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Veranderende binnenstad 

Locatus, een onderzoeksbureau dat cijfers verzamelt over 
bezoekersaantallen en leegstand in winkelgebieden, sprak onlangs 
zijn bezorgdheid uit over de snel toegenomen leegstand van 
winkels in ons land. Vooral B- en C-locaties hebben onder de crisis 
te lijden. Maar die trend, zei het bureau, diende zich al voorde crisis 
aan. Aan de A-locaties lijkt de ontwikkeling vooralsnog voorbij te 
gaan. Toch zal het veranderende koopgedrag ook daar gevolgen 
krijgen. Het internetshoppen is in opkomst en zal alleen maar 
meer klanten trekken. De achterstand die het intemetwinkelen 
had, door bijvoorbeeld slechte informatievoorziening, wordt 
snel ingelopen. De verwachting is dat binnen vijf jaar eenderde 
van de non-food via internet wordt gekocht. Ook de Hoornse 
middenstand zal dat ondervinden. Niet alleen in de binnenstad, 
maar ook op het Runshoppingcentre. 
De Raad voor de Nederlandse Detailhandel wijst er naar aanleiding 
van deze cijfers nog eens op dat de ontwikkeling niet alleen het 
gevolg is van veranderend koopgedrag. Gemeenten en ondernemers 
zijn zelf vaak oorzaak van de problemen. In ruin1 tien jaar is 
landelijk gezien de totale vloeroppervlakte van winkels verdubbeld. 
En nog steeds staat uitbreiding van het winkelareaal pontificaal in 
veel bestemmingsplannen. Ook in het bestemmingsplan De Poort 
van Hoorn, waarin de helft van het op de Vale Hen gedachte 
winkeloppervlak naar het Stationsgebied verschuift. Provincies 
voeren onvoldoende regie. Zij stemmen de bestemmings- en 
nieuwbouwplannen van gemeenten onvoldoende al. Nog steeds 
venijzen in ons land rüeuwe "vinkelcemra. Ook in onze regio. 
Dat moet zijn tol eisen. Een laatste factor zijn onge~wijfe~d de 
huurprijzen van winkelpanden i.n de meeste binnensteden. 
Ook i.n Hoorn. Dat legt verantwoordelijkheid bij de eigenaren van 
het onroerend goed. De functie van de binnenstad zal veranderen. 
E'Ccli,1siviteit, afwisselend aanbod en meer aandacht voor recreatie 
en omspanning, kunst en cultuur worden de trend. Het wordt 
hoog tijd dat ondernemers, birmenstadsmanagement en politiek 
de handen ineen slaan bij het zoeken naar een antwoord op deze 
ontwikkeling teneinde onze binnenstad levendig en leetbaar te 
houden. Dat wordt één van de belangrijkste uitdagingen voor de 
nieuwe gemeenteraad 

Egbert Ottens 
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Westfries Museum 

Roode Steen ! , Hoorn, 

0229 - 280 022 

• . " ... 1 ,- ' . 

Geopend: l april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, l l.00-17.00 uur. 

Geopend: 1 november t/m 31 111aart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur. 

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17 .00 uur. 

Westfries Archief 

Blauwe Berg Se, Hoorn, 0229 · 282 500 

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur 

Avondopenstelling: elke 2e en 4e donderdag 

van de maand van 18.30-21.30 uur. 

Museum v.d. twintigste eeuw 

Maquette Hoorn anno 1650. 

De maquette is eigendom van Vereniging 

Oud Hoorn. 

Bierkade 4, 4a, Hoorn, 0229- 214 001 

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

17.00 uur 

Zaterdagen zondag van 12.00 w t 17.00 uur 

Vereniging Oud Hoorn 

Onder de Bóompjes 22 

1621 GG Hoorn 

Tel. : 0229 - 27 35 70 

Email.: info@oudhoorn .nl 

www.oudhoorn.nl 

Geopend: 

dinsdag en donderdag: 10 - 16 uur 

zaterdag: 10 - 14 uur 



Bij de voorplaat 

Toen ik in 1962 van Amsterdam naar Hoorn moest verhuizen omdat mijn echtgenoot 
in deze stad een baan had aangenomen, heerste er woningnood in de Coen-veste. 
We huurden toen twee achterkamers op de tweede verdieping van een huis aan de 
Koepoonsweg 112. Vanuit onze twee kamers keken we rechts op de huizen van de 
Juniusstraat. Die huizen stonden er nog niet zo lang. Verder bestond ons uitzicht ui t 
onbebouwd gebied . Het terrein van de Vredehofstraat en het linkergedeelte van de 
Juniusstraat zou pas later bebouwd worden. De Engelbewaarderskerk, waa1van u 
op de voorplaat het schitterende glas-in-beton-raam ziet, was in 1961 al in gebruik 
genomen en wordt nu 49 jaar later waarschijnlijk gesloopt. Hoewel geen kerkelijk lid 
meer: ik hou van kerkklokken en kerkorgels. Toen ik later op het Grote Oost woonde, 
werd ik verwend: 's nachts hoefde ik nooit te kijken hoe laat het was! Ik moest alleen 
de slagen tellen van de Oosterkerkklok of die van de I loofdtoren. Toen ik mijn adres 
aan het Grote Oost wilde verlaten, vroegen mijn kinderen waar ik naartoe wilde. lk 
wil ergens wonen waar ik kerkklokken kan horen, was mijn antwoord . Eén zoon, 
wonende aan de Dtieboömlaan, stelde voor dal ik clan bij hem in de buurt zou gaan 
wonen, want dan hoorde ik het klokgelui van de Engelbewaarderskerk. Wat een geluk 
dat ik voor de binnenst.ad gekozen heb! · . 
Femke Uiterwijk 
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N 1 E uw JAARS TOE s PRAAK 

EGBERT OTTENS 

Op een dag na een jaar geleden troffen we elkaar 
hier in ons verenigingspand. Ik begon mijn 
nieuwjaarstoespraak met de opmerking dat 2009 
een jaar van ingrijpende veranderingen zou worden. 
Nu is zo'n voorspellende uitspraak niet zo'n grote 
kunst. Ik ben geen orakel van Delph i. Over bijna 
elk nieuw jaar kan zoiets worden gezegd. Kenmerk 
en bron van het leven is verandering. 
Maar dat in onze regio het Scheringaconcern 
zou omvallen had niemand gedacht. Ondenkbaar, 
net zoals landelijk het optrekken van de AOW
leeftijd naar 67 jaar. Al zal, als ik de kring hier zo 
rondkijk, het merendeel van ons daar weinig last 
van ondervinden. Die rondblik geeft ook meteen 
éen van de uitdagingen voor de komende tijd aan. 
Jonge aanwas voor onze vereniging is nodig. 
Gelukkig, en dat is een vrolijk geluid in een toch 
wat minder vrolijke tijd, groeide het ledental in 
2009. Door het cadeaulidmaatschap dat een jaar 
geleden werd geïntroduceerd. Maar ook door de 
transformatie van ons Kwartaalblad. Interessante 
artikelen, een frisse, nieuwe vormgeving, 
schitterende foto'.5. De losse verkoop loopt goed. 
En ook dat leven nieuwe leden. 
Maar toch roepen we als bestuur iedereen op om 
nieuwe leden aan te brengen. Want een groeiend 
ledental is ook in ander opzicht van belang. Als het 
gaat om het behartigen van de belangen van het 
historisch erf goed in onze stad , is het een teken van 
kracht dat Oud Hoorn door een groeiende groep 
mensen wordt gesteund. 

Belangrijk voor onze stad, afgelopen jaar, was 
de start van de restauratie van het Oostereiiand. 
Onlangs presenteerden gemeente en architecten 
de eerste plannen in het Architectuurcentrum. Het 
ziet er fantastisch uit. We hopen van harte dat de 
daar getoonde kwaliteit en creativiteit ook in het 
eindresultaat zullen blijken. 
Niet minder belangrijk was de acceptatie van 
her Bestemmingsplan Binnenstad door de 
gemeenteraad. In het plan dat uiteindelijk aan de 
raad werd voorgelegd waren vrijwel al onze wensen 
overgenomen, zodat wij geen bezwaarschrift 
behoefden in te dienen. Wij hopen van harte dat dit 
eerste echte bestemmingsplan voor de binnenstad 
nu zonder verdere obstakels de eindstreep haalt. 
Hoogtepunt was ook de oplevering van het 
Weeshuiscomplex. Hoorn heeft er een fantastisch 
monument bij. En ook het Vermandepand aan de 
Koepoortsweg belooft een nieuwe parel te worden. 

Hoorn doet haar naam als monumentenstad 
daarmee opnieuw eer aan. Met genoegen kijken 
we terug op de najaarsledenvergadering waarin 
we de Monumentenprijs van onze vereniging aan 
Hendrick de Keyser mochten overhandigen en 
vierden dat onze markante Waag naar het ontwerp 
van de fameuze Amsterdamse bouwmeester De 
Keyser, 400 jaar geleden werd opgeleverd. 
Eveneens een succes was de presentatie 
van de _Messchaert-special, vorige maand in 
Midzomernachtsdroom van de Parkschouwburg. 
Op 150 meter van het geboortehuis van de grote 
zanger. Met trots presenteerden redactie en bestuur 
dit extra katern. Het was een mooi gebaar de 
special cadeau te kunnen doen aan de leden van 
de Concertstichting Johan Messchaert, die in 2009 
negentig jaar bestond. Twee niet meer uit het 
Hoornse culturele leven weg te denken instanties, 
beide mede opgericht door onze Johan Christiaan 
Kerkmeijer. 

Tijdens die bijeenkomst refereerde ik aan het 
aangename Hoornse cultuurklimaat. Maar, merkte 
ik op: het culturele weer is thans guur Culturele 
instellingen· hebben het niet gemakkel~jk. Rijk , 
provincie en gemeente slaan de sector niet over 
als ze moeten bezuinigen. Juist daarom is een 
vereniging als de onze belangrijk. Dus ook de groei 
van het ledental. 
Onvoldoende besef zien we bij de gemeente voor 
het behoud van het erfgoed van recenter datum. 
Moesten we als vereniging eerst vol aan de bak om de 
TSH met de markante zaagtanddáken te behouden, 
afgelopen jaar hielden we ons bezig met het behoud 
van de Sterflats en de Engelbewaarderskerk. 
De Sterflats lijken de strijd te overleven. tvlaar 
voor de Engelbewaarderskerk zullen we nog· alle 
zeilen moeten bijzetten . Het is toch een gotspe dat 
uitgerekend een christelijke part~j , dat bijzondere 
kerkgebouw door het ijs laat zakken. Omdat de TSH 
al monument is, zei de portefeuillehouder gisteren 
op Radio Hoorn, hoeft er niet nog een monument 
in Hoorn-Noord bij . Denkt u eens in wat dat voor 
de monumenten in onze binnenstad betekent. Eén 
monument voldoende? Nou ja twee dan? Niet te 
geloven. We moeten in Hoorn een ontwikkeling 
voorkomen waarin recente hoogstandjes van of 
bijzondere bouwkunst, nog voor zij de status van 
beeldbepalend pand of gemeentelijk monument 
hebben kunnen verkrijgen, al door sloop zijn 
verdwenen. Duurzaamheid is één van de grote 
politieke thema's, maar er wordt niet naar geleefd. 
De oplossing rond de monumentale bomen op de 



Gedempte Turfhaven verdiem, ook al is zij niet 
schadelijk voor de bomen, niet de schoonheidsprijs. 
Van een gemeente die zoveel monumentaal schoon 
mag koesteren, had een esthetisch fraaiere oplossing 
verwacht mogen worden. 
Contem zijn we als bestuur tot slot wel met 
de vaststelling door de gemeenteraad van het 
Bomenbeleidsplan. Ook daarin heeft de vereniging 
voor verbeterlngen kunnen zorgen door ensembles 
van bomen als aspect voor behoud erin opgenomen 
te krijgen. Niet alleen de leeftijd van een boom, 
tachtig jaar of ouder, ls bepalend voor het 
beschermen. Bomen die die respectabele leeftijd nog 
niet hadden behaald waren aanvankelijk vogelvrij. 

In de kring van onze vereniging waren veel 
positieve zaken, maar we verloren ook twee 
enthousiaste mensen aan wie de vereniging veel 
dank verschuldigd is: Gerard Ariëns en Henk 
Saaltink. Blij zijn we dat Trudy de Rooij weer 
vrijwel hersteld is van het ernstige ongeluk dat haar 
vorig jaar overkwam. 

! Iet bestuur 1s aangevuld met een prima 
penningmeester. Piet van tersel. De sfeer in het 
bestuur is p lezierig en construcLief. 
De redactie van het 'Kwartaalblad is uitgebreid. ln 
David Michel hebben we een deskundige vervanger 
voor Femke Uiterw~jk gevonden. Gelukkig blijft 
Femke met al haar kennis en ervaring in de 
redactie. Ook de samenwerking met de nieuwe 
drukker Van Vliet verloopt gesmeerd. 

De winkel had het druk afgelopen jaar. Het lijkt 
op dinsdag- en donderdag wel de Zoele lnval. 
Het be"vijst dat de vereniging leeft. Beeldbeheer, 
documentatie, website, het loopt als een trein. De 
site bevat steeds meer informatie. Het bezoek aan 
de site, dat de afgelopen jaren sterk toenam, lijkt 
enigszins te stabiliseren. De lezingen trokken een 
trouw en gelnte.resseerd publiek, de wandelingen 
waren opnieuw, dank zij ons gidsen korps, een groot 
succes, evenals de hernieuwde bouwkunstcursus. 

De samenwerking met andere erfgoedinstellingen 
is het af gelopen jaar verder verdiept. We werken 
waar mogelijk samen met het Westfries Archief en 
het Westfries Museum. De bibliotheek kwam er bij 
en he.L Filmhuis. Ook de relatie met de gemeente 
is door de bank genomen goed. Zo zijn we blij 
dat de gemeemeraad € 15.000 beschikbaar stelde 
voor de publicalie van Hoorn in de 19e eeuw, een 
vergeten , maar daarom niet minder interessante tijd 

in de geschiedenis van onze stad, blijkt uit de eerste 
onderzoeksresultaten voor <leze publicatie. 

2010 lijkt een beetje een tussenjaar. Een jaar van 
consolidatie. En dat mag best, al zal er ongetwijfeld 
nog veel op ons pad komen. ln 2011 willen wij 
groots herdenken dat Junius in Hoorn, in de 
Kerkstraat, geboren werd. Volgens zijn tijdgenoten 
een tweede Erasmus. In 2012 komt Hoorn in de 
19e eeuw uit. 

Beste mensen, 
Namens het bestuur wens ik u allen een gezond en 
gezegend nieuw jaar. Laat het een goed jaar voor 
onze vereniging zijn. Het is een feest om deze te 
mogen leiden. Met dank aan u allen. 

januari 2010 
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HOORN IN OORLOGSTIJD 

FRANS ZACK 

Gedurende de maanden april en mei zal op 
veel plaatsen in Hoorn worden herdacht dat 70 
jaar geleden de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
Aansluitend wordt tevens herdacht dat 65 jaar 
geleden Duitsland capituleerde en ook Hoorn werd 
bevrijd. Ter gelegenheid van dit alles organiseert het 
Hoornse Comité '40/'45 een tentoonstelling over 
Anne Frank in de Noorderkerk. ln het Museum 
van de Twintigste Eeuw is. de tentoonstelling "Rob 
Cohen, overlevende Holocaust" te zien. Deze 
tentoonstelling duurt tot en met 16 mei a.s. en 
brengt afgrijselijke foto'.5 en filmbeelden van de 
massavernietiging door de nazi's. 
Ook onze eigen vereniging haakt in op het 
onderwerp Tweede Wereldoorlog met o.a. de 
wandeling '40!45. De wandeling voert langs 
diverse plaatsen in de stad die een rol hebben 
gespeeld gedurende de oorlog. Aansluitend hierop 
zal een tentoonstelling worden gehouden in de 
expositieruimte van het verenigingsgebouw aan de 
Onder de Boompjes. Hier zal men unieke beelden 
en andere zaken te zien krijgen onder het motto 
"Hoorn in oorlogstijd". 

Hoe het begon 
Op 1 september 1939 overspoelden de legers van 
Duitsland bet Poolse land. Deze overval op Polen 
betekende d<:tt Frankrijk, Engeland en vervolgens 
ook Nieuw-Zeeland aan Duitsland de oorlog 
verklaarden. Dit alles vormde het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. De regering van ons land 
probeerde, evenals in de Eerste Wereldoorlog, 
neutraal te blijven. Uit · voorzorg werd echter wel 
besloten het leger te mobiliseren. Al op 25 augustus 
werden de lichtingen 1924/1939 onder de wapenen 
geroepen. 
Vanaf dat moment begon ook Hoorn kennis 
te maken met de Tweede Wereldoorlog. Om 
onderdak te kunnen bieden aan de in Hoorn te 
legeren militairen moesten allerlei voorzieningen 
worden getroffen. Hoorn werd thuishaven voor 
het 8e en 19e Depot Bataljon van het IV Depot 
Infanterie. Gevorderd werden o.m. de Rijks HBS, 
de huishoudschool, de MULO, verschillende lagere 
scholen en de voormalige Rijkswerkimichting 
bekend onder de naam Krententuin. 
De gemobiliseerde troepen kwamen op 29 en 30 
augustus 1939 per trein in Hoorn aan. Gedurende 
deze dagen was het voor burgers onmogelijk om 
per trein te reizen. Inmiddels waren de gevorderde 
scholen ontruimd en werden de lege klaslokalen 

voorzien van het nodige stro voor de strozakken 
van de militairen. 
In de daarop volgende maanden zorgden de in 
Hoorn gelegen militairen regelmatig voor de nodige 
afleiding van het publiek. Zo was er eind oktober 
1939 een grote parade met de muziek van het 
bataljon door de straten van Hoorn. Vervolgens was 
er ook een parade op de Vale Hen ter gelegenheid 
van de uitreiking van een gouden medaille aan 
Sergeant-majoor Beeks. De toen nog niet in gebruik 
zijnde "nieuwe weg", de huidige Provinciale Weg, 
vormde in december 1939 het decor voor de 
beëdiging van een zestal officieren van het 8e en 
19e Regiment Infanterie. Op 1 april 1940 was 
er een grote parade op de Roede Steen. Bij die 
gelegenheid werd de reserve vaandrig Scholten tot 
2e luitenant beëdigd. Nog op 1 mei 1940 werden 
alle officieren van het Hoornse garnizoen door het 
gemeentebestuur ontvangen. 
Na de capitulatie van ons land op 15 mei 1940 
zouden er ook voor de Hoornse bevolking 
vijf bewogen jaren volgen. De Duil:Se bezetter 
vorderde scholen en andere gebouwen zoals b.v. 
het Waterschapshuis en het Sint Jans Gasthuis 
aan de Koepoortsweg. Dit ziekenhuis moest op 12 
december 1942 worden opgeleverd om te worden 
ingericht als Kriegslazarett. Het gevolg van dit alles 
was ook dat het onderwijs in grote problemen kwam. 
Op diverse plaatsen in de stad werden noodruimtes 
gevonden waar les kon worden gegeven aan de 
leerlingen van het lager onderwijs. 
Gedurende de strenge ·winter van 1944/1945 kwam 
door brandstofgebrek ook h ier een einde aan. 
De droom van menig kind werd toen werkelijkheid: 
nooit meer naar school. 

Memorabele momenten 
Er zouden in de daarop volgende jaren méér 
memorabele momenten plaats vinden in Hoorn. 
Vermeldenswaard is de op1ichting van de 
gaarkeuken: een centrale keuken die zorgde voor 
voedselverstrekking.· Daar de Hoornse slagers 
toch geen vlees konden leveren werden zij veelal 
aangesteld als uitgiftepunt. 
Eén van de trieste hoogtepunten in de historie van 
Hoorn gedurende de Tweede Wereldoorlog was de 
vliegtuigcrash van twee Amerikaanse vliegtuigen 
boven de stad. In de vroege ochtend van vrijdag 7 
juli 1944 werd de bevolking van de stad opgeschrikt 
door een oorverdovend lawaai. Achteraf bleek 
dat twee Amerikaanse B 17-bommenwerpers op 
weg naar Duitsland met elkaar in botsing waren 
gekomen. Op diverse plaatsen in de stad waren 



de sporen van dit ongeval zichtbaar. Zowel aan 
de Drieboomlaan als aan de MerenssLraat werden 
enkele woningen verwoest. Het was voor Hoorn 
een ongekende ramp waarbij wonder boven wonder 
slechts één burgerslachtoffer te betreuren viel. De 
32-jarige mevrouw Kramer-Deen kwam helaas om 
het leven. Van de in totaal 20 bemanningsleden 
van de vliegtuigen kwamen 13 mensen om het 
leven. Een aantal van hen, waaronder Marion D. 
Wolffe, ligt begraven op de Amerikaanse militaire 
begraafplaats in het Limburgse Margraten. Het 
gebeuren wordt herdacht met een door Truus 
Menger ontworpen monument Op de Westerdijk. 
Zo mogelijk nog triester is de dood van vijf 
onschuldige burgers die werden gefusilleerd bij de 
Grote Kerk. Dit als vergelding voor de uitschakeling 
van George Herlee door het plaatselijke verzet. 
Herlee was in dienst van de Duitse Sicherheitsdienst 
en hield zich speciaal bezig met het oprollen 
en uitschakelen van verzets-organisaties. Na veel 
speurwerk van het plaatselijke verzet werd Herlee 
gesignaleerd ln de kapsalon van kapper Groot aan 
de Nieuwstraat 3. Onmiddellijk werden maatregelen 
genomen en werd besloten Herlee te elimineren. 
ln de middag van 30 december 1944 werd de in 
de kapsalon op zijn beurt wachtende Herlee met 
pistoolschoten uit de weg geruimd. Al op 4 januari 
1945 zou de bezetter wraak nemen met de executie 
van vijf onschuldige burgers. 
Hel ging hier om H. M. lmmig, J W Jansen, J. î. 
]. Janssen, G. C. Jonker en ]. Versfelt die vanuit 
het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in 
Amsterdam naar Hoorn werden overgebracht. 
Nog tal van plaatsen in. Hoorn dragen de sporen van 
de 1weede Wereldoorlog. Zo is daar bijvoorbeeld 
de plaquette in de Nieuwsteeg aan de zijmuur 
van de Statenpoort. Hier vindt men maar liefst 56 
namen van inwoners van Hoorn die dè Tweede 
Wereldoorlog niet overleefd hebben. Het is triest 
te zien hoeveel namen van Joodse medeburgers 
op deze plaquette te lezen zijn. Van de eens zo 
bloeiende Joodse gemeenschap in Hoorn was na 
de Tweede Wereldoorlog helaas in het geheel niets 
meer over. De eens zo trotse Joodse synagoge 
aan de Italiaanse Zeedijk was vervallen tot een 
kolenopslagplaats en werd uiteindelijk gesloopl. 
Ook op de gemeentelijke begraafplaats aan het 
Keem zij n nog sporen te vinden van de Tweede 
Wereldoorlog. Hier vindt men nog altijd de graven 
van vier Brit.se gesneuvelde bemanningsleden. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden er 
op dit kerkhof naast Amerikaanse en Engelse 
luchtmachtmilitairen ook omgekomen Duitse 

Gedurende de 

mobilisatie werd voor 

de voedselvoorziening 

van de in Hoorn 

gelegerde militairen 

gebruik gemaakt 

van de keuken in de 

toen leegstaande 

Rijkswerkinrichting, 

c .q . de Krententuin. 

Deze foto. gemaakt 

op de binnenplaats 

van de gevangenis. 

is één van de unieke 

beelden die men 

tijdens de exposit ie 

militairen begraven. Dit laaLstste ging vaak gepaard van de Vereniging 

met de nodige militaire eer met o.a. trommelaars met Oud Hoorn zal kunnen 

omfloerste trom. De vier Britse bemanningsleden, bewonderen. 

V. G. Brewis,J. Ratcliffe, D. l. Youngen A. Whitten-
Brown, hebben hun laatste rustplaats voor altijd 
gevonden in Hoorn. 
Een speciale plaats om als herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog bij stil te staan is hel 
voormalige Waterschapshuis aan het Grote Oost 6. 
In dit door de Dliitse bezetter gevorderde gebouw 
zetelde de Orts-Kommandantur tesamen met zijn 
staf. Op deze plaats hebben de dames Dell en Van 
Vliet het bestaan om v1ijwel onder de ogen van de 
Dui.tsers diverse Joodse onderduikers te verbergen. 
De beide dames woonden in de achtergelegen 
con.ciërgewoning waar de onderduikers op zolder 
werden ondergebracht. De plaquette aan de muur 
van het pand herinnert nog aan de moedige daden 
van deze dappere dames. 
Ook voor bet gebouw Roode Steen 10 was 
gedurende de Tweede Wereldoorlog een opvallende 
rol weggelegd. Als z.g Kringgebouw van de N.S.B. 
hingen er altijd twee vlaggen uit: die van de N.S.B. 
en ook die van de Jeugdstorm. De ramen waren 
behangen met wervende posters om dienst te 
nemen bij de Neder landse SS of lid te worden 
van de N.S.B. Na afloop van de oorlog werd het 
gebouw in bezit genomen door de Binnenlandse 
Strijdkrachten en vervolgens door de HARK (Hulp 
Actie Rode Kruis) voor o.a. hel verstrekken van 
kleding. 
Gedurende de expositie in de tentoonstellingsruimte 
van de Vereniging Oud Hoorn (van 17 april r/m 31 
mei) zal ook ruim aandacht worden gegeven aan 
Piet de Haan. Deze in Hoorn geboren dienstplichtige 
sergeant-foerier sneuvelde in de eerste uren van de 
Tweede Wereldoorlog bij de verdediging van Villa 
Arustelwijck te Dubbeldam, nu 70 jaar geleden. 
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1945: DE BEVRIJDING IN HOORN 

H. BIJHOUWER 

Als iemand ooit van plan is een 'tragikomedie' 
te sduijven en daarvoor een passend onderwerp 
zoekt, dan maken de dagen 5 tot 10 mei 1945 in 
Hoorn vast een redelijke kans. Al vanaf september 
1944 kwamen geleideiijk aan opgetogen berichten 
binnen over de J:>evrijding van het zuiden en later 
van het oosten van Nederland. Verhalen over de 
enorme vreugde, dankbaarheid, eensgezindheid en 
uitzinnigheid onder de feestvierders. Om dat ook 
mee te mogen maken moesten we, hier in Holland, 
helaas nog een barre wintertijd wachten. Een tijd 
van nauwelijks normaal menselijk leven en gebrek 
aan alles: eten, warmte, licht etc. 
De steeds aanwezige angst voor de onberekenbare 
daden van de vijand, die daar het alleenrecht op 
scheen te hebben . De angst voor onderdu ikers, die 
men in huis had. De angst voor verraad, de angst 
voor represaiUes of angst voor niet te.r zakedoende 
dingen. Angst om de angst! Op vrijdagavond 4 
mei hadden wij thuis al via radio Oranje betjchten 
vernomen over de ophanden zijnde overgave 
en bevrijding van ons land en deze boodschap 
aan een aantal familieleden doorgegeven. 
Zaterdagochtend 5 mei was er zowaar een Pietje 
Bel in de Nieuwsteeg, die de vlag had uithangen. 
Oh, oh .! Op aandrang van anderen werd hij toch 
maar binnengehaald , want je kon immers niet 
weten! Nee, niets geen voorbarig vertoon a.u.b. 
Doe maar even gewoon! Maar de stroom geruchten 
#een lopend vuurtje was er niets bij# nam toe 
en mensen gingen de straat op. Ze wilden nu wel 
eens uiting geven aan datgene wat ze al zo lang 
van plan waren. Men wilde plezier maken, maar 
met nog steeds een kleine Wehrmachtbezètting 
(bijna opa-soldaten, die maar één ding wilden, 
n .l. naar huis) wist je het maar nooit. Tja, wat te 
doen op zo'n moment. Tot wie zou je je, gezien de 
toch bijzondere omstandigheden, moeten wenden 
om hier raad te verschaffen? Het werd, jawohl, 
de Ortskommandant. Men vroeg hem netjes te 
'mogen vlaggen' en ... ja hoor, dat mocht en zo 
werd er zaterdagmiddag m~t toestemming van de 
bezetter gevlagd. Natuurlijk gaf de man hiervoor 
toestemming. Je laat het toch niet aankomen op 
een confrontatie tussen gewapende ondergrondse 
groepen plus de rest van de stad tegen een handvol 
oudere soldaten. Op eventuele hulp hoefde hij 
niet te rekenen, want iedere Duitser was op dat 
moment met heel andere zaken bezig. 
De bekende fotograaf Jan D. Osinga maakte van 
deze situatie een veelzeggend komisch plaatje. 

(zie foto 1) De postbode Piet Vollenga 
(Drieboomlaan) op weg naar het postkantoor aan 
het Grote Oost, passeert hier het stadhuis, kijkt 
omhoog naar de vlag die uithangt en denkt: " 
het zal toch wel waar zijn?" Niks geen drommen 
feestvierenden, maar wel die twee gemoedelijk 
fietsende Duitse soldaten, alsof er helemaal niets 
aan de hand is. Zeg nou zelf, uitbundiger kan 
het toch niet! jammer dat de tekstschrijver bij 
deze foto z'n dag niet had, want de postbode 
heeft geen vlaggetje op zijn fiets natuurlijk. Een 
jongentje, dat met z'n vader achter de postbode 
staat, heeft dat in de hand en bovendien heeft de 
fiets wel een achterband zoals te zien is. ·De twee 
soldaten hebben wel banden , maar ja, die moesten 
misschien nog wel fietsend naar de Heimat en 
dan mogen ze hun plakspullen wel niet vergeten! 
Het ontbreken aan duidelijke berichtgeving en 
aan 'bevrijders' maakte van de volgende dag, 
zondag 6 mei, een soort van pauze-dag. Er waren 
wel veel mensen op de been en iedereen was vol 
van wat stond te gebeuren, maar nee, een feest 
werd het nog niet. Maandag 7 mei! Ja, hoor, nu 
wordt het toch menens' De N.S.B.-burgemeester 
heeft zijn ambtsketen moeten afgeven en wordt 
afgevoerd richting Krententuin en aan de heer 
Kroon ( Eikstraat) wordt gevraagd de rol van loco
burgemeester op zich te nemen . 
De mannen van de ondergrondse hebben 
inmiddels het stadhuis bezet en de 
Hoornse notabelen zijn daar bijéén, dus 
als nu de Canadezen nog willen komen, 
dan kan de pret eindelijk beginnen! 

Maar de tijd verstrijkt en wachten is het enige 
wat in het programmaboekje staat die dag en als 
ook 's-middags nie1rtand komt opdagen, tempert 
het enthousiasme en uiteindelijk gaat iedereen 
maar weer naar huis. Indachtig het bekende liedje 
'morgen wordt het beter .. .' geeft -de volgende 
morgen, dinsdag 8 mei, een i ed~r die het aanging 
toch weer acte de presence, want ja, je weet toch 
maar nooit! De dag begint weliswaar met het 
inmiddels vertrouwde wachten, maar opeens 
ontstaat er commotie en een licht gevoel van 
opwil1ding maakt zich van de aanwezigen meester, 
want. . .iemand heeft in de Noorderstraat een 
militair in battle-d.ress, vermoedelijk. een Canadees, 
bij een familie naar binnen zien gaan. De 
bevrijders zijn er dus of ze komen er zo aan! Maar 
als met het middaguur nog niets, van iets wat op 
bevrijders moet lijken, te bemerken valt, trekt men 
de stoute schoenen aan en gaat op onderzoek uit. 



