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V o o r w o o r d
Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk 
Dekema van het Westfries Archief in de 
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een 
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’ 
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is 
georganiseerd door het Architectuurcentrum 
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een 
tentoonstelling over het werk van het Westfries 
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 
een van de open dagen die het komende jaar in 
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen 
worden. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
Vrienden van het Westfries Archief hebben er 
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het 
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren 
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van 
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag 
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in 
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit 
moment leggen de verhuizing en de 
voorbereidingen van de officiële opening (datum 
nog niet bekend) nog een flink beslag op het 
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag 
bekend is, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

tel. 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 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 van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

tel. 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur

Oud Hoorn 95 jaar

Als u dit leest zijn we al een maand op weg naar het eeuwfeest 
van onze vereniging. Medio november vierden we het laatste 
lustrum op weg naar de honderd in de Oosterkerk. Het was 
een mooie, ingetogen bijeenkomst, met twee interessante 
en wetenswaardige lezingen van prof. Marita Mathijsen en 
dr. Jos Leenders, de auteur van het jubileumboek over het 
negentiende eeuwse Hoorn Hij komt van Hoorn. De lezingen 
krijgen een plek in het komende Kwartaalblad. Organist 
Mark Heerink luisterde de bijeenkomst op met orgelmuziek 
van de negentiende eeuwse Samuel de Lange, tijdgenoot en 
vriend van onze Hoornse Johan Messchaert, en een stuk 
van Felix Mendelssohn Bartholdy. Op dat moment besef je 
weer wat een schitterend monument het Bätz-orgel in de 
Oosterkerk is en moet je er niet aan denken dat orgel en 
kerk voor Hoorn bijna verloren waren. Over de restauratie 
van de kerk en de kunstgrepen die wijlen Jan Piet van der 
Knaap, John Lamers en anderen bedachten om de kerk van 
de sloop te redden, leest u een boeiend verhaal van Lamers 
in dit nummer. Zij traden daarmee in de voetsporen van de 
oprichter van de vereniging, Johan Christiaan Kerkmeijer. 
Kerkmeijer verzette zich tegen de geest van zijn tijd die er 
niet tegen opzag om 'al het schone en mooie oude onder 
moker en breekijzer te doen verdwijnen'.

Onlangs vroeg iemand mij of een vereniging als Oud Hoorn 
nog altijd nodig was. De stad stond er toch goed bij? Daar 
kon ik slechts twee keer onomwonden ja op antwoorden. De 
stad staat er inderdaad goed bij. Maar permanente aandacht 
is nodig. Niet alleen is de geschiedenis een onuitputtelijke 
bron van informatie en inspiratie, waarvan we veel kunnen 
leren. Ook vandaag de dag moeten we alert zijn op de geest 
van de tijd, zoals Kerkmeijer dat noemde, of zo u wilt: 
de waan van de dag. Eén voorbeeld slechts: in de recente 
startnotitie van de gemeente om iets tegen de overlast 
van het zwaar verkeer in de binnenstad te doen werd als 
mogelijkheid het aanleggen van een busbaan langs de Draaf- 
en Spoorsingel genoemd. Het water van de Draafsingel vormt 
met de aanliggende oevers Achter de Vest en Hoge Vest een 
uniek rijksmonument. Wie dat niet weet, wie geen oog heeft 
voor de historische schoonheid van de stad, en dus niet voor 
Hoorns gouden eieren voor toerisme en economie, kan met 
zo'n voorstel komen. 

Daarom is het nog altijd zaak om in de voetsporen van 
Kerkmeijer het verleden en de monumenten te bewaren en te 
koesteren. Daarom is Oud Hoorn nog altijd nodig.

Egbert Ottens
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Bij de voorplaat

Op de voorpagina van 
het blad is de helft van 
een door Van Oudewater 
omstreeks 1780 geschilderd 
'Gezicht op de Hoofdtoren' 
afgebeeld. Dat is jammer, 
maar gelukkig kunt u de 
hele afbeelding nog op 
bladzijde 155 bewonderen.
Het voordeel van zo'n 
vergrote afbeelding is, dat 
je dan goed ziet wat er 
allemaal geschilderd is! 

De boot op de voorgrond wordt voortgeduwd door twee mannen. Er lijken kazen in de boot 
te liggen. Over het Houten Hoofd kijkend hangt een boot door de wind flink schuin. En op 
het Houten Hoofd lijkt wel een prieel te staan met een poort aan de hoofdtoren verbonden.
Misschien hield de havenmeester daar toen wel kantoor. Naast de hoofdtoren kun je door 
een poortje op de kade komen. Dat poortje staat er nu nog, maar een doorgang is het niet 
meer! De sluis c.q. doorvaart links tussen de buiten- en binnenhaven ligt in die tijd nog 
tegen het Houten Hoofd aan! 
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de HOOrnse stadsgezicHten van  isaac Ouwater (1748-1793)

... een Hoornse moddermolen en een aanwinst 
voor het Westfries Museum

JOHn r. BrOzius*

In december 2011 werd in Amsterdam een 
havengezicht van Hoorn aangeboden bij het 
veilinghuis Christie's, waarschijnlijk ontstaan in de 
kring rond de Amsterdamse schilder Isaac Ouwater 
(1748-1793)1. Ondanks dat het havengezicht 
linksonder is gesigneerd 'I. Ouwater' en de schilder 
omstreeks 1784 in Hoorn verbleef, heeft men 
het niet aangedurfd het aan de meester zelf toe 
te schrijven. Ongeacht de toeschrijving vormt 

het havengezicht een waardevolle aanvulling op 
de collectie achttiende eeuwse stadsgezichten 
van het Westfries Museum: de Hoofdtoren en 
het Houten Hoofd zijn vanuit een ongebruikelijk 
zuidelijk standpunt te zien (afb. 2) en de schilder 
heeft een opvallend, niet alledaags motief van een 
stadsmoddermolen in beeld gebracht (afb. 1). 
Dankzij de steun van de Stichting Kerkmeijer-de 
Regt kon het werk worden aangekocht.

Leven en werk van Isaac Ouwater
Isaac Ouwater werd geboren in Amsterdam in 
1748 als zoon van de gelijknamige Isaac Ouwater2. 
Het is niet bekend bij wie hij zijn opleiding heeft 

genoten, maar volgens sommige bronnen was hij 
onder andere een leerling van zijn vader3. Isaac 
jr. was werkzaam van 1765 tot 1793 en woonde 
en werkte zijn hele leven in Amsterdam. Er zijn 
enkele landschappen en zeegezichten van hem 
bekend4 (afb. 3), maar Ouwater kreeg zijn grootste 
bekendheid als schilder van natuurgetrouwe 
stadsgezichten. Deze werken herinneren sterk 
aan de stadsgezichten van de zeventiende-eeuwse 
schilders Jan van der Heyden, die vanaf circa 
1650 werkzaam was in Amsterdam, en Gerrit 
Adriaensz Berckheyde uit Haarlem, die als de 
pioniers van de ontwikkeling van het stadsgezicht 
als zelfstandig genre worden beschouwd. Als veel 

van zijn vakgenoten die zich toelegden op het 
schilderen van stads- en dorpsgezichten ging 
Ouwater eropuit met een schetsboek om tekeningen 
te maken die later in het atelier werden uitgewerkt. 
Anders dan de schilders uit de latere Hollandse 
romantische school, als Cornelis Springer (1817-
1891), deed Ouwater geen concessies aan de 
topografische juistheid van zijn voorstelling door 
huizen en gebouwen van verschillende steden 
op één werk samen te brengen. In deze zin 
moet hij ook gezien worden als een schilder die 
werkte in de zeventiende-eeuwse traditie en niet 
als een voorbereider van de Hollandse Romantiek. 
Van Ouwater zijn tegenwoordig ongeveer 100 

Afb. 1

Isaac Ouwater 

(toegeschr.), Gezicht 

op de haven van Hoorn 

met een aangemeerde 

moddermolen aan het 

Houten Hoofd. 

(ca. 1780). Olie 

op doek. Westfries 

Museum, Hoorn
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de HOOrnse stadsgezicHten van  isaac Ouwater (1748-1793)

geschilderde stads- of straatgezichten bekend, 
waarvan meer dan de helft met een tafereel van 
Amsterdam, een tiental van Haarlem en even 
zoveel van Utrecht. De schilder bezocht soms ook 

kleinere steden als Delft, Alkmaar, Enkhuizen, 
Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend waar 
hij een opvallende kerk, een stadspoort of ander 
monumentaal zeventiende-eeuws stadsgebouw 
portretteerde. Mede door zijn vroegtijdige dood 
in 1793 liet hij een relatief klein oeuvre na en zijn 
er weinig betaalbare Ouwaters op de markt. Soms 
kunnen deze stadsgezichten toch worden 'thuis 
gebracht', zoals is gebeurd met het Gezicht op de 
Neckerpoort van Ouwater uit 1789 dat in 2010 door 
het Purmerends Museum werd verworven.

De Hoornse Ouwaters.
In 1784 voltooide Isaac Ouwater twee stadsgezichten 
van Hoorn. Beide werken zijn gemerkt 'Ik. Ouwater. 
1784.' en zijn gezien de herkomst en het identieke 
formaat ongetwijfeld pendanten5. Het ene werk is 
een gezicht op het Rode Steen gezien vanaf het zuiden 
met links het Statencollege van de Gecommitteerde 
Raden, centraal het stadhuis, dat in 1797 zou 
worden gesloopt, en rechts de Waag (afb.4). Het 
andere werk is een gezicht op de Nieuwstraat met 
rechts het Statenlogement, waar de gedeputeerden 
van de Gecommitteerde Raden van buiten de 
stad logeerden, en in het verschiet de Grote Kerk 
(afb.5)6. Over een eventuele opdrachtgever van 
deze werken is niets bekend. Het stadsbestuur van 
Hoorn zou het meest voor de hand liggen, maar 
een onderzoekje in de stadsarchieven leverde niets 
op. Misschien heeft Ouwater beide werken voor de 
particuliere- of vrije markt gemaakt, want van elk 
van de twee Hoornse werken is ook een tweede 
exemplaar bekend. Zo bevond zich enkele jaren 
geleden in de kunsthandel van Simonis en Buunk 
in Ede een tweede Gezicht op de Nieuwstraat van 

Ouwater uit 1785, dat vrijwel identiek was aan het 
werk uit 1784. Het had een iets kleiner formaat 
en verschilde slechts in de stoffering7. Van het 
gezicht op de Rode Steen bevindt zich een tweede 
exemplaar in de collectie van Schloss Schleißheim 
in München dat eveneens 1784 is gedateerd maar 
ook iets verschilt in het formaat en de stoffering8. 
Uit archivalia blijkt dat de twee Hoornse Ouwaters, 
die tot de collectie van het Westfries Museum 
behoren, zo'n 80 jaar na het ontstaan in bezit van de 
stad zijn gekomen. Op 24 september 1867 schreef 
een inwoner uit Utrecht de Hoornse gemeenteraad 
dat 'onder eenige stadsgezichten' in zijn verzameling 
zich ook een gezicht op de stad Hoorn bevond: 'De 
kunstwaarde kan ik niet beoordelen, doch historisch 
heeft hetzelve stellig eenige waarde voor de stad Hoorn, 
en het is alleen op grond daarvan, dat ik hetzelve aan 
de stad Hoorn, ten geschenke aanbied'9. Hij zou graag 
een ontvangstbevestiging toegestuurd krijgen, 'doch 
publieke vermelding verzoek ik, zooveel mogelijk te 
voorkomen'. Het schilderij waar het om ging was 
het gezicht op de Nieuwstraat en de gulle gever 

was Jacob Christiaan de Graaf, gemeenteraadslid 
en notaris te Utrecht. Waarschijnlijk was hij al 
langer voornemens schilderijen uit zijn collectie 
'op de juiste plaats' te brengen, want in 1863 had 
hij het zojuist geopende gemeentemuseum van 
Haarlem, de voorloper van het Frans Hals Museum, 
ook al een schilderij van Ouwater geschonken 
met een gezicht op de Sint Bavokerk10. Toen in 

Afb. 2

De Hoofdtoren en het 

Houten Hoofd in januari 

2012. Op de voorgrond 

ligt de voormalige 

tonnen- of boeienlegger 

Eems gebouwd in 1961 

in Delfzijl. Foto JB

Afb. 3 

Cornelis Bogerts naar 

Isaac Ouwater, De Slag 

bij de Doggersbank 

op 5 augustus 1781 

ten tijde van de Vierde 

Engels-Nederlandse 

Oorlog (ca. 1784). Ets
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1869 de Hoornse burgemeester W.J.C. de Vicq 'ter 
gelegenheid van zijn uitstapje onlangs naar Utrecht' 
kennis maakte met De Graaf leidde dit tot het 
aanbieden 'van een tweede geschenk, zijnde een dito 
gezicht van deze stad, van de Kaasmarkt genomen, 
van gelijke grootte en vorm als het vorige en door 
denzelfden schilder geschilderd'11. Uiteraard werd ook 

dit schilderij in dank aangenomen en beide werken 
kregen een plaats in de vergaderkamer van het 
raadhuis aan de Nieuwstraat. 

De oprichting van het Westfries Museum
Uit de gedrukte jaarverslagen van de gemeente, 
die sedert 1852 verschenen, blijkt dat het raadhuis 
langzamerhand tot een waar museum was 
uitgegroeid. Vrijwel alle schilderijen en antiquiteiten 
die eens eigendom waren van de schutterij, de 
admiraliteit, de Gecommitteerde Raden en de 
handelscompagnieën, waren aan de gemeente 
toegevallen. In het raadhuis aan de Nieuwstraat 
hingen bijvoorbeeld de grote schuttersstukken van 
Jan Albertsz Rotius en Abraham Liedts afkomstig uit 
de Doelen, het groepsportret met de bewindhebbers 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van 
Jan de Baen, afkomstig uit het VOC-kantoor in de 
Muntstraat, de 57 portretten van de kapiteins van 
het Noord-Hollands regiment en de graven van 
Nassau van Jan van Teijlingen afkomstig uit het 
Statencollege12. In 1876 had men in het raadhuis 
een catalogus ter inzage neergelegd en werd aan 
eenieder 'die het verlangen daartoe te kennen geeft' 
toegestaan de collectie te bekijken13. Het was deels 
uit eigenbelang dat burgemeester baron van Dedem 

en enkele raadsleden een jaar later voorstelden 
haast te maken een museum op te richten waar 
de stedelijke kunstvoorwerpen konden worden 
ondergebracht. Er kwam een suggestie uit Den 
Haag het raadhuis zelf als museum in te richten, 
maar het gemeentebestuur was niet genegen het 
pand te delen of te verlaten. Tot ieders grote 

opluchting kreeg men in oktober 1877 toestemming 
van het ministerie van justitie enkele ruimtes in 
het voormalige Statencollege, dat dienst deed als 
rechtbank, als museumzalen in te richten14. Met 
uitzondering van de portretten van Van Teijlingen 
werden alle museale voorwerpen eind 1879 en 
begin 1880 naar het Statencollege overgebracht, 
hoewel het nog tot juli 1881 zou duren voor het 
Westfries Museum daadwerkelijk de deuren zou 
openen voor het publiek15.

De havengezichten met de Hoofdtoren 
In de collectie van het Westfries Museum 
bevinden zich twee schilderijen die in dezelfde 
tijd als de Ouwaters zijn ontstaan. Het zijn twee 
havengezichten die in de museumcatalogus van 
1891 worden beschreven als een 'Gezicht op den 
Hoofdtoren te Hoorn van de N.O. zijde', ongeveer 
vanaf de Korenmarkt (afb. 6), en een 'Gezicht 
op den Hoofdtoren vanaf de N.W. zijde', vanaf het 
Baatland (afb. 7). De pendanten werden door de 
toenmalige secretaris van de museumcommissie 
Brouwer gecatalogiseerd als werken van 'A. v. 
Oudewater'. Mogelijk is hij identiek met de Van 
Oudewater die in 1780 een Gezicht op de kerk 
van Grosthuizen en een Gezicht op de kerk van 

Afb. 4  Isaac Ouwater, Gezicht op de Rode Steen (1784). Olie op doek. 

Westfries Museum, Hoorn

Afb. 5  Isaac Ouwater, Gezicht op de Nieuwstraat (1784). Olie op Doek. 

Huidige verblijfplaats onbekend
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Middelie tekende, die later door Hendrik de Winter 
zijn gekopieerd16. In het jaarverslag van 1857 
worden beide werken nog als anonieme stukken 
beschreven als 'Twee schilderijen, voorst[ellende] 
Gezigten op den Hoofdtoren. a. Te zien, komende van af 
de Korenmarkt langs het Hoofd. b. Te zien, vanaf de Sas 
of Zeesluis'17. Beide werken zijn ongedateerd, maar 

het is zeker dat ze vóór 1778 zijn ontstaan. Op 
het schilderij met het gezicht vanaf de Korenmarkt 
is te zien hoe de doorvaart naar de binnenhaven 
nog vlak onder de Hoofdtoren loopt. De huidige 
zeesluis, die enkele tientallen meters ten noorden 
van de Hoofdtoren in de richting het Baatland ligt, 
werd pas in 1778 gebouwd. 
De onbekende schilder Van Oudewater, wiens 
naam soms met dat van Ouwater wordt verward, 
heeft zich zeker stilistisch door de stadsgezichten 
van Ouwater laten inspireren. Zo heeft hij onder 
meer het bijna rechthoekige formaat van 45 bij 
56 cm overgenomen, waardoor de lucht- en 
wolkenpartijen een belangrijke rol gaan spelen in 
de totale compositie. De gebouwen zijn daarentegen 
kleiner van schaal en minder dramatisch en 
theatraal uitgelicht. Hoewel de havengezichten met 
de Hoofdtorens de sfeer van Ouwater oproepen, 
is het niet mogelijk vast te stellen in hoeverre de 
grote meester daadwerkelijk van invloed is geweest. 
Vooral in de detaillering en het kleurgebruik 
blijft Van Oudewater achter bij de grote meester. 
Misschien is dit deels veroorzaakt door de slechte 
staat waarin de werken vanouds al verkeerden. 
De beide Ouwaters en de twee schilderijen met 
de Hoofdtorens hingen aan weerszijden van de 

schouw in de tegenwoordige schutterijzaal. Door 
een verslaggever van de Hoornsche Courant die in 
1884 een bezoek bracht aan het museum werd al 
opgemerkt: 'Hadden de twee stuks gezichten met den 
Hoofdtoren niet zooveel geleden, wellicht hadden ze 
goede tegenhangers kunnen genoemd worden'18. 

De moddermolen als beeldmotief
Het schilderij met de moddermolen dat 'I. Ouwater' 
is gesigneerd, neemt een soort middenpositie 
in tussen de stadsgezichten van Isaac Ouwater 
en de havengezichten van A. Van Oudewater. 
De opvallende afsnijding van de Hoofdtoren en 
detaillering zijn typerend voor Ouwater, maar 
compositorisch en in het kleurgebruik is er weer 
gelijkenis met Van Oudewater. De toeschrijving 
van het schilderij aan enig meester is echter minder 
belangwekkend dan de keuze van de schilder 
voor een stadsmoddermolen als beeldmotief. Er 
zijn talloze prenten en (bouw)tekeningen bekend 
waarop moddermolens staan afgebeeld, maar 
op schilderijen is het vaartuig nooit eerder zo 
prominent in beeld gebracht19. Het op diepte 
houden van de havens was van cruciaal belang om 
de economie van de stad draaiende te houden, maar 
de schilders vonden de moddermolen als onderwerp 
kennelijk weinig inspirerend. Een vergelijkbaar 
fenomeen deed zich in de schilderkunst voor met 
het fluitschip. Deze vrachtvaarder, die aan de basis 
stond van de bloei van de Nederlandse economie 
in de zeventiende eeuw, zou pas zo'n halve eeuw na 
het ontstaan voor het eerst met enige regelmaat op 
zeestukken verschijnen20. 

Afb. 6  A. van Oudewater, Gezicht op de Hoofdtoren vanaf de Korenmarkt 

(ca. 1780). Olie op doek. Westfries Museum, Hoorn

Afb. 7  A. van Oudewater, Gezicht op de Hoofdtoren vanaf het Baatland 

(ca. 1780). Olie op doek. Westfries Museum, Hoorn
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Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar dat het 
op diepte houden van de havens een constante 
bron van zorg was voor de havensteden van 
Holland en West-Friesland. Zo is bekend dat 
men in Amsterdam tussen 1778 en 1793 alleen al 

aan baggerwerkzaamheden ruim 1.500.000 gulden 
werd uitgegeven21. In Hoorn werd tussen 1773 
en 1797 aan de havens en de zeewerken meer 
dan 207.260 gulden uitgegeven, voornamelijk 
bestaande uit de kosten voor het baggeren en 
het ophogen van de dijken met de opgebaggerde 
specie22. De preoccupatie met het op diepte houden 
van de havens aan het einde van de achttiende eeuw 
blijkt ook uit de vele octrooiaanvragen die werden 
ingediend voor nieuwe typen moddermolens en 
op allerlei technische verbeteringen aan bestaande 
moddermolens. Alleen al in het jaar 1780 verleende 
de Staten-Generaal octrooien aan Willem Writs 
uit Amsterdam voor een vijzelmoddermolen, aan 
vader en zoon Eckhardt uit Amsterdam voor 
een moddermolen met schepraderen en aan 
de molenmaker Jan Strootman uit Hoorn voor 
bepaalde verbeteringen aan de schepemmers 
waardoor de bestaande moddermolens 25 procent 
efficiënter konden werken. Strootman woonde tot 
1780 in Hoorn, maar verhuisde na zijn huwelijk 
met een meisje uit Diemerbrug, naar Amsterdam23. 
Als een van de weinige uitvinders had hij zijn 
vaartuig daadwerkelijk gebouwd en niet slechts in 
de modelfase gelaten. In de Amsterdamse Courant 
van 1 april 1780 adverteerde hij ook dat zijn 
'machine' dagelijks te zien was 'in de Ringsloot 
van de Bylmer-Meer' en 'niet in 't klein, zo als 
gemeenlyk is om de Lieden te misleiden'24. Het is niet 
bekend of de vinding van Strootman, waaraan 
hij opnieuw in 1791 'een groote verbetering' had 

gedaan, daadwerkelijk op enige moddermolens 
is toegepast25. Het is echter vermeldenswaard 
dat hij in Hoorn woonde op het moment dat 
men hier besloot tot het maken van een nieuwe 
stadsmoddermolen en het is niet uitgesloten dat hij 
bij de bouw betrokken is geweest.

