heer in het grijze pak, genaamd Singer, dan de echtgenotes van resp.
A. v. Hinte, J. v. Hinte, Op de Kelder
5 en Van Westen, mevr. Veer van de
Parkschouwburg, mevr. A. Rustingv. Dok, de inzendster van de foto,
J. Rusting, de dames Te Lintel Hekkert, L. Nijsen, E. de Vries, G. Zaal,
M. Stam en G. Klein. Op de voorste
rij zittend de echtgenote van de
heer Singer, oom Dolf van Dok, Ans
van Dok-Voltingh, tussen de 2e en
de voorste rij staat de heer Kloet,

verder zittend de heer J. van Dok,
mevr. M.v.Dok-De Wit, Ariën Dok,
opa J.v.Dok Az., Jans Stam(?) en een
onbekende.
De heer Roodzant kon een aantal
namen thuisbrengen van de onbekende voetballers op blz. 72 van deze jaargang. De foto (zie foto 2)
moet gemaakt zijn in het begin van
de dertiger jaren. We zien hier negen van de elf spelers van een 'zomeravondelftal', dat 'wild' voetbal
speelde, d.w.z., dat het niet was
aangesloten bij een voetbalbond.
Het elftal speelde onder de naam
'typografen' op het veld van de
'Zwaluwen' aan de Geldelozeweg in
het tegenwoordige Risdam. Achterste ri j v.r.n.l. B.Philippi (begeleider),
W.Luif, W.J.Volten (scheidsrechter.
Voorste rij 2e van links keeper Thijs
Beek, geheel rechts met bril Horsman.

Badjuffrouwen en
bevrijdingsconcert
Mevr. Van Viegen merkte op, dat de
dames Jager en Appel, badjuffrouwen in het Witte Badhuis (zie foto
op blz. 116 van jrg. 1991) moeilijk
zwemles konden geven, zoals uit d e
tekst bij de foto bleek, omdat deze
dames de zwemkunst niet machtig
waren. Zij zaten breiend aan de
kant van het water toezicht te houden. Wat er gebeurde als een roekeloze zwemmer ongewild kopje onder ging, is niet bekend. Ook hadden er volgens haar op de Bierkade
in een wat verder terugliggend verleden nooit normale woonhuizen
gestaan, maar alleen kaaspakhuizen. Dit in tegenstelling tot wat in
een discussiebijeenkomst van Oud
Hoorn-leden was opgemerkt.
Mevr. Wassenaar gaf me de namen
van de ernstig kijkende figuren op
de bovenste foto op blz. 72 van het
vorige nummer (zie foto 3). Dat waren van links naar rechts de heer
Bus6, bestuurslid van de Bond van

3. Herdenlling gevallenen

4. Melkuitdeling Homa

Mandoline en Accorcleonverenigingen, mevr. Guurtj e WassenaarWormsbecher, eerste echtgenote
van de heer Wassenaar, de heer Lispet, muziekuitgever en de heer Wassenaar, overleden in 1988 en bekend
als muziekleraar en leider van muziekgezelschappen in Hoorn. De foto is gemaakt in 1946 op het moment dat de geportretteerden op
weg waren naar een bijeenkomst ter
herdenking van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog. Daarna volgde een concert voor de oorlogsslachtoffers in de Parkschouwburg.
Dit verklaart de ernst op de gezichten. De naam van mevr. Wassenaar
kreeg ik ook nog van mevr. Haring
en mevr. Kroonenburg.
Melkfabriek maar
geen werkelozen
De heer Kleijpoel herkende een van
de mensen op de foto met personeel van de melkfabriek Horna (blz
71 van deze jrg., zie foto 4). De man
geheel links is Klees Kleijpoel (geb.
01.10.1875, over!. 1957), grootvader
van de briefschrijver. In het bij deze
foto genoemde kranteartikel wordt
de naam abusievelijk gespeld als
Klei paal.
Volgens de heer Kaltenbach is de
heer met hoed en bril, die op de foto, van de melkuitdeling op 6 mei