Alras blijkt, dat de soldaat in kwestie hier alleen is 
en bij de Prinses Irene Brigade hoort. Hem valt wel 
een onverwacht welkom ten deel op het stadhuis 
door loco-burgemeester Kroon, die hem daartoe 
uitgenodigd heeft en automatisch doet zich dan 
de vraag voor: wie is deze man? Hij is afkomstig 
uit Breda, waar hij politieagent is. Toen hem daar 
werd gelast allerlei mensen op te pakken, was hij 
met vrouw en kinderen ondergedoken. Vrouw en 
kinderen gingen naar haar ouders, de familie Van 
Baar hier aan de Noorderstraat in Hoorn en hij 
heeft zich naderhand bij de Prinses Irene-Brigade 
gemeld. Nieuwsgierigheid naar zijn familie is dus 
de reden van zijn bezoek. Op deze dag komt wel 
de ondergedoken voormalige burgemeester van 
Hoorn, de heer Leemhorst, weer terug en het 
weerzien wordt omschreven als 'aardig' Je zou er 
bijna wanhopig van worden, want ook deze dag 
heeft men tot laat in de middag staan wachten, 
maar ook nu weer tevergeefs: van de bevrijders 
geen spoor! Van nature zijn we als West-Friezen 
al niet van die pretmakers, maar als de aanleiding 
daartoe verstek laat gaan , wordt de stemming er 
niet beter op' Maar de aanhouder wint en zo is op 
woensdag 9 mei iedereen weer aanwezig, want er 
is vernomen, dat 'ze' nu zullen komen, ofschoon 
het wachten zo zoetjes aan wel als vervelend 
wordt er\raren. Tja en dan dwalen de gedachten 

. op het stadhuis af naar andere bijkomstige zaken , 
zoals de versiering in de trouwzaal. Links en 
rechts hangen daar de vlaggen van resp. Amerika, 
Canada, Groot Brittannië en Nederland. De Poolse 
vlag was blijkbaar niet in voorraad. Eén mevrouw 
vindt deze versiering lelijk en door de Russische 
vlag (die voor de mooie klok hangt) ook nog 
smakeloos. Het is natuurlijk niet de versiering, 
maar de opmerking hierover die smakeloos is, 
want deze dame, het gaat hier om mevrouw 
Kerkmeijer schrijft in haar dagboek wel, dat ze 
zo blij is met de resultaten van de Sowje~legers in 
194 3/44 (Leningrad ontzet en de Duitsers op de 
loop) en dat dit de burgers weer moed geeft. Hoe 
snel kunnen gedachten veranderen bij gewijzigde 
omstandigheden! Desalniettemin komt iedereen na 
de middag toch weer terng, want men denkt dat 
de bevrijders hoe dan ook binnen zullen trekken 
en dat wil men voor geen goud missen natuurlijk! 
Spijtig genoeg ook nu weer niets en er wordt zelfs 
gesproken van morgen of overmorgen, maar in 
ieder geval staat de heer Grabowsky, di~ecteur van 
de U.LO. school op de hoek van de Draafsingel 
en de Joh . Messchaertstraat, op dat moment klaar 
als tolk Engels. Maar juist in de tussenliggende 

uren als een ieder naar huis is om te eten, alsof 
het afgesproken werk is, komt er een auto met 
een officier (aan het stuur een sergeant) met 
verzegelde instructies op het stadhuis om daarna 
richting Ortskommandant te gaan en met deze op 
het Oostereiland (Krententuin) besprekingen te 
voeren. 

Genoemde officier, onze 'tweede Canadese' 
bevrijder is le Lt. Jacques van Gastel, Nederlander 
en ook al afkomstig uit Breda. Als je al van een 
bevrijdin g mag spreken, dan is dat d1,1S door. 
twee mensen uit Breda gedaan. Alvorens echter 
naar het Oostereiland te gaan , moet hij eerst nog 
tussenbeide komen en handelend optreden tussen 
de vo01malige bewoonster van de conciërgewoning 
achter Grote Oost nr. 6, mevrnuw Dieuw van 
Vliet en de zuiverende leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Voor Hoorn is de bevrijdingskoek 
nog niet op, want op donderdag 10 mei komt er 
een afvaardiging van vijf geallieerden, die op hun 
beun ook weer worden ontvangen op het stadhuis. 
Een vrach twagen met een vijftiemal soldaten 
vormt de bewaking van deze officieren en zo ziet 
Hoorn toch nog een aantal bevrijders meer. 
De Duitse bezettingsploeg van Hoorn heeft er nog. 
zeer passend bij hun leeftijd, lang over gedaan 
voor de 'Abmarsch' zo ver was, want drie weken 
na de bevrijding, op 20 mei, vertrekken de laatsten 
pas. Hoorns bevrijding was eigenlijk één grote 
deceptie, maar met het feestgevoel kwam het pas 
goed toen naderhand straten versierd werden, 
feesten georganiseerd, optochten gehouden werden 
en de bevrijdingsrevue tot stand kwam. 

Foto 1: 

Foto J . D. Osingo. 

Merkwaardig: 

terwijl het rood-wit 

en blouw al van 

het gemeentehuis 

wappert, fietsen 

twee Duitsers nog 

rustig de Nieuwstroot 

in. Postbode Piet 

Vollengo van de 

Drieboomloon kijkt 

nog eens ac hterom: 

het zol toch wel woor 

zijn? Het vlaggetje bij 

zijn voorwiel zonder 

bond-hij rijdt op de 

velg-wordt door een 

jongetje langs de 

kont von de straat 

vastgehouden. 

De Duitsers hebben 

voor en achter wel 

fietsbonden! 
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Foto 2: 

In gelid op de 

Kaasmarkt ( nu Roode 

Steen) samen met 

militairen wachtend op 

de dingen, die komen 

gaan. Geheel links agent 

Schutte. Vooroverbuigend 

Henk Kleipoel. Met licht 

pak Jan Vet en links 

van hem Ab Vorlman. 

Rechts Karel Weinreich. 

Achter het bloemstuk 

links Jacques van Gastel 

en rechts de man naast 

hem zijn chauffeur; 

naam niet bekend. 

Geheel rechts met kuif 

Theo Cardol en naast 

hem Kees Geurtsen. 

Achter deze man het 

hoofd van Henk Geurtz. 

Op de achtergrond 

draagt het pand rechts 

het bordje LO (landelijke 

organisatie). maar 

kort voor het nemen 

van deze foto was hier 

nog het bureau van 

de plaatselijke N.S.B.· 

organisatie gevestigd. 

In het pand links ernaast 

met de mooie naam 

'DE WITTE OLIFANT' kunt 

u nu het Surinaamse 

restaurant '! LUIFELTJE 

vinden. 
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Toen we later in de bioscoop de bevrijdingsbeelden 
konden zien van al die dorpen en steden in het 
zuiden van het land was er van binnen wel heel 
even een gevoel van jaloe:tie. 

Op foto 2 (eveneens vanj.D. Osinga) en te 
vinden in het boekwerkje 'Hoorn bezet &: bevrijd' 
worden alle namen genoemd, behalve die van 
onze bevrijder Jacques van Gastel, de man met 
baret (naast hem zijn chauffeur, helaas naam 
onbekend). Van Gastel werkte voor de oorlog 
bij de gemeente Breda, moet in 1939 in dienst, 
wordt administrateur en kan na de capitulatie in 
1940 weer terug komen op zijn oude post. Hij 
werd toen o.a. belast met het uitschrijven van 
stamkaarten (nodig om aan distributiebonnen 
te komen). Bij opgave van een overlijden had 
hij de kans om deze kaart te gebruiken voor een 
onderduiker en te voorzien van de nodige stempels 
die hij dan ongezien 'even leende' uit de kamer 
van de N.S.B.-burgemeester, waarbij hij hulp 
kreeg van de conciërge. Toen Breda in 1944 door 
de Polen bevrijd werd, verplaatste Prins Bernhard 
zijn hoofdkwartier naar deze stad en had meer 
personeel nodig. Jacques van Gastel en ook twee 
zusters van hem werden aangenomen. Hij werd 
voor veiligheidstesten en een tolkexamen naar 
Brussel gestuurd en kwam daarna terecht bij het 
603 Civil Affairs Detachment een onderdeel van 
het le Canadese leger dat zich bezig hield met het 
in kaart brengen van de noden van de bevolking. 
Toen de bevrijding eenmaal daar was, werd zijn 
team met verzegelde orders er op uit gestuurd 
om de desbetreffende gemeenten en Duitse 
commandanten bekend te maken met die orders. 
Na deze roerige tijd heeft hij zich naderhand 
beziggehouden met het onderzoeken en oplossen 
van verzoeken, die door particulieren via Prins 
Bernhard waren ingediend; verzoeken die uiteraard 
met de oorlog te maken hadden. 

Noten van de redactie: 
1. Het gaat hier om mevrouw Kerkmeijer. Zij was 
de echtgenote van de heer JC. Kerkmeijer, die 
in · 1917 de grote 'motor' was bij de oprichting 
van de vereniging Oud Hoorn. Mevrouw C. 
Kerkmeijer-de Regt maakte gedurende 1940-1945 
dagboekaantekeningen over de oorlogsjaren in 
Hoorn. Deze notities zijn door de nu niet meer 
bestaande Drukkerij-Uitgeverij West-F1iesland te 
Hoorn in 1953 uitgegeven in een boekje getiteld: 
'Hoorn . in de verdrukking'. Van 2 juni 1986 
t/m 2 juni 1987 zijn deze aantekeningen in vijf 
afleveringen in ons kwartaalblad gepubliceerd. 

2. Dieuw van Vliet en haar vriendin Aaf Deil hebben 
in dat 'achterhuis' gedurende de jaren 1942 en '43 
zeven onderduikers verzorgd, terwijl dat pand· 
notabene met een kleine overloop in verbinding 
stond met het hoofdkwartier van de Duitsers, dat 
daar in Grot~ Oost 6 gevestigd was! Eind 1943 
wordt Aaf Deil door verraad gevangengenomen 
en in kamp Ravensbrück opgesloten . Dieuw 
van Vliet moet de woning achter Grote Oost 6 
verlaten. Ze verhuist naar de bovenwoning van 
Roode Steen 13. Ook daar verschaft ze aan drie 
Joodse onderduikers onderdak. Bij de bevrijding 
wil mevrouw Van Vliet kennelijk ~eer aanspraak 
maken op de conciërgewoning, achter Grote Oost 
6. Zie kwartaalblad Oud Hoorn, nr.l, 15 maart 
1995, blz. 3 t/m 8. 
De medebewoonster van de conciërgewoning achter 
Grote Oost 6, Aaf Dell, keert op 2 juni 1945 sterk 
vermagerd in. Hoorn terug. Hoorn weet van haar 
komst en vele inwoners staan haar op de Rode 
Steen op te wachten. Tot juni 1947 blijven de twee 
dames op h un oude adres, de conciërgewoning 
achter Grote Oost 6, wonen. Dan verhuizen ze naar 
Spanbroek 
Op 3 mei 1996 wordt aan de gevel van Grote 
Oost 6 een bronzen plaquette met de beeltenis 
van Aaf Dell en Dieuw van Vliet onthuld. Dit 
kunstwerk is in opdracht van Oud Hoorn door de 
Hoornse kunstenares Thea van lier gemaakt. Zie 
kwartaalblad Oud Hoorn, nr.2, 15 juni 1996, blz. 
51t/m54. 

Bronnen: 
HOORN bezet & bevrijd, samenstellerj.D. 
Osinga. HOORN IN DE VERDRUKKING, 
C. Kerkrneijer-De Regt. 
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WANDELING '40-'45 

PrnRÎACK 

In 2010 is hel 70 resp. 65 jaar geleden dal Nederland in 
de greep van de Tweede Wereldoorlog kwam en daaruit 
weer is bevrijd. Oud Hoorn geefl daar op verschillende 
manieren aandachl aan, onder andere door een 
wandeling die voert langs oorlogsmonumenten in de 
binnensrad. Deze wandeling is vanaf nu te vinden op 
de websiLe van Oud Hoorn (htlp:/lwww.oudhoom.nV 
stadswandclinglwandcling40-45/). Ook wordt daarbij 
gewezen op de monumenten In Blokker en Zwaag. 

Dewandelingrnaakl indringend duidelijk walde oorlog 
voor Hoorn en zijn inwoners heeft belekend. Hoorn 

--

Plaqueue 1940-1945 m de N1euwsleegaan de 
zijmuur van hel StalenlogementAoormalig Sladhuis 
mel de namen van 56 Hoornse mgeztLtnen die 
door oorlogsgeweld Zijn omgekomen 

louis Agsleribbe Isaac Polak 
Cam Agstenbbe-Soesan David Polak 
HarmAikmg Vrouwtje Polak-
rde Appel Blindeman 
Jacob Bakker l lijman D. Polak 
Nicolaas Bakker Jacobus D. Poll 
Fri!>ia N. Benima Wilhelmus 1 !. Pommerel 
Abmham vnn den l'lergc Pieter C. l:'ot 
Hendrik de l3es1 AricJ.W. de Rek 
Gerrit T. Beuving Chrisuaan Rhodens 
Johannes Bosch Jacob Rinses 
Cornelis P. Bo1man Jacobus Schekkerman 
Jacob van de Bovenkamp Comehs N Sombeek 
Jacob Breijer Ph1lhpus j . Sopar 
Herman J. Brugman l larm Sloelwinder 
Hendnk Danner Leo C. Slutjlbergen 
Mamnus Danner Jacobus M Tak 
Ane GroOL David G Trompelter 
Coenraad Helhngman Lout.Sa Trompeuer-
Franciscus J Hoek Bremer 
Pem1s J Hor man Jacob Velt 
Jacob Homan Nicolaas Vleerlaag 
Christiaan Hulsebos Lconmlus H.IJ 
Theodorus F. Hulskes Vleeschdraager 
Afra M. Kramer-Deen Sam Vleeschdraager- I' 
Jan H. Machielsen Jacobs 1 

Pieter Nooteboom Rclnder M.J. van der 
Jan P.E. Ûll Vlugt 
GerriL One Cornelis Wallers 
Jan Peetoom Dirk Wiggelaar 
Alexander Polak 

·~ 

heeft niet in de frontlinie ge.legen, maar de botsing van 
rwee Amerikaanse bommenwerpers boven de stad 
liet een spoor van dood en vernieling na. De Joodse 
gemeenschap in Hoorn was al klein; het wegvoeren 
daarvan naar de vemietigin~kampen heeft er feitelijk 
een einde aan gemaakt. Het gewapend verzet is door 
de bezetter bruul beantw00rd met hel fusilleren van 
vijf mannen op her Kerkplein. Het persoonlijk drama 
van 56 in de oorlog omgekomen inwoners wordt 
zichtbaar in de namen op de gedenkplaat aan het 
oude stadhuis in de Nieuwst.eeg. De klokken van het 
carillon van de Grole Kerk z.ijn geroofd, omgesmolten 
voor oorlogstuig. Grole persoonlijke moed is getoond 
door velen die vervolgden hielpen onderduiken met 
gevaar voor eigen leven. Meteen na de bevrijding 
zijn de helpers van de bezetters vastgezet in de 
gevangenis op het Oostereiland in afwachting van hun 
berechting. 

De wandeling - bijna 4 kilometer - is op de website 
'virtueel' te volgen, maar is ook uit te printen en in het 
echt te lopen. Op vrijdag 7 mei wordt de wandeling 
bovendien onder leiding van de gidsen van Oud 
Hoorn gelopen, met natuurlijk de nodige uitleg 
onderweg. Dal doen we dan onder de bezielende 
naam van 'Vtede- en Vrijheidswandeling'. Daarmee 
willen we duidelijk maken dat we nog steeds dankbaar 
zijn voor de off ers die in de oorlog ztjn gebra~L 
Vrede en vrijheid zijn ook in 2010 nog Sleeds met 
vanzelfsprekend, maar moeten voondurend worden 
bewaakt en zo nodig bevochten. 

Oproep 
Van de 56 omgekomen inwoners op de gedenksteen 
in de Nieuwsteeg, is nog lang niet alles bekend. 
Wtj hopen dat nabestaanden of anderen ons iets meer 
kunnen vertellen. Misschien heeft iemand nog een 
foto van ze, zodat wij het oorlogsverhaal nog beter 
kunnen laten zien. Zie de namen hiemaast.Neetnt 
u s.v.p. contact op met de Vereniging Oud Hoorn 
(0229-2 73570 of info@oudhoom.nl ). 

11 



12 

ANNE FRANK IN HOORN 

EDDY BooM* 

Dil jaar, 2010, is het 65 jaar geleden dat Nederland 
bevrijd werd. Een speciaal jaar en dat wil het Comité 
'40-45' in Hoorn dan ook gedenken en zij doen dat 
door Anne Frank naar Hoorn te halen. En wel op 
twee verschillende manieren. 

De eerste manier 
Op zaterdag 17 april zal een Belgische groep, het 
Koninklijk Toneelgezelschap Weredi uit Lot "Het 
dagboek van Arme Frank" opvoeren. Zij doen dat 
in de bewerking van Francis Goodrich & Albert 
HacketL in de Nederlandse vertaling van Mies 
Bouhuys. Het bijzondere van hun opvoering is dat 
zij, tijdens de opvoering, tevens beelden uil ·ae 2• 
Wereldoorlog tonen op schermen die boven het 

. decor van hel achterhuis zijn opgesteld. Al eerder 
voerde het gezelschap hun Anne Frank op, maar 
nog nooit in Nederland. lk kwam in contact met Het 
Toneelgezelschap Weredi, omdat een bestuurslid 
van de niet meer bestaande j umilage- Blokker
Beersel mij er op wees. 

Er zijn twee voorstellingen, een matinee om 16.00 
uur en een avondvoorstelling om 20.30 uur. 
Het Comité '40-45' heeft dit jaar het accent gelegd 
op leerlingen van de basisschool. Eind 2009 werden 
alle basisscholen bezocht en leden van het Comité 
gaven de leerhngen van groep 7 en 8 uitleg over 
deze speciale voorstellingen. De scholen kregen 
een poster met het beeld van Anne Frank groots 
afgebeeld. 

Voor de twee voorstellingen hoopt het Comité juist 
deze jonge kinderen aan te spreken. Zij betalen 
dan ook een lager bedrag voor een kaartje dan de 
volwassenen; €10,00 tegen €15,00. 
Begin maart zal het Comité andermaal de scholen 
bezoeken. Dan met een flyer waarop aUe activiteiten 
staan die in het voorjaar van 2010 gedaan worden. 
Op deze wijze hoopt het Comité de jonge kinderen 
te stimuleren. Op mijn rondreis naar de vele scholen 
heb ik gemerkt dat de beeltenis van Anne veel 
emoties bij de kinderen losmaakt. 

De tweede manier 
Door het toneelstuk van Het Achterhuis naar Hoorn 
te halen. De laatste jaren was rond april en mei de 
fototentoonstelling van jan Osinga te bewonderen 
in de Noorderkerk. Ook voor deze tentoonstelling 
probeen het Comité bij leerlingen van de 
basisschool aandacht r.e vragen. In samenwerking 
met de Gemeente Hoorn zal een brief naar de 
scholen gaan, waadn zij worden uitgenodigd naar 
de tentoonstelling te komen. De ofüciële opening 
zal plaatsvinden op donderdag 15 april. Lisa Wade, 
van het kinder tv-programma "13 in de oorlog" zal 
de opening verrichten. 
De Hoornse scholen die een oorlogsmonument 
hebben geadopteerd zullen bij deze gelegenheid 
aanwezig ·zijn. De tentoonstelling is van 15 april 
tot en met 9 mei te zien in de Noorderkerk, 
in het gedeelte dat grenst aan de Veemarkt: de 
Annenkerk. 
Tijdens. deze opening zal Llsa Wade het eerste 
exemplaar krijgen van het boek dat de Hoornse 
schrijver André Nuyeris heeft geschreven. 
Tn zijn nieuwste boek spelen kinderen in de oorlog 
een hoofdrol. Nuyens beschrijfL in verschillende 
verhalen hun moeilijke periode in oorlogstijd . 
Voor sommige achtergrondgegevens maakte 
hij gebruik van de ervaringen van enkele 
inwoners van Hoorn. Deze vertelden hem hun 
oorlogsgeschiedenis. 
De Vereniging Oud Hoom draagt ook haar steentje 
bij. Peter Tack heeft een bewerking gemaakt van 
"De Vrede en Bevrijdingswandeling". Deze zal op 
vrijdag 7 mei gelopen worden. Gidsen van Oud 
Hoorn zullen de geïnteresseerden begeleiden. Een 
leuke bijkomstigheid is dal twee jonge, enthousiaste 
leerlingen van hel Werenfridus, Eva ~an het Klooster 
en Nathalie de Groot, de wandeling speciaal ·voor 
onze jongsten zullen houden. 

Verder organiseert de Vereniging Oud Hoorn 
een speciale expositie onder de titel: "Hoorn in 



oorlogstijd": Met foto's en diverse andere zaken wordt 
een beeld geschetst van memorabele gebeurtenissen 
in Hoorn gedurende deze periode. 
In dit Kwartaalblad kunt u meer lezen over deze 
expositie. 

Bibliotheek Hoorn is ook betrokken bij de 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 
Op donderdag 6 mei speelt acteur Klaas Hofstra 
de solovoorstelling "De nacht der Girondijnen". 
Deze bijzondere voorstelling gaat over de Joodse 
Ordedienst in Kamp Westerbork. De voorstelling 
is in de Centrale bibliotheek, Wisselstraat 8. 
Aanvang:20.00 uur. 

Op 4 mei wordt, natuurlijk, weer de jaarlijkse Stille 
Tocht gehouden. Vorig jaar liepen veel leerlingen 
van de basisscholen mee, met name van onze 
adoptiescholen. Als spreker is ditmaal uitgenodigd 
Ineke Hilhorst Zij is documentairemaker en 
cultuurproducent. en is voorzitter van de Nationale 
Hannie Schaft Herdenking. 

Na aOoop van de Stille Tocht wordt er in de 
Oosterkerk een opvoering gegeven door "Kids on 
stage" Zij voeren de musical "Leve de bevrijding 
"op. De jeugdmusical is geschreven door Ellis 
Castenmiller. 

5 mei 2010: 65 jaar vrede in Nederland 
Eigenlijk snap ik niets van oorlog 
[k snap nooit waar het over gaat. 
fk ben er bang voor; wil 't niet weten. 
Veel te veel onrecht. Teveel haat 

Tekst uit de musical, verwoord door het kind lrene. 

Het Comité '40-45' had deze extra inspanningen 
niet kunnen realiseren als niet een groot aantal 
sponsoren hun steun hebben toegezegd, waaronder 
de Vereniging Oud Hoorn. 
De leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen 
en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs 
zullen hen dankbaar zijn. 

*Eddy Boom is bestuurslid van Oud Hoorn, en 
voorzitter van het Comité '40-'45 Hoorn. 

STADSWANDELING REFORMATIE 

MERWIN CoRBEAu* 

Onderwijs kan een precaire aangelegenheid zijn als 
je adolescenten tussen vier muren moet uitleggen 
hoe de wereld in elkaar steekt. Daar bij opgeteld is 
de hedendaagse jongere een kiitische en verwende 
consument die vele digitale iriforrnatiebronnen ter 
beschikking staat. Het aanbod van Vereniging Oud 
Hoorn om de leerlingen van de OSG-West-Friestand 
via stadswandelingen kennis te laten nemen van de 
rijke historie van Hoorn kwam dan ook gelegen. 
Buitenschoolse activiteiten worden doorgaans 
oni r~den van lesuitval, beschikbare begeleiding, 
reisafstand en vele andere onvermoede factoren 
spaarzaam ingezet. Voor de stadswandelingen gold 
geen van deze beperkingen. Op 14 en 16 oktober 
jongstleden is er voor acht tweede klassen een 
rondleiding .gegeven. Thema was de Reformatie en 
Conu·areformatie. Tij'dens de lessen geschiedenis is 
hier vooraf aandacht aan besteed en is de leerlingen 
gevraagd een digitale camera of mobieltje met camera 
mee te nemen. De OSG ligt net buiten het oude 
stadscentrum en zodoende kon vanuit school wordeµ 
gestart. Na een korte instructie vooraf werden onder 
begeleiding van een docent en een gids van Oud 
Hoorn verschillende kerken; Nederlands Hervormd, 
luthers, Katholiek, Doopsgezind, bezocht. Ook het 
Westfries Museum zette zijn deuren open en zo kon 
het verhaal over de Maria van Hoorn in beeld worden 
toegelicht. Nu is 90 minuten stil luisteren voor de 
hedendaagse leerling een schier onmogelijke opgaaf. 
Om die reden was er een verwerkingsopdracht 
aan de wandeling gekoppeld. Bij elke historisch 
belangwekkende locatie maakten de leerlingen fotos 
van de objecten en maakten ze aantekeningen van 
hetgeen verteld werd. Bij terugkomst maakten de 
leerlingen in tweetallen powerpoints van hetgeen 
ze bij de stadswandeling geleerd hadden. De fotos 
werden daarbij ter illustratie gebruikt. 
Dankzij de inzet van de gidsen van Oud Hoorn is het 
mogelijk geworden dat leerlingen nu eens buiten de 
context van een klaslokaal kennis konden nemen van 
onze rijke (kerkelijke) geschiedenis en konden ze dit 
in hun eigen medium en (beeld)taal vastleggen. Bij 
de evaluatie is gebleken dat er behalve veel goeds, 
met name binnen school, nog enkele zaken voor 
verbetering in aanmerking komen. Maar het project 
als geheel mag geslaagd genoemd worden. De OSG 
hoopt daarom komend jaar weer bij Oud l-J.oom aan 
te kunnen kloppen. 

*Merwin Corbeau is docent geschiedenis OSG West
Friesland 

" 
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De eenhoorn aan de 

Waag 

(Foto: Marjanne 

Rund berg) 

EENHOORN ALS SCHILDDRAGER AAN DE 

HENDRICK DE KEYSERS EENHOORN ALS SCHILDDRAGER 
VAN HET STADSWAPEN AAN DE HOORNSE WAAG 

W. P. GERRITSEN* 

Ontmoeting op de Roode Steen 
Op een zonnige decemberdag in het jaar 1609, op de 
kop af vierhonderd jaar geleden, stond een groepje 
van vijf Hoornse burgers op de Roode Steen. Hun 
aandacht gold de pas gereedgekomen nieuwe Waag 
en in hel bijzonder het aan de zuidgevel daarvan 
aangebrachte beeld van het Hoornse stadswapen 
met een eenhoorn als schilddrager. Ik stel de vijf 
gespreksgenoten, die elkaar op die dag toevallig 
op deze plek hebben ontmoet, met een korte 
karakteristiek aan u voor. 

De gewichtigste figuur van het vijftal is zonder 
twijfel burgemeester Willem Pieterszoon Crap. 
Hij bekleedt dit ambt al sinds drie jaar en is de 
stuwende krachr achter de bouw van de nieuwe 
Waag geweest. Namens de vroedschap heeft hij de 
opdracht daartoe verleend aan het Amsterdamse 
bedrijf van Hendrick de Keyser Daarbij heeft hij 
ook aanwijzingen gegeven voor de uitvoering van 
het gebeeldhouwde stadswapen. 
Ook de tweede man van het groepje is in H.oom 
een zeer geziene figuur. Het is de stadsgeneesheer 

Dirck Volckertsz. Seylmaecker, beter bekend 
onder zijn geleerde naam Theodorus Vehus. Als 
geschiedschrijver van de stad heeft hij in 1604 
de eerste druk van zijn vermaarde Chronijck van 
de Stadt van Hoorn het licht doen zien, waarvan 
later (in 1617, 1648 en 1740) nog drie sterk 
vermeerderde herdrukken zouden verschijnen. 
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van 
de Vereniging Oud Hoorn werden we in 2007 
verblijd met een hertaling van Velius' kroniek in 
hedendaags Nederlands door j an Plekker, Ben Beek 
en Rob Resoort. 
De derde deelnemer aan het gesprek op de Roede _ 
Steen is de eerwaarde heer dominee Zacharias 
Binnenblijf. predikant van de Oosterkerk. 
Dan is er, als vierde, Schipper Tijmen Claesz. 
van Twisk, kapitein van het Seepaen, het schip 
waarmee hij jarenlang op de Noords~ landen heeft 
gevaren, waarmee hij zout heeft gehaald in Punta 
de Araya aan de noordkust van Zuid-Amerika, en 
dat hij nu uitrust voor de vaart naar Oost-Indië. 
De naam van de vijfde gespreksgenoot is ni.et 
overgeleverd, maar iedereen in Hoorn kent hem als 
de waard van de herberg 'In den eenhoorn' aan het 
Grote Noord. 

Burgemeester Crop 
Als wij ons, ongezien, bij het groepje aansluiten, 
wijst de burgemeester ner op het wapen aan 
de gevel van de Waag en geeft een heraldische 
toelichting. Hij legt uit dat in de oude tijd - hij 
bedoelt: in de Middeleeuwen - ridders die bij een 
veldslag of een toernooi met elkaar vochten, om te 
allen tijde, ook als zij een hamas en helm droegen, 
als individu herkenbaar te zijn, een persoonlijk 
merkteken (wij zouden zeggen: een beeldmerk) op 
hun schild lieten aanbrengen. · 
De vakman of kunstenaar die met deze taak werd 
belast, de man dus die het schild 'beschilderde', 
heette 'schilder' wij gebruiken dit woord nog steeds, 
nu in een veel ruimere betekenis. Op afbeeldingen 
van een heraldisch wapen, bij voorbeeld in een 
zogenaamd wapenboek, of op een vlag, of boven 
de poort van een kasteel, werd het meestal omhoog 
gehouden door een of meer dieren (leeuw, luipaard, 
beer), het favoriete dier (men zou ook van een 
totemdier kunnen spreken) van de .bezitter van 
het wapen. Dit was de zogenaamde schilddrager. 
ln later tijd gingen ook geslachten, staten, groèpen 
mens~n. waterschappen en steden een eigen wapen 
voeren, steeds in de vorm van een schild. Het bezit 
van een wapen is het zichtbare bewijs van een eigen 
identiteit. 



HOORNSE WAAG 

Het stad~-wapen van Hoorn is een zogenaamd 
'sprekend' wapen, wat in dit geval wil zeggen dat de 
naam van de stad in een gelijknamig voorwerp in 
beeld wordt gebracht. Het voorwerp is in dit geval 
een (jacht)hoom van keel(rood) - symbool van 
kracht en sterkte -,hangend aan lazuren (blauwe) 
koorden met gouden kwastèn. Het schild wordt 
van achteren vastgehouden door een zittende 
eenhoorn als schilddrager, eveneens van keel, met 
gouden manen, sik, knieën en staartpunt, en niet 
te vergeten een zeer prominente, tot buiten de 
nis 'uitstekende gouden hoorn. De groeven in het 
oppervlak van deze hoorn verlopen spiraalsgewijs. 
Burgemeester Crap wijst erop dat de eenhoorn 
aan de Waag gespleten hoeven en een sik heeft, 
trekken die eerder aan een geit dan aan een paard 
doet denken. Bovendien ziet men onder het schild 
nog juist een stukje van een gepluimde staart, geen 
paardenstaart maar eerder die van een leeuw. Hij 
voegt nog toe dat met de uitvoering en plaatsing 
van het wapen een bedrag van n iet minder dan 100 
guldens gemoeid is geweest. 
Op dit punt vraagt dokter Velius, kenner van de 
geschiedenis van Hoorn, waarom de eenhoorn op 
dit wapen zittend is afgebeeld, terwijl het wapen 
op de Oosterpoort door twee staande eenhoorns 
omhoog wordt gehouden. Burgemeester Crap 
heeft weliswaar in 1609 nog geen kennis kunnen 
nemen van een interessant artikel van de hand 
van Christiaan Schrickx in de derde aflevering 
van de jaargang 2009 van het kwartaalblad Oud 
Hoorn, maar kan toch antwoorden dat hij in het 
stadsarchief stukken heeft aangetroffen waarnit 
blijkt dat de zittende eenhoorn als schilddrager 
al vóór 1486 voorkwam in het (persoonlijke) 
wapen van de Hoornse patriciër (stadssecretaris, 
schepen en burgemeester) Jan Ellens. Hij had nog 
kunnen toevoegen dat er maar enkele voorbeelden 
bekend zijn~ waarin het Hoornse stadswapen door 
twee staande eenhoorns wordt gedragen. Sinds 
de veertiende eeuw heeft men opvallend vaak de 
voorkeur gegeven aan zittende in plaats van staande 
dieren als heraldische schilddragers. 

Kapitein van Twisk 
Nu mengt Kapitein van Twisk zich in het gesprek. 
Hij is de man die op zijn reizen veel van de wereld 
heeft gezien. Hij i.s vertrouwd met de kusten van 
Frankrijk, Spanje en van de Middellandse Zee, 
maar ook die van Afrika en Zuid-Ameril<a. Dichter 
bij huis kent hij de route 'om de Noord', via de 
Sont naar Denemarken, Zweden en Noorwegen 
als zijn broekzak, maar hij heeft ook 'bij noorden 

om', voorbij de Noordkaap, de kusten van Rusland 
verkend, tot Spitsbergen en de Witte Zee toe. Hij 
heeft zich vaak afgevraagd hoe het toch komt 
dat in geen van al die landen ooit een levende 
eenhoorn in het wild is waargenomen. In Deense 
en Noorse havens heeft hij echter zeelui ontmoet 
die hem vertelden dat zij in de zeeën rond IJsland 
en Groenland een soon walvissen hebben gezien 
waarvan uit de kop een lange hoorn groeide. 
Met die hoorn kunnen deze vissen een schip 
lek stoten en in een ogenblik naar de zeebodem 
jagen. Z!j noemen deze vissen 'zee-eenhoorns'. 