De Hoornse stadsmoddermolen
De Hoornse stadsmoddermolen verschilt uiterlijk 
nauwelijks van het type dat ook in andere 
havensteden werd gebruikt. Het vaartuig in de 
Hoornse haven komt bijvoorbeeld ook voor op een 
prent van Dirk de Jong uit 1780 met het 'Oostelyk 
gedeelte van Amsterdam, van het Y te zien' (afb. 8). 
De uitvindingen het gebruik van moddermolens 
dateert al van voor 1600. Op sommige oude 
tekeningen is te zien hoe een aantal mannen op een 
grote tredmolen lopen en de baggerspecie omhoog 
brengen die in een praam wordt opgevangen. Mede 
dankzij de vinding van Jan Claesz Nieng en Gerrit 
Reyers uit Hoorn in de jaren '30 van de zeventiende 
eeuw werd de horizontale aandrijfas vervangen voor 
een verticale aandrijfas en kwam de weg vrij voor 
een door paarden aangedreven moddermolen of  
rosmolen. Het wordt nu algemeen aangenomen dat 
Nieng en Reyers niet de uitvinders van een nieuw 
type moddermolen waren, maar octrooi kregen 
op een technische verbetering van de rosmolen 
die al in de jaren '20 van de zeventiende eeuw in 
bedrijf was26. Veel verbeteringen die naderhand aan 

de moddermolen werden aangebracht, betroffen 
het overbrengingssysteem of de vorm van de 
schepemmers en hadden weinig consequenties 
voor de uiterlijke vorm. Dit blijkt onder andere bij 
het zien van de moddermolens die omstreeks 1660 
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door Reinier Nooms en in 1711 door Jan Luyken 
in prent werden gebracht (afb. 9 en 10). Zelfs het 
kenmerkende rad op de molen, dat diende voor 
het hoger of lager stellen van de emmerladder of 
jacobsladder, had na circa 100 jaar nog steeds geen 
vormverandering ondergaan. 
De moddermolens in de havensteden waren 
gewoonlijk eigendom van de stad. Ongetwijfeld had 
men in Hoorn al omstreeks 1600 een moddermolen 
in bedrijf, maar het vroegst bekende archiefstuk 
waarin de bouw van een nieuwe stadsmoddermolen 
wordt vermeld, dateert pas van 1730. Op 5 augustus 
1730 werd besloten 'om ten dienste van de stadt te 
laaten maacken en bouwen een nieuwe dieper en om de 
oude dieper te verkoopen'27. Het laten maken van de 
nieuwe dieper of moddermolen werd begroot op 
4.000 à 5.000 gulden, vergelijkbaar met de prijs 
van een nieuw fluitschip. In het najaar van 1776 
werd Hoorn getroffen door een hevige storm en 
hoge vloed, waardoor werd besloten tot de aanleg 
van een zeesluis benoorden de Hoofdtoren en het 
ophogen van de meest kwetsbare dijken. Voor de 
noodzakelijke baggerwerken werd waarschijnlijk 
nog steeds de oude stadsmoddermolen uit 
1730 gebruikt, die door de jaren heen goed was 
onderhouden en nog in 1776 verscheidene malen 

op de helling was gezet voor breeuwwerk en 
reparaties28. Na de voltooiing van de aanleg van 
de zeesluis in 1778, waarbij ook de moddermolen 
was ingezet, was het vaartuig na 50 jaar toe aan 
een rigoureuze opknapbeurt. In juni 1778 werd 

begonnen met de nieuwbouw en in augustus ontving 
de timmerbaas Bierenbroodspot 249 gulden en 14 
stuivers als eerste betaling voor het 'klaarmaake van 
het Bet (onderbouw) tot den moddermoole'29. Enige 
maanden later werden zes Hamburger eiken balken 
van 50 à 59 voet (circa 14 à 16 m) gekocht voor 
750 gulden30 en werd de timmerbaas Holsteijn 
aangesteld als opzichter 'op het vertimmeren van de 
moddermolen'31. Er werden ook reparaties verricht 
aan het ijzerwerk en nieuwe ijzeren onderdelen 
geleverd, maar de kosten hiervoor waren zo gering 
dat mag worden aangenomen dat veel van de 
ijzeren delen van de oude moddermolen werden 
hergebruikt. 

Van het uiterste belang…
Tijdens en kort na de Vierde Engels-Nederlandse 
Oorlog (1780-1784) zien we een opvallende 
toename van de baggeractiviteiten in de West-Friese 
havensteden. Het uitdiepen van de havens was niet 
alleen noodzakelijk voor het toegankelijk houden 
van de dokken voor de oorlogsschepen, maar ook 
van belang voor het in- en uithalen van de zware 
VOC-schepen. In de jaren '80 van de achttiende 
eeuw liepen er landelijk ongeveer zeventig VOC-
schepen van de werven (afb. 11). In Enkhuizen 

bouwde men tussen 1780 en 1790 vijf en in 
Hoorn acht grote retourschepen, waarvan zeven 
van 140 voet (circa 39 m.) en 440 last (880 ton) en 
één van 150 voet (circa 52 m.) en 575 last (1150 
ton)32. Om te voorkomen dat deze diepliggende 
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schepen met kamelen of waterschepen over de 
ondiepten voor de kust moesten worden getrokken, 
werden kosten nog moeite gespaard de havens op 
diepte te houden. De schilder van het Hoornse 
havengezicht met de moddermolen heeft misschien 
niet toevallig een zuidelijk standpunt ingenomen 
om zo een doorkijkje te creëren naar de VOC-werf, 
de tegenwoordige Vluchthaven, waar verschillende 
schepen zijn opgelegd of in aanbouw zijn.
De eerste grote klus waarvoor de nieuwe Hoornse 

stadsmoddermolen zou worden gebruikt, was het 
uitdiepen van enkele percelen in de haven. Na de 
oorlog werd in Den Haag de behoefte gevoeld aan 
de aanleg van een nationale dokhaven waar 's lands 
oorlogsschepen konden overwinteren of worden 
gerepareerd en nieuw gebouwd en zowel Hoorn, 
Enkhuizen als Medemblik waren als dokhaven 
in beeld gekomen. In Hoorn had men ingezet 
op de Westerhaven als locatie, waar zonder veel 
moeite dertig oorlogsschepen konden liggen. Om 
de kansen te vergroten, werd besloten deze haven 
en de vaargeul te laten uitdiepen. De opdracht werd 
publiek aanbesteed middels een advertentie in de 
Amsterdamse Courant:
 'De Ed. Achtb. Heeren Burgemeesteren en 
Regeerders der stad Hoorn, presenteeren op 
Saturdag den 3 den February 1787, aan de 
minst aannemende te Besteeden: het Uitdiepen 
of Modderen van de Mond van de Buiten-Haven, 
het zogenaamde Mollegat, en een gedeelte van de 
Wester-Haven, alles gelegen aan de Stad Hoorn. 

De Conditien en Bestekken zyn van heden af 
te zien, aan het Stads Fabrykhuis binnen deeze 
Stad, als mede ten Comptoire van Equipagie aan 
's Lands Magazyn, op 't Eiland te Hoorn, alwaar 
men nader aanwyzing aan de Gegadingdens zal 
doen'33.
De Westerhaven, 'sijnde de legplaats voor 's Lands 
scheepen', diende 17 voet (circa 5 m) te worden 
uitgediept, het Mollegat, 'sijnde de passagie daar         
's Lands scheepen doorvaaren', 16 voet (circa 4.50 m) 

en 'het groote gat sijnde de mond van de buytenhaven' 
15 voet (circa 4.20 m). Het werk werd op 4 februari 
voor 52.000 gulden besteed aan de Rotterdammer 
Arij van der Linden34. Van der Linden had een 
goede reputatie als baggeraar, want hij had in 1783 
Het Krabbersgat voor de haven van Enkhuizen 
uitgediept. Voor dit werk, dat hij 25 november 
1782 had aangenomen, werd hij vereerd met een 
zilveren gegraveerde tabaksdoos die tegenwoordig 
in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wordt 
bewaard35. De werkzaamheden in de Hoornse haven 
verliepen onder Van der Linden waarschijnlijk 
ook voorspoedig en waren voor de afgesproken 
datum van 15 juni 1787 afgerond. Op zijn verzoek 
verklaarden de burgemeesters dat hij het werk 'over 
eenkomstig het bestek daar van zijnde navereischte 
heeft gedaan'36. In mei 1787 verzocht Van der 
Linden overigens van het bestek te mogen afwijken. 
Hij diende de baggerspecie via het Mollegat met 
pramen aan de westzijde van de stad lossen, maar 
door de aanhoudende ongunstige wind werd hem 
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toegestaan de Haai door te graven tussen de molens 
van Van Akerlaken en Schuurman37. Op de kaart 
van Doesjan uit 1795 is deze doorgang nog steeds 
te zien (afb. 12). Mede door deze extra doorgraving 
zijn de kosten waarschijnlijk hoger uitgevallen 
dan was beraamd, want uiteindelijk heeft Van der 
Linden 61.345 gulden 2 stuivers en 8 penningen 
betaald gekregen38. De uitdieping van de haven was 
echter wel naar ieders tevredenheid uitgevoerd én 
'van het uiterste belang, zo voor de Lands- als Oost-
Indische Compagniesschepen'39. Op 30 september 
1788 had het stadsbestuur het genoegen het VOC-
schip 'genaamd Schoonderloo, uit onze Haven naar 
Zee te zien zeilen, diep gaande 14 en 3 vierde voet, 
zonder behulp van eenig Waterschip'40. 

Einde van een tijdperk
Na de inval van de Fransen in 1794 werden zowel 
de Oost- en West-Indische Compagnie opgeheven 
en zou de Hoornse haven steeds minder vaak door 
de zware schepen worden aangedaan. De Hoornse 
vloot omvatte aan het einde van de achttiende 
eeuw nog een elftal grote schepen, maar was in 
1805 al teruggelopen tot drie41. Ondanks alle 
inspanningen zou Hoorn ook niet als oorlogsdok 
in aanmerking komen. In een laatste poging het 
Comité der Marine te overtuigen, besloot men in 
1795 de haven nog eens extra te verdiepen, zodat 
'het zelve kan beantwoorden, aan de vereischtens der 
Marine tot het uitbrengen hunner scheepen van oorlog', 
maar zonder resultaat42. Toen enige jaren later het 
idee van een West-Friese dokhaven weer werd 

opgevat, werd de voorkeur gegeven aan Medemblik 
als locatie. 
Uit een rapport van de stadsbaas blijkt dat de 
Hoornse moddermolen in het jaar 1800 rijp was 
voor de sloop. Hij stelde vast dat 'het groote en 
kleine wiel beneffens de bakken en scheppers, in 

eene redelijke goede order zijn' en weer hergebruikt 
kunnen worden. Het houtwerk was zeer slecht 
'vermids dezelve in de grond legt en vol water is, wel 
2/3 vernieuwd zoude moeten worden'. Hij adviseerde 
daarom de raderen, bakken en scheppers te 
bewaren en de romp te verkopen 'alzoo daar 
aan weinig of geen goed hout zal weezen'43. Op 
18 juli 1800 werd de stadsmoddermolen met 
enige bijbehorende gereedschappen verkocht in 
de Doelen voor 1259 gulden44. Of daarna weer 
een nieuwe stadsmoddermolen is gebouwd, is 
niet zeker, maar deze zal hoe dan ook weinig zijn 
gebruikt. In 1839 constateerde Jhr. Mr. Pieter van 
Akerlaken dat de haven volledig was dichtgeslibd. 
Hij had vastgesteld dat sinds 1795 'het uitdiepen 
zich [had] bepaald bij het trekken van een of meer of 
minder getal pramen specie'45, ofwel, er was alleen 
handmatig met baggerbeugels en pramen gediept. 
De tijd van de zware schepen was voor Hoorn 
voorbij. Toen de stad in 1840 de mogelijkheid 
werd geboden met rijkssubsidie de haven te laten 
uitbaggeren, was een diepte van 2 ellen en 3 
palmen (circa 2.30 m) ruim voldoende voor de 
vissers- en koopvaardijscheepjes. 

Voor de noten: zie www.oudhoorn.nl

*Met dank aan Peter Swart uit Hoorn voor de tot 
standkoming van dit artikel en zijn bemiddelende 
rol bij de aankoop van het schilderij.    

Afb. 12

Adriaan Doesjan, 

Hoorn Hooft-Stad van 

Westvriesland In Ao. 

1794. Pen en inkt. 

Westfries Museum, 

Hoorn. Detail.

Afb 13

Isaac Ouwater 

(toegeschr.), Gezicht 

op de haven van 

Hoorn met een 

aangemeerde 

moddermolen aan 

het Houten Hoofd. (ca. 

1780). Olie op doek. 

Westfries Museum, 

Hoorn. Detail



160

'tOt verfraaying der stad'
Plantsoenaanleg in Hoorn in de 19e eeuw* 

JOs van der Lee

In de zeventiende en achttiende eeuw trekken 
de inwoners van Hoorn op mooie zondagen de 
vaak stinkende stad uit voor een verfrissende 
wandeling. Populaire bestemmingen zijn de singels, 
de Koepoortsweg en de daarop aansluitende lanen. 
De Koepoortsweg heeft ten behoeve van de 
wandelaars naast de rijweg zelfs een afzonderlijke 
wandelweg. Tussen beide weggedeelten laat het 
stadsbestuur in 1686 een rij palen slaan, zodat 

wandelaars voortaan ongestoord kunnen flaneren, 
niet gehinderd door uitwijkende rijtuigen.2 Volgens 
een anonieme achttiende-eeuwse dichter kunnen 
de Hoornse wandeldreven wedijveren met die van 
Haarlem, Den Haag en zelfs de hoofdstad: 'Maar wie 
eens Hoorens wandelweegen met een opmerkend 
oog beschouwt, roept weg nu Haags en Haarlems 
Hout. Hoe pragtig, fray of net geleegen, dees streeft 
het in vermaak voorby, ja zelfs het tempe [lieflijk 
oord] aan het Y.'3 De Hoornse dominee Westerop 
is zo mogelijk nog enthousiaster over de 'voorstads 
wandelweegen' en wijdt er een gedicht aan van 
ruim honderd bladzijden.4 Een eeuw later hoeft de 
burger de stad niet meer uit voor een aantrekkelijke 
wandeling. In de loop van de negentiende 
eeuw zijn immers alle stadswallen omgevormd 
tot plantsoenen. Hierdoor is een fraaie, vrijwel 
aaneengesloten 'wandeling' ontstaan waarvan nog 
grote delen bewaard zijn gebleven. Het omvormen 

van stadswallen die hun verdedigingsfunctie 
verloren hebben in wandelparken is een algemeen 
verschijnsel dat zich in Nederland voordoet vanaf 
het begin van de jaren twintig van de negentiende 
eeuw. Haarlem is in 1821-'22 de eerste met de 
omvorming van de noordelijke bolwerken in 
parken naar ontwerp van de bekende (landschaps)
architect Jan David Zocher jr.5 Na Haarlem volgen 
Leeuwarden (vanaf 1825), Arnhem en Utrecht 
(beide vanaf 1829), Zaltbommel (vanaf 1834) en 
Hoorn (vanaf 1836). Hoorn behoort daarmee tot 
de vroege voorbeelden. Tientallen steden zouden 
nog volgen, vooral in de tweede helft van de 

eeuw (o.a. Alkmaar vanaf 1863). De veelal in 
Engelse landschapsstijl aangelegde walplantsoenen 
zijn voor de gegoede burgerij een geliefd middel 
geworden om zich te verpozen. Hieronder wordt 
in chronologische volgorde ingegaan op de aanleg 
van de verschillende plantsoenen in Hoorn in de 
negentiende eeuw. 

Plantsoenen Baadland en Oude Doelenkade
De eerste twee plantsoenen die het stadsbestuur 
laat aanleggen bevinden zich aan weerskanten 
van de huidige Binnenhaven, namelijk op het 
Baadland en langs de Oude Doelenkade, tussen 
Mallegomsteeg en Karperkuil. Op het Baadland 
waren aanvankelijk scheepswerven gevestigd en 
vanaf 1612 woningen en pakhuizen. Door de 
neergang van de stad na de zeventiende eeuw 
werden veel huizen gesloopt en op de kadastrale 
kaart van 1823 blijkt op het Baadland zelfs alle 
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'tOt verfraaying der stad'
bebouwing verdwenen. Van de bebouwing tussen 
Mallegomsteeg en Karperkuil resteerden enkele 
huizen waarachter zich een gracht uitstrekte, de 
Lindengracht. De Hoornse kroniekschrijver C.A. 
Abbing, rector van de Latijnse School, schrijft 
over de herinrichting van beide terreinen: '1837-
1842. Huizen op de Linden-gracht afgebroken, de 
gracht zelve grootendeels gedempt, het terrein effen 
gemaakt en beplant; ook het Baadland, reeds in eene 
weide herschapen, tot eene wandeling aangelegd.'6 
Op de stadsplattegrond uit 1890 (zie p. 171) zien 
we onder het midden de huidige Binnenhaven, 
toen 'De Oude Doelen' geheten, en ter weerszijden 
daarvan de beide plantsoenen. Duidelijk 
herkenbaar is de natuurlijk ogende asymmetrische 
aanleg met slingerpaden, kenmerkend voor de 
toen populaire Engelse landschapsstijl. Een eerdere 
stadsplattegrond uit 1869 laat een vergelijkbare 
aanleg zien en doet vermoeden dat de twee 
plantsoenen vanaf het begin zijn aangelegd in 
landschapsstijl. Wie de oorspronkelijke aanleg en 
beplanting ontworpen heeft, is niet bekend. Uit 
de notulen van burgemeester en wethouders blijkt 
dat het Baadland, voordat het als plantsoen werd 
ingericht, eerst is opgehoogd. In maart 1836 wordt 
namelijk aanbesteed het ophogen en 'applaneren' 
(effenen) van het Baadland.7 Het werk wordt 
na provinciale goedkeuring voor ƒ1800,- gegund 
aan Jan Hader. De voor de ophoging benodigde 
grond wordt gevonden door een gedeelte van de 
binnenhavens uit te diepen. Hierdoor is het project 
ook financieel haalbaar, want de gemeente mag 
de kosten in mindering brengen op het Hoornse 
aandeel in de totale kosten voor het uitdiepen van 
de havens. Onduidelijk blijft of het van meet af 
aan de bedoeling was het Baadland als plantsoen 
in te richten. Wellicht wilde de gemeente het 
aanvankelijk slechts als grasland verpachten. Dat 
het terrein eerst in een weide herschapen was, zoals 
Abbing schrijft, wijst in die richting. Het verfraaien 
van de stad door het planten van bomen en struiken 
is wel een idee dat al in 1836 leeft. In september 
dat jaar wordt namelijk door burgemeester en 
wethouders een voorstel 'tot het verfraayen der 
stad door beplantingen' om advies aangehouden.8 
Het gaat hierbij om 'sommige ledige terreinen', 
maar welke staat niet vermeld. Overigens waren 
al eerder op leeggekomen erven bomen geplant; 
Kroon en Kapteyn melden in hun kroniek bij het 
jaar 1820: 'Toen de erge koude voorbij was, begon 
men jonge boomen te planten op de plaatsen waar 
vroeger huizen gestaan hadden, tevens werden veel 
wegen opnieuw bestraat.'9 Van het plantsoen tussen 

de Mallegomsteeg en de Karperkuil is in 1902 
een groot deel als bouwterrein verkocht aan drie 
particulieren met de verplichting hier binnen drie 
jaar zes herenhuizen te bouwen (Oude Doelenkade 
27-37, nu rijksmonument).10 In de jaren twintig en 
dertig zou ook de rest van het plantsoen worden 
opgeofferd voor woningbouw en als bedrijfsterrein. 
Het Baadland is dit lot bespaard gebleven en na 175 
jaar nog steeds als plantsoen in gebruik. 

Plantsoen Westerdijk en Zuiderplantsoen
Volgens Abbing zijn het plantsoen langs 
de Westerdijk en het inmiddels verdwenen 
Zuiderplantsoen – dit lag ten Oosten en Zuiden 
van de Karperkuil – aangelegd in de periode 
1837-1842. Hij schrijft hierover: 'De Westerdijk, 
van de Westerpoort tot voorbij de Proostensteeg, 
door [het ambacht van] West-Vriesland 
[genaamd Drechterland] in beheer en onderhoud 
overgenomen, aanmerkelijk opgehoogd, verbreed, 
door eene steenen glooijing aan den zeekant 
versterkt en door plantzoen aan de binnenzijde 
verfraaid. (…) De Karperkuil aanmerkelijk 
verkleind en beschoeid, de grond van het A.B.C. en 
den Binnenluijendijk effen gemaakt, opgehoogd en 
tot wandeling aangelegd (…).'11 Voor de overdracht 
van het deel van de Westerdijk gelegen binnen de 
stad aan het ambacht Drechterland was in 1836 
een contract gesloten tussen de stad Hoorn, het 
ambacht Drechterland en de Hoofdingelanden van 
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Westfriesland.12 Nog datzelfde jaar wordt door het 
dijkbestuur van Drechterland ƒ659,81 uitgegeven 
'voor de beplantingen van dien dijk als voor het 
bepuinen van vier rijpaden.'13 Op grond van de 
bepalingen in het contract declareert Drechterland 
dit bedrag begin 1837 bij de stad. In november 

van het jaar daarop wordt door het dijkbestuur 
nogmaals een bedrag gedeclareerd, nu ƒ1642,- 
voor in de loop van dat jaar gedane betalingen 
'wegens beplanting aan den Westerdijk en andere 
terreinen.'14 Welke andere terreinen wordt niet 
vermeld. Het voorgaande doet vermoeden dat met 
de aanleg van het plantsoen langs de Westerdijk 
reeds in 1836 een begin is gemaakt en dat de 
werkzaamheden in 1838 zijn voltooid. De aanleg 
van het Zuiderplantsoen zal afgaande op Abbing 
gelijktijdig of kort daarna hebben plaatsgevonden. 
Renckens schijft over de aanleg van dit plantsoen 
het volgende: 'In de jaren rondom 1840 verbeterde 
de stad de wegen op de Binnenluiendijk en 't 
ABC (…) en verfraaide de inmiddels bijna geheel 
braak liggende omgeving met een plantsoen (het 
Zuiderplantsoen).'15 Op de stadsplattegrond van 
1869 zien we het plantsoen langs de Westerdijk 
en het Zuiderplantsoen duidelijk weergegeven (zie 
p. 161). Uit de getekende slingerpaden op de 
kaart valt af te leiden dat beide oorspronkelijk zijn 
aangelegd in Engelse landschapsstijl. 
In 1888 stelt de gemeenteraad de namen 
van de plantsoenen officieel vast.16 De gehele 
plantsoenstrook vanaf de Hoofdtoren tot aan het 
Keern krijgt de naam Westerplantsoen. Zowel het 
plantsoen langs de Westerdijk als het plantsoen 
op de Hoge Vest maakt daar deel van uit. De 

naam Zuiderplantsoen wordt toegekend aan de 
plantsoenaanleg vanaf de Oosterpoort tot aan de 
sluis bij de Hoofdtoren, dus inclusief het plantsoen 
op het Baadland. Op dit laatste gedeelte na is het 
Zuiderplantsoen in de loop van de twintigste eeuw 
geleidelijk opgeofferd om uiteindelijk geheel plaats 
te maken voor woningbouw. Het enige wat hier 
nog herinnert aan dit verdwenen plantsoen is een 
straatnaam. Het plantsoen langs de Westerdijk is 
nog wel herkenbaar, maar de vele parkeerplaatsen 
hebben het er niet mooier op gemaakt.