1945 bij Horna (blz. 71 van deze jrg"
foto nr 4) in de lens van de fotograaf kijkt, ene Gras is. Dit werd bevestigd door mevr. Kroonenburg,
die eraan toevoegde, dat Gras vooraan op de Drieboomlaan woonde in
een huis met een erker. De heer
Welkers wist bovendien nog te vertellen, dat Gras op het kantoor van
de gasfabriek werkte. Gras moet
dus in die dagen een bekende
Hoornse figuur geweest zijn. Achter
Gras staat Lyda Boerrigter uit
Utrecht, een nicht van de heer Welkers, die naar Hoorn gekomen was
om wat aan te sterken. Zij draagt
behalve een pet de in die tijd volgens Welkers algemeen bekende
geëmailleerde Welkers-emmer.
De onvermoeibare Giel van der Zei
vertelde me dat ik er met mijn verhaal over de werkverschaffing voor
werkelozen bij de foto op blz. 30
van deze jaargang helemaal naast
zat. Ik kan slechts te mijner verontschuldiging aanvoeren dat ik
slechts de mij bij de foto verstrekte
informatie heb doorgeven. Juiste
tijd, plaats en gelegenheid komen
van de vader van Giel, die er zelf bij
staat. Het betreft hier een groep arbeiders van de K.E.M. (Kennemer
Electriciteits Maatschappij), die ca
1921 met graafwerkzaamheden bezig was in Spanbroek. 1921 stemt
ook meer overeen met het uiterlijk
van de in 1886 geboren Nico Rooseboom d e Vries, tweede man van
links op de achterste rij. Mevr. Sneeboer bevestigde ook dat hij Rooseboom de Vries is. Rechts van
Rooseboom de Vries staat Piet Hofman, die later in de Geldersesteeg
woonde. Tweede van rechts op
dezelfde rij is P. Steeg sr. Op de
voorste rij zit als tweede volwassen
man van links P. Steeg jr, die later
een bekende Hoornse aardappelhandelaar moet zijn geweest. Vierde
van rechts is Ferry Oerlemans,
bekend als rechtsback bij West-Frisia. Derde van rechts Cor van der
Zei met een zoon voor zich, niet
Giel.
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5. De auto Maxi met in de achterbak personeelsleden van de fa. TRIO (Modderbacken)

Middelen van vervoer
Ik moet een belangrijk deel van het
ontvangen nieuwe materiaal tot een
volgende keer bewaren. Dat doe ik
met een bloedend hart, want er zijn
veel interessante opnamen bij en ik
weet met hoeveel zorg en moeite de
oude foto's zijn opgespoord en de
bijbehorende gegevens zijn verzameld.
Mijn keus is gevallen op de plaat
met Maxi, een opname van mevr. De
Rooy, de twee van mevr. Van Rossum-De Boer, de foto met schoolklas van de heer Bolte en één van
de heer Zuiker.

De auto Maxi (foto 5) geef ik hier
zonder veel commentaar. Het was
geen vrachtauto zoals abusievelijk
op blz 115 van de 14e jrg. wordt verteld, maar een personenwagen,
waarin tijdens de uitstapjes naar
Schiphol in de achterbak ook plaats
was voor een deel van het Trio-personeel. In het geopende portier zit
de moeder van mevr. Rusting-Van
Dok.
Foto 6 geeft een ouder en primitiever vervoermiddel weer, de hondekar van de familie De Rooy. Het is
een prachtig tij dsbeeld. De opname

"

6. De hondelwr van de familie De Rooy
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zal omstreeks 1920 gemaakt zijn in
de Vijzelstraat, waar de familie
De Rooy toen woonde. De man met
de leidsels is de schoonvader van
de inzendster met zijn vrouw naast
zich. Op de kar met witte bloes
Willem de Rooy, rechts naast
hem zijn broer Eefie en daar weer
naast Koosje. Staande links op
de kar Neeltje met naast haar
twee jongens uit de buurt. De
namen van de rest van de kinderschare is onbekend. Als het nog
mogelijk is, ontving ik die graag van
onze lezers.

7. Regentencollege rijkswerkinrichting na een diner ill ee!l zaal van het voormalige Doelenhotel

Deftig gezelschap
Mevr. Van Rossum-De Boer stuurde
de redactie twee foto's met groepen
zich ontspannende burgerheren.
Door een misverstand zijn deze foto's wat langer onopgemerkt blijven
liggen dan gebruikelijk. Wij bieden
hiervoor onze excuses aan.
De eerste van deze foto's (foto 7)
kunt U ook vinden in het bekende
boekje van Ridderikhof "Kent U ze
nog de Hoornsen?". De namen van
de heren, die naar het zich laat aanzien, zojuist een smakelijk diner
hebben genoten, zijn op één na bekend. Deze foto wordt geplaatst omdat er een deel van de Hoornse sociale bovenlaag van het begin der
dertiger jaren op te zien is en om
het fraaie interieur, waarin men bijeen is gekomen. Het is een wat ouderwetse, late Jugendstil, maar in
Hoorn kon eigenlijk in die jaren nog
geen Art Déco verwacht worden.
Hier bijeen is het regentencollege
van de rijkswerkinrichting op het
Oostereiland in de volksmond de
"Krententuin" genoemd, die in 1932
werd opgeheven. Daarmee verdween ook het college, dat vóór het
werd ontbonden, nog een etentje
organiseerde. Zittend v.l.n.r. J.C.Alttorfer (ontvanger van de belastingen), Mr. G.J. Bisschop (burgemeester van Hoorn), dr. G.J. de Boer
(arts), ir. Van Thiel (directeur van
de P.E.N., Hoorn), Mr. Thomas (advocaat), de directeur van de inrich-