Toen Kapitein van Twisk onlangs met T Seepaert 
Kopenhagen aandeed, heeft hij daar een jonge arts 
ontmoet, een zekere Ole Worm, die zich ontpopte 
als een hartstochtehjk verzamelaar van zeldzame 
voorwerpen uil de Poolgebieden. Ole Worm 
droomde van het inrichten van een zogenaamd 
rariteitenkabinet waarin hij zijn hele verzameling 
ten toon zou ku1men stellen. Een van zijn schatten 
was de hoorn, inclusief de schedel, van zo'n zee
eenhoorn. Kapitein van Twisk had geconstateerd 
dat deze hoorn met zijn spiraalsgewijs gedraaide 

Trtelblad van De 

Chirurgie ende alle de 

Opera ofte wercken' 

van Ambroise Paré 

(Dordrecht 1592), uit 

het Frans vertaald 

door Carolus Battus, 

stadsgeneesheer van 

Dordrecht. Velius heeft 

dit door zijn Dordtse 

collega vertaalde werk 

waarschijnlijk gekend 
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Het beroemde 

rariteitenkabinet van 

professor Ole Worm te 

Kopenhagen. Gravure 

in Museum Wormianum, 

een in 1655 in leiden 

uitgegeven boek. over 

Worms collecties van 

zeldzaamheden uit de 

Arctische wereld. In 

de vensternis is een 

exemplaar van een 

narwalschedel met 

hoorn te zien. 
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oppervlak er precies zo uit2ag als de hoorn van 
de eenhoorn aan de Hoornse Waag. Hoe was dil 
te verklaren? En dan n9g een kwestie: sommigen 
menen dat de hoorn van deze vis, deze zee
eenhoom, dezelfde geneeskrachtige eigenschappen 
heeft als de hoorn van een land-eenhoorn. Wat 
denkt doctor Velius h iervan? 

Vetius en Paré 
Velius, die in Leiden heeft gestudeerd en daarna in 
1594 aan de universiteit van Padua de doctorstitel 
heeft verworven, amwoordt dat hij zich in deze 
kwestie wil houden aan de opinie van de beroemde 
franse arts Ambroise Pan~, lijfarts van niet minder 
dan vier Franse koningen. Diens handboek voor 
de heelkunde wordt aan de meeste medische 
faculteiten in Europa gebruikt. Als lijfarts van de 
Franse koning had Paré ooit een bezoek gebracht 
aan de abdijkerk van Saint-Denis bij Parijs, de 
grafl<erk van de Franse koningen. 
Daar had hij de hoorn van een eenhoorn bezichtigd, 
die in de schatkamer van de abdij als een reliek 
werd gekoesterd. Ook dit exemplaar bleek een 
gespiraliseerd oppervlak te vertonen. 

Als ervaren analoom had Paré zich niet kunnen 
voorstellen dat een viervoetig dier van het formaat 
van een paard deze zware, meer dan zes voet lange 
hoorn op zijn kop had kunnen dragen. En hoe 
zou het dier met zo'n vervaarlijke extremiteit ooit 
hebben kunnen grazen? Zou de eenhoorn van 
Saint-Denis dan misschien ook afkomstig kun~1en 
zijn van de kop van een grote vis, anders gezegd: 
zou het daar om de hoorn van een zee-eenhoorn 
kunnen gaan? 
In 1582 had deze Ambroisé Paré een verhandeling 
gepubliceerd die internationaal veel stof had doen 
opwaaien. De titel, vertaald in het Nederlands, 
luidde: Verhandeling over mummie, eenhoorn, 
vergiften en de pest. Met de termen mummie en 
eenhoorn in deze titel werden namen van in die tijd 
gangbare geneesmiddelen bedoeld. Met mummie, 
een buitengewoon duur medicamel'lt, werden 
stukjes van de windsels rond Egyptische mummies 
bedoeld die, verwerkt in een zalf of drank, geácht 
werden de genezing van kneuzingen en wonden te 
bespoedigen. 
Eenhoorn werd meestal in poedervorm toegepast, 
dat wil zeggen als een schraapsel van de hoorn 



van een eenhoorn, dat, opgelosr in een vloeistof, 
een heilzame werking zou hebben bij de genezing 
van allerlei vormen van vergiftiging of infecties. 
Paré beschouwt dez.e twee pseudo-therapieèn 
kort weg als kwakzalverij. 'Alles war over eenhoorns 
wordt beweerd', luidt zijn oordeel, 'is nietS 
anders dan een hoop verzinsels van schilders en 
geschiedschrijvers.' 
Als ervaren geneesheer kende Ambroise Paré 
de waarde van een pakkende anecdote ter 
ondersteuning van een medisch betoog. 
Op. de Pont au Change in Parijs, z.o schrijft hij in 
zijn verhandeling, drijft al sinds jaren een dame een 
nering in eenhoomhoorn. Zij heerl dit product in 
alle soorten en maten in voorraad. 
Als een speciale service voor haar klanten heeft zij in 
haar zaak een emmer water staan waarin een stukje 
eenhoorn aan een zilveren keLLing hangt; ieder die 
erom vraagt laat zij een fiesje met dat verondersteld 
geneeskrachtige water vullen. Op een dag kwam 
een arme vrouw biJ baar om wat eenhoomwater 
vragen voor haar zoomje, wiens gezicht geheel 
overdekt was met koortsuitslag (herpes). 
De emmer met eenhoornwater was echter 
leeg. Omdat zij de bezorgde moeder niet wilde 
teleurstellen, vulde de eenhoorndame het flesje van 
de arme vrouw met gewoon water uit de Seine. 
Een paar dagen later kwam de vrouw haar diep 
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geroerd bedanken: het wonderwater had haar 
zoontje geheel van zijn herpes genezen ..... 
Op dit moment vall de waard van de herberg aan 
het Grote Noord Velius driftig in de rede. Wil de 
dokter soms beweren dat eenhoornpoeder geen 
vergif verdrijft? Waarom. denkt hij dan dat er aan 
de gevel van zijn herberg een uithangbord hangL 
waarop de kop van een eenhoorn is afgebeeld7 
Iedereen weet toch dat dit betekent dat daar geen 
bedorven eten wordt opgediend en dat er niet 
geknoeid wordt met de wij n? 
Dokter Velius sust hem door te verzekeren dat hij 
merugmaal voortreffelijk bij hem heeft gegeten 
en dat hij de wijn die daarbij geschonken werd 
onveranderlijk uitstekend heeft gevonden. 
Hij voegt nog toe dat Arobroise Paré aan de 
publicatie van zijn verhandeling eigenlijk alleen 

Gravures uil De Noordsche Weereld. vertoond in twee 

nieuwe, aenmerckell]cke derwaarts gedaene reysen ... : 

d'eene van de Heer Marliniere ... d"andere van den 

Hamburger Frederlch Martens in ·1 jaer 1671 . Verfoeid. en 

doorgaens met toe-doeningen verrijkt door s. de Vries 

(Amsterdam, 1685). De Fransman Pierre-Martin de la 

Martinière (1634-1690) bereisde de Arctische gebieden 

in het noorden van Europa. Oe tekenaar van illustratie 4 

heeft de jacht op de 'zee-eenhoorn' in beeld gebracht 

zonder zelf een narwal te hebben gezien 
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maar verdriet heeft beleefd: de complete medische 
faculteit van de universiteït van Parijs is over hem 
heengevallen en de verzamelde Parijse apothekers, 
die zich door de koninklijke lij farts in hun 
broodwinning aangetast zagen, hebben hem met 
smaad overladen. 
Maar dit neemt niet weg dat Velius zich wil houden 
aan het advies van zijn beroemde Parijse collega: 
vennijd modieuze medische wondermiddelen, 
houd u bij de beproefde farmacopee. En wat is er 
mis met aderlaten? 

Zacharias Binnenblijf 
Dominee Zacharias Binnenblijf heeft met 
klimmende irritatie naar dit gekrakeel geluisterd . 
Als die Parijse professor beweert dat alles wat er 
over eenhoorns i.s geschreven, niets dan een hoop 
verzinsels is, dan voelt hij zich, als dienaar van 
de Heilige Schrift, verplicht erop te wijzen dat 
er op niet minder dan acht plaatsen in het Oude 
Testament over eenhoorns wordt gesproken. Een 
overcuigender bewijs dat eenhoorns werkelijk 
bestaan, is eenvoudig niet denkbaar. Hij heeft 
ook geen geduld met mensen die veronderstellen 
dat de eenhoorns in de Zondvloed verdronken 
zouden zijn . Waarom zou de Schepper een dier 

als de eenhoorn hebben geschapen om het dan 
later weer van de aarde te laten verdwijnen? Er 
staat toch gesch reven - Genesis 6, vers 19 - dal de 
Heer aan Noach de opdracht gaf van alle dieren 
een mannetje en een wijfje mee te nemen in de 
A1-k? Daarmee had Hij toch ontegenzeggel~jk de 
bedoeling gehad had dat ook de eenhoorns de 
Zondvloed zouden overleven? 
De dominee heeft met tevredenheid geconstateerd 
dat de eenhoorn aan de Waag gespleten hoeven 
heeft . Inderdaad: zo moet het dier er uitzien 
volgens de oudste bron, een Griekse tekst die 
dateert uit de eerste eeuwen van het christendom. 
Daar wordt de eenhoorn omschreven als een klein 
dier, dat lijkt op een bokje of een geit, ma.ar dat 
zeer agressief en gevaarlijk is. 
Er is maar één manier om een eenhoorn te vangen: 
men moet een meisje, maagd nog, fraai aangekleed 
in het woud bij het pad zetten waar de eenhoorn 
langs pleegt te komen. Zodra het dier het meisje 
in het oog krijgt, of liever zodra hij haar geur 
opsnuift, komt het dichterbij en springt in haar 
schoot. Als de eenhoorn zich tegen haar aan vlijt, 
verliest hij al zijn agressiviteit. Bedwelmd door 
haar lichaamswannte, volgens sommigen door 
haar geur van maagdelijkheid, valt hij in een diepe 
slaap - waarna de jagers de eenhoorn kunnen 
vangen of doden. 
Nu raakt de dominee in vuur. Verontwaardigd 
wijst hij erop dat de katholieken - hij ontziet zich 
zelfs niet vol minachting over 'de papen' te spreken 
- het vaststaande feit dat een eenhoorn zich alleen 
laat vangen met behulp van een maagd altijd 
hebben uitgelegd als een allegorische voorstelling 
van de Menswording van Christus, waarbij Maria, 
de Maagd die Moeder werd, de beslissende rol zou 
hebben gespeeld. Maar hij, Zacharias Binn.ênbÜjf, 
houdt zich, net als zijn gereformeerde gemeente, 

. aan wat er in de Schrift zelf staat. Lukas l, vers 69: 
'Hij [dat wil zeggen de Heet] heeft een hoorn der 
redding voor ons opgericht, in het huis van David, 
zijn knecht. Voor Dominee Binnenblijf lijdt het 
geen twijfel dat de eenhoorn als schilddrager van 
het stadswapen symbolisch verwijst naar Christus, 
de hoorn der redding. Zoals de eenhoorn het 
schild met de hangende hoorn beschermend 
vasthoudt, zo hopen de vrome burgers van Hoorn 
dat Christus de stad zal beschermen: 

Besluit 
U hebt natuurlijk allang begrepen dat over dit 
gesprek van vijf Hoornse burgers op 12 december 
1609 geen stukken Le vinden zijn in het stadsarchief. 



Drie van vijf personages die ik ten tonele heb 
gevoerd, zijn fictief; alleen burgemeester Crap 
en stadsgenee.sheer en geschiedschrijver Velius 
hebben hun naam in ge.schriften nagelaten. 
De woorden die ik hun in de mond heb gelegd, 
hebben zij in werkelijkheid niet uitgesproken, al 
hebben hun fictieve. uitspraken over eenhoorns 
naar mijn beste we.ten behoord. tot het spectrum 
van opvattingen die in 1609 of daaromtrent hier 
te lande gangbaar zijn ge.we.est. Het ging mij erom, 
u t~ laten beseffen met hoe.veel onzichtbare draden 
het stadswapen aan de Hoornse. Waag, dit product 
uit de werkplaats van een van de beroemdste 
bouwmeesters en beeldhquwers van de Gouden 
Eeuw, verbonden is met de wetenschappelijke 
actualiteit van zijn tijd, en tegelijk met het culturele 
erfgoed van het verleden. Aan dit wonderlijke., 
niet-bestaande dier, aan de werkelijke existentie. 
waarvan eeuwenlang niemand heeft getwijfeld, 
dit imaginaire dier, waarover in de zestiende. en 
zeventiende. eeuw een heftig wetenschappelijk 
debat is gevoerd, dit onvindbare dier, waarnaar 
men eeuw na eeuw vergeefs is blijven zoeken, 
dit fabeldier, dat blijkens films en fantasy
boeken in onze tijd een symbool van vrijheid en 
ontembaarheid is geworden, dat ons heimwee. 
naar een onbedorven we.re.Id uitdrukt - kortom: 
aan deze eeuwen omspannende eenhoorntraditie 
is nu in het Westfries Museum onder de titel 'De 
eenhoorn, een mythe van wereldformaat' een 
fascinerende tentoonstelling gewijd. 
Ik beschouw het als een eer deze tentoonstelling 
hierbij voor geopend te mogen verklaren. 

Utrecht, dec. 2009- febr. 2010. 

*Bewerkte tekst van een toespraak bij de opening 
van de tentoonstelling 'De eenhoorn: een mythe van 
wereldformaat'. in het Westfries Museum te Hoorn 

op 12 december 2009 

Prof.dr. W. P. Gerritsen (1935) doceerde van 1961 
tot 2000 literatuur van de ~i!iddeleeuwen aan de 
Utrechtse universiteit en bezette van 2002 tot 2007 
de Scaliger-leerstoel aan de Universiteit Leiden. 

In deze tekst heb ik gegevens verwerkt uit eerdere publicaties van mijn hand: De eenhoorn en de geleerden. 
Het debat over het bestaan van de eenhoorn van de zestiende tot de negentiende eeuw (2de dr" Leiden 2003, 
tentoonstelling UB Leiden., 2002); 'De eenhoorn en de apothekers, Opvattingen omtrent de amftoxische werking 
van 'eenhoornhoorn' in het laatste kwart van de 16e en het eerste kwart van de 17e eeuw', in Gewina 30 (2007), 
3-10; en De vijflevens van een dier dat niet bestaat (Leiden, 2008; lezing voor HOVO-Leiden). 

De Statenbijbel zou pas in 1637 van de pers komen. In een van zijn voorgangers, de Deus~Aesbijbel van 1562, 
luidt.deze passage: Ende heeft ons opghericht eenen hoorn der salicheyt, waarbij in de marge wordt verweten 

naar Psalm 132:17: Daer sal Ik David eenen hoorn doen uitspruiten. 

Hoorn is niet de 

enige eenhoornstad. 

Wapenbord (ca. 

1500) uit het klooster 

van de Augustijnen in 

de vroegere rijksstad 

Schwäbisch Gmünd 

in Württemberg. Een 

engel (in de pij van een 

August ijner monnik) 

draagt het wapen van 

de orde en dat van de 

stad 
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GERARD WEEL 

Het eerste begin 
ln 1954, het jaar van het Bisschoppelijk Mandement 
waarin de katholieken van Nederland werden 
opgeroepen alles zoveel mogelijk in eigen beheer 
te houden, werd in een van de vergaderzaal~jes 

van het St. Jansgasthuis aan de Koepoortsweg de 
eerste bespreking gehouden over een eventuele 
tweede roomse kerk in Hoorn. De gedachte bij de 
voorzitter, deken P. L. Ch. van der Meer, en zijn 
achterban was, dat het om een 'bijkerk' van de 
Cyriacus- en Franciscus-koepelkerk zou gaan en 
nieL om een nieuwe parochie. 

Wel zouden er ook een r.-k kleuter- en lagere 
school bij moeten komen . Het idee van een tweede 
kerkgelegenheid stamde al van 1949. De kerk op 
het Grote Noord puilde uit, want in die na-oorlogse 
jaren, toen de zondagsplicht nog volop gold, werden 
de rooms-katholieke gezinnen steeds kinderrUker 
en breidde vooral Hoorn-Noord, de meest roomse 
wijk van Hoorn, zich sterk uit. Ruim éénderde van 
de Hoornse bevolking was inmiddels katholiek: er 
waren in eerste instantie ongeveer 2500 kandidaat
parochianen voor een nieuwe roomse kerk en de 
wijk 'aan de andere kam van de spoorlijn' zou 
zich tot in de jaren tachtig uitbreiden tot bijna 
twintigduizend inwoners. 
Overal werden nieuwe voorzieningen getroffen. 
Vanaf 1954 werden er in roomse kring allerlei 
gelegenheden gezocht om bijdragen te vragen 
voor een nieuwe kerk. Lieftallige meisjes wisten 
ongeveer tienduizend gulden bij elkaar te brengen. 
En in 1954 werd een voorbereidingscommissie 
samengesteld, in 1955 gevolgd door een officiële 
bouwcommissie. 

DE WAARDE VAN DE 

De eerste voorzieningen 
Deze commissie kochL in december 1957 het 
rijtjeshuis Loniusstraat 12 als voorlopige pastorie 
voor 19.000 gulden. Negenduizend gulden werd 
geleend van het KLM-Pensioenfonds. 
Een jaar eerder was beslist dat er een noodkerk 
zou worden geplaatst op het grote terrein aan de 
Joh. Poststraal dat de gemeente H.oom aan de 
bouwcommissie zou beschikbaar stellen. 
De paroçhie van Hoorn-Noord werd opgericht op 
27 april 1958, het r.errein voor de nieuwe kerk 
en de bijbehorende kleuter- en lagere school was 
eerder dat jaar op 15 januari gekocht. Maar veel 
geld was er niet, dus toen duidelijk werd dat er 
in plaats van een bijkerk een ni.euwe parochie was 
ontstaan, knepen de kerkmeesters van de oude 
parochie hun knieën samen en verordonneerden 
ze dat de grens tussen moeder en dochter niet 
de stadswal zou zijn maar de spoorlijn, zodat de 
welgestelden van b.v. de Draafsingel en de Eikstraat 
bij de centrumkerk zouden blijven behoren. En 
het bisdom bepaalde dat de kosten van een nieuw 
kerkgebouw de 500.000 gulden niet te boven 
mochten gaan. 
De hoofdsom kon geleend worden van het Fonds 
Kerkenbouw van het Bisdom Haarlem. De aflossing 
van die lening zou nog jarenlang blijven drukken 
op de nieuwe parochie. 

De bouwpastoor 
De in december 1957 benoemde bouwpastoor, E. J. 
M. Hupperetz, beloofde een kerk van achthonderd 
zitplaatsen Le bouwen (het werden er 835) voor 
de helft van de prijs die in die jaren voor een 
dergelijk gebouw werd berekend. Het aanbestede 
bedrag werd uiteindelijk 367.500 gulden en de 
aannemer - uiteraard de laagste inschrijver - · de 
firma Gebr. Tuin uil 't Zand (N.H.). Wel kwam daar 
later nog het bedrag van 17.500 gulden bij voor het 
veelkleurige glas-in-beton-raam, een speciale wens 
van de bouwpastoor. 
Die zegde, toen men dat op het bisdom maar 
'luxe' vond, toe een aantal bedelpreken te zullen 
gaan houden in heel West-Friesland, om de last 
van de Jinanciering niet alleen op Hoorn te laten 
drukken. Inderdaad heeft hij 53 keer zo'n preek 
gehouden en daarmee bijna een halve ton in de 
wacht gesleept. Een vurige smeekpreek in de kerk 
van het Grote Noord bracht zelfs 3.839 gulden 
op. In de bouwcommissie werd mede daarom de 
hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad, 
de heer Jan Onstenk, opgenomen: die zorgde voor 
uitgebreide informatie over de bouwplanRen in de 
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hele regio. Heel'West-Friesland leefde mee! 
De moederparochie zegde bovendien 20.000 
gulden toe, d.w.z. tien jaar lang tweeduizend 
gulden jaarlijks. 

De noodkerk 
Grond was er in die jaren in Hoorn-Noord nog in 
overvloed te bekomen, vooreennaaronzemaatstaven 
zeer redelijke p1ijs. Het nieuwe kerkbestuur, dat 
tevens schoolbestuur zou zijn, verwierf een groot 
ten:ein aan de Johannes Poststraat, zodat er naast 
de kerk ook ruimte was voor minstens een 
kleuterschool. Het bouwen van een kerk zou -
ook in die jaren - wel enkele jaren duren. Dus 
kwam er eerst een noodkerk op het toekomstige 
kerkplein aan de joh. Poststraat, een verplaatsbaar 
houten gebouw dat voorlopig in een parochie in 
Amsterdam had dienstgedaan en later ook weer 
door een bouwpastoor in Amsterdam Noordwest 
werd overgenomen. Die noodkerk die van januari 
1958 tot eind maart 1961 aan de kant van de jan 
Willemszsu-aat stond, was bijzonder geliefd bij 
de eerste generatie parochianen. Hupperetz was 
een creatieve geest was die de binnenruimte liet 
versieren met prachtige bloemstukken een grote 
groep meisjes trok langs de huizen om een bijdrage 
daarvoor en met enkele artistieke liturgische 
voorwerpen, soms geschonken door rijke vrienden 
van zijn familie. 
Van aUerlei sponsors kreeg de kerk bijvoorbeeld 
geld voor een monstrans en een godslamp gemaakt 
bij het siersmeedwerk-atelier Van der Weijden 
in Bodegraven, liturgische schalen (twee cibories 
en een offerandeschaal) van edelsmid Elders uit 
Hoorn, een artistieke. kerststal met bijpassende 
beelden-in-echte-kledingstukken van aannemerij 
Ben van der lee uit Hoorn (die ook het grote 
driekruis maakte) en liturgische gewaden {kazuifels 
en koorkappen) van de ateliers van Stadelmaijer en 
Rietfort. Bomvpastoor Hupperetz was bovendien 
zeer muziekgevoelig. Al spoedig (1-1-1959) trok hij 
op voorstel van koorlid Nooy de jonge, dertigjarige 
diligent-organist-componist Jos Moeskops uit 
Medemblik aan om de zorg voor het Gregoriaans en 
het meerstemmige repertoire op zich te nemen met 
zijn Gabriëlkoor dat al dateerde van april 1958. 
Hij was dus niet de eerste diligent: dat was de 
onderwijzer Jo Dudok die hem een ruim half jaar 
was voorafgegaan. 
Dudok was begonnen met vijf zangers van het 
Caecilia-koor van Het Grote Noord, overschakelend 
vari Caecilia naar Gabriël (overigens beiden geen 
engelbewaarders of musiciennes!). De liturgie 

werd een gemeenschapsgebeuren: veel meisjes 
en jongens werden betrokken bij 'het dienen' 
(misdienaars en akolieten) en het kinderkoor, er 
kwamen mannelijke én vrouwelijke lectoren en er 
vormde zich een schola en een gemengd koor. 

Het bouwplan, de architectuur en de toren 
Intussen werd er naarstig gebouwd aan het nieuwe 
kerkgebouw. Architect was ir. W A. S. Witlox van 
het architectenbureau Van Oerle, Schrama en Bos 
te leideJ:l: Er was aan de opdracht al het een en 
ander voorafgegaan: reeds in september 1955 had 
architect P.Weegels uit Weert een omwerp gemaakt 
in de Kropholler-tradilie die vóór de oorlog als 

zeer modern werd gezien (Kropholler gaat terug 
naar Berlage) en die aan neo-romaans doet denken 
(denk aan de nieuwe abdij van Egmond, bet 
gemeentehuis van Medemblik en De martelaren 
van Gorcurnkerk in Amsterdam) maar hij gaf na 
enkele maanden zijn opdracht terug. 
Daarna was er in 1959 nog een ontwerp ingediend 
door Delftse prof. Holt in de hem kenmerkende 
stijl van het Nieuwe Bouwen (St. Josephkerk in 
Amsterdam, Bos en lommer, thans in gebruik als 
klimhal Tussen hemel en aarde!). Witlox, die werkte 
bij de oud-leerling van Kropholler, Hugo van Oerle 
(1905-1994), was zijn tijd vooruit: hij maakte een 
ontwerp waarbij de kerkbezoekers worden gezien 
als een gemeenschap zoals in de jaren daarna het 
Tweede Vaticaans Concilie zou propageren: 
De Kerk wij Samen. Hij liet zich daarbij inspireren 
door de opvattingen van de in de vijftiger jaren 
zo beroemd geworden bouwheer Le Corbusier 
(1887-1965) die de wereld had versteld doen staan 
met zijn Notre Dame du Haut (1950-1954) te 
Ronchamp in Frankrijk. Zijn zgn. functionalisme 
(en afstand nemen van neogotiek en neoromaans) 

De Engelbewaarderskerk 

te Hoorn 
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vindt men terug in de opzet van vooral de toren 
van de Engelbewaarderskerk: een betonnen, 
halfopen klokkentoren met een enigszins geronde 
(nadrukkelijk niet spitse, niet koepelachtige, niet 
zadeldak- of u ivormige) bovenkant, waaronder de 
klok zichtbaar zou worden opgehangen. 
De toren werd vijftien meter hoog en twee keer 
zo breed als diep. De bovenkant is enigszins plat, 
maar ook enigszins rond, meer organisch dan 
mathematisch dus: sommigen zullen zeggen: als de 
bovenkant van een bolle paddestoel. 
Niet alleen de toren, ook de kerk als geheel gaat 

terug op de ideeên van Le Corbusier: hij wilde meer 
'natuur' en overeenkomst met het landschap in de 
architectuur -technisch waren grote doorzichtige 
glasramen inmiddels mogelijk geworden- met zo 
natuurlijk mogelijke, eerlijke, liefst onversierde 
materialen. Men moest vanuit het landschap haast 
automatisch het interieur binnenraken en eenmaal 
binnen door het doorzichtige glas de omgeving 
kunnen waarnemen en ervaren. \Vitlox kreeg van 
Van Oerle de viije hand, zowel in zijn Pius X-kerk 
in Alphen aan de Rijn (die inmiddels door de 
Vrijgemaakte Gereformeerden is overgenomen) als 
in de Engelbewaarderskerk. In het open gedeelte 
van de toren hangt in een stalen klokkenstoel 
de zware bronzen luidklok, die sommigen soms 
irriteert maar anderen welluidend in de oren klinkt 
omdat de klank niet al te donker en toch diep is. 
De naam van de klok is Raphaël, ontleend aan de 
bijbelse reisengel. 
Hij weegt bijna zevenhonderd kilo. En hij werd 
gegoten bij de firma Petit & Fritsen te Aarle Rixtel. 
Wat op een luidklok staat, wordt altijd geformuleerd 
in de eerste persoon. 
Er staat: 'Ik ben Raphaël, door God gezonden om 
bij u te vertoeven. Opdat gij Hem zoudt zegenen en 
lofzingen. En als ik terugkeer tot Hem, verkondigt 
gij dan al zijn wonderdaden . (Tobias XII, 15-22, 
bewerkt). 1n de zomer van het jaar des Heren 1961.' 
Het niet in alle bijbels opgenomen boek Tobit (of 
Tobias) vertelt over de jonge Tobit die door een 

bewaarengel begeleid wordt als hij voor zijn door 
vogeldrek blindgeworden vader een medicijn gaat 
zoeken en voor zichzelf een vrouw. 
De verkennersgroep van de Engelbewaardersparochie 
heette later «St. Raphaël". 

Inwijding 
Op 23 mei 1960 sloeg deken Van der Meer de eerste 
paal. Op 21 september daaraan volgend werd de 
eerste steen gelegd door de pas afgetreden bisschop 
van Haarlem, mgr. ]. P. Huibers, vroeger (1928-
1936) pastoor in Hoorn. Op 28mei1961 volgde het 

inwijden van de klok door de vicaris-generaal van 
het bisdom en op 1 juli van dat jaar het in gebruik 
stellen van het - nog ongewijde - kerkgebouw door 
de deken. Dat was op een zaterdag en de zondag 
erop werd het orgel 'ingewijd' door Jos Moeskops 
die bij die gelegenheid al enkele fragmenten van het 
aanstaande oratorium liet zingen . 
Toen het nieuwe kerkgebouw namelijk werd 
ingewijd op 29 september 1961 door de nieuwe 
bisschop, mgr.]. A. E. van Dodewaard, gebeurde dat 
nadat er in de zomermaanden in het nieuwe gebouw 
al een 'oratorium', een godsdienstig muziekspel 
op teksten van de pastoor zelf en op muziek van 
Moeskops met veel succes was opgevoerd. Iedereen 
was het erover eens dat - zeker in vergelijking 

. met de noodker k - de akoestiek prachtig was. 
Gelukkig is dat ook zo gebleven na de renovatie 
van 1991. Het orgel, dat nu nog steeds uitstekend 
functioneert - ook als oefenorgel - werd ontworpen 
door Moeskops zelf en gebouwd door de firma Jos 
Vermeulen in Alkmaar. Het is een tweeklavierig 
pijporgel, oorspronkelijk met tien registers (1961), 
later met zeventien (1967). De speeltafel staat vrij 
van de kast, zodat de organist tevens dirigent kan 
zijn en andersom. Geschikt voor Moeskops dus. ln 
de kast, die niet hangt maar staat, bevinden zich 
houten pijpen en pijpen van orgelmetaal. 
De kast zelf loopt uitwendig enigszins rond, parallel 
met de ronding van de koorbalustrade. 



De parochie op gang 
Het parochieleven werd georganiseerd door het 
aanstellen van contactpersonen in iedere straat. 
Deze informeerden de parochianen en de pastorie 
en zij stelden hun huizen beschikbaar voor 
gespreksbijeenkomsten (vooral toen her Vaticaans 
Concilie op gang kwam) en groothuisbezoek. Voor 
de jongeren werd de zgn. achttienjarigen-cursus 
georganiseerd. Ook de nieuwe scholen kwamen 
op gang. 

Hét raam 
De definitieve kerk kwam wel voorspoedig van de 
grond maar er had zich bij de planning een probleem 
voorgedaan: bij een massale kerkuitgang zou het 
drukker wordende verkeer op de joh. Postslraat 
gehinderd kunnen worden als de kerkgangers 
direct vanuit de kerk op de sLraat zouden belanden. 
Wam de hoof din- en uitgang grensde bijna aan 
de straat. De gemeentelijke verkeerscommissie 
wist op 2 april 1959 te bewerkstelligen dat de 
kerk nog net op tijd - de bouw was nog niet 
begonnen - werd gedraaid: de hoofdingang zou 
op het ernaast gelegen kerkplein uitkomen en het 
priesterkoor op het oosten, wat op zich een klassieke 
oriëntatie is. Het betekende alleen dat het zeer 
bijzondere, veelkleurige glas-in-beton-raam waarin 
een moderne kunstenaar een engelbewaarder met 
vleugels, nimbus en Z\vaard enigszins abstract heeft 
ui tgebeeld, aan de noordkant kwam te liggen waar 
het niet zoveel. daglicht vangt. 
Daardoor komt het raam eigenlijk alleen tot ;djn 
recht op heel heldere en zonnige dagen. Een 
voordeel is trouwens wel wee r dat het raam - dat 
zoals altijd bij veelkleurig glas-in-lood eigenlijk 
van binnenuit bekeken moet worden - nu vanaf de 
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Poststraat goed re zien is en. zeker als de kerk van 
binnen verlichr is, een indrukwekkende uitstraling 
heeft. Men kan dit het beste waarnemen vanuit de 
Pater Bleijsstraat. Het raam is gemaakt door De 
Dordtsche Glashandel N .V maar de naam van de 
ontwerper heb ik (nog?) niet kunnen achterhalen. 
Het is zeven bij zeven meter. 
Het overige glas in de kerk is gefigureerd glas, 
ontworpen door de Gebr. Dullaart in Leiden , het is 
een variatie van kathedraalglas, b lank glas en glas
in-lood. Wonderlijk is dat het engelbewaardersidee 
van het gekleurde raam - pastoor Hupperetz had 
hun de patronage van de kerk beloofd als dank voor 
het behoud van de Arbeitseinsatzjongeren in zijn 
vorige parochie - zelfs in onze tijd nog aanspreekt: 
men ervaart soms mede daardoor de kerk als 
een veilige plek, als een soort 'thuis' zelfs, en een 
overleden dierbare wordt vaak vanuit die gedachte 
opgebaard in 'De Engel', het bij de herindeling van 
1991 in de kerk ingebouwde uitvaartcentrum. 

De voorstelling van het raam 
Het is duidelijk dat er een engel is uitgebeeld in 
het grote raam dar in kleine stukjes gekleurd glas 
(ongeveer 400, schat ik, donkergeel, lichtgeel, 
rood, donkerblauw, lichtblauw, donkergroen, 
lichtgroen, wit en Z\Van) een enigszins abstracte 
maar toch duidelijk zichtbare staande figuur 

Het bijzondere Engel in 

glas in betonraam in de 

Engelbewaarderskerk 
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voorstelt, die grote opstaande vleugels heeft en een 
ronde stralenkrans om het hoofd dat naar links 
kijkt. Zo'n krans heeft in de hagiografie meerdere 
vormen en namen, soms met specifieke betekenis. 
Verwante temen zijn: lichtschijn, nimbus, gloriool, 
aureool (van: 'aura' ). Bijzonder opvalt dat de 

engel de smalle armen naar links uitstrekt en 
daarmee linksonder een groot 'zwaard' vasthoudt, 
niet een smal zwaard maar een grote, donkere, 
hakbijlachtige bijna-rechthoek. Sommigen zien dit 
als een symbool van de aartsengel Michaël die het 
paradijs bewaakt maar anderen denken dat hij een 
soon kleinmodel van het kerkgebouw aanbiedt. 
Michaël is de beschermengel , de engelbewaarder 
bij uitstek. Toen bisschop Huibers het raam voor 
het eerst zag, zei hij: UWij leerden vroeger in de 
theologie dat engelen onzichtbare wezens waren, 
welnu, als je dit ziet, klopt dat!" De meeste 
bewonderaars van het raam vinden de lichtval en 
het gekleurde glas prachtig maar de voorste1lîng 
een hele puzzle! 