Plantsoen Hoge Vest
In 1510 wordt vanwege de toenemende dreiging 
van de hertog van Gelre tussen de Noorderpoort en 
de Westerpoort een nieuwe vestinggracht gegraven, 
de Westerpoortsgracht, met daarachter een zwaar-
dere verdedigingswal, de Hoge Vest. Oorspronkelijk 
lag de westelijke vestingwal met bijbehorende 
gracht meer oostelijk, langs het Scharloo, de noor-
delijke helft van de Dubbele Buurt en de Vale 
Hen. De Hoge Vest wordt in 1546 versterkt met 
een muur. Achter deze muur is in de eerste helft 
van de Gouden Eeuw een rij huizen gebouwd. De 
Hoornse kroniekschrijver Velius meldt dat hiermee 
in 1618 wordt begonnen. De eerste kadastrale kaart 
(1823) laat nog steeds een rij huizen zien en ook 
de oorspronkelijke vestinggracht ter plaatse van de 
Vale Hen is nog aanwezig. Rond 1840 zijn er plan-
nen om de Hoge Vest om te vormen in een fraai 
plantsoen. In de raadsvergadering van oktober dat 
jaar licht burgemeester Van de Blocquerij, moge-
lijk de initiatiefnemer, het 'plan tot verfraaijing 
van de Hooge Vest bij de Westerpoort' toe.17 De 
kosten worden geraamd op ƒ520,- à  ƒ530,-. 'Zijn 
Edelachtbare betoogd het wenschelijke van deze 
verbetering, waarmede reeds voor een gedeelte zou 
worden uitgevoerd het grootere, door den architect 
Zocher vervaardigde plan, waarvan insgelijks aan de 
leden inzage gegeven wordt (…)' Dit grotere plan is 
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bewaard gebleven en bevindt zich in het Westfries 
Archief.18 Het is een ingekleurde ontwerptekening 
in vogelvlucht voor een plantsoen ter plaatse van 
de Hoge Vest en de vestinggrachten ter weerszij-
den. Ook dit ontwerp is evenals de twee eerder-
genoemde plantsoenen vormgegeven in Engelse 
landschapsstijl. Het laat een schijnbaar natuurlijk 
gevormd landschap zien met een aantrekkelijke 
afwisseling van groepen heesters en/of bomen en 
open gazons waarin solitaire bomen. De twee rech-
te grachten zijn omgevormd tot fraaie waterpartijen 
met gebogen contouren en met elkaar in verbinding 
gebracht. Op dit punt bevindt zich een brug waar 
de slingerpaden samenkomen. Door de afwisseling 
van open stukken en hogere groenpartijen wordt de 
wandelaar schilderachtige doorkijkjes geboden op 
de waterpartijen en de omgeving. Rechtsonder is de 
tekening gesigneerd 'K.G. Zocher archit. Utrecht'. 
Karel George Zocher was evenals zijn bekende 
broer Jan David jr. tuinarchitect en architect en had 
al eerder walplantsoenen ontworpen, voor Tiel en 
Purmerend (zie kadertekst, blz. 164). De opdracht 
om de Hoge Vest in een wandelplantsoen te her-
scheppen had Karel George vermoedelijk te danken 
aan zijn al bestaande contacten met het gemeente-
bestuur in verband met de herbouw van de in 1838 
afgebrande Grote Kerk waarvoor hij het ontwerp 
leverde. De gemeente was als eigenaar van de toren 
nauw bij dit project betrokken. Overigens wordt 
de in 1842-'44 herbouwde Grote Kerk (in 1878 
afgebrand) met haar imposante zuilenfront vaak 
ten onrechte aan Jan David jr. toegeschreven. Uit 
de archiefstukken blijkt niet of Karel George zelf 
met het voorstel is gekomen om de Hoge Vest om 
te vormen in een wandelpark of dat dit gebeurde 
op uitnodiging van de burgemeester en/of de wet-
houders. Het zal hun niet ontgaan zijn dat de wal-
len van andere steden als Haarlem, Purmerend en 
Utrecht door de broers Zocher herschapen waren in 
fraaie plantsoenen.  Omdat de gemeentefinanciën 

het niet toelaten om zelfs maar een begin te maken 
met de uitvoering van het plan, komt burgemeester 
Van de Blocquerij met het verrassende voorstel om 
de eerste fase te betalen uit de presentiegelden van 
de raadsleden over 1840.19 De gemeentesecretaris 
en de plaatselijke belastingontvanger heeft hij al 
bereid gevonden ook een duit in het zakje te doen. 
De raad kan moeilijk achterblijven en het voorstel 
wordt bijna unaniem aangenomen. Eén raadslid is 
tegen omdat hij al schade lijdt door de sloop van 
panden voor de plantsoenaanleg. Bij de aanleg van 
het plantsoen in de jaren daarop wordt de bakste-
nen vestingmuur op de Hoge Vest afgebroken en 
de aarden stadswal gedeeltelijk geslecht.20 Kroon 
en Kapteijn melden in hun kroniek dat in 1844 aan 
65 behoeftige gezinshoofden als werkverschaffing 
wordt opgedragen het plantsoen te voltooien.21 Met 
dit en andere gemeentelijke projecten verdienen ze 
vijftig à zestig cent per dag. Voor de financiering 
is in navolging van andere steden een vereniging 
opgericht die geld inzamelt onder de inwoners. 
De foto op pag. 164 uit omstreeks 1930 geeft een 
mooi sfeerbeeld van het plantsoen op de Hoge Vest. 
Twee jaar later, in 1932, zou het plantsoen worden 
afgegraven.22 Het water van de eerste vestinggracht 
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langs de Dubbele Buurt was al eerder, vanaf 1902, 
geleidelijk gedempt met afval, puin en grond.23 Wat 
tegenwoordig resteert van het plantsoen van Zocher 
is de Westerpoortsgracht en een smalle groenstrook 
direct ten oosten daarvan. Wie goed kijkt herkent 
nog de gebogen contour van het oostelijke talud 
en de plaats waar zich de doorvaart naar de eerste 
vestinggracht bevond.  

Plantsoen tussen Noorderpoort en Koepoort
In de raadsvergadering van december 1842 komt 
aan de orde 'een door heeren burgemeester en 
wethouderen ontworpen plan tot het verschaffen 
van werk aan een aantal behoeftige ingezetenen 
gedurende de wintermaanden, tot het verfraaijen 
van een gedeelte der stad, en tot verkoop van 
eenen steenen muur tusschen de Koepoort 
en Paardenmarkt met de op den wal staande 
boomen en een der oude torens aldaar, met welker 
provenu volgens daarbij gevoegde berekening de 
uitgaven zullen kunnen worden bestreden.'26 Uit 
de opmerking in de marge blijkt dat met het 
'verfraaijen van een gedeelte der stad' bedoeld 
wordt de aanleg van een plantsoen op de stadswal 

tussen Paardenmarkt (het terrein waar nu de 
Waterdrager staat) en Nieuwland, oftewel tussen 
de Noorderpoort en de Koepoort. Een creatief 
plan: met de plantsoenaanleg wordt niet alleen 
de stad verfraaid, maar ook een aantal behoeftige 
werklozen aan werk geholpen, en dat zonder 
dat het de gemeentekas iets hoeft te kosten. De 
gemeenteraad gaat dan ook akkoord met het 
plan, maar wel op de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat 'in geen geval de uitgaven de ontvangsten 
te boven gaan.' Nadat ook Gedeputeerde Staten 
hun goedkeuring hebben verleend, worden begin 
1843 de genoemde vestingmuur en kruittoren, de 
Gemene-Rederskruittoren, publiek voor afbraak 
verkocht.27 De opbrengst bedraagt ƒ1305,-. De 
verkoop van de op de vest aanwezige bomen levert 
ƒ493,65 op. Met de opbrengsten wordt in 1843 de 
vest tussen Noorderpoort en Koepoort herschapen 
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Karel George Zocher
Architect Karel George Zocher (1796-1863), de 
ontwerper van het plantsoen op de Hoge Vest, is 
een telg uit een bekende Haarlemse familie van 
(landschaps)architecten. Zijn oudere broer Jan 
David jr. was zoals gezegd de eerste die in ons land 
een stadswal herschiep in een plantsoen (Haarlem 
1821-'22). Naderhand zou Jan, naast tientallen 
andere projecten waaronder de Amsterdamse 
Beurs (de voorganger van de Beurs van Berlage) 
en het Vondelpark, ook de walplantsoenen van 
Amersfoort, Delft, Schiedam en Utrecht aanleggen. 
Karel hield zich, nadat hij zich in 1837 als zelfstandig 
architect gevestigd had, evenals zijn broer zowel 
met het ontwerpen van gebouwen als tuin- en 
landschapsarchitectuur bezig.24 Immerzeel schrijft 
in zijn boek De levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs 
en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw 
tot heden uit 1843 dat Karel mede door zijn vader 
als architect is opgeleid. 'Door eigen studie zich 
verder bekwaamd en als bouwmeester te Utrecht 
zich nedergezet hebbende, werd aldaar onder zijne 
directie in 1840 en 1841 eene Roomsch Katholijke 
kerk [de Sint-Augustinuskerk] gebouwd, terwijl 
hij in de laatse drie jaren 4 nieuwe buitenplaatsen 
te Oostkappel, in de Province Zeeland, aangelegd, 
en de stadswallen van Middelburg, Tiel, Hoorn en 
Purmerende op eene smaakvolle wijze in aangename 
wandelingen hervormd heeft. Ook is het onder zijn 
opzigt  dat de herbouwing der over eenige jaren 
afgebrande Groote kerk te Hoorn plaats heeft.'25 
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in een aantrekkelijk wandelplantsoen. Dat hiervoor 
een historische vestingmuur en kruittoren moeten 
wijken, wordt in die tijd nog niet betreurd. Een 
tweede kruittoren, de Admiraliteitstoren in het 
verlengde van de Veemarkt, mag overigens wel 
blijven staan in het nieuwe plantsoen. Deze toren 
verkeert wellicht in betere staat, maar zou, na 
nog in 1868 verbouwd te zijn tot bergplaats voor 
petroleum, in 1879 alsnog het veld moeten ruimen 
in verband met de aansluiting van Hoorn op het 
spoorwegnet.28 Toen zou ook het walplantsoen 
zelf grotendeels verdwijnen, maar uiteindelijk 
kwam er een nieuw stadspark voor terug, het 
Noorderplantsoen (zie p. 168).    

Oosterplantsoen
Het Oosterplantsoen is het gedeelte van het 
walplantsoen tussen de Oosterpoort en de 
Veliusbrug. In de negentiende eeuw wordt ook 
het plantsoen op de voormalige Koepoortsvest 
tussen Pakhuisstraat en Koepoortsbrug tot het 
Oosterplantsoen gerekend, maar voor de 
duidelijkheid is voor dit deel de huidige naam 
Achter de Vest aangehouden (zie verder). In het 
gemeenteverslag van 1864 wordt voor het eerst 
gesproken van 'het plantsoen bij de Oosterpoort.'29 
In oorsprong zal het Oosterplantsoen daarom 
dateren van vóór dat jaar. Wanneer het is aangelegd 
en door wie is vooralsnog onbekend. De kaart van 
1869 laat een aanleg in Engelse landschapsstijl zien 
met een slingerpad. 
Zestien jaar later gaat bijna het hele plantsoen 
tussen de Oosterpoort en het bastion ter hoogte 
van de huidige Veliusbrug op de schop. In de 
raadsvergadering van 9 december 1884 wordt het 
college gemachtigd 'tot het vellen en verkoopen van 
eenige boomen aan het bastion en de Oosterpoorts 
Vest; dat terrein door afgraving en verplaatsing van 
aardspecie voor te bereiden voor den aanleg van 
plantsoen en tot het doen van een beroep op de 
ingezetenen der gemeente, om uit de door deze 
te verstrekken vrijwillige bijdragen een fonds te 
verkrijgen, waaruit de kosten van bovenbedoelde 
werken zullen kunnen worden gevonden; een 
en ander met het doel om, op het voorbeeld van 
andere gemeenten, aan hen die zooals zoovelen, 
tijdelijk zonder werk zijn, voor zooveel en voor 
zoolang mogelijk eenig werk te verschaffen.'30 Het 
in 1933 aangelegde Wilhelminapark is dus niet 
het eerste als werkverschaffingsproject aangelegd 
plantsoen in Hoorn; ook in de negentiende eeuw 
is al sprake van de aanleg van plantsoenen om 
werklozen tijdelijk werk te bieden. De eerste keer 

dat dit gebeurde was al in 1843 bij de aanleg van 
het plantsoen tussen Noorderpoort en Koepoort. 
Eind 1884 wordt begonnen met het vellen van de 
bomen en het grondwerk voor het Oosterplantsoen.31 
Voor het ontwerp van het nieuwe plantsoen neemt 
het college contact op met tuinarchitect Dirk 
Wattez in Bussum die eerder het Noorderplantsoen 
heeft ontworpen (voor meer informatie over hem 
zie het kader op blz. 169). In februari 1885 keurt 
de raad een door hem ontworpen plan goed voor 
de aanleg en beplanting van de Oosterpoortsvest, 

van het bastion tot de brug bij het Watertje 
(zie prentbriefkaart).32 Ook wordt het college 
gemachtigd om 'de boomen, welke alsnog aan een 
behoorlijke uitvoering van dat plan in den weg 
stonden, of waarvan de wegruiming om andere 
redenen gewenscht werd, te doen vellen. Het werk 
werd toen met kracht aangevat en voortgezet, 
zoodat aanleg en beplanting nog vóór den aanvang 
van den zomer van 1885 geheel waren voltooid.'33 
Vervolgens worden in het gemeenteverslag enkele 
gloedvolle woorden gericht aan het adres van 
de gulle gevers: 'Mogen we ons thans weder 
verheugen in den aanwinst van een fraai en naar 
den eisch aangelegd gedeelte plantsoen, den 
ingezetenen, die door hunne milde bijdragen 
tot werkschaffing de uitvoering van het werk 
bevorderden, strekke dat plantsoen als een blijvend 
bewijs van hun betoonden weldadigheidszin.' Na 
aftrek van de opbrengst van de verkoop van de 
bomen bedroegen de totale kosten voor aanleg 
en beplanting van het Oosterplantsoen ƒ5321,40. 
De opbrengst van de inzameling was ƒ3529,93½, 
zodat er ƒ1791,46½ overbleef voor rekening van 

Oosterpoortsgracht 

met in de verte 

de Oosterpoort en 

rechts daarvan  het 

Oosterplantsoen waarin 

een brug over het nu 

gedempte Watertje dat 

uitmondde in de gracht 

(collectie Westfries 

Archief).



166

de gemeente. Tuinarchitect Wattez zou ook later als 
adviseur betrokken blijven bij het Hoornse groen. 
Zo worden mede op zijn advies vanaf 1888 de 
bestaande bomen langs de Draaf- en Westersingel 
vervangen door jonge iepen.34   

Plantsoen Achter de Vest 
Omdat de stadsmuur langs de Koepoortsvest (nu 
Achter de Vest) in bouwvallige staat verkeert, 
besluit de gemeenteraad begin 1872 deze voor 
afbraak te verkopen.35 Daarna is het voornemen om 
'genoemde vest voor zooveel noodig te slechten, 
opnieuw aan te leggen, en met heester- en andere 
gewassen te beplanten.' Van de bestaande bomen 
zullen er 42 worden gerooid en verkocht omdat ze 
merendeels hol zijn en regelmatig tijdens stormen 
zwaar beschadigd raken. Een maand later, op 4 
februari, wordt de oude stadsmuur die zich uitstrekt 
van de gesloopte Koepoort tot aan de stadsfabriek 
op de hoek van Achter de Vest en Pakhuisstraat, 
openbaar voor afbraak verkocht (voor ƒ551,- aan 
P. Broekman).36 'Het digtmaken en vaststampen der 
gaten van de geroode boomen op bovengenoemde 
vest, alsook het afgraven, verlagen en verhoogen 
van den grond en het maken van zinkstukken enz. 
op den 6 Maart daaraanvolgend in het openbaar 
aanbesteed, werd aangenomen door Klaas de Hart, 
aannemer te Schardam, voor ƒ395,-.' In oktober 
van hetzelfde jaar machtigt de raad burgemeester 
en wethouders 'om nog in dit jaar eenige gelden te 
besteden aan het verder in orde brengen, aanleggen 
en beplanten van de Vest naar de Stadsfabriek, 
waartoe volgens een door hem gevraagde opgaaf 
van den heer Leendertz (kweekeling van Linaeus) 

wonende te Medemblik, eene som van ongeveer 
ƒ500,- zal gevorderd worden.'37 Deze Leendertz 
is blijkens het bevolkingsregister van Medemblik 
de 22-jarige Willem Leendertz, geboren op 15 juli 
1850 in het Friese Woudsend als oudste zoon van 
de doopsgezinde predikant Pieter Leendertz en 
Janke Wagenaar.38 Het gezin vestigt zich in 1864 

in Medemblik waar zijn vader tot aan zijn dood in 
1880 als predikant werkzaam zal blijven. Willem 
heeft duidelijk een andere interesse en mag een 
opleiding gaan volgen aan de Tuinbouwschool 
Linnaeus in de Watergraafsmeer. Deze school is in 
1866 opgericht door de Koninklijke Nederlandsche 
Tuinbouw Maatschappij Linnaeus en gevestigd in 
Huize Frankendael. 
In oktober 1871 keert Willem terug uit de 
Watergraafsmeer en gaat wonen in het ouderlijk huis 
in Medemblik. Als beroep wordt bij inschrijving 
achter zijn naam vermeld 'Bloemist'. Vier jaar later 
vertrekt hij naar Naarden. Nader onderzoek kan 
meer gegevens over zijn leven en werk opleveren. 
Zeker is dat hij in juli 1899 op 48-jarige leeftijd 
vermoord wordt in Johannesburg.39 Het aanleggen 
en beplanten van het plantsoen op de Koepoortsvest 
wordt aan Leendertz opgedragen en hij ontvangt 
voor zijn werkzaamheden ƒ539,15.40 
In 1873 worden ter afscheiding van het plantsoen 
nieuwe palen met gegalvaniseerde draden geplaatst 
door de Hoornse aannemer Maarten Godvliet (voor 
ƒ214,-).41 
Een ontwerp of beplantingslijst van Leendertz is 
voor zover bekend niet bewaard gebleven. Oude 
foto's en de stadsplattegrond van 1890 wijzen 
op een aanleg in Engelse landschapsstijl. In het 
Westfries Museum bevindt zich een ingekleurde 
ontwerptekening voor een nieuw plantsoen op 
zowel de Koepoortsvest als het vervolg tot aan de 
Oosterpoort.42 Dit ongesigneerde ontwerp zou van 
Leendertz kunnen zijn, maar omdat hierop nog 
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de in 1871 gesloopte Koepoort is getekend lijkt 
dit minder waarschijnlijk. In de raadsvergadering 
van januari 1872 wordt een plan van tuinman 
Caspar Schut, belast met het onderhoud van 
de plantsoenen, voor het beplanten van de 
Koepoortsvest besproken en afgewezen.43 Mogelijk 
is de ontwerptekening het plan van Schut, maar 

gezien het professionele handschrift en de tekenstijl 
lijkt dit onwaarschijnlijk.  Raadslid J.A. Heule doet in 
genoemde vergadering de suggestie om de Hoornse 
architect A.C. Bleijs een tekening te laten maken 
(Heule kende Bleijs goed: zijn herenhuis Grote 
Noord 20 is door hem ontworpen). Dit idee vindt 
instemming, maar op voorstel van de burgemeester 
wordt besloten vooralsnog alleen een besluit te 
nemen over de verkoop van de 42 bomen en niet 
over de aanleg. Waarom voor het ontwerp hiervan 
niet Bleijs maar Leendertz wordt aangetrokken, is 
onbekend. Architect Bleijs had zich overigens al 
eerder beziggehouden met de Koepoortsvest. In de 
collectie van het Westfries Museum bevindt zich 
een onuitgevoerde presentatietekening uit 1868 van 
zijn hand getiteld 'Verfraaijing van de wandeling te 
Hoorn.'44 Hierop zijn twee varianten te zien om het 
gedeelte van de Koepoortsvest rond de Mariatoren 
om te vormen in een aantrekkelijk wandelpark in 
Engelse landschapsstijl. Opmerkelijk is vooral de 
linker variant (A) waarbij de Mariatoren veranderd 
is in een schilderachtige ruïne.
Na de sloop van een deel van de gebouwen van de 
stadsfabriek in 1879 wordt met het vrijkomende 
terrein het bestaande plantsoen vergroot (uitgevoerd 
door tuinman K.C. Visser voor ƒ80,-).45 In zijn 
openingsrede in de tweede raadsvergadering van 
1880 spreekt burgemeester Van Dedem hierover 
zijn vreugde uit, omdat dit het verlies van groen 
elders in de stad compenseert: 'Overigens is het 
terrein, vroeger bij de stadsfabriek behoorende, 
door u bestemd om aan het wandelplantsoen te 

worden getrokken. Te meer reden bestaat er, geloof 
ik, om zich daarover te verblijden, omdat elders 
dat plantsoen eene inkrimping zal ondergaan. 
Immers, aan de eischen van het verkeer met het 
spoorwegstation en de behoefte aan bouwterrein 
in zijne nabijheid, moest het sierlijk gedeelte vest, 
dat aan de te dempen buitengracht belendt, worden 

opgeofferd.'46 Duidelijk is dat Van Dedem het groen 
in de stad een warm hart toedraagt.