ting, wiens naam de enige is die ik U
nog kan vragen, G.J. Scholten (directeur van een fabriek van koperwaren) en jhr. Mr. Van den Brandeler (kantonrechter). Staande dr. Baesjou (arts), P. Meyer (bankdirecteur), Ligtenberg (notaris), dr. Kortenbos (chirurg) en F. Holsmuller
(beroep onbekend, secr. van het
college).
De andere foto (foto 8) riep bij mij
een déjà vu gevoel op, maar ik kon
me niet herinneren, waar ik deze al
eens eerder had gezien. Gelet op de
kegeljongen in het midden met kegel en bal, gaat het hier om een belangrijke herdenking van een kegelclub op 30 november 1907. Geen
der heren is bekend. Graag Uw hulp
bij het terugvinden van hun identiteit.
Schoolklas
De heer A. Bolte stuurde me een foto van een klas van de Kruisstraatschool (foto 9), De foto is uit 1928
of 1929. Gezien de leeftijd van de
kinderen, de aanwezigheid van een
telraam en het feit dat er een onderwijzeres voor de klas staat, zal het
een eerste klas van een lagere
school geweest zijn. Ik noem de namen van de kinderen per . bank,
daarbij het linker kind eerst en begin met. de voorste bank van de
rechter rij.
Bank 1: Co Verbeek van de viswinkel op de Turfhaven en een onbe-

kende. B. 2: Marie van der Wouden,
woonde Achter op 't Zand, en een
onbekende waarschijnlijk van het
Achterom. B. 3: Zusie Wijdenes van
het Grote Noord, haar vader was
violist, en Co Butter van drukkerij
West-Friesland. Een door deze drukkerij uitgegeven krant werd oneerbiedig het Buttertje genoemd. B. 4:
Aaf Post, een dochter van de eigenaar van de busonderneming
W.A.C.O en waarschijnlijk een meisje Joustra uit de Eikstraat. B. 5: Een
onbekende en een meisje van Keulen van de Dubbele Buurt. Haar vader werkte bij het proefstation op
het Breed.
Middelste rij : B. 1: Piet Eyken van
de ijzerwarenwinkel op het Grote
Noord en een Osinga van de Italiaanse Zeedijk. B. 2: Een jongen De
Bruin van de Korenmarkt. Hij was
familie van juffrouw Deil. Daarnaast
een onbekende. B.3: Twee onbekende meisjes. B. 4: !de Poppes van de
boterhandelaar op het Achterom en
Ant·on Paai uit rl e Rinnenblijfstraat.

B. 5: Twee onbekende meisjes. Achterste rij: B. 1: Heyman Polak, een
zoon van een joodse handelaar in
oud ijzer op de Italiaanse Zeedijk,
en Wieger Klaver, die in de Kerksteeg (Lange Kerkstraat) woonde.
Zijn vader was mandenmaker en
hulppostbesteller.
Mogelijk is het meisje met donker
haar, links in bank 3 van de middel105

8. Onbekende kegelclub

ste rij, zijn tweelingzusje. B. 2: Klaas
Zant, zoon van een timmermman op
de Westerdijk. Naast hem Cor van
Riel, wiens vader kolenhanclelaar
op het West was. B. 3: Jan Gravenclijk uit de chocolaterie-zaak op het
Grote Oost, naast de Waag. Daarnaast Ferry Hakhoff, die op het
Kerkplein achter de Grote Kerk
woonde. Zijn vader was timmerman. B. 4: Jan Volten van Achter op
't Zand wiens vader bij de zilversmederij van de Gebr. Roosendaal

9. Klas van de Kruisstraatsc/100/
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werkte. Naast hem zit de inzender
van de foto, Arie Bolte, zoon van
een typograaf uit de Ramen. B 5: De
laatste twee jongens van deze rij
zi jn weer onbekend evenals de drie
meisjes voor de onderwijzeres. De
juffrouw zelf heette Deil.
Voor de liefhebbers van deze rubriek kan ik nog mededelen dat Aaf
Deil ook nog als jonge leerlinge van
de Rijksnormaalschool te zien is op
foto's op blz. 32 en 56 van de 8e jrg.
(1986). Zij heeft in de Tweede We-

reldoorlog in het verzet gezeten.
Botte vond haar een lieve juffrouw.
Hij geeft nog wat namen, die ik weglaat, omdat de bijbehorende jongens niet op een foto voorkomen.
Wie kent de onbekenden? Ik zou het
graag willen weten.

Bevrijding
De laatste foto (foto 10) ontving ik
van de heer Zulker. Hierop is de menigte te zien die vlak na de bevrijding van de Duitse bezetting, op 6