Andere elementen van het gebouw 
Het architectenbureau van de kerk had nogal wat 
nadrukkelijke wensen: de kerk moest veel lichtinval 
hebben (zodat de buitenwereld zichtbaar zou zijn), 
de.muur van het priesterkoor moest zo kaal mogelijk 
blijven (puur natuurlijke mooie bakstenen, schoon 
metselwerk van gele handvormstenen in Vlaams 
verband), met liefst daarop géén kruisen of doeken. 
Tegenover de grote lichtvolle raamzijde moest 
de muur van de noordkant alleen onderbroken 
worden door kleine zgn. Franciscus-raampjes op 
in rasterpatroon aangebrachte rijen (Franciscus 
wilde die in Assisi zo hebben om de duiven te laten 
nestelen). Verder een groot priesterkoor en een 
altaar waar de geestelijken achter konden staan met 

het gezicht naar de aanwezigen, liefst omringd door 
een grote groep assistenten. 
Dit alles was geheel in overeenstemming met de 
wensen van de pastoor. Er zou ook een dagkerk 
komen - met een klein altaar - die bij de grote 
kerk betrokken kon worden. Verder zo weinig 
mogelijk zijaltaren, een zangkoor niet achLerin 
maar zo veel mogelijk naar voren, zodal er een 
goede samenwerking mogelijk zou zijn met het 
priesterkoor. Het doopgedeelte kwam vóór in 
de kerk - zoals het concilie dar later zelfs zou 
voorschrijven - liefst in de laagte zodat men zou 
afdalen langs trappen - zoals in de vroegchrislelijke 
tijd - en na de doop zou 'hoogkomen'. De architect 
wilde zelfs dat men zou afdalen in een waterplas 
(de randen zijn nog aanwezig!) om met de dopeling 
a.h.w. in bad te gaan. Dit is later om practische 
redenen niet geëffectueerd! 
Op de achterwand van de doopruimte was 
oorspronkelijk een rondlopend, spierwit groot 
scherm van kunststof aangebracht. Dit was bedoeld 
als een symbolische handdoek om de dopeling 
in op te vangen en af te drogen. Maar omdat 
bijna niemand die symboliek meevoelde, heeft de 
architect van de latere renovatie (1991), Antoon 
Wever, het scherm goudkleurig laten schilderen als 
een soort hemelwand, verwijzend naar het paradijs 
dat men door de doop tegemoet gaat. Maar of deze 
symboliek wél overkomt, staat te bezien . 
En er moesten zo weinig mogelijk pilaren of zuilen 
zijn. Het intussen zo gewaardeerde, kleurige glas
in-beton-raam was niet door de architect gepland: 
op nadrukkelijk verzoek van de bouwpastoor die 
de kerk anders 'enigszins armoedig wat de kleuren 
betreft' vond, is het in het bouwplan opgenomen. 
Later heeft men de voormuur achter het altaar 
toch voorzien van grote, wisselende gordijnen 
in de liturgische kleuren en aan de rechterzijde 

. daarvan van een groot houten driekruis (gemaakt 
door de plaatselijke timmerrnan Ben van der Lee) 
omdat de meeste parochfanen een kale muur niet 
erg indrukwekkend vonden. Sinds kort is er zelfs 
een afbeelding van het Laatste Avondmaal op 
aangebracht: Witlox draait zich om in zijn graf! 
Ook de kruiswegstaties (van jan Toorop) op de zij
en achterwanden zijn later toegevoegd. Het grote 
hoogaltaar van grijsgewolkt wit marmer is stevig 
gefundeerd en daarom bij de renovatie van 1991 
niet verplaatst. 
Toen is de kerk wel heringedeeld: op de stevige 
hoge vloer die van hellend horizontaal is geworden, 
kunnen nu ongeveer vierhonderd mensen 
plaatsnemen, in banken of op stoelen. Een deel 



van de kerk is ontvangstzaal geworden waar meer 
dan vijftig mensen royaal kunnen zitten bij een 
vergadering of een receptie. 
Ernaast is een keuken met koffie- en theeapparaten, 
koelkast, afwasmachine, glaswerk en kop
en-schotels. [n de toegangshal zijn toiletten en 
een garderobe en in de lin kervoorhoek van het 
gebouw bevindt zich .de aula waar maximaal drie 
overledenen kunnen worden opgebaard. Erachter · 
is de verzorgingsruimte die bij het uitvaartcentrum 
hoort. Bij de kerkruimte is nog een n.ieuw opgezette 
bièchtkamer en daartegenover, aan de westkant 
dus, is een kleinere vergaderruimte voor maximaal 
twintig deelnemers en daarboven (bij het orgel) de 
ruime koorrepetitiezaal (met antiek harmonium!) 

Renovatie 
De kerk is bijna vierkant: 31.30 meter bij 32.85 
meter, de hoogte is 8.45 meter. 
De muren zijn goed onderheid - er is van verzakking 
geen sprake - maar in het begin zijn er wel 
problemen geweest met het dak en het plafond 
(waar de ve1warming in was ingebouwd) en met de 
vloer die niet onderheid was. De zeer smalle pilaren 
stonden stevig maar de vloer eromheen begon 
al gauw te verzakken zodat de erop bevesligde 
banken op de naar achteren oplopende vloer niet 
meer waterpas stonden en sommige tegels in de 
paden gevaar van struikelen opleverden. Kort na 
de ingebrui kname van de kerk is er al wat aan 
hét dak en de verwarming gedaan maar definitief 
was het probleem pas verholpen toen in de jaren 
negentig het platte dak werd overhuifd door een 
volledig nieuwe dakconstructie die niet meer plat 
maar naar de zijkanten aflopend was, waardoor het 
hemelwater beter kon worden afgevoerd. 
De verwarmingsketel heeft na de sluiting van de 
oorspronkelijk in de toegangsgevel aangebrachte 
Mariakapel op die plaats zijn plek gevonden en de 
warmte wordt nu via de vloer l1aar de kerkruimte 
gestuwd. De kerk is binnen een kwartier heerlijk 
warm, wat vooral in de wintertijd een teken 
van hartelijk welkom is. Uiteraard is er aan de 
zijkanL van de kerkruimte een keurige nieuwe 
Mariadevotieplek aangebrachr. 
Bij de renovatie en hetindeling van 1991 is de vloer 
grondig onderheid en horizontaal gemaakt zodat 
er van verzakking al bijna twintig jaar geen enkele 
sprake meer is, wat boze tongen ook beweren. 
De vloer is verhoogd, maar de doopruimte is laag 
gebleven: het symbolische van het afdalen en 
opstijgen is daardoor alleen maar versteJkt. 

De pastoors 
In Hoorn-Noord wordt nog vaak met bewondering 
gesproken over bouwpastoor Hupperetz. Want 
behalve het gebouw zette hij ook de verdere 
parochie op poten. Toch is hij maar viereneenhalf 
jaar in Hoorn actief geweest: op 17 augustus 1962 

werd hij regent van het klein-seminarie Hageveld 
in Heemstede. Daarna droeg pasroor Schoonebeek 
de last van de nieuwe parochie, gesteund door 
enkele kapelaans, tot 1967. Na een jaar pastoraat 
van pastoor Stammeijer die door ziekte al spoedig 
moest afhaken, kwam pastoor Quant in 1968. 
Hij werkte in een pastoraal team waar ook de nieuwe 
·wijken Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd in 
vertegenwoordigd waren en natuurlijk ook Hoorn 
Centrum. Hij werd gepensioneerd in 1984 en stierf 
in 1989. Hij werd opgevolgd door de schrijver 
dezes. van 1984 tot 2003. 
1n 1990 werd de aparte Engelbewaardersparochie 
samengevoegd met die van de Koepelkerk om 
verder te gaan als één parochie Hoorn, tegenwoordig 
onder leiding van pastoor Eugene ]ongerden. 

En nu? 
Vereniging Oud Hoorn heeft bij diverse gelegenheden 
gepleit voor het verlenen van de gemeentelijJse 
monumentenstatus aan de Engelbewaarderskerk. 
Onlangs heeft ook het Dr. Cuypersgenootschap 
een schriftelijk verzoek daartoe aan bet Hoornse 
college van burgemeester en wethouders gezonden. 
Tussen 1987 en 1991 is het kerkgebouw van 
de Engelbewaarders grondig gerenoveerd en 
heringedeeld. Dat kostte bijna acht ton (gulden), 
En weer was er geen geld! Maar door verkoop van 
de pastorie en de helft van het grote kerkplein dat 
eerst tot de jan Willemszstraat doorliep, én door de 
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(sponsor)bijdragen van de vele meelevenden kwam 
de kerk er zelfs zonder schulden doorheen. 
Vooral toen mevr. Wester-de Vries haar fietstochten 
begon. De kerk heeft haar glorietijd achter zich, 
maar vindt zichzelf nog steeds de moeite waard. Ze 
wacht de toekomst rustig af. De inkomsten lopen 
de laatste jaren terug door verminderd kerkbezoek 
en te weinig verhuur van de ruimtes. Daarom 
moeten er maatregelen worden gen omen. 

Samenvattend zou men de waarde van de 
Engelbewaarderskerk misschien aan de hand van 
de volgende .punten kunnen bepalen: 
Allereerst: het gebouw: 
• De Engelbewaarder is een interessant 

voorbeeld van de naoorlogse rooms" 
katholieke kerkenbouw; 
Het gebouw is een architectonische reactie 
op het neogotische en neoromaanse van vóór 
de jaren vijftig en zescig. Bovendien speelt 
het ontwerp in op de ideeën en idealen van 
het Tweede Vaticaans Concilie: De Kerk Wij 
Samen; 

• De Engelbewaarderskerk is een uitnemend 
voorbeeld van (de ontwikkeling in) het oeuvre 
van de architecten van het architectenbureau 
Van Oerle-Schrama-Bos in Leiden; 

• Daarbij zijn het gebouw en vooral de 
toren qua stijl beïnvloed door de originele, 
functionalistische architectuur van Le 
Corbusier, zoals in de kerk van Norre Dame 
du Haut, te Ronchamp (1950-1954); 
De kerk is een beeldbepalend pand in 
Hoorn-Noord en in de gemeenschap 
aldaar verwoneld (biotoop) en voor de 
bewoners van Hoorn-Noord een aangename 
doorbreking van de 'gewone huizenrijen'. 
Vervolgens: het gebruik: 

• De kerk biedt veel Hoom-Noorders een 
huisvesting- en opvoeringsgelegenheid voor 
koren en jongerentoneel; 
Het kerkplein is speelgelegenheid voor 

Literatuur: 

kinderen , zelfs als er auto'.5 geparkeerd staan; 
Het aanwezige mortuarium en de 
uitvaartgelegenheid (indien gewenst met het 
luiden van de klok) in de eigen gemeenschap 
is voor sommigen van grote waarde; 

• Het opkomende verschijnsel van de Stille 
Tocht vindt soms zijn eindpunt en afronding 
in of bij het kerkgebouw; 
Ook op andere data ( 4 mei, geboorte van 
een kroonprins(es), overlijden van een 
gemeenschapsfiguur, b .v. een burgemeester, 
een plaatselijke of grote ramp, enz.) wordt het 
luiden van de klok in de eigen wijk als zinvol 
en indrukwekkend ervaren 
De gelegenheid om de Maria-ruimte te 
bezoeken of van de doopruimte of de 
biechtruimte gebruik te maken wordt door 
sommigen als waardevol ervaren. 
Tot slot: het orgel is een uitstekend studie
instrument voor beginnende organisten. 

Uiteraard moet worden nagedacht over andere 
mogelijkheden om de ruimten van de kerk te 
gebruiken. De mogelijkheden daartoe zijn zeker 
aanwezig. Recent hebben de parochiegroepen 
van de Kersenboogerd, de Grote Waal en de 
Risdam, er onderdak gevonden en is de kerk tevens 
huisvesting van het HWK (Hulpproject van de 
Westfriese Kerken). De kerk is goed toegankelijk 
voor ouderen en invaliden (aparte toegang, aparte 
toiletten, ringleiding). 

Slopen van dit bijzondere kerkgebouw is naar de 
mening van velen geen optie. 

LiR~r Meniqrialis. van de Engelbewaardet;$paroc:h.ie te H o.om (e~rste jaren do.or .pas toor l{V:pperet~) 
De parochie van.Hoorn in de loop <;l~r jai'en (do.pr Gerard Weel,. oud pa$tOr, Hoorn 200S} : 
Böuwdos$ier Gemeente Hoom .1960, 15 
De _r. ~k. kerk te Hoorn, fa: Bouw jrg. 18, no. 4-(d.d. 26~01-1.963) pag., 96· 
]:P.H. van dër Knaap: Orgels.in Hoorn, voorhéèn en nu, Hoorn 2001, blz, 25 



JAARVERSLAG 2009 VAN DE VERENIGING Ouo HooRN 

l .Algemeen 
Hel jaar begon tradiLiegetrouw met de nieuwjaars
bijeenkomst voor de vrijwilligers. Zij vormen het 
fundament van de vereniging. Bij de goede voor
nemens noemde voorzitter Egbert Ottens de ver
nieuwing van hel Kwartaalblad. Deze wens werd in 
maart gerealiseerd: een full colour uit.gave die veel 
positieve reacties heeft. uitgelokt. Tn dit verslagjaar 
is het bestemmingsplan voor de l3innenstacl en het · 
Bomenbeleidsplan vastgesteld, het gerestaureerde 
Weeshuis heropend, hel Historisch lnformatiePunt 
ingesteld, is begonnen met de restauratie van het 
Oostereiland, is gewerkt aan het boek over Hoorn in 
de l9de eeuw en werd gestart met de voorbereiding 
van de herdenking van dé 500ste geboortedag van 
junius in 2011. Het aantal leden van de vereniging 
is in het afgelopen jaar enigszins toegenomen mede 
door het cadeaulidmaatschap. Per 1 januari 2010 
sLOnden bijna 2000 leden ingeschreven. De contli
bULie is op hetzelfde niveau geble-ven. Er worden 
plannen ontwikkeld om met name schoHeren van 
het voortgezet onderwijs meer te interesseren voor de 
historie van de stad en voor haar monu-memen. Het 
cadeaulidmaatschap om vrienden of familie te laten 
kennis maken met de activiteiten van de vereniging, 
dat in 2008 is ingevoerd blijkt een grooL succes. Ook 
de docenten van het voortgezet onderwijs die beLrok
ken zijn bij de activiteiten van Oud Hoorn hebben 
het cadeaulidmaatschap omvangen. Voor de jeugd 
wordt een speciaal lidmaatschap voorbereid. 

2. Het bestuur 
Het bestuur heelt in het verslagjaar 12 maal vergaderd. 
Coen Droog trad in de voorjaarsledenvergadering 
volgens het rooster af en is herbenoemd. Van 
de penningmeester Henk Wokke is in de 
najaarsledenvergadering afscheid geno-men. Hij heeft 
vanwege persoonlijke omstandigheden maar kon 
deeluitgemaakt van het bestuur. Voor het werk dat 
bij voor de vereniging heeft gedaan, is hij hartelijk 
bedankt. Hij is opgevolgd door Piet van lersel. De 
voorzitter is in dezelfde vergadering afgetreden en 
opnieuw benoemd voor een peliode van drie jaar. 

3. Contact met de gemeente 
De wethouder voor min1telijke ordening heeft zijn 
waardering ui.tgesproken voor inbreng van Oud 
Hoorn in het bestemmingsplan voor de Binnenstad. 
De Vereniging werd door de gemeente ingeschakeld bij 
de voorbereiding van plannen. ln een vroeg stadium 
werd een reactie gevraagd op het Bomenbeleidsplan en 
op het voornemen de schoorstenen en ketelhuizen in 
Blokker te slopen. Met name bij het Bomenbeleidsplan 

heeft de inbreng van de vereniging tot een aantal 
verbeteringen geleid. ln het jaarlijks contact met 
de wethouder voor monumentenzaken is onder 
meer gesproken over de erfgoedverordening en de 
erfgoed.nota, de mogelijkheden van voorbescherming, 
het werk aan de Omringdijk en de educatieve 
activiteiten van de vereniging. De relatie met de 
gemeente is de laatste jaren sterk verbeterd. In een 
bijeenkomst over de toekomst van het religieuze 
erfgoed in Hoorn is afgesproken dac een platform 
van de besturen van de kerken en stichtingen zal 
worden georganiseerd en dat de gemeente daartoe hel 
voónouw zal nemen . 
1n november werd duidelijk dac het college van B&W 
ondanks hec positieve advies de F.ngelbewaarderskerk 
niet op de gemeentelijke monumencenl~sl wil 
plaatsen. Hee bestuur van het Cuypergenootschap 
heeft aangedrongen op plaatsing en dit verzoek 
ondersteunt de vereniging Oud Hoorn. 

4. Eigendommen 
De panden die de vereniging in bezit heeft (Schoolsteeg 
7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de Boompjes 8) zijn 
het gehele jaar verhuurd. Het pand Schoolsteeg 7 
krijgt per l januari 2010 een nieuwe huurder. De 
installaties van dat pand zijn grondig aangepakt 
en aan alle panden is schilderwerk verricht en 
onderhoud gepleegd. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties 
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van hel voorgaande jaar. 
De Commissie voor Monumenten en Welstand 
is in 2007 ontstaan door samen-voeging van de 
monumenten-com-missie en de welstands
commissie. Frans van letsel is de vertegenwoordiger 
namens de Vereniging en jaap Bronkhorst is zijn 
plaatsvervanger. ln de stichting Kerkmeijer-De Regt 
vertegenwoordigt Ton van Weel de vereniging. In de 
Stichting Open Monumentendag wordt de veren)ging 
vertegenwoordigd door Tiny Eggers en bij Hoorn Oh 
ja door Koos van Bockxmeer. Tn de Publicariestkhting 
Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd 
door Ton van Weel en Rita Lodde. 
Henk Overbeek heeft de relatie met het Nationaal 
contact MonumenLen onder-houden en is de 
contactpersoon voor bomen en groen en met name 
voorde Bomenstichting. In het Westfries Genootschap 
heeft namens de vereniging Jaap Schaper zitting. 
Aan de Straatnaamcommissie neemt Hieke Stapel 
namens de vereniging deel. Er wordt gewerkt aan de 
straatnamen van Bangen en Oosterpolder, de Blauwe 
l3erg en het bedrijventerrein de Kromme Leek. Bij de 
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Hoornse Schouw is de Vereniging vertegenwoordigd 
door Femke Uiterwijk. 

Historisch informatiepunt 
Een nieuwe vertegenwoordiging is de deelname van 
de vereniging in het HlP ln augustus 2009 hebben de 
drie grote e1fgoedinstellingen in Hoorn- het Weslfries 
Archief, Vereniging Oud Hoorn en hel Westfries 
Museum - een convenant voor samenwerking met de 
Bibliotheek Hoorn onderLekend. 
Zij richten gezamenlijk een historisch informatiepunt 
op in de bibliotheek. Hierdoor kunnen de inwoners 
van Hoorn beter geïnformeerd worden over de 
lokale geschiedenis. Het Histo1isch Informatie 
Punt kent op termijn ook een digitale variam, 
waarbij de diverse beeld- en boekencollecties va.n de 
betrokken instellingen thematisch samengevoegd Le 
doorzoeken zijn. Hel bestuur en vrijwilligers hebben 
de vereniging bij allerlei bijeenkomsten waaronder 
de ·informatiebijeenkomst over de werkzaamheden 
aan de Omringdijk en de presentatie van de 
'vVestfriese canon, de opening van het Weeshuis en 
tentoonstell.ingen vertegenwoordigd. 
Ter gelegenheid van de opening van het Weeshuis 
heeft de vereniging repli.cas van de kleine beeldjes van 
de weeskinderen boven de keukenpoort geschonken. 
De Stichting 1 Hoorn Art heefL dal financieel mogelijk 
gemaakt. 

MonmnentenprUs 2009 
De mom..1mentenprijs is tijdens de najaarsleden
vergadering jaar toegekend aan de vereniging 
l:-Jend1ick de Keyser. De prijs was een blijk van 
waardering voor de wijze waarop deze vereniging de 
vijf monumentale gebouwen die deze vereniging van 
de gemeente heeft overgenomen, heeft gerestaureerd 
en onderhouden. De directeur Carlo Huijts heeft 
daarvoor een tekening van de 400-jarige Waag 
ontvangen, getekend door Len Tantillo, waarvan 
in het najaar de tentoonstelling "Hollanders aan de 
Hudson" in het Westfries Museum werd gehouden. 
Hij heeft bet werk van de vereniging toegelicht. 

6. Educatie 
De samenwerking met scholen voor voortgezet 
onderwijs in de stad heeft in 2009 vorm gekregen. · 
Honderden scholieren hebben deelgenomen aan de 
speciale wande-lingen, waarvoor een complin1ent 
voor de gidsen van Oud Hoorn zeker op zijn 
plaats is. Over hun ervalingen hebben de leerlingen 
een verslag geschreven. Ji.vee docenten hebben 
in het kwartaalblad, verluchtigd met teksten van 
leerlingen, aangegeven hoe verschillend leerlingen de 

stadswandelingen hebben beleefd. 
Op basis van de opgedane ervaringen zal nog het een 
en ander worden verbeterd aan de voorbereiding op 
de school. In 2010 zullen ook de andere scholen bij 
het project betrokken worden. 

7. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen. 
Ook in 2009 steunt de vereniging voor de activi.rei.ten 
op de inzet van de vrijwllligers. In het afgelopen 
verenigingsjaar telde de vereniging meer dan llO 
vrijwilligers: er kwamen wat mensen bij en er vielen 
helaas enkele vrijwilligers af. Zo hebben we afscheid 
moeten nemen van Gerard A1iëns en Henk SaalLink. 

Beheer Pakhuis 
De vaste groep viijwilligers die de winkel en het 
beheer van het Pakhuis regelt, zorgt voor een goede 
sfoer waar mensen graag komen om een praatje te 
maken en andere vrijwilligers met veel enthousiasme 
kunnen werken. ln de expositie-ruimte worden 
geregeld groepen bezoekers waaronder veel scholieren 
omvan-gen. 

l edenadministratie 
Hel automatiserings-programma functioneert naar 
behoren en er wordt gekeken of dit voor andere 
toepassingen te kunnen gebruiken is. 

Documentatiecentrum 
In 2009 is de boekenverzameling weer .flink uiLgebreid 
door middel van aankopen en sch.enkingen. Onder 
de aanwinsten Lreff en we heel zeldzame boeken aan, 
zoals 'Oude Hollandsche· Steden aan de Zuiderzee' 
van Nieuwenkarnp en Veldheer uit 1897. Ook zeer 
informatieve boeken werden we 1ijker, zoals 'A 
shomitle catalogue of hooks printed at Hoorn befóre 
1701' van Gruys en De Wolf uil 1979. In het 

. digitaliseren en toegankelijk maken van de catalogus 
van onze verzameling boeken ziL Ilink schol. Het 
labelen van de boeken zal nog wel aardig wat tijd 
vergen. 

Kwartaalblad 
In 2009 is er heel wat aan het kwartaalblad veranderd: 
een nieuwe redacteur, David Michel, een nieuwe 
drukker, Van Vliet, en vooral de nieuwe vonngeving 
en geheel in kleur. Het blad wordt nu ook en met 
succes als los nummer in de boekhandels verkocht. 
Een extra bijzonderheid was het speciale nummer 
dat in december verscheen naast het gewone 
kwartaalblad. Een nummer geheel gewijd aan Johan 
Messchaert werd geschreven door Frans Schouten. 



De feestelijke presentatie vond plaats in het restauran t 
van de schouwburg en werd omlijst door liederen uit 
het repertoire van Messchaert. 

Stadswandelingen 
De belangsLelling voor de in totaal zeven wandeHngen 
Le; onverminderd groot. Speciaal voor kinderen werd 
op zondagmiddag een. wandeling georganiseerd en 
in juni is ter gelegenheid van het Hudsonjaar een · 
Hudsonwandeling gemaakt. 

Beeldbeheer 
Ook dit jaar zijn veel oude fotos en ansichtkaarten 
bij de werkgroep beeldbeheer binnengekomen. De 
werkgroep bestaande uit zeven personen scant en 
rubriceert deze om die op termijn via internet te 
kunnen ontsluiten. Van schenkingen wordt een 
schenkingsakte opgemaakt, zodat de herkomsL 
van fotos bekend blijft. Deze vrijwilligers hebben 
hard gewerkt om alle fotos te digitaliseren en te 
rubriceren. Inmiddels zijn ruim 11.000 afbeeldingen 
gedigitaliseerd. Daarna worden de originelen veilig 
opgeslagen bij het Westfries Archief. Via het intranet 
van de vereniging is de collectie doorzoekbaar en van 
deze mogelijkheid wordt door bezoekers regelmatig 
gebruik gemaakt 

Website 
Ln de categorie websites van historische verenigingen, 
was de... Vereniging Oud Hoorn de beste van de 31 
inzendingen. De feestelijke uitreiking vond plaats in 
het auditorium van het Utrechts Archief in Utrecht. De 
werkgroep heeft daarmee een prachtige en landelijk 
gewaardeerde prestatie geleverd. 
Aan de vaste rubrieken (bijv. kerken, gebouwen, 
scholen, archivering) zijn weer nieuwe gegevens 
toegevoegd en de dynamLc;che rubrieken (actueel, 
agenda, brieven van het bestuur, recent geplaatst) 
zijn steeds snel van actuele informatie voorzien . Er 
worden dossiers gemaakt waarin de informatie bijeen 
staat en een samenvatting wordt gegeven. ln het 
nieuws waren de dossiers over Oostereilandbrug en 
over moderne monumenten (Engelbewaarderskerk 
en Sterflats). Het aantal bezoeken van de website is in 
2009 iets gedaald maar het aantal hits is toegenomen. 
ln 2009 zijn er 188. 734 bezoeken geweest, gemiddeld 
516 per dag. 

Lezingen en films 
Het jaar begon met een diapresentatie van foto\> uit 
de binnenstad. Er is een extra lezing georganiseerd 
over Chinese scheepsbouw. Maria in Hoorn en 
Sinterklaas zijn ook aan bod gekomen. Totaal 

zijn 6 bijeenkomsten gehouden. [n samenwerking 
met het Westfries Archief en het Filmhuis zijn 
d1iemaal historische films vertoond. Vrijwilligers 
van Oud Hoorn hebben veel histolische informatie 
aangedragen en zorgden bij de vertoningen voor 
begeleidend commentaar. 

Begraafplaatsen 
De werkgroep is nog bezig met de in.ventaiisatie 
van de begraafplaats aan het Keem. Dîana van den 
Hoogen en John Lamers hebben versterking gekregen 
van Jan Lodde en zij hopen in de loop van 2010 dit 
deél van het werk te kunnen afronden. Daarna zal 
met de gemeente Hoorn en de beheerders van de 
begraafplaatsen worden bekeken hoe verwaarloosde 
historisch belangrijke graven kunnen worden 
opgeknapt. 

Cursus bouwkunst 
Deze cursus is na een aantal jaren weer georganiseerd. 
De cursus werd verzorgd door Boudewijn van 
langen, Femke Uiterwijk en Peter Tack. De ruim 30 
deelnemers hebben na hun praktijkwandeling het 
certificaat ontvangen en mogel~ik hebben ztj zoveel 
belangstelling gekregen dat zij als nieuwe vrijwilligers 
b~j Oud Hoorn verwelkomd kunnen worden. 

8. Tentoonstelling en publicaties 
De in het najaar van 2008 geopende tentoonstelling 
van de ansichtkaarten van Giel van der Zei heeft in 
2009 veel belangstelling getrokken. ln de herfst is 
het werk van 12 Hoornse amaLeurkunstenaars in het 
Oost-Indisch Pakhuis tentoongesteld. Onderwerpen 
in het verleden en heden van Hoorn waren in een 
grote verscheidenheid aan technieken en stijlen te 
bewonderen. Over het gerestaureerde weeshuis is 
in opdracht van lmennarisl-loeksteen een prachtig 
boek gemaakt door Christiaan Schrickx, Jos van der 
lee en Boudewijn van bngen. Daarin is de (bouw) 
geschiedenis van klooster en weeshuis beschreven. 

l edenexcurs ie 
De belangstelling voor deze activiteit is zo groot, dat 
men zeer snel moet zijn bij het aanmelden. Op 27 
juni bezochten de deelnemers onder leiding van een 
groep gidsen de vestingstad Naarden. Na de lunch 
volgde een rondleiding in het Muiderslot. Ook deze 
keer was het weer een geslaagde acóviteit. 
Het jaar 2009 was voor de vereniging een jaar vol 
mooie en leuke activiteiten. Voor het nieuwe jaar 
staan weer interessante en goede plannen op stapel. 

Rita lodde, secretaris, januari 2010 
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GROTE NOORD 33 
PIETER M EIJERS* 

Bouwhistorisch onderzoek in Hoorn 
Door bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn wordt 
op een aantal locaties in de stad bouwhistorisch 
onderzoek verricht. Daarbij worden soms opvallende 
ontdekkingen gedaan die een aanvulling zijn op de 
ontstaansgeschiedenis van huizen in Hoorn. 

In 2009 is het beeldbepalende pand Grote Noord 33 
onderzocht in verband met verbouwingsplannen . 
Gezien de technische staat waarin het verkeerde, 
bleek sloop van het grootste deel van het pand 
noodzakelijk te zijn. Tijdens opname door bureau 
Erfgoed werd geconstateerd dat de constructie van 
het voormalige woonhuis een afwijkende opbouw 
had ten opzicht van andere soortgelijke histo1i.sche 
panden in Hoorn. 
Daarnaast was het aanwezige houtskelet voorzien 
van zorgvuldig gedetailleerde sleutelstukken. Dit is 
aanleiding geweest voor een uitgebreider onderzoek 
waarvoor de eigenaar van het pand wehvi.llend de 
gelegenheid heeft gegeven . 

Inleiding 
Grote Noord 33 bevindt zich in het oude centrum 
van Hoorn langs deze voormalige dijk die vanuit 
het noordwesten richting de Roode Steen loopt. Het 
is een smal, diep pand met twee bouwlagen; een 
begane grondverdieping en een kapverdieping met 
een hoge borstwering onder een zadeldak. 
De voorgevel is twee raamcraveeën breed en bestaat 
uit een eenvoudige lijstgevel van twee verdiepingen 
waarboven het wolfseind van de kap zichtbaar is. 

De verdieping is geheel gepleisterd in blokverband. 
De achtergevel was evenals de inrichting van het 
pand tijdens de opname in het voorjaar van 2009 al 
geheel verwijderd. · 

Het pand is inmiddels op enkele muurresten en 
de gehandhaafde betonnen begane grondvloer 
na, geheel gesloopt en herbouwd met een 
gereconstrueerde voorgevel. De houtconstructies 
konden niet hergebrnikt worden en zijn geheel 
verwijderd. Het bouwhistorisch onderzoek heeft 
zich beperkt tot de bouwconstructies van het pand 
en beschrijft de situatie zoals dit begin 2009 was. 

De draagconstructie heeft bestaan uit een eiken 
houtskelet met muurstijlen, dekb alken en 
korbelen, te samen ook wel gebinten genoemd, 
binnen gemetselde bouwmuren. Deze halfsteens 
bouwmuren zijn omgezet ter plaatse van de 
muurstijlen die op een gemetselde plint staan. 
Hierdoor is een vakverdeling ontstaan die in Hoorn 
en wellicht in heel Noord-Holland verder onbekend 
is. Het houtskelet is gedeeltelijk voorzien van 
geprofileerde sleutelstukken waarvan een aantal met 
zogenaamde peerkraalprofilering. Op het houtskelet 
staat een kapconstructie met eiken krommers. De 
toegepaste houten onderdelen zijn door middel van 
dendrochronologisch onderzoek gedateerd op het 
midden van de 16e-eeuw. 

Bouwkundige beschrijving 
De aanwezige constructies zijn in de loop der 
eeuwen gedeeltelijk ve1wijderd of verloren gegaan 
door slecht onderhoud en houtrotaantasting. 
Op basis van de nog aanwezige onderdelen en het 
bouwhistorisch onderzoek zijn de 01iginele opbouw 
en constructie-methode te herleiden . 

. Grote Noord 33 is een eenvoudig pand met twee 
bouwlagen in een gesloten gevelrij . Tussen de 
belendende panden zijn de voormalige druipgoten 
nog aanwezig. Met deze goten, ook wel 'osendrups' 
genoemd, kon vroeger h et regenwater afgevoerd 
worden rich ting de straat. 
De voorgevel van het pand staat onder een schuine 
hoek ten opzicht van de bouwmuren. 
Dit wordt veroorzaakt door de stedenbouwkundige 
situatie van het Grote Noord. Het pand is ca. 4,2 
meter breed en ca. 11,8 meter diep. De bega:ne 
grondverdiep ing heeft een hoogte van ca. 3,6 meter. 
De borstwering op de eerste verdieping bedraagt 
ca. 1 meter en de nok ligt op ca. 7,65 meter boven 
vloerpeil. 