Plantsoen in de Ramen
De verfraaijng van die sombere en weinig begaanbare 
straat door den aanleg van een plantsoen mag als weelde 
beschouwd worden, en werd dan ook door vrijwillige 
giften bekostigd; niettemin zal die verandering zeker als 
een aanwinst voor onze stad algemeen op prijs worden 
gesteld.47 
In 1877 klaagt een aantal bewoners van de Ramen 
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bij de gemeente over de toestand waarin de straat 
verkeert en verzoekt om deze, 'met behoud van 
de noodige ruimte aan beide zijden voor de 
passage, in een wandelplantsoen te herscheppen'.48 
De straat hoeft immers voor het verkeer niet zo 
breed te zijn en bovendien levert een plantsoen 
'eene belangrijke verfraaiing' op. Om de aanleg 

te financieren hebben zij zelf ƒ449,- ingezameld 
onder de bewoners van de straat en enkele 
'notabele ingezetenen.'49 De gemeenteraad gaat 
akkoord met het plan op voorwaarde dat er 
aan weerszijden een doorgang van drie meter 
overblijft. Het plantsoen wordt aangelegd door de 
plaatselijke tuinman Frans Schut wiens offerte lager 
uitvalt dan die van de vaste stadstuinman Visser. 
Uit de bewaard gebleven beplantingslijst blijkt 
dat er twaalf verschillend beplante bloemvakken 
waren, daarnaast verspreid in het omringende 
gras 25 pioenrozen en enkele solitaire bomen: 
een treur-es, een hoogstamlijsterbes, twee bruine 
beuken, een hoge meidoorn met lijsterbesblad, 
een bloeiende acacia, een hoge sering en twee 
gouden regens.50 De Hoornsche Courant van 1 
juli 1877 meldt dat het plantsoen is voltooid. Een 
week later geeft het muziekkorps van de schutterij 
een openluchtconcert in het nieuwe plantsoen. 
'De uitvoering had eene groote menigte naar de  
nieuwe wandelplaats gelokt […] De orde onder de 
menigte was voorbeeldig, zoodat uit deze eerste 
proefneming reeds voldoende gebleken is, dat het 
nieuwe aangelegde plantsoen in alle opzichten eene 
der meest geschikte plaatsen in onze stad is voor 
de openbare uitvoeringen van het verdienstelijk 
muziekcorps onzer schutterij.'51 Na afloop van het 
optreden worden serenades gebracht bij de vijf 
bewoners van de Ramen die het initiatief hebben 

genomen en ook het benodigde geld ingezameld. 
Rond de langgerekte perken waarin het plantsoen is 
opgedeeld laat de gemeente in 1883 eiken paaltjes 
plaatsen waartussen ijzerdraad.52 Negen jaar later 
gaat het plantsoen geheel op de schop. Tuinman 
Schut is ook nu belast met de aanleg (voor ƒ250,-
).53 De eiken paaltjes maken plaats voor degelijke 
ijzeren boogjeshekken (geplaatst door Bockmann 
en Hildering voor ƒ493,50).54 Op de prentbriefkaart 
zien we de nieuwe hekken en ook de in 1897 
opgerichte gedenknaald voor de twee jaar eerder 
in Calcutta overleden baron W.K. van Dedem, oud-
burgemeester van Hoorn (1875-1891) en daarna 
minister van Koloniën.55 Uit het gemeenteverslag 
van 1886 valt op te maken dat de wandelpaden 
in het plantsoen begrind zijn.56 Eind jaren dertig 
zijn er plannen om het plantsoen vanwege het 
toenemende verkeer te verwijderen.57 Voorlopig 
blijft het bij een versmalling, maar in 1972 heeft 
de heilige koe definitief gewonnen. Het monument 
voor Van Dedem verhuist naar de Van Dedemstraat 
en in 1991 naar het Noorderplantsoen.  

Noorderplantsoen
De aansluiting van Hoorn op het landelijk 
spoorwegnet (1884) is niet alleen in economisch 
opzicht van belang, maar heeft ook ingrijpende 
stedenbouwkundige gevolgen. Nadat eind 1877 de 
definitieve situering van het emplacement bekend 
is geworden, besluit de raad in 1878 tot de 
demping van een deel van de buitengracht en 
van de Turfhaven, vanaf de buitengracht tot aan 
Onder de Boompjes.58 Hierdoor wordt een betere 
ontsluiting van het station mogelijk en ontstaat 
ruimte voor uitbreiding van de veemarkt – de 
Noorderveemarkt en de Veemarkt – waaraan met 
het oog op de toename van het marktverkeer na 
aansluiting op het spoorwegnet dringend behoefte 
zal zijn. Op 9 oktober 1879 is de aanbesteding van 
het omvangrijke project dat naast de demping van 
het gedeelte van de buitengracht en de Turfhaven 
tot aan Onder de Boompjes ook bestaat uit de 
gelijktijdige aanleg van een riool. Het werk wordt 
gegund aan de Hoornse aannemer Jb. Zeilemaker 
voor ƒ123.700,-, voor die tijd een enorm bedrag 
waarvoor de gemeente zich diep in de schulden 
moet steken.59 Met een half jaar vertraging zijn de 
werkzaamheden in juni 1881 voltooid.60   
Aanvankelijk is het de bedoeling het gedempte deel 
van de buitengracht als bouwterrein te benutten. 
Burgemeester Van Dedem zegt hierover in zijn 
nieuwjaarsrede van 1880 dat 'geschikt bouwterrein 
voor woningen hoe langer zoo moeielijker is 
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te vinden, zoo men aan onze plantsoenen geen 
slopende hand wil slaan. Gelukkig daarom dat er, 
tengevolge van de demping van onze buitengracht, 
nieuwe bouwgrond beschikbaar zal komen. Is 
het te hopen, ook voor het uiterlijk aanzien van 
onze gemeente, dat op dit terrein, tegenover het 
spoorwegstation gelegen, flinke gebouwen zullen 
komen te staan (…).'61 Een goed voorbeeld vindt 
hij de Groote Sociëteit, 'een hecht en sierlijk 
gebouw' dat binnenkort op een deel van de 
resterende Noordervest gebouwd gaat worden. 
Tijdens de behandeling van de begroting voor 
1884 komt raadslid Kroon met het idee om het 
terrein tegenover het station echter tot plantsoen 
in te richten.62 Burgemeester Van Dedem benadert 
vervolgens tuinarchitect Dirk Wattez in Bussum om 
een plantsoen te ontwerpen. Eind februari 1884 
stuurt hij Van Dedem een ontwerp met daarbij 
'een lijstje der boomen, heesters enz. benodigd 
voor beplanting, getallen, vorm, hoogte en prijs 
waarvoor die zeeker in zeer goede exemplaaren 
geleverd kunnen worden.'63 Beide stukken heb 
ik helaas niet aangetroffen in het archief, wel het 
begeleidend schrijven. De maand daarop besluit 
de raad met enige moeite – in eerste instantie 
staken de stemmen – om het terrein inderdaad als 
plantsoen in te richten en het plan van Wattez uit 
te laten voeren.64 Over zijn werkzaamheden is men 
blijkbaar tevreden, want een jaar later krijgt Wattez 
ook opdracht een nieuw ontwerp te maken voor 
het Oosterplantsoen (zie p. 165).
Het Noorderplantsoen wordt in 1885 verfraaid met 
een bloemperk.66 Het ongeveer in het midden van 
het plantsoen aangelegde perk is een geschenk van 
de vereniging 'Voor het Volk' afdeeling B 'Floralia'. 
Het jaar daarop laat het bestuur van 'Floralia' weten 
niet meer bij machte te zijn om het bloemperk op 
een passende en waardige wijze te versieren en 
verzoekt de gemeente het voortaan te beplanten. 
Aldus geschiedt: er komen 125 maandrozen (rozen 
die meerdere keren in een jaar bloeien).67 Vanaf 
1889 ziet 'Floralia' wél kans de beplanting te 
verzorgen van twee op haar verzoek door de 
gemeente aangelegde perken op het voormalige 
bastion in het Noorderplantsoen. Tot grote 
tevredenheid van het college: 'Die beplanting droeg 
in den afgeloopen zomer veel bij tot verfraaiing van 
dat deel van ons gemeente-plantsoen.'68 Een jaar 
later krijgt de Floraliavereniging toestemming een 
derde bloemperk aan te leggen en te beplanten.69 
Naderhand zorgt stadstuinman Visser in opdracht 
van de gemeente voor de beplanting van de drie 
bloemperken.70 Ter herinnering aan de inhuldiging 

van koningin Wilhelmina op 6 september 1898 
wordt in het Noorderplantsoen een lindeboom 
geplant. Het is een geschenk van de vereniging 
'Tuinbouw'.71 De gemeente zorgt voor een ijzeren 
hek rond de boom.72

Onderhoud en toezicht
Het onderhoud aan de Hoornse plantsoenen wordt 
in de negentiende eeuw aanvankelijk jaarlijks 
onderhands aanbesteed. De eerste vermelding 
hierover komen we tegen in de notulen van 
burgemeester en wethouders van 8 mei 1839, 
waarin wordt besloten 'het onderhoud der nieuw 
aangelegde plantsoenen voor dit jaar aan te besteden 
aan Herman van Dijk, tuinman alhier voor ƒ275,-.'73 
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Dirk Wattez
Over de ontwerper van het Noorderplantsoen en 
het Oosterplantsoen Dirk Wattez vermeldt Blog 
Noordwijk het volgende: 'Dirk Wattez werd in 
1833 geboren als zoon van een tuinman en hij 
ging ook zelf door in de branche van zijn vader. 
Rond 1882 gaf hij leiding aan een kwekerij in 
Bussum onder de naam 'J.B. Wattez en Zoon'. 
Maar al in 1886 adverteerde Dirk Wattez als 
'tuinarchitect en boomkweker te Bussum'. Het 
bedrijf werd vanaf 1890 samen met zijn zonen 
Piet en Constant voortgezet als firma D. Wattez. 
Wattez was vermoedelijk al in 1866 begonnen 
met het ontwerpen van tuinen, in eerste instantie 
voor de grote Twentse textielbaronnen. Veel van 
zijn tuin- of parkontwerpen zijn uitgevoerd in 
een zgn. landschapsstijl, waarbij veel aandacht 
wordt gegeven aan detaillering en het gebruik van 
bloeiende heesters en perken.'65
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Vanaf de jaren zestig gaat het onderhoudswerk 
traditiegetrouw naar tuinman Casper Schut die 
hiervoor een jaarlijkse vergoeding van ƒ875,- 
ontvangt, de aanschafkosten van nieuwe bomen 
en heesters niet inbegrepen.74 Raadslid Renssen 
laat in de vergadering van oktober 1872 weten 
ontevreden te zijn over het onderhoud van de 
plantsoenen.75 Ook zijn er in de raad twijfels over de 
deskundigheid van Schut: 'Met het bij gelegenheid 
van de behandeling der begrooting voor 1873 
geopperd denkbeeld om het schoonhouden van 
paden en perken in de plantsoenen en hetgeen 
daartoe behoort en het inboeten en snoeijen in het 
vóór- en najaar van boomen en heesters, door een 
in dat vak meer kundig persoon te doen verrigten, 
zal in het begin van 1873 eene proeve worden 
genomen.'76 De 'proeve' bestaat hierin dat het werk 
niet onderhands, maar openbaar wordt aanbesteed. 
Financieel blijkt dit in ieder geval een succes: na 
de openbare aanbesteding op 8 februari worden 
de werkzaamheden gegund aan H. Spree en Co. te 
Schellinkhout voor ƒ750,-.77 Ook het jaar daarop 
wordt gekozen voor een openbare aanbesteding 
en het werk gegund aan de Hoornse tuinman K.C. 
Visser (voor ƒ843,-).78 Vervolgens krijgt Visser het 
onderhoud jaarlijks onderhands opgedragen.79 Na 
zijn overlijden in 1893 mag zijn zoon C. Visser 
het stokje overnemen.80 Verzoeken van andere 
Hoornse hoveniers om een openbare aanbesteding 
wijst de raad consequent af.81 De stukken gras in 
de verschillende plantsoenen worden jaarlijks per 
plantsoen verpacht aan een particulier.82 De pachters 
maaien het gras voor het hooi. Het onderhoud aan 
het plantsoen in de Ramen wordt 'met bijlevering 
van heesters en bloemen' afzonderlijk aanbesteed 
aan tuinman F. Schut die het plantsoen ook heeft 
aangelegd (voor ƒ90,-).83 
Raadslid Renssen pleit in de genoemde vergadering, 
behalve voor een beter onderhoud van de 
plantsoenen, ook voor 'een meer streng toezigt 
op het vernielen en beschadigen der plantsoenen, 
tot het zooveel mogelijk keeren waarvan hij in 
overweging geeft, om behalve aanbeveling van een 
goed toezigt door de politie, een flink en krachtig 
beroep te doen op de burgerij zelf (…).'84 Ook 
toen had het openbaar groen blijkbaar te lijden 
van vandalisme. Of dat flink en krachtig beroep 
op de burgerij er kwam is onduidelijk. Wel laat de 
gemeente drie jaar later, in 1875, zes borden plaatsen 
in de plantsoenen 'de algemeene medewerking 
tot bescherming van deze inroepende.'85 Tegelijk 
worden veertien banken geplaatst en vijftig 
'staketsels' om nieuw geplante bomen. Het 

gevraagde politietoezicht op de plantsoenen komt 
er uiteindelijk ook. Uit het gemeenteverslag van 
1887 blijkt dat hiervoor speciaal een politieagent is 
aangesteld: 'Tot bescherming der plantsoenen werd 
evenals vroeger een agent van politie 3e klasse door 
ons belast om gedurende het tijdvak van 15 mei tot 
ultimo september dagelijks toezicht te houden. Hij 
genoot hiervoor ƒ1,25 per dag.'86 
Het onderhoud aan de plantsoenen zou tot in het 
begin van de vorige eeuw worden uitbesteed. In 
1916 besluit de gemeenteraad het onderhoud van 
de plantsoenen en het overige gemeentegroen met 
ingang van het volgende jaar in eigen beheer te 
nemen.87

Samenvatting
In de negentiende eeuw laten veel Nederlandse 
steden hun stadswallen, die inmiddels geen 
verdedigingsfunctie meer hebben, omvormen tot 
aantrekkelijke wandelparken. De vaak in Engelse 
landschapsstijl aangelegde walplantsoenen zijn voor 
de burgerij een geliefd middel om zich te verpozen. 
In Hoorn gebeurt dit vanaf 1836 en daarmee behoort 
de stad tot de vroege voorbeelden. In de loop van 
de negentiende eeuw worden successievelijk alle 
Hoornse stadswallen omgevormd tot plantsoenen. 
Hierdoor ontstaat een fraaie, vrijwel aaneengesloten 
'wandeling' rond de binnenstad waarvan nog 
grote delen bewaard zijn gebleven. Behalve de 
walplantsoenen worden nog plantsoenen aangelegd 
langs de Oude Doelenkade en in de Ramen, 
het laatste op initiatief en voor rekening van de 
bewoners van die straat. Evenals elders zijn ook 
de Hoornse walplantsoenen aangelegd in Engelse 
landschapsstijl. Voor het ontwerp worden door 
de gemeente externe deskundigen aangetrokken, 
waaronder gerenommeerde tuinarchitecten als K.G. 
Zocher (Utrecht) voor het plantsoen op de Hoge 
Vest en D. Wattez (Bussum) voor het Noorder- en 
Oosterplantsoen. De financiering van de aanleg 
noopt vanwege de soms weinig rooskleurige 
gemeentefinanciën tot creatieve oplossingen, zoals 
uitvoering als werkverschaffingsproject waarvoor 
onder de burgers geld ingezameld wordt en zelfs 
het afzien van presentiegeld door de raadsleden. 
Het in goede staat houden van de vele plantsoenen 
is een terugkerend punt van zorg. Het onderhoud 
wordt in de negentiende eeuw jaarlijks uitbesteed. 
Om de plantsoenen mooi te houden en vandalisme 
tegen te gaan wordt allereerst een beroep gedaan 
op de inwoners. Daarnaast wordt er een speciale 
politieagent aangesteld die tussen mei en september 
toezicht houdt op de plantsoenen. In de twintigste 
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eeuw zijn enkele plantsoenen in de binnenstad 
opgeofferd aan woningbouw en wegverbreding, 
maar gelukkig kunnen we van de meeste nog 
dagelijks genieten. Als groene longen rond de 
binnenstad dragen ze in belangrijke mate bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving. We mogen daarom 
dankbaar zijn voor wat onze voorouders met liefde 
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voor de natuur en voor hun stad allemaal tot stand 
hebben gebracht. Reden ook om zuinig te zijn op 
het resterende groen rond de binnenstad, Hoorns 
gordel van smaragd (met dank aan Multatuli).     

*Zie voor de noten: www.oudhoorn.nl
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JOHn Lamers

Geschiedenis in het kort
Omstreeks 1450 besluiten twee broers over te gaan 
tot de bouw van een houten kapel. Hoorn beschikte 
op dat moment al over twee kerken. Gael en Jan 
Claeszn. behoorden tot een rijke familie: vader 
Claes Claesz. was o.a. schepen van de stad Hoorn. 
De beide broers hielden zich succesvol bezig met 
handel. Deze voorspoed (of waren ze dankbaar, 
ontsnapt te zijn aan de pest?), leidde tot het 
besluit een houten kapel te bouwen, gewijd aan de 
Heilige Cornelis. Tijdens de bouw kregen zij ruzie, 
vermoedelijk een politieke kwestie, want Gael 
behoorde tot de Hoekse- en Jan tot de Kabeljauwse 
partij. Jan bouwde de Corneliskapel die stond 
in de Bagijnensteeg, die na de reformatie werd 
afgebroken. Gael bouwde in 1453, met hulp van de 
stad een houten kapel, gewijd aan Sint-Anthonis. 
In 1483 werd de houten kapel afgebroken en als 
éénbeukige kerk in steen herbouwd. Het benodigde 
geld werd grotendeels verkregen uit de verkoop van 
aflaten. Al in 1493 was de kerk te klein en werd er 
een beuk bijgebouwd. Een enorme pestepidemie 
was de oorzaak van een grote toeloop van gelovigen. 
De financiers waren vrome lieden die zich verenigd 
hadden in een broederschap: 'de Broederschap van 
de Zoete naam van Jesus en Sint Anne'.
In 1519 besloot het toenmalige kerkbestuur om de 
Anthoniskerk, waar vanaf het begin alle vissers en 
reders, later ook handwerklieden en kooplieden 
kerkten, uit te breiden. Men begon met de bouw 
van het koor, direct gevolgd door het transept, 
beide in laatgotische stijl. Aan de westzijde van 
het transept werd een galerij gebouwd ten behoeve 
van het plaatsen van een orgel. Het orgel was 
afkomstig uit de Grote Kerk in Hoorn en werd in 
1497 vervaardigd door de Utrechtse orgelbouwer 
Gherit Pietersz. Daarna was het geld op. In 1529 
bestond de kerk uit een hoog koor, transept en 
twee lage beuken. Op het kruiswerk van koor en 
transept werd een nieuwe dakruiter gebouwd, 
die veel geleken moet hebben op de huidige, 
alleen was hij een stuk kleiner. De dakruiter 
vertoonde opvallend veel overeenkomst met de 
oude Bavokerk in Haarlem, in die tijd gebouwd 
door de Utrechtse bouwmeester Cornelis de 
Wael. De peervormige bekroning van de dakruiter 
behoorde tot de soort flamboyante, laat-gothisch-
barokke torenbekroningen die gebruikelijk waren 
in de tweede helft van de 15e eeuw in de Zuidelijke 
Nederlanden. De dakruiter werd overigens in 1798 
eigendom van de gemeente Hoorn. De Hoornse 

Oosterkerk is nationaal van belang, omdat het 
een centrum is geweest waaruit het Luthers geloof 
gepropageerd werd. De pastoor van de Oosterkerk, 
pater van der Noerdt, sympathiseerde met de 
Lutherije-beweging. Hij bracht zijn ideeën over op 
zijn parochianen. Dat blijkt ook uit de geschiedenis, 
want de mandenmaker Jan Arents, was de eerste 
in de Noordelijke Nederlanden, die in het nabije 
Blokker op 14 juli 1566 een hagepreek hield. Zijn 
gehoor bestond destijds uit 4000 toehoorders.
Toen de Spanjaarden Alkmaar belegerden, stonden 
de West-Friese steden haar geschut aan Alkmaar 
af. Hoorn gaf in 1573 meester Hendrik van Trier 
opdracht nieuw geschut alsmede kogels te gieten. 
De Oosterkerk werd hem toegewezen als smidse. 
Het werd 13 april 1603. Een hevige Noorderstorm 
stak op en vernielde de voorgevel met een 
belangrijk deel van de beuken. Het schip van 
de Oosterkerk werd herbouwd. Het werd een 
éénbeukige kruiskerk. En dat was vreemd want 
de reformatie was achter de rug. Een kruiskerk is 
een typisch roomse bouwstijl. Velius vermeldt in 
1614 dat de nieuwe voorgevel werd opgemetseld. 
Hier maakte Velius een foutje. In de resolutiën 
van de vroedschap, gedateerd 28 april 1615, 
krijgen de burgemeesters machtiging de opbouw 
van het schip aan te vatten. En nog in 1616 werd 
het voorstel gedaan om aan de noordzijde van de 
gevel fundamenten voor een toren neer te leggen. 
Dit werd echter bij meerderheid van stemmen 
verworpen.

De aanloop
In het midden van de vorige eeuw bezat de 
Nederlandse Hervormde Gemeente in Hoorn een 
drietal monumentale kerken te weten: de Grote 
Kerk, de Noorderkerk en de Oosterkerk. Door het 
teruglopende aantal lidmaten werd het onderhoud 
van deze drie kerken een blok aan het been van 
de kerkvoogdij. De conditie van de gebouwen liep 
zienderogen achteruit en vooral de Oosterkerk 
moest het ontgelden. Dit had tot gevolg dat in 1955 
ds. Kastein de laatste kerkdienst leidde. De kerk 
werd verhuurd aan o.a. een blikfabriek. In vroeger 
tijden had het gebouw verschillende functies gehad 
onder andere als veestalling (bij dijkdoorbraken), 
in 1855 als landbouwtentoonstelling, in 1939 als 
opslagplaats voor militaire goederen (o.a. munitie), 
als concertzaal (de grammofoonplatenmaatschappij 
Decca maakte er prachtige opnamen van het orgel), 
stemlokaal en vergaderruimte voor de Volksbond 
tegen drankmisbruik. 
Eind jaren vijftig was het dak zo lek als een mandje, 

Jan Piet van der Knaap

erelid Vereniging Oud 

Hoorn
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bijna alle leien waren verdwenen, de stenen van 
de muren kwamen zowel binnen als buiten naar 
beneden en de dakruiter was verzakt en gedraaid. 
Wonder boven wonder functioneerde het orgel nog 
steeds naar behoren en ook het enig overgebleven 
gebrandschilderde raam, aan de oostzijde van het 
transept, het raam Heemskerck, verkeerde nog in 
redelijke staat. Het was de toenmalige president-
kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde 
Gemeente, Bart van Silfhout, die zich het lot van 
de Oosterkerk aantrok. Toen de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg een subsidie beschikbaar stelde 
voor de Noorderkerk, aarzelde van Silfhout niet 
om deze gelden te bestemmen voor het waterdicht 
maken van het Godshuis aan het Grote Oost. Het 
dak werd bedekt met bitumen en dit was voorlopig 
voldoende om het hemelwater buiten te houden. 
De slinkse handeling van de latere voorzitter van de 
Stichting Oosterkerk werd in eerste instantie niet 
opgemerkt door de Rijksdienst doch had gevolgen 
voor het latere Stichtingsbestuur. De Oosterkerk, 
echter, was voorlopig gered.
 