JO. Pub/ie/? bij bevrijäing

mei 1945 bij het politiebureau aan
de Rode Steen (Zuiker geeft er de
voorkeur aan van Kaasmarkt te
spreken) was samengestroomd om
het opbrengen te zien van de gearresteerde N.S.B.ers en anderen die
met de Duitsers hadden samengewerkt. Er moet hier een redelijke
doorsnee van de Hoornse bevolking
in die menigte bij elkaar staan. Wie
wie is kunt U vaststellen met hulp
van de bijgevoegde schets. Ongeveer een derde van de mensen is
bekend. Graag de namen van de

overigen. Hier volgen de reeds gevonden namen: 1. C. Kahlman, 2. P.
Zuiker, 3. J. Zuiker, 4. S. de Vries, 5.
Broer Ensink, 6. W. Brand, 7. P. van
Os, 8. Tiet Overbeek, 10. P? Hoogland, 11. A. Bongers, 13. mevr. Verbeek-Pranger, 14. P. Verbeek, 15. Coby Verbeek, 16. Marie Vorst, 20. Jos
Groot, 25. Tom Jansen, 26. M. Entius, 29. P. Brand, 32. Heertjes?,
36. V.d. Koelen, 38. Kloet, 41. mevr.
Wormsbecher, 42. C. Wormsbecher,
44. B. Westmeijer, 46. A. van Duimen, 48. Ferry Oerlemans, 54. Hen-

clriks, 60. J.Entius, 62. Velthuis,
63. Eelclers, 71. Rustenburg, 72.
mevr. Groot, 81. J. Smit, 85 en 85A
twee broers V.d. Koelen, 88. mevr.
V.d. Koelen, 89 dochter van Hendriks (54) , 92. G. Beemsterboer.
Ik hoop, dat de lezers van deze rubriek een regenachtige namiddag
wagen aan het napluizen van de onbekenden. Met spanning wacht ik
uw reacties af.

107

Kent u Hoorn ook zo?

J.M. Baltus

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn
Hoewel ik geboren en getogen ben
op het platteland (in het dorp Akersloot), moest ik door de bekende
rundveedeskundige Ben van Tartwijk uit het rustieke Hoogkarspel
erop gewezen worden dat het dier
op het eerste zoekplaatje van de vorige prijsvraag geen koe (zoals ik
beweerde) maar een stier is. Als bewijs voerde hij aan datgene wat
zichtbaar hangt aan de buik van
mijn "koe". Omdat ik niet weet of
ook kinderen deze rubriek lezen,
zullen wij dit geslachtelijke probleem maar laten rusten. Inzender
D. Tangeman formuleerde zijn kritiek omzichtiger; hij heeft het over
"de koe die meer op een stier
lijkt" ...

De oplossingen
Foto 1
Een stier (dus) in het wapen van
Edam aan het oude Stadhuis aan de
Nieuwstraat. Het dier is ook te bewonderen aan de gevel van het
Westfries Museum.
Foto 2

Een haan aan het hoekpand Ramen/Duinsteeg waar schoenmaker
Van Duimen is gevestigd. Voor 1882
werd hier sterke drank verkocht. R.
Mantel bericht:
"In 1921 werd op kosten van de vereniging Oud Hoorn een kruiskozijn
aangemet
glas-in-loodramen
bracht.'
Foto 3

Een half schaap met dame. Geen
probleem als u de reclamefolder
voor het boek Twaalf Hoornse
poortjes had bekeken; daarin staat
een foto afgebeeld van het desbetreffende Sint-Jorispoortje aan Achter de Vest. In het boek staat prec ies uitgelegd wat .Joris met die dame en het schaap te verhapstukken
had (p. 25-26).
Foto 4

Een zwaan. Ik citeer Rik Singer: "Deze is afgebeeld in het bovenlicht
van de deur van Ramen 6, het pand
naast de Evangelisch-lutherse Kerk
dat dienst deed als kosterswoning.
De zwaan is het symbool van het
Lutherse .geloof. "
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J.C. Beekhof: "Zwanen zijn erom bekend dat ze elkaar trouw blijven tot
in de dood."
Foto 5
Het zeepaard is te zien in het midden van het dubbelpand Grote Oost
102-104. J.C. Kerkmeijer vermeldt in
zijn Monumenten van Hoorn (een
studie in het "Bulletin van den Ned.
Oudheidk. Bond", Hoorn, mei 1916)
bij de beschrijving van de gevelsteen nog het jaartal 1644 (nu niet
meer aanwezig). Ergens heb ik gelezen dat zo'n zeepaard de voorbijganger duidelijk maakte dat in het
pand een matrozenkroeg was gevestigd.
Foto6
Een vis, om te precies te zijn: een
karper. Het pand heeft deze eeuw

De nieuwe
vraagstukken
Enkele raampartijen dit keer:

allerlei functies gehad (vertellen R.
Singer en R. Mantel): kruidenierswinkel, koffiebranderij, videozaak
en nu restaurant Sweet Dreams.
In 1932 is de gevel in opdracht van
de vereniging Oud Hoorn gerestaureerd.
Goede oplossingen kwamen binnen
van: R. Mantel, J. Homan, Rik Singer,
Tine en Arnold de Wolft, Josine en
Christiaan Schrickx, J.H.J. Wester,
D. Tangeman, R.J. Bosscher, mevr.
J.C. Waard-Opmeer, Joke en Ben van
Tartwijk, Vera en Chris Hellingman,
fam. Lampe, mevr. M.C. Mes en J.C.
Beekhof.
Dit keer wendde vrouwe Fortuna
haar goedgunstige blik in de richting van de G.J. Henninkstraat, zodat mevr. Waard-Opmeer de boekenbon zal ontvangen.