I·: 

Zie Houtskeletbouw algemeen p. 36 
Het pand is opgebouwd met een houcskelet dat is 
verdeeld in acht gebintvakken waarvan het voorste 
vak in breedte verloopt vanwege het verloop van 
de voorgevel. Ook het zesde gebintvak is breder 
vanwege een voormalige stookplaats tegen de linker 
bouwmuur. De eikenhouten houtskeletconstructies 
zijn opgebouwd met muursLijlen, korbelen, 
sleutelstukken en moerbalken. De korbelen 
zijn geheel verwijderd, twee sleutelstukken 

t 
met peerkraalprofilering en een sleutelstuk met. 
renaissance- ojief detailleringen zijn nog aanwezig op 
de voorste twee gebin ten. Opvallend is het gebruik 
van twee verschillende typen sleutelstukken aan het 
voorste gebint. Afleesbaar aan bouwsporen is het 
gotische sleutelstuk aan één zijde later vervangen 
door het renaissance exemplaar. 
De moerbalken en sleutelstukken zijn door 
middel van dendrochronologisch onderzoek 
gedateerd. Van het hout van de moerbalken met 
de peerkraalsleutelstukken zijn twee onderdelen 
onderzocht. Ze zijn all<omstig uit Nootwegen en 
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hebben een kapdatum van 1547 (-3/+6 jaar) en 1550 
(-3/+6 jaar). Het hout van het renaissancesleutelstuk 
is rond 1730 in Duitsland gekapt. 
De muurstijlen rusten op een gemetselde plint 
:waarop ter plaatse van vijf houten muurstij len een 
dikke plaat leisteen aanwezig is. Deze is aangebracht 
om de verticale last van de muurstijlen te verdelen of 
optrekkend vocht tegen te gaan. Aan de muurstijlen 
zijn geen sporen van houten beschieting aanwezig. 

De moerbalken zijn door middel van een 
penverbinding op de muurstijlen geplaatst. De 
korbelen zijn met een pen aan de stijl en (door 
het sleutelstuk heen) aan de moerbalk bevestigd 
geweest. Het metselwerk is verankerd door middel 
van ijzeren schootanl<ers. 
Op de moerbalken staan de spantjukken van 
de kapconstructie die zijn opgebouwd uit eiken 
krommers met korbelen, blokkeels en dekbalken . 
Hierop rusten de flîeringen die de sparren van het 
hellende dak ondersteunen. Deze sparren staan 
op een zware eiken muurplaat en lopen door tot 

Grote Noord 33 

balklaag+sleutelstuk 
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over de rondhouten nokgording. De muurplaat is 
ingekeept ter plaatse van de blokkeels en met een 
houten toognagel hiennee verbonden. De blokkeels 
zijn deels ingelaten in de krammers en bevestigd 
met ijzeren nagels.De nokgording heeft geen verdere 
ondersteuning en lijkt bevestigd te zijn tegen de 
sporen. Helaas kon door het aanwezige asbest de 
nokoplossing niet verder onderzocht worden. Alle 
onderdelen zijn door middel van penverbindingen 
met elkaar verbonden. De verbindingen zijn met 
behulp van eikenhouten toognagels gefixeerd. 

In de verschillende onderdelen van het houtskelet 
zijn gehakte telmerken aangebracht in de vorm 
van strepen en halve maantjes. De sparren zijn 
deels behakt en gekantrecht. Eén zware spar in. het 
voorste gebintvak is voorzien van een zogenaamd 
timmermansmerk of vlotmerk. 

De gevels en bouwmuren zijn opgetrokken in 
metselwerk waarbij de bouwmuren als halfsteens 
werk zijn uitgevoerd . Deze muren staan op een 
steens plint van ca. 0,4 meter hoogte die doorloopt 
in de fundering. De fundering kan niet verder 
onderzocht worden omdat de begane grondvloer 
gehandhaafd blijft. De plint loopt ter plaatse van de 

rechter bouwmuur niet overal door en versp1ingt 
onregelmatig tussen de muurstijlen. 
De opgaande muren lopen door achter de muurstijlen · 
van het houtskelet maar zijn aan weerszijden van 
de houten muurstijlen opgedikt door middel van 
omgezet metselwerk. Door deze omzetting zijn 
brede sleuven gevormd die doorlopen tot en met de 
borstwermg op de eerste verdieping. Hierin staan de 
muurstijlen en krommers van de kapspanten. Boven 
de plint zijn hierdoor terugliggende vlakken ontstaan 

die in de loop der tijd gevuld zijn met een halfsteens 
klamp van metselwerk. Met het verwijde.ren van 
de muurstijlen gedurende de afgelopen eeuwen 
zijn de sleuven op enkele plaatsen ook gevuld 
met metselwerk. De halfsteens linkerbouwmuur 
is opgetrokken in dezelfde baksteen als de plint. 
De rechter bouwmuur bestaat grotendeels uit een 
andere baksteen. Voor het metselwerk zijn dus 
verschillende bakstenen toegepast. 

Aangezien de houten muurstijlen op leisteen platen 
staan die zijn opgenomen in de gemetselde plint 
en doorlopen onder de omgezette bouwmuren is 
hier sprake van één bouwfase waarbij hout en steen 
gecombineerd zijn toegepast. 
Ondanks dat het grootste deel van het metselwerk aan 
de binnenzijde gepleisterd is, zijn de verschillende 
baksteenformaten waarneembaar waarmee de 
vakken en sleuven zijn dichtgezet. Hierdoor zijn 
minimaal drie bouwfasen afleesbaar gebleven; de 
plint en de halfsteens gemetselde bouwmuren 

met omgezette kanten, de vakvullingen russen 
de omgezette kanten en het dichtzetten van de 
muursleuven na verwijderen van de muurstijlen. 

Historische gegevens 
Het Grote Noord is een voormalige dijk langs een 
watertje die liep via Het Grote en Kleine Noord, Keem 
en Rijsdam. Dit watertje is in de loop der eeuwen 
gedempt. De straat ontleem zijn naam aan de ligging 
in Noordelijke lichting gezien vanuit de. Roode 



Steen en is van oudsher een winkelstraat geweest. 
Nr. 33 is in gebruik geweest als drankgelegenheid 
en meelhandel, maar het grootste deel van de 
20e-eeuw.als woonhuis gebruikt en staat het in het 
kadaster ingeschreven als huis met erf. 

Op historische stadskaarten van de binnenstad 
(Velius 1615, Blaeu 1630, Doesjan 1794) is ter 
plaatse een eenvoudig pand afgebeeld met twee 
bouwlagen en een zadeldak haaks op de straat. 
De kaarten zijn niet nauwkeurig genoeg om hier 
harde conclusies aan te verbinden maar duidelijk 
is dat er al vanaf de middeleeuwen bebouwing 
heeft gestaan. Dit zal in eerste instantie een klein 
houten huis zijn geweest dat in de loop der tijd is 
vergroot en verbeterd. Uiteindelijk is dit uitgegroeid 
tot het huidige pand met gemetselde gevels en 
bouwmuren. 

Het pand is voorzien geweest van een dragende 
houtconstructie en tevens van gemetselde 
bouvvmuren. Dit is een gangbare situatie tijdens de 
zogenaamde 'verstening' van houten huizen om de 
kwaliteit van de huizen te verhogen en vooral de 
brandveiligheid te verbeteren. Al sinds het begin 
van de 15e-eeuw heeft Hoorn door middel van 
keuren geprobeerd de kwaliteit van de wanden 
en gevels te verbeteren. De wanden van de oudste 
huizen bestonden veelal uit riet of vlechtwerk met 
leem. Om dit te verbeteren eiste een sladskeur dat 
wanden van huizen tenminste tot een hoogte van 

vier voet, van hout of van horden gemaakt zijn die 
'wel ghedeyt' dienen te zijn. In 1528 werd door 
midde.l van een nieuwe keur het bouwen van rieten 
daken en houten wanden in Hoorn verboden. 

Het 'verstenen' van houten huizen in Hoorn gebeurde 
vooral vanaf het begin van de 16e-eeuw. Over het 
algemeen werden eerst de zijmuren versteend en 
later pas de voorgevels. Het versteningsproces van 
de zijmuren begon met het opmetselen van een 
muur tegen de houten muurstijlen in plaats van een 
bekleding met houten planken. Normaliter werden 
deze muren steens uitgevoerd waarbij de muurstijlen 
gedeeltelijk werden ingemetseld. Hierop volgde een 
verdergaande verstening door bijvoorbeeld ook de 
muurstijlen te ve.nvijderen en te vervangen door 
metselwerk. De dragende functie van de muurstijlen 
werd dan in zijn geheel overgenomen door de 
muren. Dit proces heeft geleid tot het geheel nieuw 
bouwen van gemetselde muren waaiin de balken 
van de vloerconstructies opgelegd en verankerd 
werden. 

Opvallend bij Grote Noord 33 was de toepassing 
van bouwmuren van halfsteens metselwerk met 
omgezette stenen en terugliggende vakken. In eerste 
instantie werd ve1wac11t dat de omgezene stenen 
een onderdeel van het versteningproces zouden zijn 
waarbij de ruimten tussen de muurstijlen achteraf 
gevuld waren. De omgezette kanten langs de 
muursti.jlen leken daarom vooral een poging tot het 
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realiseren van stabiele vakvullingen te zijn. Tijdens 
het sloopproces bleek dat de halfsteenswanden achter 
de muurstijlen doorliepen en de omgezette stenen 
opgenomen waren in het metselverband. Omdat de 
steens plint, waarop de houten muurstijlen rusuen, 
met dezelfde stenen als de halfsteenswanden was 
opgemetseld wees dil op één bouwfase. Hier was 
dus geen sprake van verstening van het houtskelet 
maar een bewuste gecombineerde bouwmethode 
van hout en steen als een overgangstype naar de 
volledige stenen muurconstructies. 

Van een soortgelijk overgangstype zijn in Hoorn 
geen andere exemplaren bekend. Ook verder in 
Noord-Holland is deze combinatie tussen omgezeue 
halfsteenswanden en houtskelet vrijwel onbekend, 
op twee mogelijke voorbeelden na. 
In Edam zijn in hel pand lingerztjde 29 omgezette 
wanden naast muurstijlen toegepast maar deze staan 
niet op een gelijktijdig opgetrokken plint. Dit pand 
met de toepassing van kinderbalken en eikenhouten 
gotische sleutelstukken wordt gedateerd tussen 1540 
en 1560. ln het Begijnhof nr. 6 te Amsterdam zijn op 
de eerste verdiepingsbouwlaag russen de muurstijlen 
spaamissen aangebracht in steens bouwmuren. De 
met segmentbogen uitgevoerde nissen zijn vooral 
aangebracht vanwege esthetische- en economische 
redenen om minder stenen nodig te hebben. Deze 
opzet dateert uit het midden van de 15e-eeuw maar 
keµt een geheel andere constructiemethode meL 
tussenball<en en geen muurstijlen op de begane 
grondverdieping. 

Zoals venneld heeft het pand in Edam een 
soortgelijke opzet met een eiken houtskelet en 
laatgotische sleutelsLUkken. Ook Grote Noord 
33 is voorzien van sleutelstukken die zijn 
voorzien van peerkraalprofilering en rijk bewerkt 
snijwerk. Hel toepassen van sleutelstukken met 
peerkraalprofilering is gebruikelijk rot in de derde 
helft van de 16e-eeuw. Dit past bij de dateringen 
van 1547 en 1550 van het dendrochronologisch 
onderzoek Andere voorbeelden van dit type rijk 
bewerkte sleutelstukken bevinden zich onder 
andere in.hel pand Grote Oost 1 te Hoorn en in de 
Hervormde kerk in Oosterblokker die dateren uit de 
eerste helft van de 16e-eeuw. 

Zie Sleutelstukken algemeen p. 36 
Dat het toegepaste eikenhout voor het houtskdet 
afkomstig is uit Noorwegen is niet verbazend . Hoorn 

. is tot in de 17 e-eeu w, na Amsterdam, de belangrijkste 
schakel in de houthandel naar Noorwegen geweest. 
In 164 7 werden alle schepen die betrokken waren 
bij de houtvaart op Noorwegen, de zogenaamde 
Noordvaarders, gemeten. Naar waarde besloeg de 
Noorse houtimport maar liefst 38% van de in Hoorn 
ingeklaarde goederen. 
(Bron: Hoorn als stedelijk knooppunt, C.M. Lesger, 
Hilversum 1990) 

zie telmerken algemeen p. 36 
Het toepassen van gekraste, gezaagde of gehakte 
telmerken is sinds de middeleeuwen een gangbaar 
onderdeel van de bouwmethodiek. Gehakte merken 
worden rond het midden van de l 6e-eeuw algemeen 



toegepast. Het halve maantje is een gebmikelijke 
wijze om tegenover de recht gehakte merken aan de 
andere zijde, de richting aan te geven, in dit geval de 
zuidzijde. Opvallend is het gebruik van zogenaamde 
gebroken merken of toevoegingen aan beide zijden 
van het gebint. 
De volgorde van gebinten is niet geheel confom1 
de telling van de merl<en. Dil wijst op hergebruik 
van de consu11ctie maar vanaf het midden van de 
16e-eeuw gebeurde, bij gelijke consuuctievonnen , 
het nauwkeurig volgen van de nummering wel 
eens minder trouw. Bij vrijwel gelijke gebinten 
was dit ook minder noodzakelijk. Op basis van 
de samenhang tussen de verschillende onderdelen 
behoren de telmerken tot de eerste bouwfase. 

In de middeleeuwen was het gebruik van 
merktekens net zo gewoon als het gebruik van onze 
handtekening tegenwoordig. Om het eigendom van 
een partij onbehandeld hout te markeren tijdens het 
transport werden sommige balken daarom voorzien 
van een merkteken. Dit worden eigendoms- of 
vlotmerken genoemd. Dil waren soms ingewikkelde 
ingehakte vormen waaraan tegenwoordig vaak geen 
verklaring meer voor te vinden is. Ook voor het 
eigendomsmerk van Grote Noord 33 is geen verdere 
verklaring bekend. 
ln sommige gevallen bestaat zo'n merk uit een keurig 
vormgegeven teken waarmee de maker welli~ht zijn 
handtekening wilde ach terlaten op een bijzondere 
constructie, dit worden timmermansmerken 
genoemd. 

Conclusie 
. Als overgangstype in de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de verstening van het woonhuis in Hoorn 
is de constructie van Grote Noord 33 bijzonder 
vanwege het unieke karakter van het omgezette 
metselwerk naast de muurstijlen die op leisteen 
platen in de plint staan. Op basis van de rijk bewerkte 
peerkraalsleutelstukken, de toepassing van de gehakte 
telmerken en vooral het dendrochronologisch 
onderzoek kan als bouwperiode van de constructie 
het midden van de 16e-eeuw worden aangehouden. 
Deze datering is van belang voor de algemene 
bouwchronologie in Nederland en in Hoorn en 
West-Friesland in het bijzonder. 

*Pieter Meijers is medewerker bij Bureau Erfgoed 
gemeente Hoorn 

Afbeeldingen: 
Foto's en tekeningen: Bureau Erfgoed gemeente 
Hoorn 

Baksteenformaten 
Plinten en linker bouwmuur 
(lxbxd): 210" .230 x 115 x 50. "60 mm. 

Rechter bouwmuur 
(lxbxd): 186."196 x 95 x 40" .45 mm. 

Vakvullingen 
(lxbxd): 32.. .38 x 90 x 180 mm 
Vullingen muurstijlen 
(lxbxd):32 " .40 x 90 x 165 ".195 mm 
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Houtskeletbouw algemeen 
Bij een houtskelet worden de dragende onderdelen gevormd door de muurstijlen en moerbalken, 
waartussen de vloeren en niet-dragende onderdelen zoals muurvullingen zijn aangebracht. 
De constructie van een pand bestaat uit een reeks achter elkaar geplaatste gebinten. De moerbalken van 
de vloerconstructies zijn opgelegd op de muurstijlen en daarmee verbonden door middel van korbelen 
en sleutelstukken. Op de gebinten staan de kapconstructies 

Sleutelstukken algemeen 
Sleutelstukken vormen samen met de muurstijl en korbeel een onvervormbare driehoek bij een houtskelet. 
Een doel is de balkoverspanning in constructieve zin te verkorten. Binnen één huis kan een variatie aan 
sleutelstukken uit verschillende bouwperiodes voorkomen, meestal ten gevolge van verbouwingen 
in verschillende periodes. Sleutelstukken hebben ook een decoratieve functie. Aanvankelijk werd de 
voorkant voorzien van een eenvoudige ronde of holle beëindiging. 
Dit groeide uit tot een meer dan halfronde vorm; de gotische kraal. Deze kraal met een klein rechthoekig 
bandje aan de voorzijde wordt een peerkraal genoemd. Vanaf het tweede kwart van de l 4e-eeuw werd 
de peerkraal veelvuldig toegepast en steeds rijker bewerkt. In de lSe- en 16e-eeuw gutste men in 
het hout ter weerszijden van de peerkraal een halfronde lij st en werden er gesneden decoraties zoals 
bloemrozetten aangebracht. Onder invloed van de renaissance werd de gotische vorm vervangen door 
een kroonlijstvorm, veelal met ojiefvorm. Hierbij werd het balkeinde van het sleutelstuk voorzien van een 
hol profiel dat met een kleine overgang aansloot op een bolprofiel. Met het verdwijnen van het houtskelet 
verdween ook grotendeels de toepassing van sleutelstukken. 
Hiervoor in de plaats werden natuursteen of houten consoles toegepast, die vooral dienden om de 
overspanning van de balken te verkleinen en de oplegging ervan te vergroten. Ook deze uitkragende 
constructieonderdelen werden evenals de sleutelstukken sierlijk bewerkt. De meest aansprekende 
voorbeelden hiervan in Hoorn bevinden zich in het Sint Jans Gasthuis. 

Telmerken algemeen 
De meeste historische houtconstructies zijn voorzien van telmerken en andere merken. Telmerken 
werden aangebracht wanneer de constructie op de grond in elkaar was gezet en deze uit elkaar moest 
worden genomen om boven in het gebouw geassembleerd te worden. Het systeem van telmerken 
vergemakkelijkte het sorteren van de bij elkaar horende onderdelen. 
Telmerken zijn aangebracht in de buurt van de houten constructieverbindingen en zijn leesbaar vanaf 
één zijde, de constructiezijde. 
Telmerken kunnen gesneden, gezaagd, gehaald en gehakt worden aangebracht. Globaal komen gesneden 
telmerken voor tot het derde kwart van de 16e-eeuw. Gezaagde telmerken dateren veelal uit het midden 
van de 16e-eeuw en gehakte telmerken worden toegepast vanaf het eerste kwart van de 16e-eeuw. Vorm· 
en richtingstekens worden toegepast om de posities aan te geven. 
(Inleiding in de bouwhistorie, R. Stenvert / G. van Tussenbroek, Utrecht 2007) 



Korte begrippenlijst 
Anker: 

Blokkeel: 

Borstwering: 
Console: 
Dendrochronologie: 

bekbalkspant: 

Fliering: 

Gording: 

Houtskelet: 
Kinderbalk: 

Korbeel: 

Krommer: 
Moerbint of -balk: 

Muurstijl: 

Nokgording: 

Osendrup: 

Pen-en-gat: 

Schootanker: 
Sleutelstuk: 

Spaarnis: 
Spar: 
Telmerk: 

Toognagel: 

Travee: 
Wolfseind: 
Zadeldak: 

gesmeed ijzeren stuk om constructiedelen (muren, balken, stijlen) te 
bevestigen en tegen uitwijken te vrijwaren. 
horizontale (korte) trekbalk om de muurplaat met het spantbeen te 
verbinden. 
opgaand muurwerk ten opzichte van een zoldervloer. 
kraagsteen, dienend om een uitstekend deel van een gebouw te dragen. 
een onderzoeksmethode naar ouderdom van hout op basis van jaarringen in 
het hout. 
gebintbalk, die aan beide einden is opgelegd op de stijlen en eventueel aan 
een of beide einden buiten de stijl oversteekt. 
horizontale balk in de lengterichting van de kap ter ondersteuning van de 
sporen waarvan de bovenzijde vlak ligt. 
evenwijdig aan het dakvlak geplaatste horizontale balk in de lengterichting 
van de kap ter ondersteuning van de sporen of het dakbeschot. 
dragend samenstel van houten stijlen, balken en schoren. 
elk van een dunnere en kortere evenwijdige balken, ingelaten in, verkeept 
over of opgelegd op de zwaardere moerbalken van een balklaag, waarover de 
houten vloer is aangebracht. 
schuine houten schoor ter verstijving van het verband tussen de stijl en de 
daarop rustende balk. 
krom gegroeide stijl van een kapspant. 
hoofdbalk van een zoldering waarover dunnere balken (kinderbinten) dwars 
zijn gelegd. 
verticale houten stijl, voor of gedeeltelijk in de muur geplaatst, ter 
ondersteuning van een balk, onderdeel van een houtconstructie . 
rib in of vlak onder de nok van een gebouw, rustend op de noklijst, waarop 
sporen of staand dakbeschot zijn bevestigd. 
druipstrook naast een huis of tussen twee huizen in, die onbebouwd blijft , 
om het hemelwater van het dak te laten druipen en af te voeren. 
houtverbinding, waarbij het versmalde einde van een element (de pen) in 
een gat in een ander element wordt ingelaten en doorgaans wordt opgesloten 
met houten nagels. 
gevelanker waarvan de schieter of schoot in het zicht is. 
langwerpig plat stuk hout ter ondersteuning van een balkeind, rust veelal op 
een muursttjl en korbeel of natuursteen kraagsteen. 
nis in metselwerk, voornamelijk om materiaal te besparen. 
stuk hout, rechthoekig of rond, dat loopt van dakvoet tot nok. 
merk dat door vorm en getal de verschillende onderdelen en bouwvolgorde 
van een houtconstructie aangeeft. 
houten nagel, waarmee een houtverbinding togend wordt vastgezet. 
Dat wil zeggen dat de gaten voor de pen-en-gatverbinding verspringend zijn 
aangebracht waardoor bij het indrijven van de toognagel de onderdelen 
tegen elkaar gedreven worden. 
afstand tussen twee opvolgende steunpunten/gevelassen. 
afschuining aan de korte zijde van een dak. 
dak dat bestaat uit twee rechthoekige, tegen elkaar geplaatste schuine dakvlakken. 
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Havenlicht in de jaren 

dertig van de vorige 

eeuw. let vooral op het 

vuurtorenwachtershuisje. 

De man op de foto met 

de zwaaiende hoed, 

helemaal links, is André 

Doffer. Ook bekend 

als ijscoman van de 

Koepoortsweg. De zoon 

van André Doffer. Piet. 

staat op het trappetje en 

mijn vader 

(van Leo Kloosterhof dus) 

hangt tegen de voorste 

balk middenop de foto! 
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BEELDBEHEER 

1
T HOUDT NOOIT OP EN GAAT MAAR DOOR! 

DIANA VAN DEN HooGEN 

Vij f jaar geleden (september 2004) schreef ik 
over de werkgroep Beeldbeheer: haar ontstaan, 
de taakstelling, de werkgroepleden, de procedure 
en zo meer. Nu Qanuari 2010 ) zijn we 11000 
afbeeldingen verder. D.w.z. dat deze fotos, <lias 
en ander soort plaatjes gescand zijn, maar nog 
niet uitputtend beschreven en al helemaal niet 
archiefklaar zijn. Dat laatste wordt nu een speerpunt 
in de bedtijvigheid van de werkgroepleden. De 
eerste contacten met het Westfries Archief daarover 
zijn gelegd. Het is nu een kwestie van spullen 
bestellen en inpakken. Was het maar zo eenvo\ldig! 
Wisten we toentertijd niet waar we aan begomien, 
dat weten we nu inmiddels wel zo'n beetje: er komt 
weer een bult werk op ons af! Het Westfries Archief 
stelt zo zijn eisen! En terecht! Elke foto moet te 
herleiden zijn tot één enkel uniek exemplaar in een 
doos op de plank. En dat niet alleen: als we het 
materiaal brengen, gaat het in quarantaine of zelfs 
naar een bedrijf om het te gammastralen, zodat alle 
bacteriën en andere bedreigende beestjes gedood 
worden. Maar dat is voor de nabije toekomst! 

Wat is er in de tussentijd gedaan en door wie? 
Elke dinsdag- en donderdagochtend zijn er mensen 
van Beeldbeheer in het Oostindisch Pakhuis bezig. 
Het begint met koffiedrinken, (dat heet dan 
werkoverleg) totdat er iemand . opstaat en zegt: 
"Kom, jk ga wat doen!". Dan worden de computers 

opgestart en bv. albums uit de kluis gehaald en dan 
gaat het van start. Op dinsdagen is Lena Bonte er 
om te scannen en vVil Wiggelaar (tevens gastvrouw) 
is er om de vragen te beantwoorden: Waar is dit? 
Wanneer was dat? Klopt het wel, want volgens mij 
is het anders? jaap Wiggers vult de gegevens aan van 
de foto's die door j an Speets op intranet zijn gezet. 
Ja, we kunnen al zoeken in 12000 afbeeldingen. 
Peter Tack heeft daar voor pre~ematies op het 
grote scherm (en voor de bouwkunstcursus en 
voor webwandelingen) al gebruik van gemaakt. 
Ook kunnen we sinds kort het resultaat van onze 
inspanningen zien in buurthuis 't Slot, waar een 
aantal ingelijste fotos van het Venenlaankwartier 
aan de muur hangen ter 'le1inghe ende vermaeck' 
van de bezoekers. 

Uiteindelijk gaat de Oud Hoorn-beeldcollectie 
openbaar gemaakt worden via de·site van het Westfries 
Archief. Dat is weer een samenwerkingsverband met 
de Internetgroep, vertegenwoordigd door Hillebrand 
Peerde.man en Jan Floris. Op de donderdagen was 
Gerard Ariëns (begin oktober overleden) er voor 
het scanwerk en hij heeft een begin gemaakt met 
de dias en 'glasnegatieven', eigenlijk diapositieven 
tussen twee glasplaatjes. José Beemsterboer zet ook 
haar kennis van oud Hoorn en het Hoornse in om 
de juiste benamingen bij de afbeeldingen te kiijgen 
en ondergetekende laveert tussen alles en iedereen 
door. 

Oud Hoorn werkt ook samen met de Openbare 
Bibliotheek, het Westfries Museum en het Archief 
in het Historisch Informatie Punt (HIP). Daarin 
worden alle (beeld)archieven aan elkaar geknoopt 
en gepresenteerd aan de hand van themas. Het 
HIP is in de bibliotheek te vinden: een ruime 
openstelling, andere doelgroepen worden benaderd 
en e.e.a. werkt drempelverlagend. Men kan eerder 
de weg naar het Westfries Museum, het Westfries 
Archièf of Vereniging Oud Hoorn vinden, als in het 
HIP iets interessants ontdekt is. 

Bijzonderheden 
Af en toe duikt een foto op, die op het eerste gezicht 
niet(s) met Hoorn te maken heeft, maar die nader 
bezien, door de scan uit te vergroten, af te drukl.::en 
en te bekijken met een vergrootglas een unieke 
opname blijkt te zijn. Ik bedoel bijvoorbeeld ·de 
hierbij geplaatste foto van het havenlicht. De vraag 
was: is dit de Hoornse vuurtoren? Na positieve 
identificatie door speurwerk van Jaap Wiggers 
bleek dit juist. 



Het fotootje is door Leo Kloosterhof uit Hoogeveen 
aan Oud Hoorn geschonken. 

Beeldbeheer: het vergaren van informatie en 
vastleggen en documenteren van de afbee1dingen 
houdt nooit op. Steeds komt er aanvoer van buitenaf 
(hebben jullie er wat aan?) en van binnenuit (er Hgt 
nog genoeg in de kast.en en lades) en door eigen 
aanmaak. Steeds meer maken we zelf foto's van 
situaties en gebeurtenissen in de stad, waarvan 

we denken dat het in de toekomst handig is om 
ze te hebben (bijv. de op de slooplijst staande 
Oostereilandbrug). 

Bee1dbeheer: de mensen die het werk verzet.ten. 
Zij weten van geen ophouden en gaan maar door. 
Niet omdat het moet, maar omdat het zo leuk is 
en zo gezellig en omdat het ook nog eens resultaat 
oplevert! · 

E ENHOORNWANDELINGEN 

Eenhoornwandeling in 'snee jagt en kake 
van wint' 

DIANA VAN DEN HooGEN 

Bovenstaande titel lijkt misschien wat overdreven, 
maar toch hebben 70 dapperen weeralarm en 
gladheid getrotseerd om zich langs de Hoornse 
eenhoorns te laten leiden. En ook vier gidsen van 
Oud Hoorn. stonden op zondag 10 januari om 13 

/ 

uur te trappelen in het stationsplantsoen om zich 
van hun taak te kwijten. Kort voor de start was er 
nog een bezoek aan de Noorderkerk ingelast, want 
ook daar zijn kleine eenhoorns te bezichtigen. 
Ook werd in de kerk de aandacht gevestigd op de 
rebus 'Wilt Hoorn het Woord'. Wie daar meer over 
wil weten: op 25 juni staat de Noorderkerkwandeling 
gepland. De wandeling voerde langs een hele trits 
van eenhoorns. En passant werden ook stukje$ 
stadsgeschiedenis verhaald bij de gebouwen waar 
eenhoorns te bewonderen waren. Bijvoorbeeld bij 
het Sint Pietershof, de Doelen en de Waag. Bij het 
Statenlogement keken we 'onder de rokken' (de 
gevel was vanwege onderhoud ingepakt) naar de 
eenhoorn boven de deur. 
Anderhalf uur is ZÓ voorbij en de wandeling 
eindigde in de tuinzaal van het Westfries Museum 
met een warm onthaal. Koffie, thee en gebak 
warmden de wandelaars weer op, waarna zij de 
tentoonstelling 'De Eenhoorn, een mythe · van 
wereldformaat' konden bezichtigen. Hiermee was 
voor het museum de aftrap gegeven van de viering 
van het 130-jarig bestaan. Aan de reacties te 
horen viel het initiatief van het museum en de 

samenwerking met de Oud Hoomgidsen in goetl~ 
aarde. Menigeen nam zich voor om met de reguliere 
vrijdagavondwandelingen in de zomer mee te 
lopen . Het is nu eenmaal zo: wandelen door Hoorn, 
dat smaakt naar meer! 

P.S. Voor degenen die in de herkansing willen en 
andere belangstellenden: het seizoen begint op 7 
mei met een geheel nieuwe wandeling met de titel: 
Vrede en Vrijheid. 
Op 23 mei vindt voor iedereen, van 8 tot 88 jaar, 
alweer voor de derde keer de Kinderwandeling 
plaats. 

'Met snee jagt en kake van wint'. Auteur: Herman 
de V.os. Uitgave Westfries Archief, 2009 
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Achter op 't Zond 44, 
b sche mJ stadsgezich 
De kleinst mogehjke meerderheid 
van de CommtsSIC Welstand 
en Monumenten heeft negatief 
geadviseerd op het verzoek de cwee 
laaL~te panden van dit rijtje van vijf, 
te mogen ophogen. Versterking van 
hel bestaande gevelbeeld binnen hel 
beschermd stadsgezicht is voor hen 
leidend principe. Wordt vervolgd. 

Draafslngel 32, gemeentelijk 
monument 
De Commissie Welstand en 
Monumenten adviseerde 
neganef op een voorstel voor 
onderhoudswerkzaamheden. Dit 
pand van de Hoornse architect 
langiu~. is een zeldzaam mooi 
voorbeeld van de kubistisch 
express1oms11sche bouwstijl, zoals 
m ~t Amsterdamse Betondorp 

gerealiseerd. De karaktensueke 
roedenverdeling van de ramen IS 

bepalend voor de uitstraling van 
het gebouw en dient te worden 
gehandhaafd. 

Dubbele Buurt 38. beschermd 
stadsgezicht 
De commissie Welstand en 
Monumenten heeft geen bezwaar 
tegen de splilsing van het pand in 

cwee appanementen. Met kleinere 
dakkapellen dan aanvankelijk 
voorgesteld en een meer passende 
kleurstelling gaat de commissie 
akkoord met het plan. 

Kerkplein 6. gemeentelijk 
monument 
De Commissie Welstand en 
Monumenten heeft de gemeente 
geadviseerd op le treden tegen het 

schilderwerk en de reclames omdal 
het niet aan redelijke eisen van 
welstand voldoet. 

Grote Noord 1. rijksmonument 
In het zijdakvlak wordt een gesloten 
dakkapel gerealiseerd. De Commissie 
Welstand en Monumenten drong 
aan op behoud van de constructieve 
elementen terwijl de detaillering 
op bezwaar stuitte. In overleg met 
het Bureau Erfgoed is een oplossing 
gevonden. 