Het begin
Inmiddels had de gemeente Hoorn in 1975 de spits 
van het dakruitertje verwijderd. Terecht, want bij 
een stevige wind bestond het gevaar dat het naar 
beneden zou komen.
Jan Piet van der Knaap had in datzelfde jaar de tekst 
voor zijn boek Oosterkerk teken van tegenspraak 
voltooid en drukkerij Edecea verzorgde in 1976 het 
drukwerk en de gelijknamige uitgeverij gaf het uit. 
Klaas Laan verzorgde de fotografie. De aanschafprijs 
bedroeg ƒ100. De uitgave werd een succes. Niet in 
het minst doordat Jan Piet de geschiedenis van 
de stad Hoorn verweefde met de geschiedenis 
van het kerkgebouw. Kor Korpershoek, directeur 
van uitgeverij/drukkerij Edecea, schonk ƒ15.000 
van de opbrengst aan de Stichting Oosterkerk. 
Deze Stichting was opgericht in 1973. Voorzitter 
was Bart van Silfhout, die onvermoeibaar voor 
het behoud van zijn kerk streed. Zijn mede-
bestuursleden waren: J. van Leeuwen, secretaris, 
John de Visser, penningmeester en de leden Tom 
Mooijman, Harry van Scherpenberg en Willem 
Braasem. Dit bestuur was van goede wil, doch 
veel kwam niet uit hun handen. Zo was er een 
donateursactie gestart. Dit naar aanleiding van 
publicaties in vele landelijke dagbladen over het 
boek van Jan Piet van der Knaap. Vele inwoners 
van Hoorn en daarbuiten reageerden hierop en 
zegden donaties toe. Ongelukkigerwijze bleven 
die toezeggingen echter liggen op de mat van de 

penningmeester, die enkele maanden buitenlands 
vertoefde. Door toedoen van Tom Mooijman, die 
het penningmeesterschap overnam, konden deze 
gelden geïnd worden en kon een donateursbestand 
worden opgebouwd. De Stichting Oosterkerk kreeg 
een enorme impuls door toetreding tot het bestuur 
van Jan Piet van der Knaap als secretaris en Dirk 
Breebaart als vice-voorzitter. Vooral deze laatste 
was gepokt en gemazeld in het verwerven van 
vergunningen en subsidiebeschikkingen. Overige 
bestuursleden waren op dat moment Marianne 
Peereboom, Nanne Sluis, later opgevolgd door 
Coen Roos, Cees Visser, Tom Mooijman en Harry 
van Scherpenberg. Eindelijk kwam er nu schot in 
de pogingen de Oosterkerk te redden. Dit kwam 
niet in het minst door de activiteiten van het 
opgerichte actiecomité. Dit comité zou moeten 
zorgen voor het bijeenbrengen van benodigde eigen 
gelden. 

Actiecomité
In datzelfde jaar 1975 werd een actiecomité 
opgericht. Initiatiefnemer was Jan Piet van der 
Knaap. De aanleiding hiertoe was het voornemen 
de Oosterkerk te slopen, zoals dat in 1922 ook al 
geopperd werd.
Hoe kwam de schrijver van dit artikel nu in 
het actiecomité terecht? Eind 1975 kwam Kor 
Korpershoek bij mij aan de deur met het verzoek 
het Oosterkerkboek te kopen. Hij maakte mij 
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enthousiast en gaf vervolgens mijn naam door aan 
Jan Piet van der Knaap. De volgende dag ging de 
telefoon: Jan Piet van der Knaap aan de lijn. Hij 
vroeg mij of ik wist dat het voornemen bestond de 
Oosterkerk te slopen. Ik antwoordde bevestigend en 
merkte op dat deze lieden die hiervan voorstander 
waren, stapelgek geworden waren. 'Vind ik ook', 
zei Jan Piet. Even later was ik medelid van een te 
vormen actiecomité. Voorzitter en secretaris was Jan 
Piet van der Knaap, ikzelf penningmeester en leden 
waren Marlijn van der Knaap en Kor Korpershoek. 

Later kwamen daar nog Jettie Beenen en Tim 
Zaal bij en nog weer veel later Hans Schipper, 
de latere voorzitter van de Stichting Oosterkerk. 
Ook Nan en Tjebbe Feenstra, Teun Meijers en 
personeelsleden van drukkerij Edecea, waaronder 
de latere beheerder van de Oosterkerk, Gerrit van 
der Velden, verleenden van tijd tot tijd bijstand. 
De kerk werd op zaterdagmiddagen van twee tot 
vier uur opengesteld. Er werden puinconcerten 
gegeven. Er waren kramen waarop van alles te 
koop was. Van antiek tot prentbriefkaarten (zwart-
wit), kalenders, pijpenkoppen verkregen uit 
opgravingen, letterkasten met drukletters uit de 
drukkerij van Edecea, tegeltjes met de afbeelding 
van de dakruiter van de Oosterkerk. Jetty Beenen 
en Tim Zaal goten tinnen lepels naar het model van 
een oude Drentse paplepel. Deze lepels werden goed 

verkocht. Tijdens deze puinconcerten verkocht het 
actiecomité koffie met door de toenmalige Hoornse 
Broodfabriek geleverde gratis koeken, die nog 
weer later vervangen werden door eveneens gratis 
verstrekte sprits van bakker Van de Berg van het 
Breed. Met het door Tom Mooijman geformeerde 
donateursbestand werd gestart met de uitgifte van 
een bulletin. In dit bulletin werd telkens de laatste 
stand van zaken vermeld. Later, toen de restauratie 
in volle gang was, werden alle ontdekkingen, 
gedaan tijdens het slopen van muren en andere 
zaken, in dit bulletin vermeld. In 1976 startte in 
Hoorn op woensdagen tijdens het zomerseizoen 
een oud-Hollandse markt. De kramen in de stad 
werden bemand door verkopers in oud-Hollandse 
kledij. Ook het actiecomité deed mee. Het 
inmiddels ter ziele gegane kledingverhuurbedrijf 
Ridderikhoff stelde belangeloos de uitrusting ter 
beschikking. Op de marktkraam stond prompt de 
harp afkomstig van het orgelfront in beeld. Naast 
de opbrengst van drieduizend gulden bracht deze 
verkoop vele publiciteit met zich mede. De mensen 

raakten enthousiast. Ook al omdat op indringende 
wijze gevraagd werd donateur te worden. Belangrijk 
was dat besloten werd om driemaal per jaar een 
bulletin uit te geven. In dat bulletin konden de 
donateurs op de hoogte gehouden worden van de 
vorderingen van de geldinzamelingen en later met 
de vorderingen op het restauratiegebied. Al ras 
werd besloten bij elk bulletin een accept-girokaart 
in te sluiten. Dat heeft de Stichting geen windeieren 
gelegd. Vele donateurs betaalden driemaal een 
bijdrage. Jan Piet van der Knaap en John Lamers 
gingen op het Grote Oost, de Oosterkerksteeg 
en Gedempte Appelhaven alle huizen langs met 
een door Jan Piet geschreven brief en het laatst 
verschenen bulletin. Nu was er met de bijbehorende 
brief van Jan Piet iets bijzonders aan de hand. Jan 
Piet kon als geen ander mensen bewegen geld te 
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storten voor het goede doel. Ik zeg dan ook altijd: 
'Als iemand een brief van Jan Piet ontvangt, met als 
inhoud geld te storten voor een goed doel, dan pakt 
die iemand eerst zijn zakdoek om de tranen uit zijn 
ogen te vegen, maar direct daarop vult diegene een 
overschrijvingsformulier in of meldt zich aan als 
donateur'. Het aantal donateurs groeide uiteindelijk 
tot ruim 1200. 
Vele acties zijn gevoerd. De meest bekende was de 
actie kogelkaarsen. Tijdens een puinconcert kwam 
Wim van Geffen, journalist van het dagblad De 
Telegraaf, de kerk binnenlopen. Hij zag, ondanks de 
desolate toestand waarin de Oosterkerk verkeerde, 
de schoonheid van het gebouw. Toen ik hem 
rondleidde en vertelde dat de Stichting Oosterkerk 
vooral bezig was met het bijeengaren van het 
benodigde eigen geld, kwam hij met een idee. 
Hij wees op het in elkaar geslagen eikenhouten 
doophek, preekstoel en herenbanken (alle daterend 
uit 1620) en opperde hiervan houten kogeltjes te 
draaien om op de revers van een jasje te dragen. Van 
Geffens idee stoelde op het feit dat de Oosterkerk 
als wapensmidse dienst had gedaan. Hij leverde 
en passant ook de slogan erbij 'Jaag de kogel 
door de kerk'. Zijn slogan hebben we gebruikt 
zijn idee niet. Bij kaarsenfabriek Bolsius lieten we 
donkerbruine kogelkaarsen vervaardigen en ik 
meldde dat aan Wim van Geffen. Prompt daarop 
verscheen in de zaterdageditie van De Telegraaf 
een hele pagina over de Oosterkerk. Van Geffen 
maakte gewag van het onvermoeibare streven van 
de Stichting om de kerk overeind te houden. Hij 
riep de lezers op een kaars te bestellen. Beter nog 
ware het, volgens de journalist, geld over te maken 
en de kaars te laten zitten. Het leverde ons vele 
honderden donateurs op. Het actiecomité verkocht 
honderd kaarsen, maar de actie leverde netto ruim 
ƒ43.000 op. Een volgende actie kwam uit de koker 
van Kor Korpershoek. Hij stelde voor een munt 
te laten slaan bij de Rijksmunt. Hiervoor bestond 
grote belangstelling volgens Kor. De Rijksmunt 
werd benaderd, maar wij werden met een kluitje 
in het riet gestuurd. De bestelling kon eerst een 
drietal jaren later geleverd worden. Kor toog naar 
Utrecht en wist de directeur van de Rijksmunt 
te bewegen op korte termijn de munt te slaan. 
Er waren twee uitvoeringen: de cupronikkelen à 
raison van ƒ6 per stuk en een zilveren exemplaar à   
ƒ45 per stuk. Deze actie werd een groot succes. De 
munten konden besteld worden tegen gelijktijdige 
betaling. De bestelling geschiedde in februari 1978 
en de levering vond plaats in november 1978. 
De netto-opbrengst bedroeg ƒ68.000. Het geld 

werd geplaatst op een maanddeposito. De rente 
bedroeg in die tijd 14 à 16 procent. Dus dat tikte 
behoorlijk aan. Ook hield het actiecomité lezingen 
bij serviceclubs en op scholen. Al leverden deze 
acties niet altijd financieel voordeel; de publiciteit 
was meegenomen. De beide kranten, het Westfries 
Dagblad en het Noordhollands Dagblad, steunden 
de Stichting Oosterkerk met het vermelden van 
acties, concerten en van tijd tot tijd publicaties naar 
aanleiding van het geschrevene in de bulletins van 
de Stichting.

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 1980 
werd een open dag gehouden om alle donateurs 
en overige belangstellenden in de gelegenheid te 
stellen de vorderingen van de restauratie met eigen 
ogen te kunnen aanschouwen. De belangstelling 
was enorm. De mensen stonden in rijen opgesteld 
alvorens de kerk binnen te kunnen gaan. In totaal 
bezochten 7000 mensen de kerk. 
De vergaderingen van het actiecomité kenmerkten 
zich door een grote chaos. Iedereen wilde het 
woord voeren en voorzitter Van der Knaap sloeg 
soms met zijn schoen op tafel om eenieder stil te 
krijgen. Steevast begonnen deze vergaderingen om 
een uur of tien 's avonds. Eerder beginnen had geen 
zin, want iedereen had het druk met zijn beroep. 
Alle opgedragen taken werden stipt uitgevoerd. 
Als het noodzakelijk was, werden deze 's nachts 
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uitgevoerd. Gezellig waren de vergaderingen 
wel, tijdens, maar vooral na afloop, kwamen de 
glaasjes op tafel en borrelden de vele ideeën vanzelf 
spontaan op. Het actiecomité werd een hechte 
vriendenclub.

Aanbesteding
Op 26 mei 1978 vond er een aanbesteding plaats. 
De nu Koninklijke Woudenberg uit Ameide was 
de laagste inschrijver. Het oorspronkelijke aanbe-
stedingsbedrag was ƒ2.798.960 excl. de dakruiter. 
Het Rijk zou 50 procent subsidie verstrekken, 
de provincie Noord-Holland 10 procent en de 
gemeente Hoorn 30 procent. Derhalve moest het 
eigen geld voor de Stichting ruim twee ton bedra-
gen. Voor de inrichting werd geen geld gegeven. 
Deze kosten zouden voor rekening van de Stichting 
zijn. Gedurende de restauratieperiode liep de aan-
nemingssom voortdurend op. Uiteindelijk zou de 
totale bouw, inclusief inrichting uitkomen op zes 
en een half miljoen gulden. Op het moment van 
aanbesteding beschikte de Stichting Oosterkerk 
over een eigen vermogen van ƒ316.230 doch hier-
over later.

Financiën
Ondanks het feit dat, door allerlei acties, het 
eigen bezit toenam, wenste de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg nog niet erg mee te werken. De 

subsidiebeschikking bleef steeds maar uit, ondanks 
verwoede pogingen van wethouder Arie Sijm de 
beschikking te leveren. Naar aanleiding van een 
artikel in De Telegraaf gebeurde er iets cruciaals 
voor de Stichting Oosterkerk. Een bestuurslid van 
een Stichting die onbekend wenste te blijven, en 
dat houden we tot de dag van vandaag zo, bracht 
een bezoek aan de vervallen Oosterkerk. Hij raakte 
onder de indruk van het enthousiasme van de 
leden van het actiecomité. Het gevolg was dat de 
onbekende aan de Stichting een brief verstuurde 
waarin een subsidie werd toegekend van ƒ200.000. 
Op verzoek van de Stichting Oosterkerk werd in 
deze brief als voorwaarde vermeld dat de kerk voor 
ƒ1 van de Nederlandse Hervormde Gemeente zou 
worden gekocht en de Rijksdienst vóór 1 december 
1977 een subsidiebeschikking zou afgeven. Een 
kopie van deze brief werd door de Stichting hoogst 
persoonlijk bij de Rijksdienst afgeleverd. Bij het 
in gebreke blijven van de beschikbaarstelling van 
de beschikking zouden wij de pers inschakelen 
en melding maken van het feit dat de Rijksdienst 
niet geïnteresseerd was in een bijdrage van twee 
ton. De Rijksdienst antwoordde dat er sprake 
was van chantage doch koos eieren voor haar 
geld. De beschikking kwam er. De Nederlandse 
Hervormde Gemeente droeg op 17 november 
1977 het gebouw aan de Stichting over. Vice-
voorzitter Dirk Breebaart betaalde uit eigen zak de 
benodigde overdrachtsom ad ƒ1.  Inmiddels was er 
een financiële commissie ingesteld. Hierin hadden 
zitting M. Segers, bankdirecteur, C. Termaat, hoofd 
financiën gemeente Hoorn en ikzelf. De gemeente 
Hoorn verzocht de Stichting ook de restauratie van 
de toren te begeleiden opdat alles in één hand zou 
blijven. De financiële commissie verzocht daarop de 
gemeente Hoorn het bedrag van het torenherstel, 
zijnde ƒ900.000 alvast over te maken. Ook in dit 
geval hadden we wethouder Sijm op onze hand. Hij 
bewerkstelligde dat dit voorstel door het college en 
de raad werd geloodst. Hierdoor gesterkt wist de 
Stichting ook bij de Provincie een groot deel van de 
subsidie te innen. Een bedrag van ƒ250.000 kwam 
onze kant op. Dus voor de restauratie nog maar 
was begonnen, beschikte de Stichting over een 
kapitaal van ƒ1.150.000. Door de hoge rentestand 
groeide het eigen geld van het actiecomité snel. Het 
Prins Bernhard Fonds werd benaderd en dit leverde 
ƒ132.000 aan subsidie op. De gemeente Hoorn 
droeg ruim ƒ500.000 bij. 
Er werden acties gevoerd voor de gebrandschilderde 
ramen, opbrengst ruim ƒ60.000. De donateurs 
lieten zich ook niet onbetuigd. Tezamen werd 

Het Bätz-Witte orgel 

met de fraaie orgelkas 

daterend uit 1764



181

ruim ƒ200.000 geschonken. De hoge rentestand 
leverde ƒ450.000 op. Uiteindelijk zou het eigen 
geld ƒ1.345.000 bedragen. Nog tweemaal zou 
de onbekende Stichting ons ter wille zijn. Bij het 
herstel van de voorgevel en het openmaken van de 
ramen lag de Rijksdienst weer eens dwars. Toevallig 
kwam één van de bestuursleden van die Stichting 
langs om te kijken naar onze vorderingen. 'Zijn er 
nog problemen?', vroeg hij. 'Jazeker, de Rijksdienst 
wil de voorgevel provisorisch herstellen en geeft 
geen toestemming de ramen aan deze zijde open te 
breken. Bovendien heeft de Stichting er het geld niet 
voor. De onbekende Stichting doneerde wederom  
ƒ200.000 en gaf eenzelfde brief af als weleer. Dirk 
Breebaart, Jan Piet van der Knaap en ik togen naar 
de Rijksdienst om de heugelijke mededeling over 
te brengen. De betreffende ambtenaar trilde van 
woede. Het idee van publicatie, bij weigering, stond 
hem niet aan. Hij hield niet van chantage en schopte 
ons letterlijk de deur uit. Daar stonden we dan 
zonder toestemming… Dirk Breebaart wist raad. 
Hij kende een achteringang van het gebouw en van 
daaruit loodste hij ons rechtstreeks naar de kamer 
van de directeur. Dirk klopte aan en beminnelijk 
zoals hij dat kon doen, vroeg hij belet. Het schikte 
de directeur eigenlijk niet doch Dirk Breebaart 
wist binnen te komen. Na enig tegenstribbelen 
was de zaak beklonken. Onderweg in de gang 
naar de uitgang kwamen wij de weigerachtige 
ambtenaar tegen. 'Het is voor elkaar, hoor', zei Dirk 
'en wij vinden de uitgang zelf wel'. Zoals U kunt 
zien zijn de ramen van de voorgevel weer open. 
Overigens pakte de Rijksdienst ons weer terug. De 
subsidie destijds aan Bart van Silfhout verstrekt, 
voor onderhoud aan de Noorderkerk, werd van ons 
subsidiebedrag afgetrokken. 

Orgel
Zoals vele Roomse kerken beschikte ook de 
Oosterkerk over een orgel. Dit orgel bevond zich 
op een galerij aan de Westkant van het transept. 
Het instrument werd gebouwd door orgelmaker 
Gherit Pietersz. en in 1497 geplaatst in de Grote 
Kerk. Dit orgel werd in 1519 overgebracht naar 
de Oosterkerk. Het nog steeds bestaande fraaie 
spiltrapje voerde naar de speeltafel. 
Na de reformatie werd het orgel geruime tijd 
niet meer gebruikt. Door velen werd het orgel 
beschouwd als een duivelse uitvinding. Het was 
daarom gebruikelijk dat de kerkelijke gemeente 
een voorzanger aanstelde die de gelovigen leidde 
bij de zang. Dit laatste was dikwijls geen succes. 
Vandaar dat er stemmen opgingen het orgel weer 

tijdens de dienst te gebruiken. Hoorn was de 
derde stad in de Noordelijke Nederlanden waar 
dit gebeurde, na Leiden en Dordrecht. Voor 325 
Carolusguldens1 werd het orgel door Johannes 
Wilhelm uit Frankfort opgeknapt. Dit orgel heeft 
dienst gedaan tot 1761. Toen kreeg Johan Hartman 
Bätz uit Utrecht opdracht een nieuw orgel te 
bouwen. Kosten 4000 Carolusguldens. Het oude 
instrument werd gesloopt en deels gebruikt voor 
het nieuwe orgel dat in 1764 werd geplaatst in het 
schip van de kerk. De galerij aan de westkant van 
het transept werd gesloopt. De plaatsing van het 
nieuwe orgel had wel als gevolg dat de twee grote 
ramen in de voorgevel werden dichtgemetseld.
Inmiddels is het 1868 geworden. De heren 
commissarissen van de kerkenraad besluiten een 
nieuw orgel te laten bouwen. Het oude instrument 
was totaal versleten. Opdracht krijgt C. Witte, 
orgelbouwer te Utrecht die samen met Johan 
Hartman de leiding heeft over de werkplaats van de 
firma Bätz. De kosten bedragen ƒ5.500. Als in de 
vijftiger jaren van de twintigste eeuw de Oosterkerk 
steeds meer vervallen raakt, heeft ook het orgel met 
ernstige klachten te kampen. 
De toenmalige kerkenraad wil het orgel verplaatsen 
naar de Noorderkerk maar de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg verhindert dat met als argument 
dat een 'uitgeklede' kerk tot ondergang gedoemd is. 
Dankzij contacten van Jan Piet van der Knaap komt 
het actiecomité in contact met de heer G. Schmidt 
uit Den Helder die het orgel heeft hersteld tegen 
zeer geringe kosten. Veelvuldig werden tijdens de 
restauratie op het orgel concerten gegeven, wel 
met de mededeling dat het betreden van de kerk 
op eigen risico was. Ondanks het vele werk van 
de heer Schmidt vraagt het orgel om een grondige 
restauratiebeurt. Offertes worden opgevraagd en 
het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver; 
orgelbouwer Vermeulen uit Alkmaar krijgt de 
opdracht. Kosten ƒ154.332. Het orgel wordt 
gedemonteerd en naar Alkmaar vervoerd. De 
orgelkas (in  Lodewijk de 15e stijl) wordt ingepakt 
om zodoende beschadigingen tijdens de restauratie 
van de kerk tegen te gaan. Namens de rijksdienst 
begeleidde de bekende organist Klaas Bolt de 
restauratie van het instrument.