Foto J: een topgevel met neo-Renaissancistische henmerl?en. Het type is een soort
schoudergevel. Een pand met een voor oudere Hoornse ingezetenen bellende functie.

Foto 2: raam ooh in neo-Renaissance stijl. Om te helpen: in een
steeg waar Abraham een van zijn boodschappen doet.

Foto 3: in een andere steeg; de muur is volgens de berichten nog
van een verder verdwenen middeleeuws gebouw.

Foto 4: fraaie winkelpui met idem raampartij: o.a. een composiet
kapiteel en andere mooi geprofileerde details (niet ver van een
Oud Hoorn-pand).

Foto 5: een winkelraam, maar let op: met een origineel "spionnetje": een spiegeltje dat je zo vaak aantreft aan Amsterdamse bovenhuizen (om te zien wat er zich buiten afspeelt).

Graag weer uw oplossingen (schriftelijk) met eventueel commentaar uiterlijk 1 november
a.s. naar J.M. Baltus, Grote oost 98-100, 1621BZ Hoorn. U maakt dan kans op de bekende
Oud Hoorn-boekenbon.
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Stadsbeeld-restauraties-wijzigingen-verval J.M. Baltus
Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie en andere
Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben
d.d. 15 augustus 1993
Achter de Vest 1 (rijksmonument)
Mariatoren uit 1508. Gemeente
Hoorn overweegt toren over te
doen aan Stichting Menno van Coehoorn.
Achterom 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit
1770; verbouwplan geannuleerd. In
verval
Achterom 53 (gem. monument)
Horna-gebouw; oude dakkapellen
zijn verwijderd om gerestaureerd te
worden.
Achterom 99
Plan voor nieuwbouw na afbraak
huidige pand.
Achter de Vest enz.
Diverse (12) monumentale poortjes
zijn gerestaureerd en weer in kleur
gezet. Uitgave Twaalf Hoornse
poortjes door Oud Hoorn geeft
tekst, uitleg en illustraties hierover.
Bierkade 1-4
Pakhuizen. Monumentencie adviseert achteraan bouw aan Venidse
te plaatsen op gem. monumentenlijst.

Bierlwde 4, toekomstig Museum van de twintigste eeuw

Bierkade 4 (gem. monument)
Voormalige kaaspakhuizen. Worden
domicilie van het nieuwe Museum
van de Twintigste Eeuw. Mogelijk
wordt ook de Maquette Hoorn Anno
1624 vanuit de Noorderkerk naar
hier overgeplaatst.
Breed 12 (rijksmonument)
Eigendom ver. Oud Hoorn. Restauratie is voltooid en brandveiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.
Draafsingel 6
Vakschool voor uurwerktechniek;
nieuwe functie: Sportschool F. v.d.
Werff. Gem. momumentencie adviseert 1:il aat fiing op gem, mon 11 rnf>n-

tenlijst.
Dubbele Buurt 24 (rijksmonument)
Voormalig bedrijfspand; 18e-eeuwse
gevel; inwendig met laat-middeleeuwse
constructie-elementen.
Nieuwe functie: café-restaurant De
Galgen bocht.
Duinsteeg 15 (rijksmonument)
Plan tot restauratie ligt stil...
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Dubbele Buurt 24, nieuwe horeca

inst~llingen

waarin

Gedempte Appelhaven
Huisjes naast Koetshuis zijn gesloopt voor nieuwbouw appartementencomplex.
Gedempte Appelhaven 28-34
Woonhuizen eind 19e eeuw. Restauratieplan Stichting Stadsherstel in
voorbereiding.
Grote Noord 9-11 (rijksmonument)
Sportschool. Plannen voor verhuizing naar Draafsingel 6. Nieuwe
functie panden nog onbekend.
Grnte Oost 70 (rijksmonument)
Woonhuis; wordt gerestaureerd en
opge- knapt.

Sloop panden aan Gedempte Appelhaven

Grote Oost 74-76 (beeldbepalend)
Woonhuis. Plan voor verbouw kap.
Aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument is door Monumentencie aangehouden i.v.m.
studie van straatgevelwand aan dit
Grote Oost-gedeelte.
Hoofd 2 (rijksmonument)
Hoofdtoren uit 1532. Wapen van
West-Friesland en onderschrift gerestaureerd en in kleur gezet.
Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm dakpanloos.
Jeudje 6-8-10 (gem. monument)
Aangekocht door Stichting Stadsherstel om te worden gerestaureerd.

Hoofdtoren, ornament fraai gerestaureerd

Julianapark
Er wordt door belanghebbenden gediscussieerd over plannen omtrent
andere functies in en bij het park
n.a.v. Toeristisch Recreatief Actie
Plan.
Karperkuil
Aangepast plan voor bouw van
groot woningencomplex. Belendende lichtmastenfabriek gaat verdwijnen. Een nieuw totaalplan is nog
niet gerealiseerd.
Kerkplein
Bij Grote Kerk zal reclamezuil worden geplaatst.
Kerkplein en omgeving
Ter leniging van sanitaire nood zijn
enkele mobiele plaskruizen geplaatst.