Kleine Noord 43. gemeentelijk 
monument 
Dit pand maakt deel uil van het 
complex Dubbele Buun 42. 
De voorgevel aan het Kleine Noord is 

fraai gerestaureerd. Het aanzien van 
de straat aanzienlijk verbeterd. In de 
gevel is een gedenksteen aangebracht 
ter herinnering aan de azijnfabrlek 
Orleans van Johannes en Antoon 



Schermer. Aan hel Kleme Noord 
hadden zij tevens un d1Sulteerderij 
en een advocaatfabriek. Van de 
huurder van de begane grond mag 
nu worden verwachl dat de mel 
reclames dichtgeplakte ramen met 
meer respect voor pand en omgeving 
worden ingericht. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten besprak een voorstel 
voor renovatie van de achterzijde 
van het pand, het toevoegen van 
dakopbouwen.en de realisering van 
twee appartementen. Bezwaar heeft 
de commissie tegen de voorgestelde 
forse balkons. Bureau Erfgoed 
overiegt met de architect over een 
meer ingetogen plan. 

Kleine Oost 37. rijksmonument 
Gevraagd wordt om het achtervolume 
dat nu bestaat uit een achterhuJS 
en de aangekapte achteraanbouw 
over de breedte van twee panden 
uit te breiden. Het samenvoegen 
van de achteraanbouwen is 
volgens de Commissie Welstand en 
Monumenten met wensehJk. 
Een duidelijke scheiding in 
vormgeving is gewenst. 
De commissie vraagt om rekening 
houdend met haar opmerkingen een 
nieuw plan in te dienen. 

Kruisstraat 11 . beeldbepalend 
pand, beschermd 
stadsgezicht 
Voornemen is de bovenwoning 
direct van de straat toegankelijk te 
maken. De Commissie Welstand en 
Monumenten kon zich niet vinden ln 
het ontwerp voor de nieuwe pui. 
Dat kan anders en passender. 

Molsteeg. Gortsteeg. 
beschermd stadsgezicht 
De architect heeft het plan zodanig 
aangepast dat de Commissie 
Welstand en Monumenten op 
hoofdlijnen akkoord is. Detaillering, 
kleur en materiaalgebruik moeten 
nog beoordeeld worden:. 

Oude Doelen kade 7. 
beschermd stodsgezichtt 

Op de plaats waar ooit een 
kaas.smelterij zat, en later een overlast 
veroorzakende coffeeshop. is een 
geheel nieuw pand opgetr0kken. ln 
plaats ,.an het armmoedige onderstuk 
is het pand nu getooid met een 
fraaie kap. De functie is gewijzigd in 
rest.auranL Een aanwinst op de kade, 
geheel in stijl. 

Kustlijn Hoorn; provinciaal 
monument; beschermd 
stadsgezicht 
De dijkverzwaring vindt plaats 
on.der veramwoordelijkheid van 
het Hoogheemraadschap en de 
Provincie. De Provincie heeft 
een beeldkwaliteitplan voor de 

Westfriese Omringdijk opgesteld. 
Voor het gebied van Hoorn moet 
nog een aantal belangrijke keuzes 
worden gemaakt welke ook uit 
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit 
en culcuurhistorie van belang zijn, 
zoals voor de verzwaring van de 
Westerdijk, welke tot het beschermd 
stadsgezicht behoon . 
Daarvoor zijn drie oplossingen: 
1 Verhoging met ca 50 cm met 
dezelfde hell ingshoek; 2 een schuiner 
talud en 3 een kade met een scherm 
onderaan de dijk Uit oogpunt van 
cultuurhistorie is van belang dat de 
steile dijkSLrucwur wordt behouden. 
Voorbij de schouwburg wordt de 
voet verbreed door de aanleg van 
een breed zandstrand. Voorbij de 
Galgenbocht wordt gedacht aan 
een buitendijks groengebied. Dit 
deel hoeft dan niet te worden 
verhoogd. De Commissie Welstand 
en Monumenten is niet gecharmeerd 
van extra parkeerplaat.sen op de dijk. 
Daar moet nog goed naar worden 
gekeken. 

Zon 11. rijksmonument 
Als gebruikelijk eindigen we de 
rubriek met het noemen van dit 
pand. 
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HOORN EN DE LANDBOUWKOLONIËN 

EN DE TRIESTE GESCHIEDENIS VAN APOTHECAR 
JACOB VAN MARKEN 

W1L ScHACKMANN* 

Het stadbestuur en de notabelen van Hoorn reageren 
alert wanneer in 1818 een landelijk intiatief tegen 
de armoede van stan gaat. Ze zamelen geld in en er 
worden gezinnen uit de omgeving uitgezonden naar 
de nieuw-opgerichte landbouwko1onies in Drenthe. 
Niel dat het allemaal van een leien daltje gaat. 
De burgemeester verdwijnt ineens naar Duitsland, 
er is sprake van 'zoekgemaakt' geld, er is onwil 
om weeskinderen naar Drenthe te sturen en het 
bedelaarsgesticht te Hoorn ligt ronduit dwars . . 

De armoede in het koninkrijk der Nederlanden is 
anno 1818 intens. Enkele eeuwen eerder waren 
we - de Gouden Eeuw - verreweg het rijkste land 
van de hele wereld. Maar nu is het niks meer. 
De beter gesitueerden in de steden moeten de 
armenkassen van diakoniên en parochies spekken 
om regelnatige soepbedelingen te laten plaatsvinden 
en dan nog worden ze de hele tijd lastig gevallen 
door paupers die vragen om een betaald karweitje 
of om een aalmoes. Op het platteland zwerven 
groepen 'nachtbidders' die half-bedelend, half
dreigend, de afgelegen boerderijen afgaan. Er moet 
wat gebeuren. De Maatschappij van Weldadigheid 
vraagt de burgers een stuiver per week opzij te 
leggen. Met hel zo gevormde kapitaal kunnen 
arme gezinnen worden overgebracht naar het nog 
onontgonnen Drenthe om daar te leren de eigen 
kost te verdienen. Het initiatief slaat geweldig aan, 
wat de Maatschappij ook wel verwacht had, ge~ien 
het 'algemeen erkend weldadig karakter onzer natie'. 
Alle kramen maken juichend melding van deze 
'verbroedering' , vanaf kansels worden oproepen 
gedaan, sympathiserende notabelen laten plak.1<aten 
verspreiden, in de betere buurten gaat men van deur 
tot deur, heel Nederland wil dat dit dorp geopend 
wordt. Elke stad of dorp wordt opgeroepen een 
subcommissie van weldadigheid op te richlen om de 
cont1ibuties te innen en alvast armen te selecteren 
die naar Drenthe gestuurd kunnen worden. Hoorn 
behoort tot de eerste vijftien steden die gehoor 
geven aan die oproep. Binnen een week, op 15 juli 
1818, is de subcommissie van weldadigheid Hoorn 
haar activiteiten begonnen. Voorzitter en tevens 
penningmeester van de subcommissie is Thimon 
Velius Baert, 43 jaar oud, burgemeester en een nazaat 
van de Hoornse kroniekschrijver Theodorus Velius. 

Die subcommissie heeft een zware klus . De 
Maatschappij wil niet met elke commissie in elk 
gehucht of elke vlek afzonderlijk corresponderen, niet 
onterecht, wam binnen anderhalf jaar zijn er over de 
700 (!) subcommissies van weldadigheid en daarom 
moet Hoorn ook de contacten onderhouden tussen 
de landelijke leiding en de dorpscommissies die 
onder haar 'geregtsban' vallen. Het 'arrondissement 
Hoorn' omvat maar liefst 36 plaatsen, alleen Alkmaar 
met 40 subcommissies is groter. Niet al die plaatsen 
zijn even enthousiast, maar tezamen leveren ze 357 
contribuanten, waarvan het merendeel, 126, uit 
Hoorn komt. 
Dat leven bijna duizend gulden per jaar en daarnaast 
zijn er diverse losse giften. Alleen de verkoop van in 
de kolonie te vervaardigen linnen zal in Hoorn niet 
gaan lukken. 'De reden daarvan,' schrijft Thimon 
Velius Baert, 'moet worden toegeschreven aan 
een zeden jaren hier gevestigde fabriek, genaamd 
de Vaderlandsche Maatschappij, enkel ten doel 
hebbende om armen werl< en brood te verschaffen.' 
En dat is allemaal in het eerste jaar. januari 1819 
meldt de subcommissie nog eens 99 nieuwe leden, 
waaronder 'van het garnizoen van Hoorn de heer 
Captein Wagener en de le Luit. Gilbert'. Na een 
tijd wordt het arrondissement iets kleiner omdat 
plaatsen als Edam, Monnickendam, Medemblik 
liever op eigen benen staan, maar al met al heeft 
Hoorn toch een behoorlijk bedrag af te dragen. Daar 
zal iets heel ernstig mee fout gaan, maar dat is voor 
later in dit artikel. 
Vooreerst is het allemaal optimisme en vooruitgang. 
Nog in 1818 wordt een eerste 'proeve' genomen 
met 52 huisjes in de buurt van Vledder, en Hoorn 
wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het 
bevolken van die nieuwe nederzetting. Er gaan twee 
gezinnen uit het anondissement naar Drenthe, 'dat 
van Pieter Arends uit J isp en dat van Klaas Visser 
uit Grootebroek. Het is niet bekend of Hoorn in de 
eigen stad geen kandidaten· kon vinden of dat zij 
bewust de voorkeur gaf aan mensen uit de kleinere 
plaatsen. Het wordt wel op p1ijs gesteld, andere 
steden die kozen voor eigen inwoners krijgen een 
boel kritiek te verduren van hun achterban op het 
platteland. Hoe dan ook, de families Arends en 
Visser ondernemen in november 1818 de reis over 
de Zuiderzee. ln Blokzijl stappen ze over op een plat 
vaartuig dat hen door het Steenwijker Diep naar 
Steenwijk voert. Als ze geluk hebben staar er· bij 
de ondiepte van Muggenbeet genoeg water om te 
blijven zitten, anders moeten ze er even af om het 
schip lichter te maken. Vanaf Steenwijk is het nog 
twee uur op ossenwagens over een ongelijk zandpad 



voor ze aankomen bij de proefkolonie. Die heeft 
inmiddels een naam: Frederiksoord, naar de jongste 
zoon van koning Willem l. 

Ik ben nimmer besluiteloos 
Direct bij aankomst worden ze in de kleren gestoken. 
Alle kolonisten lopen in blauwe, uniforme kleding. 
Daar .zitten twee gedachten achter. Als mensen 
nette spulletjes hebben, zullen ze zich automatisch 
netjes gaan gedragen. Maar ook: 'De desertie wordt 
door eene herkenbaare soort van kleding moeilijk 
gemaakt. ' 
De families, krijgen allemaal een eigen hoeve met 
een lapje grond eromheen. Het zijn eenvoudige 
huisjes, niet groot, maar onvergelijkbaar beter dan 
de armenhuisvesting in de steden. Wie heden ten 
dage door Frederiksoord loopt kan nog veel van 
die huisjes in hun oorspronkelijke staat zien. Nou 
ja, als je het dubbelglas wegdenkt en de centrale 
verwarming ... 
En prompt begint ook het werk. Het is hier geen 
vakantiekamp, de bedoeling is dat iedereen met zijn 
werk niet alleen de eigen kost bij elkaar scharrelt 
maar ook de gedane investeringen terngverdient, 
zodat met dat oorspronkelijke geld een volgende 
kolonie gesticht kan worden en nog een en nog een. 
De man ach ter die ambitieuze plannen is generaal
majoor Johannes van den Bosch. Achtendertig jaar, 
een self-made man, weduwnaar, een charmeur, maar 
vooral een doener, een aanpakker, een wervelwind: 
'Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder'. 
Mannen en oudere jongens werken op het land, de 
vrouwen en kleine kinderen spinnen wol of vlas. 
De Grootebroeker Klaas Visser doet het eerst heel 
goed, maar zakt dan af tot een bedenkelijk niveau. 

Bij aankomst is hij met zijn 30 jaar de jongste van 
alle proefkolonisten en hij wordt binnen een maand 
bevorderd tot 'onderopziener'. Na een half jaar wordt 
hem die rang weer ontnomen wegens zijn magere 
arbeidsresultaten. Volgens Visser zelf komt het door 
'mijn vele en alle nog jonge kinderen'. jantje, 
Trijntje, Niesje, Dirkje, Grietje en Koosje zijn door 
hun leeftijd meer handenbindertjes dan helpende 
handen. Met dat zescal zit Visser pas op de helft van 
zijn uiteindelijke kinde1tal, dus beter zal het ook 
niet worden. 
Bij Arends is het net andersom. Hij wordt in de 
begindagen door de koloniedirecteur uitgemaakt 
voor 'een grote domme luijaard'. Dat komt vooral 
omdat hij her heeft gewaagd aan het thuisfront te 
schrijven dat de tucht in de kolonie 'in sommige 
gevallen wat te ver gedreven wierd'. Dat spreekt 
zich rond en Thimon Velius Baert vraagt namens 
de subcommissie Hoorn maatregelen te nemen 
opdat 'deze nadelige geruchten in de geboorte 
worden gesmoord, en daardoor aan de waarlijk zoo 
weldadige inrigtingen geene verkeerde uitleggingen 
gegeven wierden'. Dat doet de Maatschappij door 
tuchtmaatregelen tegen Arends te nemen. 
Maar geleidelijk wordt Arends' bedachtzame manier 
van doen anders geïnterpreteerd. Van 'grote domme 
luijaard' verschuift de beoordeling naar 'traag doch 
overleggend' en tenslotte naar 'voorbeeldige ijver en 
goed gedrag'. Hij wordt bevorderd tot vrijboer, het 
hoogste dat een kolonist kan bereiken. 

Eenigshonde wijze aansprakelijk 
De immer krachtdadige Johannes van den Bosch 
heeft al na tweeëneenhalve maand vastgesteld dat de 
'proeve' een succes is en het koloniale stelsel wordt 
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snel uitgebreid. Eerst volgt het tegen de proefkolonie 
aangebouwde Frederiksoord-2 (1819, 50 hoeves), 
daarna sticht hij Willemsoord (1820, 100 hoeves) 
en Wilhelminaoord (1821, 100 hoeves) Gezien 
het aantal contribuanten zou de subcommissie van 
weldadigheid Hoorn ook daar naar toe kolonisten 
mogen zenden, maar tegen die tijd loopt het niet 

meer zo lekker tussen de subcommissie Hoorn en 
de Maatschappij van Weldadigheid. En als zo vaak 
in deze wereld gaat het over geld. · 
De betalingen stokken. Halve1wege 1818 meldde 
de kassier van de Maatschappij, de Amsterdamse 
zakenman Petrus Ameshoff: 1T. Velius Baert, te 
Hoorn heeft heden geremitteerd ]311,13,' oftewel 
311 gulden en 13 stuivers, 'hebbende 7 stuivers 
afgetrokken van de 120 aandeden1

• Dat klopt als 
een bus, maar na nog twee van zulke betalingen was 
er niets meer binnengekomen. Op aanmaningen 
is niet gerageerd en in 1821 heeft de schuld zich 
opgebouwd tot 1968 gulden en 80 cent, zeg een 
kleine tweeduizend gulden. 
Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Petrus 
Ameshoff heeft het over de 'pretentie door Baart 
zoek gemaakt'. Maar uit eerdere brieven blijkt ook 

dat Velius Bae11 een wel bijzonder groot, om niet 
te zeggen naïef vertrouwen had in de vrijgevigheid 
van zijn medeburgers. Vage toezeggingen van 
dorpscommissies boekte hij als zekere inkomsten 
die hij beloofde te betalen 'zoodra dus dezelve zijn 
geincasseerd, waaraan niet is te twijfelen of hetzelve 
zal binnenkort plaats hebben'. Het is zeer wel 

mogelijk dat hij een te optimistische boekhouding 
had gevoerd die hij achteraf niet waar kon maken. 
Hij kan het zelf niet uitleggen, want... Tirnon 
Velius Baert is verdwenen. De raad van Hoorn 
constateert dat er een vacature is, 'overwegende 
dat de Heer Thimon Velius Baen deze stad verlaten 
hebbende, deszelfs functie als lid van den raad 
dezer stad moet worden beschouwd voor vervallen'. 
Hij blijkt in Duitsland te zitten. Niet voor lang, de 
doorgaans goed geïnformeerde Ameshoff meldt in 
augustus 1821: 1De Heer Velius Baert zoude door de 
Hannoversche Regeering uitgelevert zijn.1 

Het wordt onaangenaam tussen de subcommiSsie 
Hoorn, die in burgemeester Van de Blocquelij 
een nieuwe voorzitter heeft, en de Maatschappij 
van Weldadigheid als laatstgenoemde in september 
1821 een financieel jaaroverzicht heeft gepubliceerd. 



De subcommissie Hoorn heeft 'met verwondering 
uit dien staat gezien' dat ze worden opgevoerd 
als wanbetalers die 2.000 gulden schuld hebben. 
Zij voelt zich echter niet 'op eenigshande wijze 
aansprakelijk' voor dat bedrag. Zij kondigt aan 'zich 
te verzetten en te protesteren, tegen alle vermeldingen 
op officiële staten of andere v.rijzen vanwege de 
Permanente Kommissie gesteld of gedaan, of in het 
vervolg gesteld of gedaan zullende worden'. En, nog 
een stapje verder, ze vertikt het om een zodanig 
fi nancieel jaaroverzicht door te sturen 'aan de overige 
subkomrnissies onder haare ressorterende'. 
Dat kan dus niet, reageert de Maatschappij, dat is 
in suijd met alle afspraken. En verder willen ze er 
voor het moment geen woorden aan vuil maken. 
'Wat de questie over den post van het dienstjaar 
1819-1820 ben·eft, deze zal door den regter moeten 
worden gedecideerd; wij zullen dus daarover ntet 
verder uitweiden.' Een paar maanden later is het 
zover. 'De getuigen tegen Velius Baert wil men tegen 
7 decbr aanstaande zullen opgeroepen woTden,' 
schrijft Ameshoff. Het wordt echter een slepende 
kwestie. Pas eind 1823 schrijft Ameshoff dat de 
subcommissie Hoorn 'gedechargeerd' zou.zijn. 
Thimon Velius Baert gaat weer naar Duitsland en zal 
nooit meer terugkeren in Hoorn. De Maatschappij zal 
die tweeduizend gulden nooit i.n handen krijgen. 
Al dat gernzie over geld bevordert natuurlijk niet 
het enthousiasme voor de kolonisatie. ln 1823 zijn 
er nog maar 95 contribuanten in Hoorn en in het 
arrondissement is alleen in Zwaag, met 15 leden, en 
Avenhorn, met 10, nog sprake van enig draagvlak. 
Daarvoor zijn ook nog twee andere redenen. Het 
'algemeen erkend weldadig karakter onzer natie' is 
altijd een kortademige aangelegenheid: we willen 
best een keer geven, maar dan moet het ook 
klaar zijn. En daarnaast heeft de Maatschappij haar 
werkterrein uitgebreid. Behalve kleine hoeves boi.1wt 
zij ook grote gestichten, vanaf 1822 voor bedelaars, 
vanaf 1823 voor weeskinderen. En dat valt allebei 
niet lekker in Hoorn. 

Bedelaarslampen 
Het bedelaarsgesticht op het Oostereiland ziet met 
lede ogen dar de Maatschappij een en orm gebouw 
neerzet op de oude vesting de Onunerschans, in de 
buurt van het Overijsselse Ommen. Koning Willem l, 
die het altijd heel goed kan vinden met Johannes van 
den Bosch, wijst dat aan als het officiële gesticht voor 
bedelaars die in staat zijn landarbeid te verrichten 
en hij stelt allerlei facil iteiten ter beschikking, zoals 
militairen om de bedelaars te bewaken. 
Hoorn talmt en treuzelt en draalt met het afstaan van 

haar arbeidsbekwame bedelaars, de ene uitvlucht 
volgt op de andere, met als laatste dat de vertraging 
'door het hoofdbestuur van het gesticht en door 
burgemeesteren der st.adt alleen geweeten wiercl 
aan het gebrek van genoegzame middelen van 
surveillance over eenen diergelijke transport'. Dan 
stuurt i.n oktober 1822 de Maatschappij maar 
de adjunctdirecteur van de Ommerschans, een 
legerkapitein, zelf naar het Oostereiland. 
Hij inspecteert de bevolking van het gesticht en 
volgens hem wonen er '208 mannen, 110 vrouwen 
en 15 kinderen, totaal 333 personen, daarvan waren 
op den 9 october gedeeltelijk in de ziekenzaalen, 
gedeeltelijk nog lijdende aan eene epidimique 
oogontsteking: 52 mannen, 34 vrouwen en 3 
kinderen; Weegens hoogejaaren, ligchaamsgebreken 
enz. ongeschikt tot den veldarbeid , waaronder een 
klijn getal van voor het gesticht bijna onmisbare 

perzoonen: 77 mannen, 34 vrouwen en 9 kinderen'. 
Zodat hij 79 mannen, 42 vrouwen en 3 kinderen 
graag mee wil nemen naar de Ommerschans. 
Dat is voor één kapitein ook niet te overzien en 
daarom neemt hij alleen de vrouwen en kinderen 
mee. 'Hebbende burgemeesteren verder beloofd, om 
een 2e transport van de 79 mannen ten eersten te 
doen volgen, zullende alsdan van zijden der directie 
te Ommerschans de nodigen middelen worden 
beraamd, ten einde dit transport te Hasselt in 
ontvangst te neem en en na de Schans te geleiden.' 
Aldus geschiedt, maar het Hoornse bedelaarsgesticht 
drijft de recalcitrantie ten top als ze vervolgens een 
gepeperde rekening i.ndient voor de kleding die de 
bedelaars aanhadden toen ze uit Hoorn vertrokken. 
De Maatschappij reageert verbijsterd dat 'datgeene 
wat de bewuste bedelaars aanhadden niet anders dan 
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als bedel.aarslompen kunnen worden beschouwd'. 
En de legerkapitein geeft een beschrijving: 'De 
mannelijke bedelaars namentlijk droegen een buis, 
pantalon en muts van grof hennep touw geweven; 
de vrouwen een borstrok en rok van het zelfde goed. 
Het wordt in het gestigt zelf geweven en van daar 
ook tot dwijlen en vij len verkogt. Het was meestal 
in zoo slegt een staat en dermate vol ongedierte 

dat ik die klederen, voor zoo veel dezelve zich niet 
volstrekt tot de gierbak qualificeerde dadelijk moest 
doen uitkoken. Meerder stukken hebben deeze proef 
niet doorstaan.' 
Het gekrakeel tussen de twee gestichten verstomt 
pas na een Koninklijk Besluit van 9 juli 1823. 
Daarin wordt bepaald dat 'het Bedelaarsgesticht 
te Hoorn en dat te Veere opengesteld is voor de 
gebrekkige bedelaars•. Elke bedelaar of ~andloper 
die ook maar een beetje tot arbeid in staat is, gaat 
naar de Ommerschans. Vanaf dat moment speelt 
het Oostereiland tweede viool in de opvang van 
bedelaars. 
Nog slechter valt de scichling van Veenhuizen. 
ln 1823/1824 doet de Maatschappij daar drie 
grote gebouwen verrijzen, één 'etablissement' voor 
bedelaars en twee voor weeskinderen. Overal in 
Nederland wordt het een onprettig idee gevonden 
om kinderen uit de kleine dorpsweeshuizen te halen 
en naar het barre en massale Veenhuizen over te 
brengen. Ook in Hoorn. 
Opnieuw moet er een Koninkhjk Besluit aan te passen 
komen. Stadsbesturen mogen -hun weeshuizen nog 
maar voor een paar tientj~s :· peF kind subsidiëren. 
Dan kan het niet meetüit en rnbet'-ook Hoorn door 
de .knieëen. ' Sëpt~bei 1825 :irtaákt burgemeepter 
van :de Bk>cqtiêhf éen -'Staat van '.(ie kinderen uit 

de Godshuizen te Hoom, bestemd voor de kolonie 
Veenhuizen'. Zeventwintig Hoornse wezen, zeven 
gereformeerd en de rest kath oliek, in leeftijd 
variërend van 3 tot 17 jáar. Een maand later volgen 
er nog zeventien. 

Het zal luttele jaren duren voor het allemaal weer een 
beetje goed komt tussen Hoorn en de Maatschappij 
van Weldadigheid. Daarna worden met regelmaat 
gezinnen in de kolonie geplaatst. Ook uit de stad 
zelf, bijvoorbeeld het gezin van Weijnand de Vos, dat 
maar een paar maanden blijft, en Johannes Gerardus 
Hendrikus Kieven wiens familie zich settelt en niet 
zo'n beetje ook tot diep in de twintigste eeuw 
wonen er Kievens in Frederiksoord. 
Naast gezinnen plaatst Hoorn ook 'bestedelingen'. 
Voor 60 gulden per jaar kun je iemand overdragen 
aan de lvlaatschappij die hem of haar daarna 
onderbrengt bij een kolonistengezin in huis. Van die 
regeling maken diverse Hoornse instanties gebruik. 
Een zo'n bestedeling zullen we er uitlichten . Omdat 
hij niet de eerste de beste is . 

Apothecar en chemist 
Jacob van Marken is 53 jaar oud als hij in 1837 
door het 'Algemeen Armbestuur der stad Hoorn' 
in de kolonie Frederiksoord wordt geplaatst. Die 
omgeving moet scluil afsteken tegen de milieus 
waarin hij eerder in zijn leven heeft verkeerd. 
Hij was geboren uit gegoede familie in Weesp, waar 
zijn grootvader secretaris was. Een oom van hem was 
predikant te Hoorn en vermoedelijk via die connectie 
kwam hij in kennis met een niet onbemiddelde 
Hoornse notabeldochter. Als hij 22 is trouwen ze, op 
zijn 24ste haalt hij het apothekersdiploma en vanaf 
dat moment, in 1808, is hij als zelfstandig apotheker 
gevestigd in een huis dat eigendom is van zijn 
schoonfamilie. Grote Oost 7 in het hartje van Hoorn, 
met zijn rijk versierde gebeeldhouwde fries vol 
met engeltjes en vruchtslingers, vogels, kindertjes, 
palmtak, lauwerkrans, en nog een en ander wat 
allemaal vreugde en overvloed moet uitbeelden. 
En de eerste twintig jaar lijken al die vreugde en 
overvloed ook Jacob van Marken ten deel te vallen. 
Rond zijn dertigste ontvangt hij twee forse erfenissen 
van zijn grootouders, hij wordt door het stadsbestuur 
aangewezen als een van de vier apothekers die 
medicijnen 3@n de stadsamien mag 'leveren, hij 
is gewaardeerd·,,lld van hel Hoorns g~~èeskU~dig 
genoötschap ep zijn :èchtgë'!'iÇite · s..c:;l,ienk,f,~§t -l~ven 
·a~n.zeven l<inderen, wä~rvali slëcli.t§ 1t\v.êi,h:ét'.t~rste: 
jaa{fiiêt overlevën.. . . . ' . '" 

M~r na verloop· van jaren."gaat er ~é~ µi,i.s in: héc 



Grote Oost 7 

bestaan van de 'apothecar en chemist'. Wat precies 
hebben ook de onderzoekers van het boekje Grote 
Oost 7 niet kunnen achterhalen en zal waarschijnlijk 
altijd onbekend blijven. In 1828/1829 overlijden 
drie kinderen, in dat laatste jaar krijgt hij ruzie 
in het geneeskundig genootschap en zegr hij zijn 
lidmaatschap op, hij leent een grote som geld met 
het huis als onderpand, in 1831 wordt een advocaat 
gevolmachtigd om 'alle zaken en handelingen' voor 
het gezin waar te nemen en hetzelfde jaar wordt het 
pand Grote Oost 7 publiekelijk verkocht om Jacobs 
schulden af te lossen. Op die verkoopacte staat hij 
vermeld als zonder beroep. 
Een paar jaar later overlijdt zijn echtgenote en in 
1837 is hij zo aan lager wal geraakt dat men hem als 
bestedeling in de kolonie plaatst. Op 1 juli 183 7 komt 
hij aan en op 23 maan 1838 neemt hij de lJenen. Hij 
slaagt erin Amsterdam te beTeiken en twee maanden 
op vrije voeten te blijven. Dan wordt hij gearresteerd, 
tijdelijk opgeborgen in het Amsterdamse Werkhuis 
en vervolgens naar de kolonie teruggetransporteerd. 
Daar moet hij verschijnen voor de. Raad van Politie 
en Tucht in de koioniën. 
'Op ondervraging door de voorzitter nopens de 
redenen zijner ·4esertie', noemt Jacob van Marken 
dtj.ê~motieven: .Een daarvan is een b ele bijzondere: 
!~ifri~ -wees:y,,oo;,·1anc:l.werk, hernrelk hem doö.n ,de 
'Qlr~~~~~r.:w~~ ·öpg~:~frag~p:_l. Waarom: de . voort,liaJige 
' apothekë~lJaai: ~~fbartgvPór«is wordt in het V.~tsfag 
tüéf.;,vermeld. - ·· 

Een andere opgegeven reden is 'dat hij wilde trachten 
om in de gewone maatschappij een middel van 
bestaan te zoeken'. Maar doorslaggevend voor zijn 
vluchtpoging was toch 'voornamelijk het verlangen 
om zijne kinderen eens te zien'. 
Daar heeft niemand verder boodschap aan. Hij krijgt 
de gebruikelijke straf voor desertie, verbanning voor 
onbepaalde tijd naar de de Ommerschans. En dat 
gaat al snel, 'welke overplaatsing reeds op morgen 
zal plaats hebben, uit hoofde der goede gelegenheid, 
daar er op morgen een wagen naar de Ommerschans 
vertrekt'. 
Aldus geschiedt. Zondag22 juli gaat Jacob van Marken 
met dat transport op weg naar de Ommerschans. 
Onderweg slaagt hij erin te ontsnappen. Dit maal 
komt hij niet ver, na een week wordt hij gepakt en 
de twee volgende jaren woont hij in het gesticht. In 
1840 mag hij weer terug naar Frederiksoord. Twee 
jaar erna onderneemt hij nog een vluchtpoging, maar 
ook dan tevergeefs. Hij komt terecht in Veenhuizen 
en overlijdt daar in 1844. Of hij die laatste jaren zijn 
kinderen nog heeft gezien, is onbekend. 

*Wil Schackmann is schrijver van het boek De 
proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig 
karakter onzer natie (uitgeverij Mouria, 2006) 
over de beginperiode van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Net als het boek is ook dit artikel 
bijna helemaal gebaseerd op het Archief van de 
Maatschappij van Weldadigheid, dat berust bij het 
Drents Archief onder toegang 0186, en dan met 
name de inkomende en uitgaande post van de 
permanente commissie, het uitvoerend orgaan van 
de Maatschappij. 
Verder leverde Leo Hoogeveen voor dit artikel 
informatie over Thimon Velius Baert en zijn 
verdwijnen uit de raad en werd voor het laatste 
gedeelte van dit artikel ook geput uit het boek Grote 
Oost 7 Hoorn, bouw- en bewoningsgeschieçl.enis, 
door Willeke jeeninga, Hoorn 2000, verkrijgbaar 
bij Vereniging Oud Hoorn. Voor meer informatie 
over de Maatschappij van Weldadigheid: er be5taat 
een museum gewijd aan de landbouwkoloniën, de 
Koloniehof te Frederiksoord, en in het voormalige 
ide gesticht te Veenhuizen is thans gevestigd 
het Gevangenismuseum Veenhuizen. Enkele 
internetadressen waar ii:tfönnatie te krijgen is: 
www.drentsarchief.nl - www.mvwfrederikSoord/nl 
- www.dekoloniehof.nl - www.deproefkolonie.nl 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

EGBERT OmNs 

Koepoortsweg 7 3 
Begin februari 2010 werd het 'Vermande-pand', zoals 
het monumentale pand aan de Koepoortsweg in de 
volksmond genoemd wordt, offlcieel opgeleverd. 
Stichting Stadsherstel kocht het pand in 2006 van 
de familie Vermande. In overleg meL Wilgaerden, 
dat er een zorghotel voor ouderen in gaat voeren, 
heeft Stadsherstel TPHAG-architecten uit Hoorn 
uitgenodigd het plan te maken. Bouwbedrijf Wit uit 
Wognum is een jaar met de restauratie bezig geweest 
en heeft een prestatie van formaat geleverd. 

Het bestuur comp limenteert alle partijen hiermee. 
Het pand is vermoedelijk in 1615 gebouwd en later 
geleidelijk aan uitgebreid. ln de Gouden Eeuw lieten 
welgestelde Hoornse kooplieden hun buitenhuizen 
buiten de stadspoort, langs de Koepoortsweg, die één 
van de oudste uitvalswegen van de stad is, bouwen. 
In de 18e eeuw werd het pand onder meer bewoond 
door de vooraanstaande families Blauw, Berckhout 
en Hoolwerff, die voorname b uizen op het Grote 
Oost bezaten. De huidige voorgevel van het pand, 
met het fraai gerestaureerde alliantiewapen , dateert 
uit 1876. Bij de oorspronkelijke bouw van het pand 
is een voor die tijd moderne Franse tuin aangelegd. 
De hoofdas van de symmetrische tuin liep direct 
door van de hoofdingang van het huis, recht op 
de theekoepel aan de 1ocht af. In de theekoepel 
verpoosden de rijke dames terwijl de boeren hun 
spullen naar de markt voeren. 
De Tocht was de belangrijkste vaarroute van de 
stad naar het noordelijke achterland. De restanten 
van die 17e eeuwse theekoepel zijn afgelopen jaar 
bij archeologisch onderzoek teruggevonden. ln de 
l 9e eeuw is op de 'Franse' tuin een 'Engelse' tuin 

aangelegd . Stadsherstel en Wilgaerden willen na 
herinrichting van de tuin de koepel terugbrengen. 
Bij de officiële opening van het pand heeft ook 
onze Vereniging Oud Hoorn een bijdrage voor de 
herbouw beschjkbaar gesteld. 