Bouwvergaderingen
De bouwcommissie van de Stichting Oosterkerk 
bestond uit Dirk Breebaart voorzitter en John 
Lamers, die Tom Mooijman in de stichting als 
penningmeester was opgevolgd. Diverse malen 
kregen deze heren versterking van Jan Piet van der 
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Knaap en Kor Korpershoek. Er werd vergaderd 
met architect Kok, zijn zoon Dorus, de heren 
De Jong en Apell van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, opzichter Hans Witte, Jan Sietses, 
hoofd afdeling bouwkunde van de gemeente Hoorn 
en hoofdopzichter Rokus Lakerveld van aannemer 
Woudenberg. Later, toen de kosten de pan uit rezen, 
kwam op bevel van het ministerie J. Friedel van het 
adviesbureau Brink erbij. De bouwvergaderingen 
werden elke veertien dagen gehouden. Tussentijds 
brachten Dirk Breebaart en ik dikwijls bezoekjes 
aan het ministerie. Wij hadden daar veel contact 
met Gijs van Heerwaarden, getrouwd met een 
dochter van burgemeester Canneman, die ons 
veel steun verleende. Van hem kregen we uit de 
eerste hand de ontwikkelingen op subsidiegebied 

te horen. Ook waren Jan Piet en ik herhaaldelijk te 
vinden in Haarlem alwaar we veel contact hadden 
met de betreffende ambtenaar Monumenten, Aad 
Konings. Het contact met de gemeente Hoorn 
was voortreffelijk. Wethouder Sijm had altijd een 
luisterend oor voor onze problemen en steunde de 
Stichting Oosterkerk waar hij maar kon.
Tijdens de bouwvergaderingen was het immer 
een hele klus om architect Kok in het gareel te 

houden. Met het zoeken naar onderaannemers 
kwam deze dikwijls met bedrijven uit het hele land. 
Dit, ondanks het feit dat hem verteld was dat de 
Stichting de voorkeur gaf aan plaatselijke bedrijven, 
teneinde de werkgelegenheid in de regio te houden. 
Architect Kok probeerde dan toch zijn keuze door 
te drukken. In dat geval sprak Dirk Breebaart dan 
nadrukkelijk tegen de heer Kok: 'Heeft U dat goed 
gehoord meneer Kok? Geen schilder uit Den Haag 
maar Polman uit Hoorn. Wilt U dat goed noteren?' 
Dit laatste tegen opzichter Witte die notuleerde. Ja, 
Dirk Breebaart was in die dingen onverstoorbaar. 
Ik heb heel veel van hem geleerd. Aanvaringen met 
de Rijksdienst waren schering en inslag. Vooral 
het stucwerk was elke vergadering een bron van 
zorg. De Rijksdienst wilde het stucwerk opbrengen 
ondanks dat de muren nog veel te nat waren 
volgens opzichter Witte. Deze strijd heeft een jaar 
geduurd. Uiteindelijk verplichtte de Rijksdienst ons 
de stuclaag aan te brengen op straffe van inhouding 
van subsidie. Eenieder kan inmiddels zien hoe 
het het stucwerk in de Oosterkerk vergaat. Ook 
de wijze van restaureren was vaak onderwerp van 
gesprek. Vaak wilde de Stichting terugrestaureren. 
De Rijksdienst wilde het laten bij de wijze waarop 
het bij het begin van de restauratie was aangetroffen. 
Een goed voorbeeld zijn de grote ramen aan de 
voorzijde van de kerk. Deze waren dichtgemetseld. 
De Stichting wilde deze graag weer open hebben. 
Er kwam van de Rijksdienst geen toestemming. 
Met behulp van de onbekende gever lukte dit 
uiteindelijk toch. Tijdens de bouw werden er 
verschillende belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo 
beijverde Kor Korpershoek zich ervoor dat er een 
archeologisch onderzoek zou plaatsvinden. 
De Stichting Kerkmeijer-de Regt stelde hiervoor          
ƒ10.000 beschikbaar. Tijdens dit onderzoek werden 
in het transept resten gevonden van grafkisten, met 
inhoud, geplaatst op een plavuizen vloertje. Ook 
werden resten van de fundering van de eerste 
stenen uitbreiding van de Oosterkerk op deze plek 
aangetroffen. Op de muren van het koor werden de 
oudste muurschilderingen van Hoorn ontdekt en 
wel een drietal wijdingskruisen. Opzichter Witte 
maakte aan de hand van deze resten een mal en 
vervolgens werden de wijdingkruisen in het gehele 
koor aangebracht. Tijdens het bewerken van de 
muren aan de zuidzijde werd een oude ingang van 
de kerk, aan de zijde van het plein, gevonden. Oude 
scharnieren gaven de plaats aan waar de deur van 
deze ingang gezeten had. De oude toestand werd 
hersteld en de zgn. klompenhos werd afgebroken 
en dichtgemetseld. Ook werden twee nissen tijdens 

Foto van een bouwvergadering met van links naar rechts:

Jan Sietses  (gemeente Hoorn), Kor Korpershoek, (lid 

bouwcommissie en bestuurslid Oosterkerk), burgemeester 

Tjaberings, die het hoogste punt onthulde, architect 

D. Kok, Jan Piet van der Knaap, (lid bouwcommissie en 

secretaris Stichting Oosterkerk), Dirk Breebaart (voorzitter 

bouwcommissie, voorzitter Stichting Oosterkerk), 

Rokus Lakerveld (hoofduitvoerder Aannemingsbedrijf 

Woudenberg), Jos Friedel (adviesbureau Brink), John 

Lamers (bouwcommissie, penningmeester Stichting 

Oosterkerk), (zittend aan rechts voor) Rob Apell 

(plv. hoofd Rijksdienst Monumentenzorg), Siem de Jong 

(rayonhoofd Rijksdienst Monumentenzorg), Hans Witte 

(opzichter)
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stucwerkzaamheden in het transept gevonden. 
Ook deze hebben blijvend hun plaats in de kerk 
gekregen.

Restauratie
Zoals gezegd, nam de restauratie een aanvang 
na de bouwvakvakantie van 1978 en eindigde 
december 1981. Hierna volgden nog enige 
opleveringstermijnen zodat in maart 1982 het 
werk op enkele kleine ingrepen na, als afgerond 
beschouwd kon worden. De Stichting heeft met de 
nodige tegenslagen te kampen gehad. Zo werd het 
inboet- en invoegwerk door de architect begroot 
op 356 m2. In werkelijkheid waren de gevels 
zo slecht dat dit onderdeel uitkwam op 1009 
m2. Het gevolg was dat er een post meerwerk 
ontstond van ƒ250.000. Na meting bleek dat 
de dakruiter maar liefst 22 cm verzakt was en 
vanwege deze verzakking ook nog eens gedraaid 
was. De dakruiter werd omhoog gehaald en in de 
juiste stand gedraaid. Het herstel van de voorgevel 
dreigde op een drama uit te lopen. De voorgevel 
bevond zich in een zeer slechte toestand. De 
Rijksdienst had geen mogelijkheid om een grondige 
aanpak te subsidiëren. Hierdoor dreigde er sprake 
te zijn van het oplappen van de voorgevel. Gelukkig 
kwam de onbekende weldoener ons nogmaals met 
een bedrag van ƒ200.000 te hulp. In de voorgevel 
bevond zich een kettinganker. Dit ijzeren anker 
was horizontaal ingemetseld en had als taak de 
voorgevel bij elkaar te houden. Het ijzer was 
beginnen te roesten en drukte de stenen er uit. 
Met een diamantboor werd dit anker verwijderd. 
Tevens werd er ondergronds een betonnen voet 
gelegd teneinde de trillingen van het verkeer op te 
kunnen vangen, maar vooral om de fundamenten 
te versterken. Met het geld van de weldoener 
konden de beide glazen en het roosvenster weer 
open gemaakt worden. Tijdens de werkzaamheden 
aan de voorgevel werd onder het oksaal een mooie 
vloer ontdekt, grote groenen en gele plavuizen. 
Deze waren afkomstig uit het tweebeukige schip 
dat in 1603 was ingestort. Het meubilair uit het 
begin van de 17e eeuw, herenbanken, doophek en 
kansel werden uiterst vakkundig hersteld. Vooral 
het aanhelen, het inzetten van ontbrekende stukjes 
eikenhout, had mijn grote belangstelling. Dit 
geschiedde met veel geduld. Door de grote tijdsduur 
leverde dit dan ook een fikse meerwerkpost op. 
Ook de schalkbeelden, ook wel vierlingbeelden 
genoemd, waren veel slechter dan op het eerste 
gezicht werd aangenomen. Het herstel was de 
oorzaak van alweer een fikse post meerwerk. De 

dakruiter werd ontdaan van zijn wijzerplaat met 
het jaartal 1600. Beide onderdelen hadden zeer 
veel te lijden gehad van intrekkend vocht. Na een 
grondige behandeling kregen ze nu in de kerk een 
plaatsje. 

Oplevering
Op 7 mei 1982 werd de Oosterkerk op feestelijke 
wijze door Z.K.H. Prins Claus heropend.

Geraadpleegde bronnen:
Knaap,  Jan Piet van der, Oosterkerk, teken van 
tegenspraak, Hoorn, 1976
Rijksarchief provincie Noord-Holland; Westfries 
archief; Archief gemeente Hoorn; Inventaris van 
het archief gemeente Hoorn door C.J. Gonnet; 
Archief Jan Piet van der Knaap; Archief Kor 
Korpershoek jr.; Archief John Lamers.

Noot
1 Een Carolusgulden of Karolusgulden is een oude munt die ten tijde 
van Karel V werd geslagen en naar hem is genoemd. De Carolus-gulden 
bestond zowel in een gouden uitvoering (Carolus d'or) als een zilveren 
(Carolus d'argent). De gouden Carolusgulden werd voor het eerst in 
1517 geslagen, de zilveren in 1543. Beide vertegenwoordigden bij de 
invoering van de zilveren Carolusgulden dezelfde waarde. Deze bedroeg 
20 stuivers.

Dakruiter van de 

Oosterkerk met het 

scheepje als windvaan
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Van Dedemstraat achter 
Koepoortsweg 35
Museumstoomtram mag om 
milieutechnische redenen het 
steenkool niet langer in de open 
lucht opslaan. Voorgesteld werd 
om zeecontainers te plaatsen. Fraai 
was dat niet, maar formeel kon 
de Commissie Monumenten en 
Welstand er weinig over zeggen, 
al oordeelde de commissie dat 
de historische setting van het 
museum er negatief door werd 
beïnvloed. Overleg met Bureau 
Erfgoed van de gemeente leidde 
tot een nieuw plan waarbij een 
scherm van rechtopstaande bielzen 
wordt gecreëerd. Daarachter gaan 
de donkergroen te schilderen 
zeecontainers schuil. Iedereen 
tevreden.

Grote Oost 103
Beeldbepalend pand
De Commissie Monumenten en 
Welstand stemde in met de sloop 
van het slechts uit één bouwlaag en 
een kap bestaande pandje. Vroeger 
maakte het deel uit van een klein 
blokje arbeiderswoningen. Een 
voorstel om het achtervolume van 
het pand te verhogen werd eerder 
door de commissie afgewezen. 
Het nieuwe voorstel dat aan de 
commissie werd voorgelegd, met 

twee bouwlagen, past beter bij het 
karakter van het Grote Oost. In 
overleg met de commissie werd 
het plan nog aangepast en kan het 
worden gerealiseerd. 

Het Hoofd 
Rijksmonument
Hoorn ontleent haar monumentale 
karakter vooral aan de havens en de 
grachten. Instandhouding daarvan 
blijkt opnieuw een moeizame zaak. 
Beleid voor kades en kademuren 
ontbreekt. Bij de restauratie van de 
Oude Doelenkade werd al afgeweken 
van de oorspronkelijke situering van 
de oude gemetselde kademuur. Bij 
de kade van Het Hoofd dreigt zich 
hetzelfde te gaan afspelen. Er zijn al 
plannen gelanceerd om een muur 
voor de huidige kademuur te zetten. 

Het is toch niet teveel gevraagd om 
juist deze monumentale historische 
kademuren in hun oude luister te 
herstellen. 

stadsBeeLd
restauraties, wijzigingen en verval

egBert Ottens 
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De crisis vertaalt zich ook in het 
aantal plannen dat aan de Commissie 
Monumenten en Welstand wordt 
voorgelegd. Dat is sterk afgenomen. 

Binnenluiendijk 3 en 4
Rijksmonument

Tijdens Open Monumentendag 2012 
werden beide panden na een drie 
jaar durende restauratie feestelijk 
in gebruik genomen. De panden 
zijn bij leven door John de Visser 
geschonken aan Vereniging Hendrick 
de Keijser. Wethouder Westenberg 
onthulde een gevelsteen die de naam 
van de schenker van de panden in 
ere moet houden. Vooral pand num-
mer 3 is bijzonder. Het is een van de 
best bewaarde 17e eeuwse huizen 
in ons land. Het heeft een volledig 
houtskelet met muurstijlen, korbelen, 
sleutelstukken, moer- en kinderbin-
ten. Grote delen van de historische 
indeling en het interieur zijn bewaard 
gebleven, waaronder vloeren, stook-
plaatsen, betimmeringen, een spiltrap 
en een insteekkamer. 
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Kerkplein 5
Beschermd stadsgezicht
Eigenaar Centipede heeft het perceel 
Kerkplein 5, dat al jaren velen een 
doorn in het oog was, opgeruimd. 
Het ziet er in ieder geval netter op 
het plein uit. Oud Hoorn hoopt dat 
er op deze plaats een in de omgeving 
passende invulling komt, waarmee 
geleidelijk de gevelwand aan deze 
kant van het plein wordt hersteld. 

Roode Steen 2
Rijksmonument
Onlangs werd één van de 
schitterendste monumenten van 
onze stad, de Waag, getooid met een 
tweetal afschuwelijke reclameborden. 

Ondernemers zouden moeten 
beseffen dat ze daarmee niet alleen  
het stadsbeeld geweld aandoen 

maar door dit soort verloedering op 
termijn in de eigen voet schieten. Na 
interventie van eigenaar Hendrick 
de Keijser verdwenen de borden 
gelukkig.
In het geval van de reclamestunt van 
Media Markt is de gemeente ook 
adequaat opgetreden. 

Vale Hen 1a 
Beschermd stadsgezicht
Er zijn voornemens om boven de 
winkelruimte twee woningen te 
realiseren. De Commissie Welstand 
en Monumenten had aanmerkingen 
op het ontwerp en adviseerde nader 
overleg met Bureau Erfgoed van de 
gemeente.

Maandag 14 januari 2013. Hans Kok: 17e en 
18e eeuwse kaarten van de VOC.
Hans Kok is gepensioneerd gezagvoerder bij de 
KLM, met interesse voor kaarten en navigatie. Hij 
is verzamelaar van oude kaarten en co-auteur van 
het boek 'Sailing for the East' over VOC kaarten 
op perkament. Naar Indië moesten stuurlieden  
de koers bepalen zonder het houvast van een 
waarneembare kust. Zij bepaalden hun positie 
aan de hand van de hemellichamen. Hiervoor was 
veel theoretische kennis nodig en exacte kaarten. 
Men heeft berekend dat de VOC tussen 1602 
en 1753 ongeveer 70.000 kaarten op perkament 
heeft geproduceerd, hierna werd overgestapt op 
gedrukte kaarten. Deze kaarten werden vervaardigd 
door de VOC te Amsterdam en Batavia, maar ook 
alhoewel in mindere mate, in Middelburg, Hoorn 
en Enkhuizen.  

Dinsdag 5 maart 2013. Carla van de 
Puttelaar en Fred G.Meijer: De Hoornse 
schilder Abraham Liedts.
Carla van de Puttelaar en Fred G. Meijer zijn 
beide conservator oude schilderkunst bij het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. 
Zij hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de 
Hoornse portretschilder Abraham Liedts die leefde 
en werkte halverwege de 17e eeuw. Met Jacob 
Albertsz. Rotius wordt hij gerekend tot de meest 
bekende portretschilders uit deze periode. Hun 
werk behoort tot het beste dat in de Republiek 

werd vervaardigd. Deze avond wordt ingegaan op 
het leven en werk van Abraham Liedts.

Donderdag 2 mei 2013. Lies Schram–van 
Gulik.  Van belegen naar beleggen.
Van belegen naar beleggen is het verhaal over 
werken in de kaas. Als een historisch verhaal 
over het samengaan van drie exportbedrijven die 
veel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
Noord-Holland als kaas- en zuivelprovincie in de 
19e een 20e eeuw. Van deze drie bedrijven waren er 
twee gevestigd in Hoorn: K.H. de Jong sinds 1869, 
na in 1861 in Hoogkarspel te zijn begonnen. Al in 
1830 is de firma Kroon in Hoorn van start gegaan. 
De derde partij in deze fusie was de firma Schots 
uit Krommenie. Vorig jaar is het boek 'Van belegen 
naar beleggen' verschenen over de historie van deze 
bedrijven. Deze avond zal door Lies Schram-van 
Gulik, één van de auteurs, worden verteld over 
deze geschiedenis.

De lezingen zullen plaatsvinden in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt € 4,-, leden hebben € 1,50 
reductie. Kaarten kunnen worden afgehaald in 
ons verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Telefonisch reserveren kan onder 
nummer 0229-273570. Voor meer informatie: 
www.oudhoorn.nl

Lezingen vOOrJaar 2013

Reclame op de Waag
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waer die Here die stat niet Bewaret 
JOs Biegstraaten

In de kelder van het Westfries Museum bevond zich 
tot voor kort een gevelsteen met een psalmtekst. 
Er bovenop stond de gevelsteen uit de Oude 
Oosterpoort, met de twee eenhoorns die verwijzen 
naar het wapen van bisschop Joris van Egmond. 
De indruk werd daardoor gewekt dat beide 
gevelstenen uit de Oude Oosterpoort afkomstig 
zijn. Ik heb van beide in september 2008 een 
foto gemaakt (afb. 1 en 2). Dat de steen met de 
eenhoorns uit de Oosterpoort afkomstig is, lijdt 
geen twijfel. Die had ik wel bij de andere steen. 
Het leidde ertoe dat ik nader onderzoek gedaan 
heb, o.a. aan de hand van oude afbeeldingen. Ook 

onderzoek naar de oorsprong van de psalmtekst 
verschafte interessante informatie, waarover 
hieronder meer.

Waar kwam de gevelsteen vandaan?
Ik herinner mij nog goed dat ik in 2008 aan 
Carel de Jong, de toenmalige conservator van het 
Westfries Museum, vroeg op basis waarvan werd 
aangenomen dat de steen met de psalmtekst uit de 
Oude Oosterpoort afkomstig was. Zijn antwoord 

kwam erop neer dat dit uit de overlevering 
voortkwam. Echt harde gegevens waren er niet. 
Een van de voorgangers van De Jong, conservator 
T.R. Mulder, nam een foto van de steen op in zijn 
artikel Hoorns hoorn en de eenhoorn, uit 1957.1 
Opmerkelijk was het onderschrift dat hij toevoegde: 
'Gevelsteen afkomstig van een der stadspoorten 
(Westfries Museum)'. Kennelijk was Mulder er 
niet van overtuigd dat de steen uit de Oosterpoort 
kwam. En met reden. Wie probeert een afbeelding 
van de Oude Oosterpoort met de steen erop 
te vinden, zal daarin niet slagen. We mogen 
ons gelukkig prijzen dat er enkele gedetailleerde 
tekeningen van de Oosterpoort bestaan. Ze zijn 
vervaardigd door Jan Frederik Gardner, die in Hoorn 

woonde en daar van 1820 tot 1825 werkzaam 
was aan de Stadstekenschool. Het gaat om vier 
tekeningen die zich bevinden in de collectie van 
het Westfries Museum. Dankzij medewerking van 
het museum kan ik ze hierbij afbeelden (afb. 3, 4, 
5, 6). Ze zijn gemaakt in 1817, een jaar voordat de 
Oude Oosterpoort werd afgebroken. Afbeelding 
3 bevat de meeste details en is de bekendste. 

Afb. 3. Tekening van J.F. Gardner. 1817. Oude Oosterpoort, 

stadszijde, Westfries Museum

Afb. 4. Tekening van J.F. Gardner. 1817. Oude Oosterpoort, 

stadszijde, Westfries Museum 

Afb.1.

Deel gevelsteen 

met psalmtekst en 

gevelsteen met 

eenhoorns in de 

kelder van het 

Westfries Museum, 

september 2008

Afb. 2. Gevelsteen Oude Oosterpoort, kelder Westfries 

Museum, september 2008
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Gardner laat de poort zien vanaf de stadszijde. Ik 
heb de originele tekening met vergrootglas zeer 
nauwkeurig onderzocht. De gevelsteen met de 
eenhoorns is erop te vinden. Gardner vond hem 
kennelijk zo belangwekkend dat hij deze eruit 
lichtte en links nog eens afzonderlijk tekende. In 
de top van de uitbouw van de poort is ook het 
stadswapen van Hoorn zichtbaar (de hoorn, zonder 
de eenhoorns), maar de steen met de psalmtekst is 
nergens te vinden. Ook op afbeelding 4, eveneens 
getekend vanaf de stadszijde, is de gevelsteen met 
de psalmtekst niet te zien.  
Natuurlijk had de steen ook kunnen zitten bij 
de poort aan de landzijde. Gardner heeft ook 
deze getekend (afb. 5 en 6). De meest voor de 
hand liggende plaats zou zijn boven de ingang. 
Weliswaar is deze niet volledig weergegeven, maar 
toch voldoende om vast te kunnen stellen, dat er 
geen plaats is voor een gevelsteen met tekst.
Met toestemming van het WFM zijn de vier 
tekeningen opgenomen op de website van onze 
vereniging. Wie gedetailleerd onderzoek wil doen, 
kan daar terecht. Ook op de tekening die Cornelis 
Pronk in 1727 maakte van de Oude Oosterpoort is 
de gevelsteen met de psalmtekst niet te zien (afb.7).
Andere afbeeldingen die uitsluitsel zouden kunnen 
geven zijn mij niet bekend. Voorlopig houd ik het 
erop dat Mulder terecht formuleerde dat de steen 
afkomstig was van een der stadspoorten, maar niet 
van de Oude Oosterpoort. Omdat de afbeeldingen 
die bestaan van de andere stadspoorten te weinig 
gedetailleerd zijn, geven die geen antwoord op de 
vraag van welke stadspoort.

Wat staat er op de gevelsteen?
Hoewel de gevelsteen met de psalmtekst in drie 
delen uiteen is gevallen, laat de tekst zich nog goed 

reconstrueren. Het eerste brokstuk (afb. 8) bevat 
links bovenin de tekst: 'PSAL.127', een verwijzing 
naar psalm 127. Daaronder staat: 'WAER.DIE.
HERE.DIE.S, gevolgd door een klein stukje van de 
daaropvolgende T.
Op de afbeelding van het volgende brokstuk (afb. 
9) lezen we : 'TAT.NIT.BEWARF'. De F aan het eind 
mist het liggende streepje onderin. Ongetwijfeld 
was dit een E.
Moeilijker te lezen is het derde fragment. Het begint 
met het ontbrekende streepje van de E en gaat dan 
verder: '.SO.WACHT.D.WACH'.  Daarboven staat 
in kleinere letters: 'O.NIT.T' (afb. 10 en 11).
Deze laatste letters zijn op het eerste gezicht 
onbegrijpelijk. Er is hier iets bijzonders aan de 

Afb. 5. Tekening van J.F. Gardner. 1817. Oude Oosterpoort, 

buitenzijde, Westfries Museum

Afb. 6. Tekening van J.F. Gardner. 1817. Oude Oosterpoort, 

buitenzijde, Westfries Museum

Afb. 7. 

tekening van Cornelis 

Pronk. 1727. Oude 

Oosterpoort, stadzijde, 

Westfries Museum
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hand. Kennelijk kwam de steenhouwer ruimte 
tekort om de letters na 'WACH' uit te houwen. In 
arren moede zette hij ze er maar boven, en wel 
op een heel speciale manier. De laatste T moeten 
we lezen achter het woord 'WACH'. Vervolgens 
lezen we dan verder 'O.NIT.' De letter O werd in 
de middeleeuwen vaak voorzien van een streepje 
erboven. Dat betekende dat de O gevolgd werd 
door een N of een M. Er moet dus gelezen worden 
'OM'. Zetten we alle woorden achter elkaar, dan 
komt er te staan: 'WAER.DIE.HERE.DIE.STAT.NIT.
BEWARET.SO.WACHT.D.WACHT.O.NIT.  
Als we daar de verkortingen uithalen die de 

steenhouwer gebruikte omdat hij aan het eind niet 
uitkwam, dan staat er, in hedendaags Nederlands, 
'Waar de Heer de Stad niet beschermt, daar waakt 
de wachter voor niets'. Uiteraard is dit een heel 
passende tekst voor een stadspoort. Opmerkelijk is 
dat deze tekst in het Nederlands is gebeeldhouwd. 
Als de gevelsteen niet uit de Oosterpoort afkomstig 
was, wordt het lastig deze te dateren. Om redenen 
die ik hierna noem lijkt hij afkomstig uit het 
tweede kwart van de zestiende eeuw. Dat betekent 
dat hij vroeger is dan de tekst uit 1578 die, in het 

Latijn, voorkomt op de Nieuwe Oosterpoort. Deze 
heeft eenzelfde strekking en  luidt, vertaald in het 
Nederlands: 'Niets baat het waken der wachters, 
noch de wapenen en de geweldige dreiging der 
muren, noch het dreunen van het donderend 
geschut, zo Gij, o God, deze stad niet zoudt 
willen besturen en beschermen'.2 Ook deze tekst is 
ontleend aan psalm 127.