Plaskruis bij Grote Kerk

Kerkplein 3 (beeldbepalend)
Voormalig café Plein 3. Wordt
verbouwd tot eetcafé Het Brandpunt.
Kerkstraat 2 (rijksmonument)
Winkel/woonruimte. Plan voor verbouw.
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Kerkplein 39 (rijksmonument)
Oude Sint-Jansgasthuis (Boterhal)
uit 1563; nu kunstenaarscentrum.
Plan voor restauratie interieur en
kap.
Kleine Noord 32 (rijksmonument)
Noorderkerk. Restauratie van kap
en toren i.v.m. aantasting door bonte knaagkever (grote houtworm).
(Korte) Achterstraat 2
(rijksmonument)
Mariakapel. restauratie i.o.v. Stichting Stadsherstel in volle gang. Ook
inwendige verbouwing, o.a. met
filmzaal en nieuw "grand café". Idee
om oude (niet monumentale) muur
aan Turfhavenzijde van het Weeshuis plein te vervangen door nieuwbouw met woningen en kantoorruimten.
Molsteeg en omgeving
Braakliggend terrein achter Breed;
Nieuwbouwplan.
Kerkplein 3, nieuwe horeca

Mosterdsteeg
Gem. Monumentencie adviseert
plaatsing van voormalige kazernegedeelte aldaar op gem. monumentenlijst. Plan voor appartementenbouw.
Mosterdsteeg
Hoek Baanstraat; bedrijfspand/
woonhuis; verbouwd.
Munnickenveld 19
(rijksmonument)
Rechter trapgevelwoning naast
Claas Stapelhof; i.o.v. Stichting Stadsherstel inwendige verbouwing.
Muntstraat 8 (rijksmonument)
Woonhuis met houtconstructie uit
ca. 1595. Verbouwingsplan zonder
aantasting van monumentale waarde.
Nieuwendam 10 (rijksmonuument)
Woning/ bedrijfspand
(Kabelkrant
Hoorn). Nu bevrijd van bonte
knaagkever.
Nieuwendam 16
Pakhuisje. Is verbouwd in historise
rende stijl (zie HHSM, p. 247).
Nieuwe Noord 56-58
(rijksmonumenten)
Gebied om deze halsgevels uit 1730
(bedrijf R.Groot); plan voor bouw
winkelcentrum met kleinschalige
winkels heeft (nog?) geen dooorgang.
Nieuwe Noord 42
Winkelpand met bovenwoning; is
verbouwd.
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Mariakapel, achterzijde met nieuwe trap

Nieuwe Noord e.o.
Nieuw bestemmingsplan ter v1s1e
gelegd. Oud Hoorn heeft bezwaar
gemaakt tegen wegdrukken woonfunctie aldaar en overbouwing van
de straat t.g.v. V&D-vestiging. ongenummerd
Nieuwstraat 3
Voormalige sexshop. Wordt verbouwd tot winkel/woonfunctie.
Nieuwstraat 17 (rijksmonument)
Boekhandel met bovenwoning; Opzetstuk met beeldengroep van Poseidon en echtgenote in kleur gezet.
Nieuwstraat 23 (rijksmonument)
Oude Stadhuis uit 1631. Nu met diverse functies,- Ó.a. V.V.V. Gemeente
dubt over restauratie en functiewijzigin gen. Hierin is nu gevestigd de
Archeologische Dienst van het West
fries Museum.
Mosterdsteeg, verbouwd hoekpand

Onder de Boompjes 2
Gem. monumentencommissie adviseert het college dit pand op de
gem. monumentenlijst te plaatsen.
Onder de Boompjes 21
(rijksmonument)
VOC-pakhuis; ruimte voor theater,
tentoonstellingen en documentatiecentrum, onder beheer van Stichting Het Pakhuis, door Stichting Hiaat, Stichting Achterstraat, en vereniging Oud Hoorn. Terwille van betere vluchtmogelijkheid is doorbraak van de zolder naar belendende zolder van Onder de Boompjes
22 gerealiseerd.

Cecilia van Weel heropent Volière

Oostereiland
Omvangrijk
gevangeniscomplex
met o.a. 19e-eeuwse bebouwing en
oudere fragmenten. Wordt weer als
gevangenis gebruikt. Oostereiland
nu ook gedeeltelijk openbaar wandelterrein.
Pakhuisstraat
Volière bij Veliusbrug gerestaureerd
en op 15 juli j.l. weer in gebruik gesteld door raadslid C. van WeelNiesten.
Ramen 31 (beeldbepalend)
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit
1865. Ver. Oud Hoorn heeft gemeente verzocht dit pand op de gem. monumenten lijst te plaatsen. Gem.
monumentencie accoord.