Sterflats op monumentenlijst gemeente 
Voor onze vereniging was het een heugelijk feit 
dat het college van burgemeester en wethouders 
de sterflats op de gemeentelijke monumentenlijst 
heeft geplaatst vanwege het bijzondere · karakter 
van deze flats in de Grote Waal. ln het vorige 
Kwartaalblad besteedde Leo Hoogeveen daar 
aandacht aan. Wij realiseren ons dat lntennaris 
bij het uitwerken van de renovatieplannen in het 
belang_van de verhuurbaarheid en het verhogen van 
de bouwtechnische kwaliteit voor lastige keuzes 
komt te staan. Er zullen ongetwijfeld con.cessies 
gedaan moeten worden. Maar met de beschermde 
status zullen de voorstellen veel nadrukkelijker 
worden afgewogen. Dat is pure winst. 

Engelbewaarders kerk 
Het Cuypersgenoolschap schrijft in haar bulletin 
van december 2009 i.n de rub1iek Actienieuws: 
'Rampzaliger wordt het voor een grote groep 
wederopbouwkerken. Slechts 14 kerken uit de 
pe1iode 1940-1958 worden rijksmonument. 
De overige kerken worden aan hun lot overgelaten, 
slechts enkele worden gemeentelijk monument. ' 
Voor drie kerken heeft het Cuypersgenootschap de 
gemeentelijkemonumentenstatusaangevraagd.1wee 
in Uden, Noord-Brabant en de Engelbewaarderskerk 
in Hoorn. Eerder bepleitte ons bestuur al de kerk 
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
De PvdA ondersteunde dat verzoek met een motie. 
Het college heeft echter medegedeeld niet van.zins 
Le zijn om gevolg aan de motie te geven. Voor Radio 
Hoorn verklaarde wethouder Van Weel dat het college 
de kerk niet op de gemeentelijke monumentenlijst 
zal plaatsen. Een betreurenswaardig standpunt. 
Door te laat handelen zijn op vele plaatsen in 
ons land fraaie en typerende voorbeelden van 
kerkbouw en architectuur verdwenen. Laat de 
Engelbewaarderskerk niet in dat rij tje komen. ln dit 
nummer van ons Kwartaalblad geeft pastor Weel, 
nog een aantal argumenten die voor behoud van de 
kerk pleiten . 

Start uitvoering Oostereiland 
De laatste dag van november 2009 begonnen de 
voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie 
van de gebouwen op het Oostereiland. l 7.December 



startte de restauratie officieel met een feestelijke 
bijeenkomst. De plannen van TPHAG-architecten 
zien er veelbelovend uit. 
De aanvoer van de bènodigde materialen vindt over 
water plaats en niet door de binnenstad. Gelukkig 
maar, het had een aanslag op de binnenstad 
betekend . Bij de eerste cijferopstellingen was hier 
geen rekening mee gehouden. 
Daarom heeft. het college de raad om een extra 
krediet van € 1,6 miljoen gevraagd naast storting 
van _nog eens €1 miljoen in de reserve Oostereiland. 
'Een prachtig project', merkte de politiek op, 'een 
parel', 'maar niet één zonder risicos'. 
Nader onderzoek moet du_idelijk maken of het 
verkeer van en naar het eiland na de restauratie 
gebruik kan maken van het Hoofd. Als blijkt 
dat de kademuur vernieuwd moet worden dan 
zal het Hoogheemraadschap de werkzaamheden 
met voorrang uitvoeren. Onderzoek van de 
Archeologische dienst, afgelopen zomer, heeft ook 
een aantal interessante bevindingen opgeleverd. 

De poort van Hoorn 
Uit mijn tijd bij de Amsterdamse Dienst 
Volkshuisvesting herinner ik mij dat wij altijd de 
mooiste notas maakten als de woningproductie 
tegenviel, Zo compenseerden we het een met het 
ander. En bleven we van de straat, mag u aanvullen. 
Maar die nota's lagen er dan wel als de productie 
weer aantrok. Want hoe we ook naar een beetje 
gelijkmatige woningproductie streefden , pieken en 
dalen vi.elen niet te voorkomen. 
Onlangs kreeg de Hoornse raad de notitie 
'Opstap naar de structuurvisie De Poort van 
Hoorn' voorgelegd. OnwiJlekeurig moest ik even 
aan mijn Amsterdamse tijd denken. Vroeg het 
Hoornse college september 2008 instemming 
met het maken van een slructuurvisie voor het 
Stationsgebied, nu wil men het gebied voor de 
structuurvisie oprekken en in samenhang met 
de mogelijkheden voor het Pelmolenpad en c.le 
Vale Hen in studie nemen. Grotendeels wordt 
voortgeborduurd op de ideeën die reeds eind 
2007 door de provinciale Taskforce Ruimtevvinst 
waren geopperd. Na vaststelling van een zevental 
uitgangspunten wordt de structuurvisie opgesteld 
en gaat de gemeente drie belangrijke onderdelen 
uitwerken: l - bet bestemmingsplan Van Aalstweg, 
2 - de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen 
de Provincialeweg en De Weel, en 3 - de uitbreiding 
van het Transferium. De zeven uitgangspunten 
betreffen de nieuwe ontsluitingsweg mel een 
tunnelviaduct onder het spoor, waarna Keern-zuid 

een langzaam verkeersweg wordt meLongelijkvloerse 
kruisingen. Op de Maelsonstraat komt een extra 
aansluiting op de Provincialeweg. Het busstation 
wordt naar de noordzijde van het station verplaatst. 
Ook uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
is aan de noordkant van het station voorzien. De 
Stoomtram moet daarvoor enkele sporen inleveren. 
Tot slot worden de functies voor de verschillende 
deelgebieden benoemd. (Voor meer infonnatie: zie 
de site van de gemeente). 
Voor de Vale Hen is een nieuw plan ontwikkeld 
dat minder ambitieus is dan het plan dat architect 
Sjoerd SÓeters tekende. Een groot deel van de in 
het plan opgenomen winkels en voorzieningen 
wordt verschoven naar het Stationsgebied-zuid. 
Daardoor zijn minder parkeerplaatsen nodig en 
kan de parkeergarage half bovengronds worden 
gerealiseerd. Ook langs het spoor komen 
bovengrondse parkeervoorzieningen. Oud Hoorn 
betreurt de verschraling van de plannen voor de 
Vale Hen en is kritisch aangaande het realiseren 
van (deels) bovengrondse parkeervoorzieningen. 
Parkeergarages zijn meestal niet de fraaiste 
gebouwen. Verder vraagt Oud Hoorn om met zorg 
om te gaan met de begraafplaats aan het Keem en 
het monument dat dicht tegen de nieuwe weg aan 
komt te liggen. Op de nieuwe raad doet Vereniging 
Oud Hoorn een dringend beroep om na te gaan 
of herstel van de historische singelstructuur toch 
mogelijk is. Het cjjdens het schrijven van deze 
tekst nog zittende college laat dat aan de nieuwe 
raad over. Begin vorige eeuw is de singel tijdens de 
aanJeg van het spoor en het station gedempt. 

Namen havens en grachten 
De gemeente heeft de namen van negen havens 
en zes grachten officieel vastgesteld. Sommige 
namen waren al in de volksmond in gebruik, maar 
niet officieel vastgesteld. Grashaven, Buitenhaven, 
Binnenhaven, Karperkuil, Turfhaven en Vollerswaal 
z~jn reeds gangbare namen. Daar komen nu bij: 
Oude Haven, voor het water tussen de Appelhaven 
en Bierkade, Nieuwendam en Venidse en de 
Korenmarkt; Rommelhaven voor het water dat aan 
de Vluchthaven in oostelijke richting aansluit, en 
Rottegat voor het water dat aan de Rommelhaven 
grenst, bij het hertenkamp. De volgende zes nieuwe 
grachten.namen zijn vastgesteld: Oosterpoortsgracht, 
Westerpoonsgracht, Koepoortsgracht, Nieuwland
gracht, Noorderpoortsgracht en Munnickengracht. 
De Adviescommissie Naamgeving Openbare 
Ruimte heeft zich laten inspireren door de kaart 
van cartograaf Blaeu uit 1632. Oude Haven, 
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Rommelhaven en Rottegat werden in de VOC
tijd gebruikt voor drie verschillende wateren in 
Hoorn. Omdat in de loop der jaren de havens 
zijn veranderd, komt de ligging van nu niet exact 
overeen met die in 1632. 
Ook de grachtennamen Oosterpoortsgracht, 
Westerpoortsgracht, Koepoortsgrach t en 
Noorderpoortsgracht vinden hun oorsprong in de 
gouden eeuw. Deze wateren zijn vernoemd naar 
de stadspoorten die Hoorn destijds beschermden. 
Ook op het Oostereiland zijn namen ·gegeven. 
De toegangsweg gaat 'Schuijteskade' heten en de 
binnenplaats krijgt de naam 'Krententuin'. De 
naam 'Schuijt.eskade' is afgeleid van de heer Schuijt. 
Hij was de eerste handelaar die in de 17 e eeuw 
op het eiland huizen en pakhuizen bouwde. De 
binnenplaats gaat 'Krententuin' heten omdat dat de 
volksnaam is voor de voormalige 'gevangenis'. 

Schellinkhoutèrdijk 
Uit een aantal oude stadsplattegronden blijkt dat 
de officièle route voor 1900 ten oosten van de 
Oosterpoort, aansluitend op de Oosterpoortbrug, 
over het gemaal liep. Rechtdoor over de dijk liep 
een pad over een soort bruggebouwtje. Dat is na 
1900 allemaal gesloopt. Bij de werkzaamheden ter 
versterking van de dijk is het misschien mogelijk 
om de oude fundering . van het brughuisje en 

de omwalling zichtbaar te maken en de dijk als 
fietspad rechtdoor de stad in te laten lopen. Het 
water langs de brandweerkazerne kan dan meer 
naar de Oosterpoort worden getrokken. 
Daardoor wordt beter zichtbaar dat er een 
waterverbinding was tussen beide zijden van de 
dijk. Een idee voor de nieuwe raad? 

Koninklijke Bibliotheek 
De Koninklijke Bibliotheek vvil een selectie van 
Nederlandse websites bewaren voor toekomstig 
onderzoek. Ook de site van Vereniging Oud Hoorn 
is daartoe uitverkoren. Het is een prachtige opsteker 
voor de vereniging en de mensen die de website 
beheren en vullen. 

'Websites bevatten vaak waardevolle informatie die 
niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge 
van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt 
voorgoed verloren te gaan', schrijft de Koninklijke 
Bibliotheek in haar toelichting. 'Dat websites als 
'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is 
internationaal erkend in het Unesco·Charter on the 
Preservation of the Digital Heritage uit 2003. · 
Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te 
gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door 
de huidige en toekomstige generatie onderzoekers 
van belang is.' 



KERKMEIJER -DE REGT STICHTING 

JAARVERSLAG 2009 

ÎON VAN WEEL 

Heeft u wel eens naar de collectie tekeningen 
en schilderijen van Johan Christiaan Kerkmeijer 
gekeken? Op de website van het Westfries Museum 
(www.w(m.nl/collectie) treft u het volledige 
overzicht van het werk van deze tekenleraar en 
initiator van de vereniging. Een bijzonder nijver en 
kundig mens uit het pre-televisietijdperk, gedreven 
tot de laatste snik De stad realiseert zich tot op de 
dag van vandaag niet hoe groot en veelzijdig zijn 
betekenis voor haar is geweest. 

Het is goed te ervaren dat in tijden van economische 
crisis de aandacht voor het monumentale, hoe klein 
ook, onverminderd blijft. Men weet ons te vinden. 
Twee eerder gehonoreerde pr~jecten vinden. hun 
voltooiing in 2009: de ingrijpende opknapbeurt 
van de vissersschouw H.Nl en de succesvolle 
restauratie van het oude vrijmetselaarstableau in 
hel Logegebouw. Tijdens de bezichtiging spreekt 
het bestuur zijn waardering u it voor de grote inzet 
van de vrijvvilligers. 

Nieuwe verzoeken dienen zich aan. De Stichting 
Stadsherstel Hoorn koopt in 2006 het gemeentelijk 
monument Koepoortsweg 73. In samenspraak met 
de Woonzorggroep Wilgaerden ontwikkelt zij een 
plan voor een zorghotel met 12 kamers voor 
ouderen. De restauratie is duur. Het monumentale 
pand is voorzien van een zogenaamd alliantiewapen. 
Dat wapen draagt het jaartal 1746 en de wapens 
van Gerard van Hoolwerff (de stierenkop) en zijn 
echtgenoot Elisabeth Verborcht (de kasteeltoren). 
Het houtwerk is gescheurd en het schilderwerk 
vraagt vernieuwing. Dankzij de bijdrage van de 
Kerkmeijer - de Regt Stichting siert nu het in oude 
glorie herstelde allian tiewapen de voorgevel van het 
hotel. Alle lof voor Stadsherstel en Wïlgaerden. Nu 
de th.eekoepel nog! 
Ook het verzoek van de Stichting De Westerkerk 
Enkhuizen valt in goede aarde. De stichting 
vraagt een bijdrage voor de restauratie van de 
111 frontpij pen uit 1685. De orgel kas is al 
eerder gerestaureerd. Onze stichting sponsort de 
restauratie van orgelpijp nr. 49, c Prestant 16. Toch 
beschikt de Westerkerk daarmee nog niet over een 
spelend orgel. Daartoe moet het instrument zelf 
(het binnenwerk) nog worden opgeknapt. 
Tn de najaarsvergadering besluit het bestuur 
- op advies van een externe deskundige in te 

stemmen met een aantal herschikki'ngen in de 
vermogensverdeling van de beleggingsportefeuille. 
Daardoor krijgL de matig defensieve strategie een 
nieuwe impuls. 
De Beheerscommissie Kerkelijk Kunstbezit 
lutherse Kerk Hoorn omvangt aan het eind van 
het kalenderjaar een bijdrage in de restauratie en 
conserveringskosten van een 12 annige antieke 
kroonluchter. Daarme.e komt in ieder geval een 
eind aan het verval van een van de twee fraai 
geelkoperen kaarsenkroonluchters die ooit zijn 
overgenomen van de voormalige Lutherse Kerk 
te Medemblik. Hulde voor de commissie die zich 
zo beijvert voor het behoud van ons kerkelijk 
erfgoed. 

Hoorn telt nog slechts één gildehuis, het 
Timmermansgildehuis aan Dal 3, enigszins 
verscholen achter de gevelwand van deze oude 
straat. Dat huis, een rijksmonument, i.s eigendom 
van het Westfries Genootschap en fungeert 
als accommodatie van deze vereniging. In de 
schoorsteenboezem van de vergaderruimte boven 
bevindt zich een schilde.riJ dat de Vlucht naar 
Egypte verbeeldt Het dateert waarschijnlijk uit 
het laatste kwart van de 18e eeuw en kent een 
anonieme schilder. Conservatie is geboden. Door 
de bijdrage van onze stichting is het schilderij weer 
toonbaar gemaakt. 
Sinds 1991 verschijnt jaarlijks de dag-tet-dag 
kroniek annex fotogalerU 'Hoorn Oh Ja'. Na een 
moeizame start groeit de uitgave uit tot een begrip 
waarnaar wordt uitgekeken. Jammer dat 'Van 
mensen en dingen die voorbijgingen' 2008 het 
laatste jaar is geweest. ls het draagvlak voor onze 
lokale geschiedenis tanende? 

Alliantiewapen 

Koepoortsweg 73 
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De heer Huijts van de 

Vereniging Hendrlck . 

de Keyser vertelt In de 

Oosterkerk over de 21 

Hoornse ponden 
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NAJAARSLEDENVERGADERING 

Verslag van de najoarsledenvergodering 
Vereniging Oud Hoorn op 24 oktober 2009 
In de Oosterkerk te Hoorn. 

Aanwezig: 45 leden 
Af.belicht van Elma Pols, Jaap Bronkhorst, Johan van 
der Tuin en Ank Korver-van der Veer. 

1 Welkom, algemene mededelingen 
De voorzitter heet allen welkom en in het bijzonder 
de heer Carlo Huijts van de Vereniging Hendrick de 
Keyser. Ook een speciaal welkom voor de ereleden 
Albert de Graaf, Arie Boezaard, john Lamet'S en Femke 
Uiterwijk Hij staat stil bij het overlijden van Henk 
Saaltink, die van 1977 tot 1988 bestuurslid is geweest. 
Hij was initiatiefuemer voor diverse activiteiten,. onder 
meer de rondwandelingen. De vereniging i.5 hem veel 
dank verschuldigd; zijn vrouw en familie wordt veel 
sterkte gewenst. De dochter van Willem &rvoei:s is 
overleden. Ook deze familie wenst hij namens de 
vereniging veel sterkte. 

2 Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
15 april 2009 

Het verslag van de voorjaarsledenvergadering van 15 
april jongstleden 'is gepubliceerd i.n het kwartaalblad 
2009-2. Het wordt zonder op- of aanmerkingen 
vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

3 Actualiteiten en mededelingen vanuit het 
bestuur 

De voorzitter doet mededelingen over de 
volgende onderwerpen. De meer uitgebreide 
weergave is in te vinden in het kwartaalblad 
2009-4 

Archeologievergunning 
Bestemmingsplan Binnenstad 
Bomenbeleidsplan 

• Erfgoed.nota 
Schoorstenen en ketelhuizen in Blokker 
Overleg gemeente - Oud Hoorn 
Plaquettes 
Noordse steen en rechttrekken van de Westfrie.se 
Omri.ngdijk nabij het Kleine Oost 
Oplevering van het gerestaureerde Weeshuis 
Publicati.es 
Historische films 
Historisch Informatiepunt 
Monumentenlijst op de website van de gemeente 
Expositie 
Bouwkunstcursus 

De vereniging Oud Hoorn streeft ernaar de grooi:ste 
historische vereniging in het land te worden. 
De voorzitter roept iedereen op cadeauabonnementen 
cadeau te doen. Tot nu toe heeft dat al aardig wat 
nieuwe leden opgeleverd. 

4 Afscheid en verkiezingen bestuursleden 
Afscheid Henk Wokke 
Na een te korte periode moeten we weer alScheid 
nemen van penningmeester Henk Wokke. Door 
persoonlijke omstandigheden en door veranderingen 
in zijn dagelijkse werkzaamheden bleek al snel na 
zijn aantreden dat hij onvoldoende tijd aan het 
penningmeesterschap kon besteden. Dat is jammer, 
want Henk Wokke bracht valananschap en inzicht 
mee. Door hem zijn procedures m.b.t. betalingen 
gestroomlijnd en door zijn inbreng zijn de middelen 
van de vereniging veilig en tegen een hoger rendement 
ondergebracht. 
De voorzitter dankt Henk namens· de vereniging voor 
zijn werk en wenst hem zowel privé als zakelijk alle 
goeds. 

Verkiezing nieuwe penningmeester 
Pier van lersel is bereid gevonden om de functie 
van penningmeester op zich te nemen. Hij is geen 
onbekende binnen de vereniging. Vanaf begin dit jaar 
draait Piet al mee met het bestuur en in die tijd heeft het 
bestuur hem leren kennen als een uiterst consciëntieus 
persoon. Bovendien heeft Piet een warme belangstelling 
voor en kennis van Hoorn en haar historie. 
Hij wordt bij acclamatie benoemd. 

Herverkiezing voorzitter 
Coen Droog neemt tijdelijk het voorzitterschap over. De 
voorzitter wordt voor een nieuwe periode benoemd. 



5 Uitreiking monumentenprijs Vereniging Oud 
Hoorn 2009 
De voorzitter spreekt de heer Hutjes toe als 
vertegenwoordiger van de vereniging die dit jaar de 
monumentenp~js omvangt. 
Hij memoreert het feit dat de Waag die door Hendrick 
de Keyser is gebouwd dit jaar 400 jaar bestaat Hendrick 
de Keyser was een veelzijdig man. Hij was één van 
de belangrijkste bouwmeesters en beeldhouwers van 
de republiek aan het begin van de Gouden Eeuw. 
Zijn werk vormt bet hoogte-punt van de Hollandse 
renáissance. Bijna tien jaar geleden vond in Hoorn een 
'kleine oorlog' plaats tussen rekkelijken en preciezen 
in monumentenland; ditmaal in de boezem van onze 
vereniging. Een deel van onze vereniging verzette zich 
tegen het gemeentelijke voornemen om de vijf mooiste 
monumenten i.n onze stad, die gemeentelijk eigendom 
)Varen, onze parels, uit handen te geven. Het was een 
emotionele strijd. Zes jaar geleden is de overdracht 
officieel bekrachtigd. De vereniging Hendrick de Keyser 
heeft zich met groot elan aan restauratie en onderhoud 
van de betreffende panden gezet. De gebouwen staan er 
beter bij dan in de tijd dat de gemeente bet beheer over 
deze gebouwen had. 
Voor alle inspanningen di.e de vereniging zich getroost 
bij het behoud van het historisch erfgoed in ons 
land, en in het bijzonder in onze stad, wi.l Vereniging 
Oud Hoorn de Vereniging Hendrick de Keyser de 
Monumentenprijs 2009 toekennen. Het is vooral de 
waardering die wij langs deze weg willen uitspreken. 
Hij overhandigt de heer Huijts een afdruk van een 
prent van de Waag die Len Tantillo recent heeft 
gemaakt Hij is een historicus met pen en penseel 
genoemd en heeft een groot aantal schilderijen gemaakt 
in de sf eer van de Hollandse meesters van de eerste 
Hollandse nederzettingen langs de Hudsonrivier en het 
alledaagse leven in die tijd. Tantillo was bij de opening 
van zijn tentoonstelling in Hoorn. Met schetsboek in 
de hand trok hij op zijn vrije uren door Hoorn. Een 
van de eerste tekeningen die hij maakte was de Waag. 
tegenover het museum met zijn eigen expositie. Wij 
hebben geprobeerd die tekening te kopen. Dat ging 
nieL, want dat schetsboek was één geheel, daar wilde 
Tantillo geen bladzijde uithalen. De voorzitter feliciteen 
de vereniging met de monumentenprijs 2009. De 
vereniging, alle medewerkers en degenen die het werk 
van de vereniging Hendrick de Keyser mogelijk maken, 
hebben deze blijk van waardering verdiend. 

6 Rondvraag 
Willy Wiggelaar wijst erop dat verschillende mensen het 
boek over het Weeshuis nog niet hebben opgehaald. 
Vvun Oussoren deelt mee dat bomen bij het dierenasiel 

worden gekapr en er geen bomen voor terugkomen. 
De voorzitter geeft aan dat in de reactie van het bestuur 
op het concept Bomenbeleidsplan aandacht is gevraagd 
voor ensembles van bomen en oude bomenstructuren. 
AJben de Graaf spreekt zijn waardering uit voor 
gidsenwandelingen in Hoorn Noord en zou dat ook 
graag in hel Yeenenlaankwartier zien. Op die manier 
kwmen we ook de belangstelling van mensen uit die 
buurten wekken. · 
Vanuit de VS is een compliment voor het vernieuwde 
kwartaalblad gekomen en dit sluit aan b~i de vele 
complimenten die zijn binnengekomen. Uovendien 
complimenteerde men de Vererliging met de website en 
de wandeling tijdens een familiereünie. 
Jaap Schaper merkt op dat bij het doortrekken van Ons lid Clemens 

het Kleine Oost ook bomen zullen moeten sneuvelen. Verbeek van Long 

Deze zouden herplant kunnen worden. Echter het lsland in de v.s. maakte 

Hoogheemraadschap is niet erg coöperatief en weinig ook gebruik van de 

democratisch. Wat betreft de Engelbewaarderskerk interruptie-microfoon 

staat het college ondanks de redengevende beschrijving 
op het standpunt dat deze niet op de gemeentelijke 
monumentenlijst wordt geplaatst. 

7 Pauze 

8 Voordracht door de heer Huijts over het werk van de 
Vereniging Hendrick de Keyser in zijn algemeenheid en 
i.n Hoorn in het bijzonder. Hij schetst de samenstelling 
van het bezit van de vereniging. In Hoorn bezit de 
vereniging 21 panden; relatief veel uit de l 6de en 17 de 
eeuw. Het pand Munnikenveld 2 is al sinds 1921 in het 
bezit van de vereniging. Hij laat aan de hand van vele 
voorbeelden zien welke keuzen bij restauratie moeten 
worden gemaakt en tot welk resultaat de restauraties 
hebben geleid. 
Hij heeft verschillende wensen waaronder het (deels) 
terugbrengen van de oude stadsmuur met name bij 
de Mariatoren en de Oosterpoort om de functie van 
deze monumenten en de structuur van de oude 
stad zichtbaar te maken. De complete power point 
presentatie staat op de website. 
De voorzitter bedankt Carlo Hu~jts heel hanelijk voor 
zijn boeiende lezing en overhandigt hem een cadeau. 

9 Sluiting vergadering 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst 
en de mensen van de Oosterkerk voor de uitstekende 
verzorging. 

Rita Lodde-Tolenaar 
secretaris 
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•y WEES Huvs IN HooRN 
CHRIST STOFFELEN 

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van 
het door lntermarisHoeksteen gerestaureerde 
monumentale weeshuiscomplex in het centmm 
van onze stad, werd op 3 september 2009 het 
boek 'T WEES HUYS IN HOORN' gepresenteerd. 
In dit 13e deel van de Bouwhistorische Reeks 
Hoorn van Publicatiestichting Bas Baltus worden 
zes eeuwen bouw- en bewoningsgeschiedenis van 
het Mariaklooster, Burgerweeshuis en Protestants 
Weeshuis behandeld. 

De auteurs, Christiaan Schrickx, Jos van der Lee en 
Boudewijn van Langen, realiseerden een prachtige 
publicatie van maar liefst 644 bladzijden, te weten 
368 in het boek plus 276 op de cd met alle noten 
en bijlagen, achterin het boek. Toen mij gevraagd 
werd over dit boek een recensie te schrijven, heb ik 
geantwoord dat graag te zullen doen, maar er wel 
rustig de tijd voor te willen nemen. 
Dat was geen probleem, vandaar dat u deze 
boekbespreking pas ruim een half jaar na de 
presentatie in ons kwartaalblad aantreft. 

De eerste schrik 
Nog voor ik daadwerkelijk aan het lezen van 
het boek begonnen was, ben ik wel even echt 
geschrokken. Daarvoor hoefde het boek niet open. 
In de tekst op de achterzijde van het boek staat 
een storende fout. Bossu was geen Spaanse, maar 
een Zuidnederlandse graaf! Edelman Maximiliaan 
de Hénin-Liétard, bij ons meestal kortweg Bossu 
genoemd, was graaf van het graafschap Bo(u)ssu 
in Henegouwen. Als admiraal ter zee in Spaanse 
dienst was hij in 1573, tijdens de Slag op de 
Zuiderzee, bevelhebber van de vijandelijke vloot. 
De afloop is u bekend. Zo niet, dan leest u die even 
verderop in dit artikel. 
Na van de eerste schrik bekomen te zijn ben ik aan 
het lezen van het boek begonnen. Ik heb er geen 
spij t van gekregen. Het boek bestaat uit drie delen. 
Die bespreek ik eerst apart. Daarna komt het geheel 
aan de orde. 

Deel 1 
In het eerste deel beschrijft archeoloog en historicus 
Christiaan Schrickx het klooste.rleven in het Hoorn 
van de late Middeleeuwen. Hij bespreekt niet alleen 
het religieuze leven in het klooster en de complexe 
katholieke organisatie daarvan, ook de relatie. van 
de kloostergemeenschap . met de profane wereld 
daaromheen komt aan de orde. 
Het tijdvak van dit deel loopt grofweg van 1385, 
het jaar waarin het AgnietenkJooster in Hoorn 
werd gesticht, tot eind 1576.. Christiaan behandelt 
de opheffing van de Hoornse kloosters als gevolg 
van de Refom1atie in 1572. Hij beschrijft daarna 
hoe in oktober 1573 graaf Maximiliaan van Bossu 
gevangen werd gezet in een gedeelte van het 
vo01malige Mariaklooster. Hij zou daar blijven 
tot zijn vrijlating eind 1576. Dit kloostercomplex 
was toen reeds enige jaren weeshuis, want op 
18 februa1i 1574 werd het toegewezen aan het 
Burgerweeshuis van Hoorn:. Maar dit valt al onder 
het tweede deel van het boek. 

In de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 heeft 
Christiaan een aantal religieuze termen heel precies 
verklaard . Dit is erg prettig voor de geïnteresseerde, 
maar kan voor een ander wel eens te detaillistisch 
zijn. Daannee is rekening gehouden. Al in het 
begin van de uitleg wordt de lezer gewezen op 
de verklarende woordenlijst aan het eind van dit 
eerste deel. Daarin worden de termen eenvoudiger 
verklaard en toch voldoende om de rest van de 
tekst, vanaf de tweede paragraaf van hoofdstuk 2 
tot het eind van deel I, te kunnen begrijpen. 



Deel Il 
Het tweede en verreweg meest uitgebreide deel van 
liet boek is geschreven door architectuurhistoricus 
Jos van der Lee. Hierin beschrijfl hij de 
bewoningsgeschiedenis van het Burgerweeshuis tot 
de Franse tijd en die van het Protestants Weeshuis tot 
ver inde l wimigste eeuw. Diepgaand archiefonderzoek 
en bestudering van eerder geschreven werken 
over Hoornse en andere weeshuizen hebben veel 
helderheid verschaft omtrent Leven en werken 
in het Burgerweeshuis eh Protestants Weeshuis 
van 'Hoorn. Tn achtereenvolgende hoofdstukken 
komt het wel en wee van regenten en regentessen, 
personeel, weeskinderen, overige bewoners en 
andere gebruikers van delen van het complex aan 
de orde. ln het voorlaatste hoofdstuk weidt Jos uit 
over de uiteenlopen.de inkomsten van het weeshuis 
door de jaren heen. In het laatste hoofstuk bespreekt 
hij summier de nieuwe functies van het complex na 
de sluiting van het weeshuis in 1958. 
Hoofdstuk 4 gaat over de weeskinderen. Dit 
hoofdstuk is héél uitgebreid, maar ja, over hen 
gaal dit boek natuurlijk voora1. Het staat vol met 
allerlei wetenswaardigheden, beschrijvingen van 
leuke en minder leuke gebeurtenissen, duidelijk 
op onderwerp geordend in paragrafen en delen 
daarvan. De in dit hoofdstuk afgedrukte, b~j het 
onderwerp passende (groeps)portretten en (delen 
van) brieven of andere geschriften van weeskinderen, 
geven een prettig persoonlijk karakter aan de 
behandelde voorbeelden. Mede daardoor schaadt 
de uitgebreidheid van dit hoofdstuk de leesbaarheid 
absoluut niet. 

Op blz. 65 trof mij een opmerkelijke fout: Op de 
derde en vierde regel ·van boven staat "stukkende 
staan", hetgeen in noot 91 wordt verklaard als 
"lagere stand". In de bron (OAH 909/2175 , 29-8-
1795) staat echter duidelijk "Stukkende Baan"! Dat 
was in 1795 nog een veelgebezigde oude naam 
voor de Baanstraat. De wezen zouden dus beter 
niet omgaan met lieden uit die straat, vlakbij het 
HuisziLtende Armenweeshuis. 

Deel UI 
Bouwhistoricus Boudewijn van Langen heeft als 
parLner van het architectenbureau TPA HGa de 
restauratie en verbouwing van het weeshuiscomplex 
geleid. In het derde deel van het boek beschrijven 
hij en Jos van der Lee samen de bouwgeschiedenis 
van het complex. Het grondige archiefonderzoek 
van Jos heeft ook op dit gebied veel nuttige gegevens 
opgeleverd. ln het begin van deel lll worden 

het bouwhistorisch en het ouderdomsbepalend 
jaaningenonderzoek besproken. De talrijke fasen 
van bouwkundige veranderingen vanaf 1408, 
het stichtingsjaar van het Mariaklooster, tot de 
eindoplevering op 17 de.cember 2008 komen 
daarna aan bod. 
De periodes van het Burgerweeshuis en vooral 
van het Protestants Weeshuis worden het meest 
uitgebreid in het boek behandeld. De besprekin gvan. 
de restauratie van 2007-2008 is in het boek dan wel 
minder uitgebreid dan die van de weeshuisperiodes, 
maar hier hoort ook nog eens een llinke hoeveelheid 
beschrijvingen en illustratiemateriaal op de cd 
achter in het boek. Aan de orde komen kleine 
en grote verbouwingen, slopen en nieuwbouw, 
onderhoud, renovaties, restauraties en nog meer. 
Boudewijn gaat ook in op de problemen die zich 
bij deze werkzaamheden voordeden en hoe die 
werden opge1ost. Te denken valt dan bijvoorbeeld 
aan de schade en het oponthoud die tijdens 
de j ongste restauratie werden opgelopen door 
de werkzaamheden aan de kademuur van de 
Turfhaven. 

