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Op het omslag een beeld van
het Visserseiland aan het
einde van de vorige eeuw,
geschilderd door
A. Brouwer, met de
houtzaagmolens 'De Rob '
en 'De Halm ' van defirma
Zijp . In de 17de eeuw waren
voor de bloeiende
scheepsbouw zeker elf
houtzagerijen in bedrijf. Dit
aantal liep in de 18de eeuw
terug tot zes. De firma Zijp
is het enige bedrijf uit die
tijd, dat zich tot nu toe heeft
gehandhaafd (WFM).
Links: Veel winkels aan het
Grote Noord zijn ontstaan
uit ambachtelijke bedrijven.
Op deze foto uit het einde
van de vorige eeuw zien we
de tabakskerverij en
koffiebranderij 'De Bonte
Hond' en de koper- en
blikslagerij van Miezenbeek
(AWG).

Op 24 maart 1508 moesten de Hoornse burger
Cornelijs en zijn vrouw Katrijn voor het gerecht
verschijnen. Er was geconstateerd dat in hun huis
'moerwarp gesponnen ende geweven is ende
voerwollen commen gescoren is' . Dat wil zeggen
dat zij lakense stoffen van inferieure kwaliteit
maakten. Cornelijs en Katrijn werden door schout
en schepenen veroordeeld tot tien jaar verbanning
uit de stad en een boete die moest worden voldaan
in de levering van 20.000 stenen en tien maten kalk
voor de stadsmuur. Dat was een ongelooflijk zware
straf. Fabrikanten mogen tegenwoordig klagen
over de vele regels waaraan zij zich moeten houden ,
al in de middeleeuwen was het niet anders.
Ambachtslieden waren gebonden aan een
eindeloze reeks voorschriften en verboden , die
door het stadsbestuur waren uitgevaardigd. Het
lijken wel pogingen van een schoolmeester om in
een lastige klas de orde te bewaren . En dat beeld
klopt ook wel enigszins .

Wat Cornelijs en zijn vrouw hadden gedaan , werd
beschouwd als 'een groote misdaad waardoor de
neringe van de draperien soude te niet gaan' . De
lakennijverheid - en dat gold voor alle nijverheid was in het laat-middeleeuwse Hoorn gebonden aan
allerlei regels. En er werd nauwlettend op
toegezien dat die niet werden overtreden . Niemand
kon zomaar op eigen houtje een timmerwerkplaats
opzetten of zich vestigen als schoenmaker.
Al die regels waren gaandeweg nodig geworden. Ze
bestonden nog niet toen de Hoornse boeren en
vissers in 1356 stadsburgers werden . Maar
sindsdien waren die boeren en vissers hun
activiteiten gaan uitbreiden. Met handel of het
bewerken van hun eigen of ingevoerde
grondstoffen. Aan het eind van de vijftiende eeuw
combineerde Pieter Jansz veeteelt met handel en
een lakenververij . Jan Comen Claesz had het
helemaal voor elkaar. Hij was boer en veehandelaar,
maar daarbij ook nog 'drapenier' . Hij importeerde

Rechts de
scheepstimmerwerf van de
VO.C., getekend door
C. Pronk in 1727. De
enorme werf had zijn
terreinen aan de Kielhaven,
tussen de Binnen- en
Buitenluiendijk (WFM) .
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Linksboven een penning
van het Hoornse
kuipersgilde. De bierhandel
en de haringvisserij leverden
voor deze bedrijfstak veel
werk op. Volgens een
verordening uit 1544
moesten de biertonnen door
de 'ijckmeester' op de juiste
inhoudsmaat worden
gecontroleerd en van .een
brandmerk worden
voorzien. In de vorige eeuw
werd het beroep nog druk
beoefend, maar de kuipers
leverden toen voornamelijk
aan het boerenbedrijf
(WFM).

Daarnaast de gevelsteen van
het pakhuis Bierkade 2. Er
zijn twee bierstekers op
afgebeeld, die een vat bier
vervoeren (AWG).
Daaronder een beeld van de
bedrijvigheid aan de
Bierkade in 1879,
geschilderd door Cornelis
Springer. Aanvankelijk
importeerde Hoorn zijn
bier. Na 1500 kwam de
bierproduktie in de stad op
gang (Part. collectie) .

wol en vlas en liet die voor een deel bewerken door
begijnen en de zusters van het Ceciliaklooster.
Maar hij had ook een eigen werkplaats waar
wevers, bleeksters, kamsters en nopsters het vlas en
de wol verwerkten tot linnen en lakense stoffen. De
eindprodukten verhandelde koopman Claesz dan
weer. Zijn afzetgebied reikte van Texel tot
Brouwershaven en in het oosten tot diep in het
Duitse Westfalen.