Trommels/raat 1.9, na een lege pleh

Rode Steen/Kerkplein
Door diverse belanghebbenden en
door ver. Oud Hoorn wordt bij de
gemeente aangedrongen om te komen tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein. Eerste stap is
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gezet: parkeerverbod rond standbeeld J.P. Coen.
Rode Steen 10 (rijksmonument)
Voormalige kapsalon. Plan voor verbouwing t.b.v. horeca-functie: cafê
Memphis.
Stationsplein
Plannen tot reconstructie en nieuwbouw in stationsgebied om financi ële redenen voorlopig stilgelegd . Van
Gend en Loosgebouw door brand
inwendig verwoest.
Trommelstraat 19
(Arbeiders)woning.
Aangekocht door Stichting Stadsherstel. Gesloopt voor herbouw.

Il

Veemarkt 6 (rijksmonument)
Voormalige
Huiszitten-Weeshuis.
Tussen 1795 en 1926 Kazerne van
Hoornse Garnizoen. Daarna verbouwd tot Automobielbedrijf. Plan
voor nieuwe functie (bankvestiging).
Visserseiland
Plan voor nieuwbouw van ca. 150
woningen (in hoogbouwflatvorm).
Westerdijk
(provinciaal monument)
Bedreigd door plan tot nieuwbouw
hotel-annex-zwemparadijs. Plan om
te starten na bouwvakvakantie 1988
(!). Daarna plan voor hotel met medische praktijk. Start bouw volgens
zeggen augustus 1991. Nu (1993) alle plannen gestopt(!?) Idee om op
braakliggend terrein een (tijdelijke)
speeltuin te vestigen.

Zon 5-7

Westerdijk
(provinciaal monument)
Belaagd door plan voor groot recreatiegebied met eilandvorm in ljssel
meer. Oud Hoorn heeft bezwaarschrift hiertegen ingediend.
Wisselstraat
Plan om sterk verweerd reliëf boven
"Oude-Vrouwenpoortje" te vervangen door nieuwe steen (oude steen
gaat naar Westfries Museum).
Zon 5-7
Gem. monumentencie adviseert dit
(dubbel)pand op de gem. monumentenlijst te zetten. Plan voor verbouw tot drie woonhuizen.
Zon 11 (rijksmonument)
17e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval.
Vrije plakplaatsen
Gemeente heeft 9 nieuwe borden
voor "wildplakkers" geplaatst (waarvan 6 in de binnenstad).
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Vrije plakplaats aan Grote Oost

Cursus Geschiedbeoefening
Noord-Holland
De Stichting Regiona le Geschiedbeoefening Noord-Holland organiseert in het nieuwe seizoen een
aantal cursussen, waar van wij er
enige onder de aandacht van onze
leden brengen.
Het zijn:

Huizenonderzoek/dorpsreconstructie:
praktijkgerichte cursus voor hen
die bewoners en eigenaren van een
huis, een straat of een dorp willen
uitzoeken. De aandacht zal vooral
gericht zijn op de negentiende
eeuw.
Lokatie: Koog aan de Zaan,
maandagavond 19.00-21.00 uur,
6 lessen,
kosten: f 90,-,
aanvang: februari 1994.

Bestuursgeschiedenis: de ontwikkeling van het plaatselijk bestuur
in de periode 1600-1 900.
Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van onderzoek naar lokale
bestuursgeschiedenis, het benodigde bronnenmateriaal en de vindplaatsen.
lokatie: Alkmaar,
dinsdagavond 19.15-21.15 uur,
4 lessen,

kosten: f 60,-,
aanvang: januari 1994.

Oud-Nederlands:
bij het onderzoek naar het verleden
is kennis van het oude handschrift
onontbeerlijk. Ook het Nederlands
wijkt nogal af van wat wij heden ten
dage gebruiken. In deze cursus komen verschillende aspecten van het
oud-Nederlands, van ca. 1300 tot ca.
1800, aan de orde.
Lolwtie: Hoorn,
maandagavond 19.15-21.15 uur,
8 lessen,
kosten: f 120,-,
aanvang: oktober 1993.

Lezingencyclus: 'Vreemdelingen in
Noord-Holland'.
Verschillende aspecten van immigratie worden belicht in vier avonden. Aan de orde zullen komen onder andere de seizoensgebonden
trekarbeid, vreemdelingen en criminaliteit en het overheidsbeleid. Inschrijving voor afzonderlijke avonden is mogelijk.
lolwtie: Beverwijk,
maandagavond 20.00 uur,
4 lessen,
kosten: f 40,-,
aanvang: november 1993.

STADSWANDELINGEN 1994
De data van de rondwandelingen
Oud Hoorn voor volgend jaar zijn
bekend.
Wandelingen 1994, deelname vrij,
start altijd om 19.30 uur, vanaf
Rode Steen.
Vrijdag 13 mei, vrijdag 27 mei,
vrijdag 10 juni, vrijdag 24 juni,
vrijdag 8 juli, vrijdag 22 juli, vrijdag 5 augustus.
De Stadswallenwandeling begint
altijd bij de Oosterpoort.