Het is niet eenvoudig een veelal technisch 
onderwerp als bouwhistorie prettig leesbaar te 
maken. Dat is dan ook niet voor het hele derde 
dee1 gelukt. Het zou handig geweest zijn de lezer 
aan het begin van deel 111 te attenderen op de lijst 
met bouwkundige termen aan het eind van dit deel. 
Overigens is die lijst op bladzijde 354 mijns inziens 
te mager. lk miste nog van meerdere bouwkundige, 
maar ook van enkele materiaalkundige termen 
een verklaring. Het gebruik van meer verklarende 
noten had hier ook een oplossing kunnen bieden. 
De talrijke bijgaande illustraties in het boek en op 
de cd zijn daarentegen zeer verhelderend, zodat het 
beschrevene meestal alsnog goed te begrijpen is. 
Eén beeld zegt vaak meer dan vele woorden. 

Over het geheel 
Twee bijzondere fouten heb ik hiervoor reeds 
vermeld. Daarnaast ben ik op meerdere taal- of 
typefouren gestuiL. Het gaat echter, voor zo'n 
omvangrijk werk, niet om een groot aantal en ze 
verstoren het leesgenot en de begrijpelijkheid van 
de tekst nauwelijks. 
Veel passages in het boek zijn gesteld in de 

Gedenkschrift boven 

ingang gevangenis 

Bossu. Detail tekening 

Paulus Jolly, 1849 
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getranscribeerde vorm van de oorspronkelijke tekst 
in de oude Nederlandse taal. Dit kan even lastig 
lezen zijn, maar wanneer men doorzet leest hft 
geleidelijk aan steeds vlotter en biedt de oude taal 
de lezer meer sfeer dan een hertaling gedaan zou 
hebben. Minder positief ben ik over het volgende. 
De zetspiegel van de bladzijden van het boek vult 
bijna de gehele bladspiegel. Dit betekent dat de 
bladzijden erg vol zijn . Daarnaast is gekozen voor 
een kleine regelafstand . Vooral bladzijden zonder 
afbeelding of kader kunnen hierdoor onprettig 
ogen en zelfs enige weerstand oproepen. Voor deze 
zetspiegel en regelafstand is waarschijnlijk gekozen 
om het boek niet nog omvangrijker te laten worden 
dan het nu is. Dit laatste wordt ook als reden 
genoemd om alle noten en bijlagen niet in het boek 
op te nemen, maar ze op de cd achterin het boek 
bij te leveren. 

De door José Gelens verzorgde kaderteksten vormen 
een prettige en nuttige onderbreking van grote 
lappen tekst op een bladzijde. Ze lichten meestal 
een typisch voorbeeld uit, van het onderwerp van 
de paragraaf. 
Met de noten in de kaderteksten is niet consequent 
omgegaan. In de kaderteksten van deel 1 worden de 
noten telkens opnieuw vanaf 1 genummerd en op 
de bijgeleverde cd, onder de titel van de kadertekst, 
ingevoegd na de noten van de paragraaf waarin 
de kadertekst staat. De noten in de kaderteksten 
in deel II en deel IIl van het boek zijn gewoon 
meegenummerd met de noten in de overige tekst 
van het boek. Bij het bestuderen van de noten 
ontdekte ik nog iets merkwaardigs. Er staan op 
de cd wel vijf noten behorende bij de kadertekst 
op blz. 32 van het boek, maar in die tekst staan 
helemaal geen nummers van noten! 

Beeldjes weesmeisje en weesjongen, waarvan nu 

replica's boven de keukeningang staan 

Het boek bevat een zeer goed register op 
persoonsnamen. Daarnaast zou een zakenregister, 
dus een register op onderwerpen, erg welkom 
zijn geweest. Het zoeken met behulp van de 
inhoudsopgave van het boek is niet altijd even 
makkelijk en zal meestal meer tijd kosten dan 
zoeken met behulp van een goed register gekost 
zou hebben. 
Heel positief ben ik over het gebruik van een flink 
aantal afbeeldingen van mooie, kleurrijke oude 
kaarten van stukken land uit het bezit van het 
Burgerweeshuis. Veel van deze kaarten zijn zeer 
fraai verluchtigd, onder meer met tekeningen van 
weesjongens voorzien van landmetergereedschap. 
Deze illustraties gevén de lezer tussendoor een 
korte pauze met veel kijkgenot. 

Tenslotte 
Het is niet erg dat niet alles in dit boek voor 
iedereen even interessant is. Dat kan bijna niet 
anders. Er blijft voor iedere lezer en liefhebber van 
de geschiedeninis genoeg over om van te genieten. 
"T WEES HUYS lN HOORN' is mijns inziens 
een zeer goed en fraai boek geworden. Het bevat 
heel veel nuttige en leuke informatie, maar ook 
verbijsterende, ontroerende en grappige verhalen 
van en over mensen. Voor- en tegenspoed van een 
of meerdere personen, soms van een grote groep 
mensen , komt aan de orde. Wat mij persoonlijk 
heel erg heeft getroffen, is dat het weeshuiscomplex 
voor mij is gaan leven . Dit is de verdienste van de 
schrijvers en andere medewerkers aan deze uitgave. 
Een heel groot compliment voor dit voortreffelijke 
werk. 



HET DOCUMENTATIECENTRUM VAN Ouo HOORN 

NOVEMBER 2009 T/M JANUARI 2010 

CHRIST STOFFELEN 

Over de af gelopen periode zijn weer aardig wat 
nieuwe aanv.'Ïn.sten te vermelden. 
De geleerde Hadrianus j unius werd op l jull 1511 
te Hoorn geboren als Adriaen de jonghe. Aan zijn. 
herdenking in 2011 wordt al hard gewerkL. 
U leest daar te zijner tijd meer over. Onze vereniging 
bezit nu ook een werk van Junius, namelijk zijn 
'Animadversa'. Het betreft hier een fraai exemplaar 
van de in 1708 te Rotterdam verschenen uitgave. 
Junius publiceerde dit werk voor het eerst in 1556 
te Basel. Meer over dit en andere werken van j unius 
zult u later kunnen lezen en horen voorafgaand aan 
en ter gelegenheid van de genoemde herdenking. 
Vereniging "het Carillon te Hoorn" heeft in oktober 
2009 de publicatie 'Gerard H. Boed.Un Hoorns 
beiaardboek 2' uitgegeven. Stadsbeiaardier Frits 
Reynaert stelde dit boek samen uit nog nooit 
eerder gepubliceerde composities van de hand van 
Gerard H. Boedijn. Harm Stumpel, secretaris van 
de vereniging, verzorgde de teksten in deze uitgave. 
Dit werk is de opvolger van hel in mei 2002 
verschenen 'Hoorns VOC-beiaardboek', vandaar de 
2 in de titel. 
In oktober verscheen ook 'Een vorstelijk voorland. 
Gerard Hinlopen op reis naar lstanboel (1670-1671)' 
Het betreft hier het reisverslag van de jonge Hoornse 
regentenzoon Gerard Hinlopen (1644-1691) die in 
de jaren 70 en 71 van de Gouden Eeuw een reis 
naar lstanbul maakte. Het verhaal wordt uitvoerig 
en duidelijk ingeleid en geannoteerd door historicus 
en neerlandicus Joris Oddens. 
In de inleiding laat Oddens ons kennismaken met 
de Hoornse familie Hinlopen, de economische, 
politieke en culturele omstandigheden in de l 7e 
eeuw die van belang zijn om het verhaal goed te 
kunnen begrijpen. Ondanks of juist dankzij de 
1219 (!)noten is de Lekst van het getranscribeerde 
reisverslag prettig leesbaar en met behulp van 
de vier kaarten kunnen we Hinlopen op de voet 
volgen. De inleiding heeft Oddens verluchtigd 
met Loepasselijke illustraties, de afbeeldingen in 
het reisverslag zijn afkomstig uit het jou.maal 
van Gerard Hinlopen. In de inleiding krijgt het 
belangrijke jaar 1612 speciale aandacht. In dal jaar 
besloten Nederland en Turkije diplomatieke en 
culturele betrekkingen met elkaar aan te gaan. Aan 
dit feil zal in 2012 in beide landen ruim aandacht 
worden besteed. Dit boek kan gezien worden als 
een voorbode daarvan. 

Eind 2009 verscheen 'Het ene gebied is het 
andere niet'. Marijke Beek en Ana van der Mark 
schreven deze atlas van alle 50 beschermde stads
en dorpsgezichten in Noord-Holland. De vele 

kanten van een beschennd gezicht worden in deze 
uitgave besproken en verduidelijkt doormiddel van 
b\jbehorende kaartjes en fotos. 
Wanneer u dit leest zijn er al minstens vijf delen 
verschenen van de reeks 'West-Friesland toen en 
nu'. ln de totaal 15 maandelijks verschijnende delen 
worden vele onderwerpen uit de rijke culturele 
geschiedenis van West-Friesland besproken. De vlot 
leesbare teksten worden ondersteund tloor middel 
van vele, zowel oude als nieuwe fotos en illustraties. 
Een grote groep schrijvers en medewerkers staat borg 
voor een leuke en informatieve serie uitgaven. 
Over de geschiedenis en cultuur van onze landstreek 
is onlangs nog meer verschenen. 
Zo vond op donderdag 19 november 2009 in het 
Westf ries Archief de presentatie p laats van 'De 
Canon van West-Friesland'. ln 29 hoofdstukken, 
vensters geheten, schetst historicus Jos Leenders 

Hadrianus Junius; deel 

van de gravure op 

de frontispice van de 

Animodverso 
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Cellorius' Eenhoorn: 

de ontwikkeling van deze regio vanaf de eerste 
bewoning tol heden. 
In mijn artikel over Andreas Cellarius, Ln hel 
kwartaalblad van september 2007 , besprak ik zijn 
hemelallas 'Harmonia Macrocosmica' uit 1660. Voor 
onze boekenverzameling heb ik een exemplaar 

deel van ploot 26 in de van de eind 2006 verschenen zeer fraaie facsimile-
Hormonio Mocrocosmico uitgave daarvan aangeschaft. 
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Rob van Gent, samensteller van deze heruitgave, 
sprak in 2006 de hoop uit dat Cellarius in Hoorn 
zou worden herdacht. Hij verzuchue: "Al wordt er 
maar een plantsoentje of desnoods een steegje naar 
hem vernoemd." Wel, het gaat er echl van komen. 
Voor de nog te ontwikkelen delen van Bangert en 

Oosterpolder, de fasen 3, 4a en 4b in het gebied 
tussen de Dorpsstraat en de Bangert, heeft de 
gemeente Hoorn straatnamen vastgesteld. In fase 
4b hebben de straten als thema landmeetkundigen, 
intellectuelen en cartografen. Een van deze nieuwe 
straatnamen is Andreas Cellaiiushof. 
Vorig jaar juni kon ik al n_1elding maken van de 
aankoop van een boek uit 1944 over het leven en 
we:rk van jan Adriaenszoon Leeghwater. Nu zijn 
we over hem en zijn werk ook een heel recent werk 
rijker. December jl. ontvingen we de 26e uitgave 
van de Vrienden van de Hondsbossche, getiteld 
'Leeghwater en hel Haarlemmermeer'. 
De schrijvers heb ben met deze uitgave] an Ad riaensz. 
Leeghwater de aandacht gegeven die hem, de 
bekendste polderexpert aller tijden, toekomt. 
Marijke joustra, met de hertaling van de vierde 
druk van Leeghwaters 'Haarlemmermeerboek' uit 
1643, en Diede1ik Aten, met het verzorgen van de 
bijbehorende toelichtingen, hebben een grootse 
prestatie geleverd. Zij tweeën en Han van Zwel, 
de derde sch rijver, hebben samen een prachtige 
uitgave gemaakt, die ook nog eens voorzien is van 
vele mooie verduidelijkende illustraties. 
ln deze periode ontvingen we weer enkele 
vem1eldenswaardige schenkingen. Namens onze 
vereniging bedank ik de gulle gevers daaf\1oor van 
harte. De heer Han van der Plas uit Amsterdam 
schonk ons een grote hoeveelheid boeken. 
Deze hebben allemaal betrekking op Hoorn en/ 
of West-Friesland en kunnen ten nutte van onze 
vereniging gebruikt worden. 
Ook kleine schenkingen zijn van harte wdkorn. Hier 
volgen twee voorbeelden daarvan. Zo ontvingen wij 
van de heer A. van Roij uit Deurne (N.Br.) een 
exemplaar van de tweede druk van 'De historische 
schoonheid van Hoorn' uit 1942, geschreven Cl.oor 
J.C. Kerkmeijer. Van de heer B. Stuurman uit 
Hoorn ontvingen we een waarderende reactie op 
het artikel van Leo Hoogeveen over de Sterflats in 
het vorige kwartaalblad. Hij schonk ons daarbij een 
brochure van de gemeente Hoorn, waarschijnlijk 
uit 1969 en getiteld 'De Grote Waal Hoorn'. 
Tot zover het 1aatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-23522 7. 



VAN DE WAGEN GEVALLEN 

Een naamplaat van Gijs de Rie (1830-1904), 
meestersmid uit Hoorn, gevonden langs de 
oude straatweg in Wognum. 

MICHIEL H. BARTELS 

De rotonde in Wognum 
In september 2009 werd in het hart van Wognum 
een verkeersrotonde aangelegd. Wognum is na 
Medemblik de oudste middeleeuwse nederzetting 
in West-Friesland. Alhoewel het gebied op alle 
archeologische kaarten als 'rood', dàt wil zeggen 
zeer waardevol staat aangegeven , is hier geen 
systematisch archeologisch onderzoek gedaan Na 
het uitgraven van wegcunet (sleuf) vielen wel 
div.erse archeologische resten zoals lemen vloeren 
van middeleeuwse huizen waar te nemen. 1àlrijke 
stuks middeleeuws aardewerk, gebruiksglas, 
tabakspijpen, beer- en waterputten en muurresten 
van gebouwen kwamen aan het licht. 
De vroegste vondsten alhier dateren uit de 13de 
eeuw. ln diepere lagen, die niet werden verstoord, 
zijn de vondsten waarschijnlijk nog ouder. Langs 
de bestaande wegen, de Oosteinderweg vanuit 
Nibbixwoud, de Nieuweweg en de Raadhuisstraat 
werden diepe kabelsleuven gegraven, eveneens 
zonder archeologisch onderzoek. Diverse 
detectoramateurs en 'vrije gravers' hebben los van 
elkaar op dit terrein gezocht en de vondsten mee 

naar huis genomen. Archeologie Hoorn poogt 
langzaam maar zeker te achterhalen wat hier 
zoal is gevonden. Het gaat met zekerheid om 
enige honderden zilveren en koperen munten, 
sierspelden, vingerhoeden en diverse andere 
metalen voorwerpen. Daarnaast werd middeleeuws 

steen.goed, medi.terrane importkeramiek en 
slibversierd aardewerk. Een boeiende vondst 
werd 'opgepiept' door Aad Weel, vrijwilliger bij 
Archeologie Hoorn. Het betreft een naamplaat van 
een bekend en nog steeds actief Hoorns bedrijf, de 
firma De Rie. 

De naamplaat en het bedrijf 
De plaat is gegoten van massief messing en heeft 
een afmeting van 82 x 63 mm. De licht-trapezoïde 
plaat is 35 mm dik en heeft twee meegegoten 
bevestigingsgaten voor sch roeven van 5 mm 
doorsnee. De plaat weeg 135 gram. 
Op de voorzijde is in een kabelrand met kwamonde 
bogen in elke hoek , de naam en het beroep van de 
maker te zien. Hier staat in drie regels G. DE RIE 
Mr SMID HOORN. Het gaat hier om de stamvader 
van de bekende Hoornse familie De Rie, Gijsbertus 
de Rie. Hij werd op 5 mei 1830 geboren in 
Purmerend, werd smid in Opmeer en vestigde zich 
op 11 mei 1854 aan Gouw 32 in Hoorn. Later werd 
dit nummer 26. tegenwoordig is hier de Brilservice 
gevestigd. Hier werden waarschijnlijk diverse 

Hetwegcunetvoorde 

rotonde in Wognum in 

september 2009 
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De voor· en achterzijde 

von de noomploot 

G. DE RIE Mr SMID 

HOORN (1854-1904) 
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producten gemaakt, gesmeed en gerepareerd, 
waaronder wielen, wagens en karren. Hel bedrijf 
zou hier tot 1948 blijven. 
Het pand werd in 1954 gesloopt en vervangen door 
het huidige nieuwe pand. 

Van Gijs de Rie is bekend dat hij onder andere 
kluizen en kunstsmeedwerk maakte, maar dat zijn 
hoofdnering grofsmederij was. Het vervaardigen 
van kluizen was voor in de verloren uren. ln de 
historische collectie van het bedrijf bevindt zich 

nog een 1 m hoge stalen brandkast gemaakt door 
Gijs de Rie. Aan de binnenzijde van de deur van 
de brandkast bevindt zich een ovale geelkoperen 
gegraveerde plaat met de tekst: 'G. De Ri.e mr. 
smid, nummer 54, Hoorn'. De 54 staal voor het 
serienummer van de brandkast. ln de collectie is 
nog een Lweede geelkoperen plaat aanwezig met 
een vergelijkbare tekst. 
Deze plaal is echter rechthoekig van vorm,· met 
halfronde uitsparingen in de hoeken en was 
conform het nummer bevestigd in brandkast nr. 
45. Ueide platen wijken zowel qua materiaal als 
uitvoering sterk af van de vondst uit Wognum. 
De in de bod~m aangetroffen naamplaat is veel 
grover en robuuster dan de brandkastplaLen en een 
nummer ontbreekt. 

De vraag is nu hoe de naamplaat van Gijs de Rie 
in Wognum terecht kwam. Naamplaten komen 
meestal voor op objecten waarmee een maker zich 
wil onderscheiden. Smeedijzeren nagels, hoefijzers 
en hang- en sluitwerk zijn zelden gemerkt. 
Brandkasten, bestek, wapens, landbouwmachines 
en wagens zijn vaak wel gemerkt. Of De Rie 
toen karren (2 of 3 wielen), wagens (4 wielen) 
of landbouwmachines maakte, zal uil een verder 

analyse van de bedrijfsgeschiedenis duidelijk 
moeten worden. 

Wagens en korren 
De houten borden van karren worden soms 
uitbundig beschilderd of voorzien van snijwerk. 
Veel onderdelen aan wagens en karren gingen 
kapot. Met name de wielen, waarvan de ijzeren 
banden en houten spaken regelmatig braken, 
moesten door de smid worden vervangen (Renaud 
2008, 36). In de periode 1850-1900 is er een 

kleine revolutie aan de gang in de transportwereld. 
Vanuil bijna geheel houten wagens en karren 
ontstaan transportmiddelen met sleeds meer metaal. 
De paardentractie wordt langzaam maar zeker 
vervangen door diverse soorten motoren, massieve 
rubber banden en later luchtbanden. 
Het werk van wagenmaker, smid en reparateur 
vertoonde steeds meer overlap , waardoor er 
specifieke werkplaatsen voor talloze soorten 
transportmiddelen ontstonden. Hoe meer tecbniek, 
des te lastiger de reparatie. Houten karren vielen 
op de boerderij nog wel zelf te repareren, maar 
voor 'moderne' wagens waren specialisten nodig. 
Vermoedelijk bouwde de firma De Rie aan de Gouw 
dele.n van wagens en karren of assembleerde deze 
uit onderdelen van Hoornse loeleveranciers of zette 
een kapotte wagen weer in elkaar. Als de wagen 
klaar was, werd deze mogelijk voorzien van de 
naam van de maker of hersteller. 

Uit divers onderzoek blijkt dat de wegen er totaal 
anders uitzagen dan nu het geval is. Periodiek. teker 
in de winter, waren onverharde wegen karrensporen 
vol modder en kuilen en nagenoeg onbegaanbaar. 
Wegen verhard met zand, schelpen of puin waren 
al iets beter. Tussen Hoorn en Enkhuizen werd 



al 1671 een met klinkers bestrate weg in gebruik 
genomen, een zeldzaamheid in deze tijd. In de 
l 9de eeuw ontstonden ook op andere doorgaande 
routes de eerste grindwegen of straatwegen. 
Vanwege de keiharde stalen velgen van de wagens 
konden alleen harde materialen natuursteen 
kinderkopjes en klinkers worden gebruikt. 
Toch bleven de wegel:\ erg slecht en periodiek 
onderhoud bleef vaak lang uit. De wagens waren 
niet of slecht geveerd en gingen regelmatig kapot. 
Pas met de komst van luchtbanden werd het beter. 
Macàdamwegen van beton en wegen van asfalt 
werden steeds vaker toegepast. Deze waren vlakker 
en hadden minder onderhoud nodig. 

De wagens in 19d(3-eeuws West-Friesland 
Indien de plaat op een wagen zat, aan wat voor 
wagen moet dan worden gedacht? Typisch Westfries 
is de 'speelwagen', de vierwielige boerenwagen 
met vrij hoge boorden. Deze had kleine wielen 
aan de voorzijde, grote aan de achterzijde en 
een spoorbreedte van respectievelijk 130 en 165 
cm. Deze waren zowel in bonte als ingetogen 
kleurstellingen beschilderd en soms voorzien van 
comfortabel leer capitonneerwerk. 
De wagen werd gebruikt voor agrarische doeleinden 
zoals het brengen van lammeren of kaas naar de 
markt, maar ook voor het vervoer van hooi. 
In het wagenmuseum op Texel is er nog een van 
aanwezig. Tevens was het een wagen om een tochtje 
mee te maken en kon voorzien worden van een 
kap of huif (Renaud 2008, 140-143). Daarnaast 
kwamen natuurlijk ook karren met twee en drie 
wielen, honden- en bokkenkarren en veel houten 
kruiwagens voor. 

Van meestersmid naar Volvo-dealer 
De rooms katholieke famihe bleef in Hoorn. Nadat 
Gijs de Rie was overleden, nam zijn zoon Nicolaas 
Johannes de Rie (16-10-1855) in 1904 de smederij 
van zijn vader aan de Gouw over. Daarvoor had hij 
een smederij aan de Duinsteeg 7. Zijn naam wordt' 
ook wel als Derie gespeld. ln 1939 staat hij nog 
ingeschreven als smid aan de Gouw 26. 
De zoon van Nicolaas Johannes kortweg Nic. 
(geboren 25-1-1899, overleden 9-2-1981), heeft 
dezelfde voornamen als zijn vader. Hij nam als derde 
generatie het bedrij f over en breidde de smederij uit 
met een r ijwielhandel aan het Nieuwland 2. Aan 
Gouw 26 werden vanaf 1923 aan de openbare 
weg kleine reparaties aan automobielen verricht 
(Boezaard 1982, 90). Dit garagebedrijf bevond 
zich aan de Gouw 27, met een benzinepomp voor 

de deur. Hier werd ook het merk Volvo verkocht. 
ln 1950 zat er een vestiging op Nieuwland 2 
als auto- en rijwielhandel. Onder leiding van 
Johannes Wilhelmus de Rie (geboren 24-10-1930, 
overleden 15-12-2008) kwam het bedrijf in een 
stroomversnelling. De firma vertok in 1977 naar 
het bedrijvenpark Hoorn 80 en vestigde daar 
aan de Kemweg 7 een Volvo-garage. Later volgde 
zoon Rob Nicolaas Marie de Rie (3-4-1965) en 
zijn neef Nicolaas Wilhelmus de Rie (13-9-1956) 
als vijfde generatie hun grootvader Nic op. Of de 
zesde generatie zal doorgaan met het bedrijf, ligt 
in de schoot der toekomst. Floris de Rie (geboren 
in Hoorn 15-1-1999) bezoekt nog de basisschool. 
Dat het bedrijf nog steeds actief is in Hoorn, kan 
worden afgeleid aan de talloze naamplaten op 
Volvos die tegenwoordig ook in Wognum worden 
gezien . 

Concluderend kan worden gesteld dat met de 
vondst van de naamplaat in Wognum met de 
uitspraak op de website van de firma "Nic. De Rie 
is een familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring" 
te bescheiden is, het lijkt te gaan om meer dan 150 
jaar ervaring! 

*Michiel Banels is archeoloog bij de gemeente Hoorn. 

Met dank aan Aad Weel (Hoorn), familie De Rie 
(Hoorn), Leo Hoogeveen {archiefonderzoek) en Cees 
Aa.y (conservering) beide Erfgoed vvH Gemeente 
Hoorn en Theo van Meurs (fotografie). 

Bronnen: 
Westfries Archief 
Persoonsnamenarchief Gemeente Hoorn 
www.derie.nl. 
Boezaard, A" 1982. Hoorn, huizen, straten, mensen. 
Momenten uit de geschiedenis van monumenten. 
Hoorn. 
Renaud, W. E, 2008. Wagens &: karren, diversiteït 
van voertuigen op het platteland en de collectie. van 
het Nederlands Openluchtmusei.im. Zutphen. 

De huidige naamplaat 

van de firma N. de 

Rie & Zn onder een 

nummerbord van een 

Volvo (2010). 
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LEZERS SCHRIJVEN 

GEACHTE REDACTEUIÛTRICE, 

Namens het bestuur van de Concertstichting Johan 
Messchaen wil ik u en schrijver Frans Schouten 
van hane complimenteren met de boeiende en 
rijk gedocumenteerde/ge'illustreerde Messchaert
special bij uw laatste uitgave van 2009. Wederom 
zag ik bevestigd wat een uniek zanger Johan 
Messchaert geweest moet zijn. Niel alleen dat 
deze baszanger volgens mij nog nooit een slechte 

recensie heefl gehad, maar integendeel uitsluitend 
laaiend enthousiaste reacties opriep. 
Om nog maar te zwijgen van de appreciatie die hem 
ten deel viel van componisten als Grieg, Brahms en 
Mahler. Jammer dat we nooit zullen weten hoe hij 
geklonken heeft, dal geheim heeft hij meegenomen 
in z'n graL . . 
U zult me niet kwalijk nemen als ik de gelegenheid 
te baat neem om de schijnwerper te richten op de 
Johan Messchaen stichting die, hoewel inmiddels 
de 90 gepasseerd, nog steeds springlevend is. Toen 
Messchaen in 1919 zijn naam aan de slichting 
(toen nog vereniging) verbond, zal hij niet hebben 
beseft dat deze band zo duurzaam zou blijken. Doel 
van onze stichting is altijd geweest: het brengen 
van kwalitatief goede, professioneel uitgevoerde 
klassieke kamermuziek in de Westf riese regio. 

Dat we daar nog steeds in slagen, moge blijken 
uit -'grote namen' die de afgelopen jaren bij ons 
te gast waren: Nederlands Blazers Ensemble, Liza 
Ferschtman, Emmy Verheij, Parkany Kwartet, Rian 
de Waal, Marietta Petkova, Storioni Trio, Pieter 
Wispelwey, e.v.a. 
Zo'n negen keer per seizoen vinden de concerten 
plaats in de luth erse Kerk en de Parkschouwburg. 
Met name met de schouwburg is in de persoon van 
Rob Weber in de loop der jaren een uitstekende 
samenwerking ontstaan, die we onder de nieuwe 
directeur hopen te continueren. We prijzen ons 
gelukkig dat onze activiteiten worden gedragen 
door een breed bestuur, meL name: Rien Barendse, 
Rieuwert Blok (secr.) , Paul Breeheldt, Nikkel 
Flohil (voorz.), Hans Lensink, Frits Meuzelaar, 
Frank Vollmuller (penn .) en Alben de Graaf (niel 
te verwarren met éminence grise en Oud Hoorn
erelid Albert de Graaf). 

Hans Lensink 

In de maanden maart en april staan er nog 
twee concerten op het programma: 

28 maart: Olga Zinoveva, 
sopraan / Sergei Smirnoff, 
pianowerken van Mozart, 
Schumann en Tsjaikovsky 

10 april: Franciscus Kwartet 
werken van Haydn, Mendelssohn 
en Hugo Wolf 

GEACHTE REDACTIE 

Als bewoner van het Kleine Oost was ik blij 
verrast in het Kwartaalblad 2009:4 te lezen, 
dat er kans bestaat dat het Kleine Oost weer 
gaat aanslu iten op de Westfriese Om.ringdijk. 
Als de lantaarnpalen ook nog verwisseld kunnen 
worden naar de lantaarns die ook op hel Grote 
Oost te bewonderen zijn, dan krijgt onze straat 
ook de uitstraling van een historische binnenstad! 
Misschien bestaat er een mogelijkheid dal Oud 
Hoorn zich hier ook hard voor maakt? 
Verder wil ik een oproep doen via hel Kwanaalblad. 
Ik ben op zoek naar informatie over een schi.lderij 
dat in 193 7 geschilderd is door A v" Egmond. 



Het gaat om een aanzicht van de Oosterpoort in 
olieverf opgezet, vanaf de Oraafsingel geschilderd. 
Ik lieb het gekocht in een Malle Pietjewinkel in 
Amsterdam. 
Als iemand informatie heefl ben ik geïnteresseerd 
Willem ~luft 
Wj.kluft@quicknel.nl 

GEACHTE REDACTIE 

Met belangstelling heb ik het uitvoerige en goed 
gedocumenteerde artikel van Leo Hoogeveen 

gelezen in het Kwartaalblad 4, 2009 over de 
Sterflats. Fijn dat ook jonge monumemen die 
aandacht krijgen. lk hoop met voorzitter Ollens 
dat dit complex behouden blijft. Dank voor deze 
ondersteuning. 

lk kwam in hetzelfde blad een lezenswaardig artikel 
tegen van Henk Overbeek over De Waag. Hij noemt 
1609 als datum van oplevering en de jaren 1912-
1914 als periode van een grote restauratie. Maar 
hoe kan het dan dat in het Weekblad De Prins van 
10 mei 1913 staat dat de nieuwe Waag net een 
week eerder in gebruik is genomen? De nieuwbouw 
zou zijn uitgevoerd door Jos. Th. Cuypers en 
gemeente-architect Faber. Zie kopie Weekblad De 
Prins van 10 mei 1913. · 

Ik kon het niet laten deze opmerkelijke verschillen 
bij de vereniging neer te leggen. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Kroese 

De nieuwe Waag te Hoorn, de vorige' week in gebruik genomen en gebouv."" on.dwleid ng van den Amsterdamsc.hfl> 
architect los. Th. Cuypers en den heer Faber, gemeente-architec1. - Hd çebouw is van zandsteen opgetrokken 
in den stijl van de oude Waag, die in 1609 door den beroemden Hendrtk de KT.n çebouwd werd; het Rijk, d• 
Provinciale Staten en hei gemeentebestuur stelden daarvoor een 6om van l!iiXXI <;ili~en tM beschikking. - De nieuwe 
Waag aan de Kaasmarkt is een sierlijk stuk architectuur en zal ool. e@1ö u11~tnm indruk maken op de ~ 
vreemdehngen die Hoorn bezoeken, en het eigenaardige, drukke bed."l!f O;> d• markt (op bovenstaande fa•'> 

duidelijk zichtbaar) met zooveel aa.J"Càdtt ~ftlaaJI. 
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HOE HOORN VERANDERDE 
FE MKE UITERWIJK 

1938. Postbode Frans Koppies 
brengt per slee de post rond op 
het met sneeuw bedekte Grote 
Noord. Na enige bestudering 
kwam ik tot de conclusie, dat de 
postbode zich bevindt ter hoogte 
van Gr. Noord 32, helemaal 
rec11ts. juwelier De Vries had 
daar toen al op de hoek van de 
Kerksteeg, in 1950 omgedoopt 

111111 
2 000990 053794 

tot Lange Kerhstraat, een winhel 
in 'gouden en zilveren werken' 
(WFA). Van die etalage ziet u 
nog net een stukje. Ernaast op 
nr. 34 is in die tijd apotheker 
De jong gevestigd. Omstreeks 
1957 hoopt De Vries dit pand 
6n na enkele verbouwingen ziet 
de juwelierswinkel eruit zoals 
wij die nu nog keMen. Nummer 

36 is lange tijd een woonhuis 
gebleven. Aan het bovenlicht 
en de deur kun je dar op de 
oude foto nog wel zien. In 1938 
wordt dit pand door de Hoornse 
Credietbanh voor ondernemers 
op de begane gnmd gebruiht als 
kantoon1.1imte. De bovenetage 
wordt dan nog bewoo1td. 
Foto.J. Kuyper. Coli. WFM, 

j~'IS B1eg,straattn, Jacq Entius. 

Alex Flameling. Leo Hoogeveen 

O;nid !.hchel, Ben Luk. 

Egbert OtLens. 

Chnsnaan Schnck.x, 

Femke l11erw1jk. N31\C) Vollen 

FransZack 

D. Michel. 

'Ma11sseho[ 115. 1628 X1 Hoorn 

e-maû: redacLi.e®oudhoom.nl 

Mr.dr. B. R. Cannemàn 

(l 909-1982) 
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D Breebaan U905-2002\ 
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