De oorsprong van de psalmtekst op de 
gevelsteen
Over de vraag of bijbelteksten wel in de volkstaal 
mochten worden gedrukt werd in de vijftiende 

en zestiende eeuw hevig gestreden. Met name in 
de katholieke kerk bestond hiertegen fel verzet, 
soms zelfs op leven en dood. Vertalingen van 
de psalmen in het Nederlands bestonden al in 
de 9e eeuw. Sindsdien zijn er meer vervaardigd, 
alle in handschrift. De eerste volledige, gedrukte 
bijbelvertaling, inclusief de psalmen, was van Jacob 
van Liesvelt. Deze Antwerpse drukker liet een 
vertaling verschijnen in 1526. Hoewel hij een 
privilegie had, d.w.z. officiële toestemming om deze 
te drukken, werd ze met grote argwaan bekeken 

Afb. 9.  Fragment 

gevelsteen met 

psalmtekst, tweede 

deel

Afb. 10 (l). Fragment  

gevelsteen met 

psalmtekst, derde deel

Afb. 11. Detailopname 

uit derde deel 

gevelsteen

Afb. 8 (l). Fragment 

gevelsteen met eerste 

deel tekst psalm 127, 

Westfries Museum
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door het katholieke kerkelijk gezag, vooral omdat 
het lezen van de bijbel in volkstaal in kringen van 
de reformatie werd gepropageerd. Daar werd tot 
ongenoegen van de katholieken het gezag van de 
Schrift gesteld boven dat van de kerk. Dat de tekst 
van de Liesveltbijbel ook nog eens voor een groot 
deel was gebaseerd op de vertaling van Luther 
was de kerkelijke autoriteiten een extra doorn in 
het oog. Van de Liesveltbijbel verschenen tussen 
1526 en 1542 zes drukken. Met name de laatste 
zorgde voor ernstige problemen. De reden was 
dat deze, meer dan vorige drukken aantekeningen  
en 'verklaringen' bevatte die afkomstig waren van 
Luther. Ze werden beschouwd als een aanval 
op de rooms-katholieke leer. In 1546 leidde het 
tot de arrestatie van Liesvelt. Hoewel er redenen 
waren om aan te nemen dat hij niet vijandig stond 
tegenover de katholieke leer, werd hij schuldig 
bevonden aan ketterij. Een dag na zijn veroordeling 
door de inquisitie werd hij, op 6 november 1546, 
onthoofd. Om na te gaan welke vertaling gebruikt 
zou kunnen zijn voor de tekst op de gevelsteen, heb 
ik een aantal van de vertalingen in de bekendste 
zestiende-eeuwse bijbels vergeleken: ik geef ze hier 
in chronologische volgorde:

*Vorsterman-bijbel, Antwerpen 1528: 'Waert dat 
die Heere de stadt nit en bewaerde / Soo waket die 
wachter te vergheefs'
*Liesvelt-bijbel, Antwerpen 1542 (zesde druk, de 
eerste was van 1526): 'Waert dat die Heere de stadt  
nit en bewaerde / So waect die wachter ô nit'
*Leuvense bijbel 1546: 'Ten sij dat die Heere die 
Stadt beware / te vergheefs waect hij diese bewaert'. 
In deze vertaling is het psalm 126.
* Biestkens-bijbel, Embden 1560 (deze was in gebruik 
bij de doopsgezinden): 'Ist dat de Heere de Stadt niet 
en verwaert / So waken de Wachters om niet'
* Bijbel van deux aes, Delft 1595: 'So de Heere het 

huijs niet en bouwet? So arbeijden de wachters te 
vergheefs'.3

Er is geen twijfel mogelijk, de woordkeuze uit de 
Liesvelt-bijbel staat het dichtst bij de tekst op de 
gevelsteen, de andere vertalingen wijken daar sterk 
van af. Het is erg moeilijk de diverse drukken van 
de Liesvelt-bijbel te vinden, maar de tekst van 1542 
zal waarschijnlijk niet veel afwijken van eerdere 
drukken. 
Op grond van de verwantschap met de tekst van 
de Liesvelt-bijbel mogen we aannemen dat de tekst 
in de gevelsteen is gebeiteld in het tweede kwart 
van de zestiende eeuw. Hoewel bijbelteksten in 
de volkstaal niet geliefd waren bij de katholieke 
kerkautoriteiten, werd het lezen in de volkstaal 
toen nog wel geduld.
Opmerkelijk is het in dit licht dat de tekst op de 
Nieuwe Oosterpoort is gesteld in het Latijn (afb, 
12). Deze zal dateren van 1578, toen de poort in 
gebruik werd genomen. Dat betekent na 1572, 
het jaar waarin in Hoorn de zijde van de Prins van 
Oranje koos en daarmee de kant van de reformatie. 
Het stadsbestuur, dat de opdracht tot het bouwen 
van de Nieuwe Oosterpoort gegeven zal hebben, zal 
niet voor een Latijnse tekst hebben gekozen om de 
katholieken te behagen. Een mogelijke verklaring 
is dat Latijn de voertaal was voor wetenschappers. 
Het Latijn op de poort verschafte Hoorn aanzien. 

Noten

1 Hoorns hoorn en de eenhoorn. West-Frieslands Oud en Nieuw, 

24e bundel, 1957. Pag. 50.

2 De Latijnse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn te 

vinden op de site van Oud Hoorn.

3 De verschillende bijbelvertalingen zijn te raadplegen op de site 

www.bijbelsdigitaal.nl.

Afb. 12. Latijnse tekst op de gevel van de Nieuwe Oosterpoort
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cHrist stOffeLen

In de periode augustus t/m oktober 2012 heb 
ik weer enkele zeer vermeldenswaardige boeken 
kunnen aanschaffen. Van de hand van Trudy van 
Wijk verscheen in 2008 de theologenbiografie Alle 
Klaver Vergeet nooit dat ge vleugels hebt. Alle Klaver 
(Dokkum 1878 - Doorn 1932) was in de periode 
1909 - 1932 remonstrants predikant in Hoorn. 
Hij woonde met zijn gezin hier in het Foreestenhuis 
aan het Grote Oost. Vanaf 1916 was hij tot 
eind 1924, mogelijk nog iets langer, voorzittend 
meester van de vrijmetselaarsloge West-Friesland te 
Hoorn. Buiten deze twee voor Hoorn interessante 
onderwerpen behandelt de schrijfster nog veel 
meer facetten en periodes uit het leven en werken 
van deze veelzijdige man. 

Eind september verscheen het jeugdboek Geheimen 
van de dijk. Idzard van Manen schreef hiervoor 
tien verhalen, die zich afspelen op evenzoveel 
plaatsen langs de Westfriese Omringdijk. Sjaak Bos 
verzorgde de bijbehorende illustraties. Deze uitgave 
is bedoeld voor omgevingsonderwijs, maar is ook 
gewoon een leerzaam lees- en geschiedenisboek 
voor jong en oud. Als ondersteuning van het boek 
staat op de site van het Westfries Genootschap een 
flinke hoeveelheid aanvullende informatie. Daarbij 
bevinden zich ook de nodige gegevens om de tien 
bij de verhalen horende 'schatten', in de vorm van 
geocaches, te vinden. 
Dirk Mak uit Hoorn legde onlangs de resultaten van 
zijn genealogisch familieonderzoek in boekvorm 
vast. Het werk is getiteld Genealogie van de Familie 
Mak in Noord-Holland. Dirk beschrijft dertien 
generaties Mak van ca. 1570 tot heden. Naast veel 
officiële gegevens en wetenswaardigheden over 
personen, heeft hij ook interessante historische 
beschrijvingen van allerlei aard opgenomen. Hij 
schetst daarmee het tijdsbeeld dat hoort bij de 

generatie die hij bespreekt. Naast de vele foto's van 
personen bevat het boek ook heel wat illustraties 
ter ondersteuning van die tijdbeschrijvingen. Dat 
maakt dat het geheel een prettig ogend boekwerk 
is geworden. Dankzij twee indexen achter in 
het boek, de ene op plaatsnamen, de andere op 
persoonsnamen, is de tekst goed doorzoekbaar. 
Er komen ook aardig wat personen uit Hoorn ter 
sprake. Een van hen zien we op bijgaande foto uit 
ca. 1928. Het betreft hier Arie Mak (1859-1943) 
op de bok van zijn groentekar, op de kruising van 
het Gerritsland met Gravenstraat/Jeroenensteeg. 
Schuin tegenover Gerritsland nr. 21, toen het 
sigarenmagazijn op de foto, was op nr. 32 de 
groentewinkel van Aries zoon Johannes F. Mak 
(1885-1970) gevestigd. Daarachter bevond zich, 
met ingang in de Jeroenensteeg, de bijbehorende 
bergplaats, tevens paardenstal met hooiopslag. In 
de gevel van Gerritsland 32 bevindt zich nog de 
eerste steen, in maart 1925 gelegd door de toen 
twee jaar oude Jan Mak (1923-1993). Deze zoon 
van de groentehandelaar werd op 4 juli 1948 tot 
priester gewijd. 
Van de hand van historicus Henk den Heijer 
verscheen in 2002 het boekje De VOC en De Beurs. 
Hierin beschrijft hij op een zeer begrijpelijke 
wijze de Verenigde Oost-Indische Compagnie als 
grondlegger van de eerste aandelenbeurs ter wereld, 
gevestigd in Amsterdam. 

Zondag 23 september jl. vond in de Baansraat de 
presentatie plaats van het boek Verhalen van de 
Baanstraat. Ineke Tap, Perdita bij 't Vuur en Sandra 
van Oeffel hebben een knap staaltje werk verricht. 
Met het schrijven, samenstellen en vormgeven van 
de geschiedenis van en de verhalen over deze oude 
Hoornse straat en zijn bewoners hebben zij een 
prachtig boekwerk geleverd. Wetenswaardigheden 
over de gehele straat passeren de revue, maar 
ook komen alle panden afzonderlijk ter sprake, 
compleet met oud- en huidige bewoners van 
begin 20e eeuw tot heden. Het Baanstraatboek is 
prettig leesbaar en mede door de hoge kwaliteit 
van de fraaie illustraties ook gewoon leuk om 
door te bladeren. Als toegift zit in het boek een 
dvd met ongeveer een half uur aan sfeervolle 
historische filmfragmenten uit de jaren 1940 t/m 
2012. De hierbij afgedrukte afbeelding is een door 
mij aangepaste versie van een illustratie in het 
boek. De rechts-links vergissing in het onderschrift 
daar is hier verbeterd. De lijnbaan of touwslagerij 
rechts maakte in de periode 1633–1635 plaats 
voor de straat en woonhuizen. Het stadsbestuur 

Arie Mak op de bok 
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Gerritsland, ca. 1928
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gaf de straat de naam Vrouwestraat, naar de 
Vrouwe- nu Noorderkerk. Deze naam legde het 
echter af tegen de naam Stuckende Baen, die de 
Hoornse bevolking gebruikte, verwijzend naar de 
gesloopte en verdwenen lijnbaan. In de loop der 
tijd veranderde de naam in Baanstraat, die in 1888 
de officiële naam werd. 
Ook deze keer kan ik weer een aantal schenkingen 
vermelden. Namens de vereniging bedank ik alle 
gulle gevers hartelijk voor hun schenking en voor 
het feit dat ze aan ons gedacht hebben. De heer 
A. Bijhouwer uit Stompetoren schonk ons een 
exemplaar van de vijfde druk van Campagne's 

Pocket-Dictionary uit 1908. Deze uitgave is herzien 
en aanzienlijk uitgebreid door R. van Duinen, leraar 
Engels aan de HBS te Hoorn van 18 juli 1883 tot 
4 mei 1921. 
Van André Kamphuis uit Enschede ontvingen we 
een exemplaar van de Gids voor Hoorn, de mooie 
oude stad aan de Zuiderzee uit 1937, compleet 
met stadsplattegrond. Johan C. Kerkmeijer stelde 
deze VVV-gids samen en schreef de Nederlandse 
tekst. Zijn echtgenote Christien Kerkmeijer-de Regt 
verzorgde de Engelstalige tekst. 
Nancy Visser uit Hoorn schonk ons een exemplaar 
van het Ontwerp-structuurplan 'Groot-Hoorn'. De 

Plattegrond uit 

Baanstraatboek 

(zie tekst)
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colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Berkhout, Blokker, Hoorn en Zwaag 
presenteerden dit ontwerpplan in het najaar van 
1967. Het omvat een zeer gedetailleerde grote 
zwart-wit plattegrond, een kleinere plattegrond 
in kleur en een bijbehorende toelichting. In 
ons documentatiecentrum hadden we reeds de 
definitieve versie van het Structuurplan 'Groot-
Hoorn' uit 1975. Deze schenking completeert dus 
het gehele plan. 
Van Fred van Dijk uit Blokker kregen we een 
alleraardigst fotoboekje, getiteld De doelgroep 
bestaat niet. Het boekje bevat vijftien door 
Marijke Bresser gemaakte zwart-wit foto's. De 
erbij gebruikte onderschriften, afkomstig uit een 
jaargang rapporten, zorgen voor een verrassend 
contrast. Minstens vier van de vijftien foto's zijn in 
Hoorn genomen. 

De Veenboer, alias Soliman Reys 
Dit jaar werd in ons kwartaalblad al enkele malen 
aandacht geschonken aan de vierhonderd jaar 

bestaande diplomatieke betrekkingen tussen 
Turkije en Nederland. Op 6 en 8 september 
vonden in Hoorn allerlei evenementen plaats om dit 
jubileum te vieren. Zo was er op donderdagavond 6 
september een speciale Oud Hoorn stadswandeling. 
Daarbij kwam in enkele groepen ook de Hoornse 
kaper Dirkie de Veenboer (15..? - 1620) ter sprake. 

Deze gaf omstreeks 1606 zijn beroep van officieel 
kaper op om verder te gaan als zeerover voor 
eigen gewin. Eerst voer hij in dienst van zeerover 
Simon de Danser uit Dordrecht, daarna voor 
zichzelf. Hij vestigde zich in Algiers, werd moslim 
en ging in dienst van de Sultan van het Osmaanse 
Rijk (Turkije), die resideerde in Constantinopel. 
De Veenboer nam de naam Soliman Reys aan en 
genoot hoog aanzien, wat hem een benoeming tot 
groot-admiraal van de Turkse vloot opleverde.  Nu 
wil het toeval dat mevrouw Nel Casimiri-Veenboer 
in augustus een exemplaar van haar boek Soliman 
Reys De Veenboer, groot-admiraal & renegaat & 
zeerover aan Oud Hoorn schonk. De schrijfster 
deed uitvoerig onderzoek naar het leven en de 
daden van haar illustere voorvader. De gevonden 
feiten, inclusief voor het tijdsbeeld relevante 
informatie, verwerkte zij tot een prettig leesbare 
historische roman, waarin zij beschrijft hoe het 
woelige leven van De Veenboer, alias Soliman Reys, 
verlopen kan zijn. Soliman Reys bleef ondanks 
alles zijn vaderland een warm hart toe dragen. 
De bemanning van zijn schepen bestond voor het 
overgrote deel uit Nederlanders. Ook probeerde 
hij zo veel mogelijk Nederlandse schepen te 
ontzien, al gaf dat soms problemen met de Aga, 
de aanvoerder van de Janitsaren, goedgetrainde 
Turkse keursoldaten op zijn schepen. De Veenboer 
kocht regelmatig Nederlandse slaven op om hun 
de vrijheid terug te geven. De allerbekendste slaaf 
die hij zo zijn vrijheid teruggaf was de Hoornse 
schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe. Deze kon 
zo in 1617 samen met zijn eveneens vrijgekochte 
broer terugreizen naar Hoorn. Van Bontekoes latere 
avonturen weten we genoeg. De Veenboer wilde na 
verloop van tijd graag naar Nederland terug, maar 
heeft het daarvoor noodzakelijke pardon nooit 
gekregen. Hoe hij op 10 oktober 1620 aan zijn eind 
is gekomen is helemaal wrang. Met Nederlandse 
slaven aan boord, die hij op een veilige plaats aan 
wal wilde zetten om hun de vrijheid terug te geven, 
raakte hij slaags met een vloot koopvaardijschepen. 
De ons bekende zeevaarder en koopman David 
Pietersz. de Vries van Hoorn voer op een van die 
schepen. Hij beschreef later hoe Soliman Reys 
getroffen werd door het laatste kanonschot vanaf 
het fluitschip van schipper Pauwels, eveneens van 
Hoorn. De kogel rukte de admiraal een been af, 
waarna hij jammerlijk doodbloedde. 
Dit was weer het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 
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arcHitectuurgids HOOrn 1960-2010
JOOst BucHner 

Begin december van dit jaar verscheen de 
Architectuurgids Hoorn 1960-2010. Joost Buchner, 
architect en bestuurslid van het Architectuurcentrum 
Hoorn, heeft in deze gids 75 projecten beschreven 
die qua architectuur of tijdsbeeld bijzonder of 
kenmerkend zijn. Ook de stedenbouwkundige 

ontwikkeling en de karakteristiek van de diverse 
nieuwbouwwijken komt in deze publicatie 
aan de orde. Hoorn maakt in deze periode een 
ongekende groei door van circa 16.000 naar circa 
70.000 inwoners. De wijken Grote Waal, Risdam 
en Kersenboogerd worden gerealiseerd, er komen 
bedrijventerreinen maar ook in de binnenstad 
komt veel nieuwbouw. Het landschap rond Hoorn 
wordt ingrijpend gewijzigd. Alleen over Risdam 
is een boek uitgebracht (Publicatiestichting Bas 
Baltus, Bouwhistorische reeks deel 9). Over de 
andere wijken en nieuwbouwprojecten is weinig 
tot niets in boekvorm vastgelegd. Als een pand 
wordt opgeleverd komt er soms een artikel in 
de plaatselijke krant en daarna is de aandacht 
er af. Het bestuur van het Architectuurcentrum 
meent dat er voldoende projecten zijn gerealiseerd 
waarvan de architectuur met een hoofdletter A kan 
worden geschreven. Hoorn staat (terecht) bekend als 
prachtige historische stad, maar ook de laatste vijftig 
jaar is er kwaliteit toegevoegd. Met deze uitgave 

hoopt het Architectuurcentrum de kennis over en de 
waardering voor deze 'moderne' projecten te kunnen 
vergroten. Deze gids, getiteld Architectuurgids Hoorn 
1960-2010 is een fullcolor uitgave en bevat 110 
bladzijden in hardcover in de afmeting 22 bij 24 cm.
Een aantal van de beschreven projecten 
zal bij de Hoornse inwoners vrij bekend 
zijn, zoals het Stadhuis, Het Westfries 

Gasthuis, het Westfries Archief, de Sterflats of de 
brandweerkazerne. Maar veel van de opgenomen 
projecten zijn lang niet bij iedereen bekend, zoals 
de nieuwbouw voor de Showband Hoorn aan het 
Doelenplein, de woontoren aan de Vijzelmolen, het 
educatief centrum Mak in Blokker of de bijzonder 
vormgegeven woningen aan het Cees Buddinghhof. 
Ook de nieuwste wijk Bangert-Oosterpolder wordt, 
voor zover gereed, in beeld gebracht. Het boek is rijk 
geïllustreerd met veel foto's van Bernard Faber en de 
auteur. Er zijn kaartjes van de wijken opgenomen 
met daarin aangegeven de ligging van de besproken 
objecten.

Het boek, gedrukt bij Van Vliet Printing, verschijnt 
begin december in een oplage van 600 stuks. 
Hiervan zijn er inmiddels al veel in de voorverkoop 
verkocht. De prijs in de boekhandel is € 19,50. 
Leden van Vereniging Oud Hoorn kunnen het boek, 
zolang de voorraad strekt, in het Pakhuis kopen 
tegen de bijzondere prijs van € 16,-. 

Nieuwbouw Westfries 

Gasthuis, architect: 

Smijtink en De Groot, 

Amsterdam 

(foto: Bernard Faber)
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gemeentelijke commissie Naamgeving straten en 
openbare ruimte hebben Marjan Faber en Hieke 
Stapel van plaats geruild. Marjan is nu lid en Hieke 
plaatsvervangend lid. 

Kennismakingsavond nieuwe leden
Op 16 oktober 2012 vond een tweede kennis-
makingsbijeenkomst voor nieuwe leden plaats. 
Bedoeling hiervan was om hen te informeren over 
de activiteiten van de vereniging en daardoor hun 
kennis en betrokkenheid  te vergroten. Hoewel de 
opkomst mager was, was het een geanimeerde bij-
eenkomst die voor herhaling vatbaar is. Dat was ook 
de uitkomst van de peiling die onder de aanwezigen 
is gehouden.