Contributie 1993
Mogelijk hoort u tot de ruim
150 leden die tot nu toe hun
contributie voor 1993 nog niet
betald hebben. Mocht u bij het
nalopen van uw betalingen merken dat er inderdaad geen contributiebetaling · in 1993 heeft
plaatsgevonden, wilt u dan alsnog minimaal f 25,- overmaken
op postgironummer 214.48.88
of bankgironummer 84.17.48.160?
Het scheelt de penningmeester
veel tijd en moeite, als hij geen
aanmaningen hoeft te versturen.

UITGAVEN OVER HOORN EN OMSTREKEN
Vervolg op de Chronyk der Stad
Hoorn van de heer Dr. T Velius:
met annotaties en inleiding van
drs. H.W. Saaltink. Hoorn, 1992.
Uitgegeven door de vereniging
Oud Hoorn t.g.v. haar 75-jarig bestaan in 1992.
Kroniek van gebeurtenissen in
Hoorn e.o. in de periode 1630-1799.
(300 bladzijden met talloze zeldzame illustraties).
Prijs f 70,-.
Cornelis Springer in Hoorn, door
Willem Laanstra. Hoorn, 1992.
Uitgegeven t.g.v. de grote C. Springer-tentoonstelling in het Westfries Museum, september-november 1992.
Brochure over Springer en over
diens Hoornse schilderijen, met
een inleiding van J.M. Baltus over:
Hoorn ten tijde van C. Springer.
(18 bladzijden met 4 kleurenreprodukties en 9 zwartwit reprodukties). Prijs (alleen voor leden van
Oud Hoorn) f 2,50.

-

Sint-Pietershof te Hoorn, Bedelnap en preuve, kruisheren en
proveniers aan het Dal, door
C. Boschma-Aarnoudse. Hoorn,
1993.
Deel I van de Bouwhistorische
reeks Hoorn. Uitgave Gemeente
Hoorn. Geschiedenis van dit mannenklooster en de latere functies
ervan gedurende zes eeuwen.
(96 bladzijden met zeer veel illustraties, gedeeltelijk in kleur). Prijs
f 22,50.
't Rooie Dorp; de geschiedenis
van 32 arbeiderswoningen aan
de Venen/aan te Hoorn, door drs.
WJ. Jeeninga. Hoorn, 1993.
Deel Il van de Bouwhistorische
Reeks Hoorn. Uitgave Stichting
Stadsherstel Hoorn. (86 bladzijden
met zeer veel illustraties, gedeeltelijk in kleur). Prijs f 25,-.
Twaalf Hoornse Poortjes, door
drs. WJ Jeeninga. Hoorn, 1993.
Deel lil van de Bouwhistor ische
Reeks Hoorn. Uitgave Vereniging

Oud Hoorn. Beschrijving van
twaalf gerestaureerde Hoornse
poortjes; de geschiedenis, de functie en de r estauratie ervan.
(80 bladzij den met zeer veel illustraties waarvan 16 pagina's in
kleur). Prijs (tot 1 oktober 1993)
f 20,-; daarna f 25,-.
*- Losse kwartaalbladen, zolang de
voorraad strekt.
Prijs (voor leden) f 5,-. Voor nietleden f 7,50.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar
bij de Vereniging Oud Hoorn
te bestellen telefonisch
02290-10220 (Grote Oost 98100, Hoorn);
02290-43199 (Paardeweide 230,
Zwaag).
Afhalen: Grote Oost 98-100,
Hoorn.
Verzenden: kosten ext ra f 7,50.
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Hoe Hoorn verand-e rde
Zo zag de Gouw er voor
1884 uit, hel jaar waarin de
Gedempte Turfhaven werd
gedempt, zie brug op achtergrond.
Links het café De Morgenster, dat in 1910 werd afgebroken voor nieuwbouw modemagazijn S.J. de Vries (nu
fa. Kielt).
Rechts de gevelwand, die
een metamorfose onderging.
Vanaf de witte tuitgevel (nrs.
14) tot de hoek rechts is alles gesloopt voor het nieuwe
pand van de HE.™ . De
sloop van die panden had
plaats in 1957 en 1965.

Toen het water nog in de
Turfhaven stond en men per
brug uan de Ramen naar hel
Dal wandelde (of omgekeerd). De Turfhaven werd
in 1884 gedempt. Rechts het
hoekpand bij de Ramen (nr.
38) met aanpalend pand
links ervan, nu fotohandel
Coenstad. Daarnaast nr. 40
met buitengevel, gesloopt in
1914, verderop nr. 46 met
tllitgevel, gesloopt in 1913
en nr. 48 daarnaast, gesloopt in 1920.

Dit is de rustieke Doe/enlwde uit de jaren '30, gezien in
de richting van de Hoofdtoren. De brugwachterswoning is in 1930 afgebro/?en.
Op deze plaats staan nu
nieuwe herenhuiz en (nr. 39
t/m 53), die gebouwd zijn in
1977.
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