Ontwerp Structuurvisie
De Ontwerp-Structuurvisie Poort van Hoorn is op 2 
oktober jl. door de gemeenteraad vrijgegeven voor 
inspraak. Vaststelling van de visie, met eventueel 
aanvulling of correctie, vindt na de inspraakronde 
plaats. In de structuurvisie gaat het om de herstruc-
turering en ontwikkeling van het stationsgebied en 
omgeving. De gemeente wil daar ruimte creëren  
voor voorzieningen, winkels, woningen en kantoren. 
Een werkgroep van Oud Hoorn heeft het ontwerp 
bestudeerd en becommentarieerd. In het ontwerp 
dat ter visie werd gelegd is meer met de mening 
van Oud Hoorn rekening gehouden. Dat geldt bijv. 
voor het historisch karakter van de binnenstad en de 
ontwikkelingen op het gebied van de teruglopende 
behoefte aan winkeloppervlak en kantoorruimte. 
Een belangrijk aspect is de fasering van de uitvoe-
ring.  Eerst de aanleg van de Carbasiusweg met tun-
nel of eerst de verplaatsing van het busstation naar 
de noordzijde? We zijn blij dat er vanuit de gemeen-
teraad een voorstel is aangenomen om de fasering 
nogmaals onder de loep te nemen. Wij hebben 
aangegeven dat wij grote vraagtekens zetten bij de 
tunnel, temeer daar wij vernamen dat het verkeer op 
het nu al lastige en drukke kruispunt De Weel-Keern 
sterk zal toenemen. De Ontwerp-Structuurvisie gaat 
daar in het geheel niet op in. Wij zijn er voorstander 
van om eerst het busstation te verplaatsen. Veel pro-
blemen waar de Structuurvisie een oplossing voor 
wil bieden, worden ons inziens daardoor al opgelost. 

Busbaan langs Draafsingel 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
gaf onlangs het Startdocument Zwaar Verkeer 
Binnenstad vrij voor inspraak. Het stuk bevat een 
opsomming van de vigerende beleidsnota's, waar-
onder de Structuurvisie Poort van Hoorn, die het 

egBert Ottens

Afscheid
In de afgelopen maanden hebben we afscheid moe-
ten nemen van twee markante leden, namelijk Henk 
Zantkuijl en Gré Visser.  Op de website van de 
vereniging staat een In Memoriam. Hun bijzondere 
verdiensten voor Hoorn waren groot. Henk Zantkuijl 
was een monument voor de monumentenzorg in 
Hoorn, terwijl  Gré Visser haar leven  tijdens de 
Tweede wereldoorlog op het spel zette om anderen te 
redden. Vorig jaar werd zij daarvoor geëerd met het 
ereburgerschap van onze gemeente. Ook ontvingen 
we bericht van overlijden van mevrouw Athma-
Aghina. Zij keek belangstellend uit naar Hij komt van 
Hoorn, omdat haar grootvader een grote rol speelde 
in het negentiende eeuwse leven in onze stad. We 
wensen de nabestaanden sterkte toe.

Erelidmaatschap Kerkmeijer
In de voorjaarsledenvergadering van 2012 bracht 
ik de vele verdiensten van de oprichter van onze 
vereniging Johan Christiaan Kerkmeijer onder de 
aandacht. In mijn enthousiasme dichtte ik hem abu-
sievelijk ook het erelidmaatschap van onze vereni-
ging toe. Een oplettend lid maakte mij daar prompt 
op attent en stelde voor om in deze onbegrijpelijke 
lacune te voorzien. Het bestuur heeft vergeefs gepro-
beerd een verklaring te vinden voor dit verzuim. 
Statutair was er geen barrière om een erelidmaat-
schap postuum toe te kennen. Met vrijwel algemene 
stemmen werd het bestuursvoorstel in de najaarsle-
denvergadering aangenomen. 

Dank
Afgelopen periode mocht de vereniging een aantal 
computers, lcd-schermen, laptop en server ontvan-
gen van Hydro West. Wij zijn daar buitengewoon 
mee ingenomen. De apparatuur is inmiddels aan-
gesloten en in gebruik genomen. Vanaf deze plaats 
onze bijzondere dank. 

Personele wijzigingen
Ton van Weel stopt zijn activiteiten in 
Publicatiestichting Bas Baltus. Vanaf de oprichting, 
medio 1996, vertegenwoordigde hij onze vereniging 
in de stichting. Na het vertrek van Rita Bax nam 
Ton de voorzittershamer over. Onder zijn actieve en 
inspirerende leiding werd een groot aantal boeken 
uitgegeven. Het bestuur van Oud Hoorn heeft in 
Ben Leek een bekwaam en gepassioneerd opvolger 
gevonden. Vanaf 2013 vertegenwoordigt Ben Leek 
onze vereniging in de Publicatiestichting. In de 
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kader voor het beleid vormen en een inventarisatie 
van mogelijkheden om – de overlast van – zwaar 
verkeer in de binnenstad te weren. De Structuurvisie 
is nog niet vastgesteld en bepaalde voorstellen uit de 
visie, zoals de verplaatsing van het busstation naar de 
noordzijde van het spoor, kunnen de verkeersover-
last van zwaar verkeer verminderen. Wij hebben het 
college geadviseerd om eerst met de bedrijven die op 
dit moment door voornamelijk grote vrachtwagens 
worden bevoorraad te gaan praten over de moge-
lijkheden om de overlast terug te brengen. Verder 
stelden we voor om te kiezen voor die maatregelen 
die betrekkelijk snel en eenvoudig uit te voeren zijn 
en eens in andere gemeenten te gaan kijken hoe daar 
de problemen zijn opgelost. Eén van de voorstellen 
behelst een busstrook langs de Draafsingel. Afgezien 
van de hoge kosten en andere nadelen die genoemd 
worden, beschouwt ons bestuur dit als een weinig 
gelukkig proefballonnetje. Zoals in het Voorwoord 
van dit nummer al opgemerkt is het water van de 
Draafsingel samen met de aanliggende Achter de 
Vest en Hoge Vest een rijksmonument. Daarmee is 
de Draafsingel beschermd en zullen wij ons tegen 
elke aantasting verzetten. 

Telefoniemast Engelbewaarder
Begin september jl. werd het bezwaarschrift tegen 
de plaatsing van een vijf meter hoge telefoniemast 
op de toren van de Engelbewaarderskerk, waar ook 
de Commissie Monumenten en Welstand tegen had 
geageerd, in de Hoor- en adviescommissie Bezwaar 
en Beroep besproken. De kerk is een belangrijk 
gemeentelijk monument. Tijdens de behandeling 
van het bezwaarschrift werd van de zijde van de 
gemeente gewezen op een nota die aan het col-
lege was toegezonden, maar waarvan de raad nog 
onkundig was, waarin nieuw beleid zou zijn gefor-
muleerd. Bovendien verstrekte de gemeente foutieve 
informatie over een advies van het eigen Bureau 
Erfgoed. Het Bureau Erfgoed had namelijk voorge-
steld om een mast aan de achterzijde van de kerk 
te plaatsen, wat door de vertegenwoordiger van het 
college werd ontkend en welk alternatief niet was 
onderzocht. Tot onze teleurstelling werd dit feit, dat 
pas na de vergadering kon worden geverifieerd, niet 
in het oordeel over het bezwaarschrift betrokken. 
Hoewel het advies van de commissie HAB binnen 
drie weken gegeven dient te worden, moest begin 
november worden gevraagd waar het bleef. Half 
november ontvingen we het eindelijk. De commissie 
oordeelde dat het college de verschillende belangen 
in voldoende mate had afgewogen en derhalve het 
negatieve advies van de Commissie Monumenten en 

Welstand terzijde mocht leggen. De commissie HAB 
wees op de vigerende beleidsnota uit 2002 waarin 
staat dat op of aan kerktorens geïnstalleerde anten-
nes gecamoufleerd dienen te zijn, maar verbond 
daar geen consequentie aan. Masten op de toren 
van de Engelbewaarderskerk kunnen niet zonder 
het monument nog zwaarder aan te tasten worden 
gecamoufleerd. In haar eindoordeel memoreerde de 
commissie HAB een recente uitspraak van de Raad 
van State waarin wordt gesteld dat mobiele telecom-
municatie van een zodanig economisch belang is dat 
een negatief welstandsavies daaraan ondergeschikt 
is, als alternatieven ontbreken. Tijdens de behande-
ling van het bezwaarschrift van Oud Hoorn kwam 
dit RvS-advies kort ter sprake. Wij gaven daarbij 
aan dat er geen sprake was van een overeenkomstige 
situatie omdat het in Amsterdam, waar de uitspraak 
betrekking op had, om een monumentaal woonblok 
ging. Gevolg van de voor Oud Hoorn negatieve 
uitspraak van de commissie HAB is dat alle monu-
menten voortaan vogelvrij zijn voor de machtige 
telecomcratie. 

Monumentenprijs 2012
De monumentenprijs 2012 van Vereniging Oud 
Hoorn is toegekend aan Aannemingsbedrijf Wit en 
A-Zeven Projectontwikkeling B.V voor het project De 
Distilleerderij.  In  de volksmond staan deze panden 
bekend als de Schermerpanden, omdat de 'natte' 
Schermer hier vroeger distilleerderij De Kroon en 
een azijnfabriek had. In het eerste nummer van het 
Kwartaalblad van dit jaar verscheen daarover een arti-
kel van de hand van Hans Rijswijk. Aannemingsbedrijf 
Wit is erin geslaagd om in een moeilijke ruimtelijke 
context, tussen Kleine Noord, Wester Sint Jansteeg 

en Dubbele Buurt met veel verschillende panden 
een fors winkeloppervlak te realiseren.  Dat is gelukt 
ondanks diversiteit aan maatvoeringen, invullingsmo-
gelijkheden en een beperkt oppervlak. Daarbij zijn  
ook de monumentale elementen waar mogelijk intact 
gebleven en gerestaureerd. Met recht ging de monu-
mentenprijs naar dit project.  

De gebroeders Nic 

en John Wit van 

Aannemingsbedrijf Wit 

uit Wogum met hun 

echtgenotes, aan wie 

de monumentenprijs 

2012 werd uitgereikt
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dOctOr tHeOdOrus veLius (1572- 1630)
Hoorns arts, regent en chroniqueur

piet BOOn en marit veerman-BOOn

April volgend jaar verschijnt in de Hoornse 
biografische reeks een boek over Velius. 
Dirck (Theodorus) Volckertsz. Seylmaecker (Velius) 
is vooral bekend geworden als de auteur van de 
Chronijck van Hoorn. Hierin beschrijft hij in de 
moedertaal met grote nauwgezetheid de opkomst 
en de ontwikkeling van zijn geboortestad. Het 
unieke in zijn aanpak was, dat hij zich zoveel 
mogelijk baseerde op primaire bronnen, die hij 
voor de geloofwaardigheid van zijn verhaal ook 
regelmatig citeert. Daarmee 'bewandelde ik een 
weg, die nog niet eerder werd begaan', zegt hij in 
zijn voorrede van de editie van 1617. 

Hij verrichtte dus pionierswerk. Voor alles was 
hij arts, maar uit liefde voor zijn stad en uit zijn 
aangeboren nieuwsgierigheid naar haar verleden 
gebruikte Velius zijn spaarzame vrije tijd, naast zijn 
andere publieke functies en zijn zorgen als vader 
van zes kinderen, voor zijn historische werk. Vooral 
zijn beschrijving van de Opstand (1568-1648) is 
een belangrijke bron van informatie geworden voor 
het historisch onderzoek naar die periode.
Velius' leven viel voor een groot deel samen met de 
Opstand. In deze periode werd het huidige Nederland 
gesmeed door Willem van Oranje, zijn zonen 
Maurits en Frederik Hendrik, de landsadvocaat van 
Holland Johan van Oldenbarnevelt en de regenten 
in de gewestelijke staten en steden. Hoorn was een 

van de eerste steden die, zij het aarzelend, de kant 
van prins Willem van Oranje koos. Dat was in 1572, 
het geboortejaar van Velius. Vanaf zijn zesde jaar 
doorliep hij de in 1575 opgerichte Latijnse school 
in Hoorn. Daarna liet vader Volckert Maertsz., die 
het beroep van zeilmaker uitoefende  – vandaar zijn 
achternaam – zijn zoon in 1585 op advies van de 
rector naar de Latijnse school in Leiden gaan, om 
bij rector Nicolaus Stochius in de twee kopklassen 
(de secunda en prima) zijn gymnasiale studie af 
te ronden. Daarop volgde Velius de tweejarige 
letterenstudie aan de jonge universiteit van Leiden 
en koos hij vervolgens voor de geneeskundestudie 
bij de befaamde professoren Gerardus Bontius, 
Johannes Heurnius en Petrus Pavius. In die tijd 
verlatijnste hij zijn vaders achternaam tot Velius 
(Lat. velum = zeil), zoals toen gebruikelijk was 
in humanistische kringen. In 1593 ondernam hij 
zijn academische reis naar Italië. Daar studeerde 
en promoveerde hij aan de universiteit van Padua, 
de favoriete promotieplaats van Hoornse studenten 
in die tijd. Na een jaar keerde hij terug in Hoorn, 
waar hij zich naast de stadsgeneesheren Pieter 
Coster en Pieter Hogerbeets sr. bekwaamde in de 
artsenpraktijk.
Vanaf 1600 speelde Velius een vooraanstaande rol in 
de Hoornse samenleving als arts en stadsgeneesheer, 
scholarch (curator) van de Latijnse school, regent (lid 
van de vroedschap) en weesmeester. Ook begaf hij 
zich met zijn vrienden actief in het Hoornse culturele 
milieu. Rond 1600 moet Velius de doopsgezinde 
beweging, waartoe zijn vader behoorde, vaarwel 
hebben gezegd, want vanaf die tijd liet hij de 
kinderen uit zijn tweede huwelijk de kinderdoop 
in de gereformeerde kerk ondergaan. Zoals bekend 
is de volwassenendoop een kernpunt bij de 
doopsgezinden. In de 'publieke' kerk koos hij voor 
de vrijzinnige variant. Tijdens de bestandstwisten 
lag zijn sympathie duidelijk bij de remonstranten. 
Hij verfoeide de intolerante houding van de 
contraremonstrantse predikanten en ouderlingen 
tegenover hun rekkelijke collega's, omdat daarmee 
de vrede en eendracht geweld werd aangedaan en 
de orde in de samenleving werd verstoord.In zijn 
Kroniek probeerde Velius onbevooroordeeld tot 
een zo goed mogelijke reconstructie van Hoorns 
verleden te komen. Die objectieve houding kon hij 
echter niet altijd volhouden. Heel duidelijk is dat, 
wanneer Maurits in 1618 zijn staatsgreep pleegt, de 
'wetsverzetting', en zijn belangrijkste opponenten 
Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en de uit Hoorn 
afkomstige Rombout Hogerbeets laat arresteren 
en gevangenzetten. In Utrecht en Holland en 
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daarbuiten vervangt  hij de staats- en remonstrants 
gezinde regenten door zijn contraremonstrantse 
aanhangers. Voor het overwegend remonstrants 
gezinde Hoorn verschijnt hij met een forse 
legermacht, om, eenmaal binnengelaten, twaalf van 
de twintig leden van de vroedschap te ontslaan, 
onder wie Velius en zijn zwager Jan Martsz. Merens, 
de felste tegenstander van Maurits in Hoorn. Als 
ooggetuige en medespeler doet Velius levendig 
verslag van deze gebeurtenissen in zijn Kroniek. Hij 
steekt als kenner van de privileges van de stad zijn 
verontwaardiging over de zijns inziens illegale gang 
van zaken niet onder stoelen of banken.
Dat geldt ook voor de maatregelen op kerkelijk 
gebied die volgden op Maurits' staatsgreep. Met 
zijn steun grepen de contraremonstranten de 
macht in de publieke gereformeerde kerk. De vier 
rekkelijke predikanten werden ontslagen en door 
contraremonstrantse 'dienaren van Gods woord'  
vervangen. Wanneer de remonstrantse predikant 
Dominicus Sapma, een van de gedaagden op de 
Dordtse synode,  uit de stad wordt gezet, breekt een 
oproer uit. Het wordt met grof geweld neergeslagen 
door de nieuwe machthebbers onder aanvoering 
van burgemeester Olphert Barentsz., voor wie 
Velius geen goed woord over heeft. Na de coup 
begint de scherpe vervolging van de remonstranten 
en mensen van andere gezindten. Hoewel Velius uit 
de vroedschap wordt verwijderd, handhaaft men 
hem in zijn drie andere functies. Die heeft hij tot 
aan zijn dood, blijkbaar tot ieders tevredenheid, 
uitgeoefend. We weten dankzij Velius veel over 
Hoorn in zijn tijd en de eeuwen daarvoor. Maar 
wat weten we over hemzelf? Hij die zo'n markante, 
maar rustige en integere rol in zijn stad vervulde. 
Op zoek naar documenten van Velius zelf, eventuele 
brieven, dagboeken, laat de geschiedenis ons in de 
steek. Vond hij, die zo nauwgezet de geschiedenis 
van zijn stad boekstaafde, zichzelf minder van 
belang? Of is zijn archief tijdens verervingen na zijn 
dood verloren gegaan? We mogen ervan uitgaan 
dat Velius, zoals velen in zijn tijd, met collega's 
en vrienden correspondeerde. Eén brief is er van 
hem gevonden. Gelukkig hebben we zijn Kroniek 
en zijn Westfrisia, het lofdicht op West-Friesland, 
nog als belangrijke egodocumenten. Die stellen ons 
met zijn commentaar op bepaalde ontwikkelingen 
en personen in staat dieper in zijn denkwereld 
door te dringen. Aan de hand van documenten 
van tijdgenoten en andere, latere publicaties kon 
een boeiend portret worden geschetst van deze 
bijzondere man die leefde in een voor stad en 
staat bijzondere en hectische periode. Als student 

in Leiden en Padua, als arts 
en stadsgeneesheer tijdens de 
pestepidemieën, terwijl zijn 
collega's sterven, als scholarch 
bij zijn kruistocht voor goed 
onderwijs, als weesmeester 
bij het beheer van de hem 
toevertrouwde boedels van 
de minderjarige wezen, als 
man die via de vroedschap 
tot de Hoornse regentenkring 
toetreedt en zo bij moeilijke 
politieke afwegingen tijdens 
de bestandstwisten wordt 
betrokken, als literator, tijdgenoot en vriend van 
Vondel en andere kunstenaars en geleerden in en 
buiten Hoorn, als weduwnaar en vader. Maar vooral 
als de beschouwer van de kleine wereldstad in de 
roerigste jaren van de zestiende en zeventiende 
eeuw. 

Bestellen
Theodorus Velius, Hoorns geneesheer, regent 
en chroniqueur, geschreven door Piet Boon en 
Marit Veerman-Boon, verschijnt als deel 3 in de 
Biografische Reeks Hoorn uitgegeven door de 
Publicatie Stichting Bas Baltus en telt plm. 250 blz. 
De winkelprijs bedraagt € 24,95. Het is te koop 
bij de Hoornse boekhandels en de Vereniging 
Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22. (dinsdag en 
donderdag van 10 tot 16 uur en zaterdag van 10 
tot 14 uur). 

Korting bij voorintekening
De winkelprijs is € 24,95. Bestelt u het boek 
evenwel vóór 31 januari 2013, dan ontvangt u een 
korting en bedraagt de prijs € 19,95. In dat geval 
vermelden wij uw naam en woonplaats achterin 
het boek. 
Bestellen via de website van de Vereniging Oud 
Hoorn (www.oudhoorn.nl). Wij verzoeken u 
vriendelijk om het formulier volledig in te vullen. 
Telefonisch bestellen bij Oud Hoorn: 0229-273570. 
De datum van betaling via het rekeningnummer 
geldt voor de korting. 
Betalen via rekeningnummer 3297.02.726 t.n.v. 
Publicatiestichting Bas Baltus o.v.v. boek Velius. Wilt 
u het boek per post ontvangen, dan maakt u het 
bedrag over van € 24,95 (incl.€ 5,- verzendkosten).   
De presentatie vindt plaats op 19 april 2013. Vanaf 
zaterdag 20 april kunt u bestelde exemplaren 
afhalen bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22 te 
Hoorn. 
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Opa Kramer
De foto van Jan Tuinman in uw rubriek 'Lezers 
schrijven' in 'Oud Hoorn' 2012/2 sprak mij zeer 
aan en misschien is het wel aardig om te vertellen 
waarom. 
Dat betreft dan opa Kramer. Bekend als Hein 
Kramer en, inderdaad, Hein de Piwiet was hij 
een collega van mijn vader Joop Houter, eveneens 
gemeentearbeider. Het speelde omstreeks het begin 
van de oorlog of net daarvóór en opa Hein viste niet 
meer op het IJsselmeer.
Wel had hij een roeiboot in de Karperkuil met aan 
de achterzijde een grote vaste totebel er aan die hij 
met een slinger moest bedienen. Daarmee ving hij 
'snoekvisjes' die hij verkocht aan hengelaars. Zelf 
was hij ook een fanatieke hengelaar. Hij had een 
vaste vismaat: Dirk Timmerman, een glazenwasser 
die op het Grote Oost woonde en met wie hij altijd 
samen viste. Ze hadden een roeibootje liggen in De 
Hulk bij het café van Jan Naber en gingen daarmee 
elke zondag vissen, meestal snoeken, langs de 
Jaagweg of andere plaatsen daar in de buurt. Op 
voorspraak van m'n vader mocht ik als jochie van 
zo'n 10 à 11 jaar een periode met ze mee. Wat mij 
van hem is bijgebleven was, dat als hij tuk kreeg 
van een snoek, de hengel neerlegde en de snoek 
z'n gang liet gaan. Dan ging hij op z'n gemak een 
sjekkie draaien en zong dan altijd: pô pô pô pô pô 
pô pô pô pô op het couplet van het liedje 'Sarina, 
het kind uit de dessa' en dat in een hoog tempo. 
Was dat klaar dan stak hij de sigaret aan, sloeg 
aan en dat was meestal raak. De snoeken gingen 
mee naar huis en werden daar ingelegd in het zuur 
na behandeld te zijn door z'n vrouw, gebakken 
denk ik. Hij was geen grote prater maar een heel 
vriendelijke man. Voor mij een mooie periode. 

Met vriendelijke groeten,
P. Houter, Heiloo.

Kerkmeijer in Schellinkhout
Naar aanleiding van de presentatie van de biografie 
van Johan Christiaan Kerkmeijer namen Arie en 
Ria Oud uit Schellinkhout contact met Oud Hoorn 
op. Zij bezitten een bijzonder fraaie tekening van 
Kerkmeijer uit 1921, voorstellende de kerk van 
Schellinkhout.  
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Op de bovenste foto, zo'n tachtig 
jaar geleden gemaakt, ziet u een 
bioscooptheater, staande op de 
hoek van het Groote Noord en 
de Roode Steen. Het bord aan de 
gevel geeft aan, dat er binnen bij 
vertoning sprake is van een dra-
ma. In de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw heette deze bioscoop 

het Winstontheater. Ik heb er 
toen weleens films bekeken. Er 
was ook nog een klein balcon 
boven de benedenzaal. Alles 
zoals het hoort met rood pluche 
bekleed. De [nood]deuren in de 
zijgevel werden ook als uitgang 
gebruikt. Zo'n 25 jaar geleden 
brak er tijdens een voorstelling 

brand uit en kon men door deze 
deuren snel het pand verlaten! 
De oorzaak van de brand heeft 
men nooit kunnen achterhalen. 
Op dezelfde plek werd het pand 
op de onderste foto gebouwd. 
Beneden horeca en erboven ap-
partementen. Een ontwerp van 
architect Rietvink. 
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