Gilden
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Naarmate de stad groeide, gingen veel burgers zich
specialiseren in een bepaald ambacht. Per
beroepsgroep organiseerden zij zich in
belangenverenigingen, die gilden werden genoemd.
Deze gilden werden krachtige organisaties die
samen met of desnoods tegen het stadsbestuur in ,
de eigen leden beschermden tegen concurrentie en
beunhazerij. In de gildereglementen werden onder

meer de prijzen vastgesteld en de arbeidsomstandigheden geregeld. Zelfs werd vastgelegd
hoeveel knechts een gildemeester in dienst mocht
hebben. Wie een beroep als dat van
scheepstimmerman, kuiper of goudsmid wilde gaan
uitoefenen, was verplicht zich aan te sluiten bij het
betreffende gilde. Hij moest eerst op eigen kosten
een gedegen opleiding volgen bij een meester. Na
zijn leertijd mocht hij een meesterproef afleggen.
Pas dan kon hij, tegen betaling van een entreegeld ,
lid worden van het gilde en een eigen bedrijf
beginnen.
Het was dus niet gemakkelijk lid van een gilde te
worden, maar het was de moeite en de kosten zeker
' waard. Een gildelid was verzekerd van voldoende
werk en inkomsten en zelfs van een verzorgde oude
dag. In geval van ziekte kon hij rekenen op steun
van het gilde en kwam een gildelid te overlijden ,
dan werden zijn vrouw en kinderen door het gilde
geholpen en ondersteund.

Rechts kuiper Bossert in zijn
bedrijf aan de Vale Hen, aan
het werk met de naar hem
genoemde schaaf (Coli.
WF.H. Rabat).
Daarnaast: De schaaf was
het symbool van het Sint
Josephs-gilde der
timmerlieden. Wanneer een
lid van het gilde overleed,
werd hij plechtig door zijn
broeders begraven. Dit
zilveren schild diende als
versiering van de lijkbaar
(WFM).

J.C. Kerkmeijer maakte
eind vorige eeuw deze
aquarel van de molen 'De
Halm '. Deze molen stond
oorspronkelijk in Wognum,
maar werd in 1887 door de
firma Zijp naar het
Visserseiland overgebracht
en verbouwd tot
houtzaagmolen (WFM).

Ook het sociale en religieuze leven deelden de
gildebroeders met elkaar. Zij verzamelden zich
rond hun eigen altaar in de kerk om missen bij te
wonen voor overleden broeders . En ieder jaar werd
een groot feest aangericht om de naamdag te vieren
van de patroonheilige van het gilde.

Ververs en vollers
In de vijftiende eeuw vonden heel wat Hoornse
handen werk in de lakennijverheid. Het verwerken
van schapewol tot kleurige , wollen stoffen was een
arbeidsintensief en ook een zwaar en smerig werk .
Drie gilden waren betrokken bij het
produktieproces: het SintVitus- of
lakenkopersgilde, het linnen- en lakenweversgilde
en het snijders- en droogscheerdersgilde. Het
meeste en het minst betaalde werk werd echter
gedaan door mensen die niet waren aangesloten bij
een gilde , waaronder veel vrouwen.

De drapeniers , waarvan Jan Comen Claesz er één
was , kochten de ruwe wol , besteedden de
verwerking uit en verhandelden het eindprodukt.
Ze kochten meestal Schotse en Spaanse wol , die
van mindere kwaliteit was dan de Engelse wol.
Steden als Leiden en Haarlem , waar alleen Engelse
wol werd gebruikt , waren dan ook geduchte
concurrenten. Daarom werd in 1508, in overleg met
het stadsbestuur, overeengekomen dat voortaan
een deel Engelse wol in het Hoornse laken moest
worden verwerkt.Tevens werd toen voorgeschreven
dat de drapeniers niet zelf, 'noch hoir huysgesin', de
wol mochten scheren, wassen , kammen, spinnen,
weven , vollen of verven. Deze werkzaamheden
moesten worden uitbesteed. Om de burgers niet
het brood uit de mond te stoten , mocht niet meer
dan een derde deel van het werk worden gedaan
door kloosterlingen.
Het verven van de wol , in Hoorn meestal zwart of
rood , was een secuur werkje , want de kleur van het
laken bepaalde in belangrijke mate de kwaliteit.
Vooral de samenstelling van het rode verfbad ,
waarvoor meekrap werd gebruikt als grondstof,
vereiste groot vakmanschap. In 1532 werd zelfs
bepaald dat de ververs eerst een staaltje moesten
laten zien aan de stadskeurmeester, de waardein.
Verreweg het smerigste werk was het 'vollen'. Deze
behandeling diende om het laken mooi viltig te
maken. Grote kuipen werden daartoe gevuld met
een mengsel van urine , aluinaarde en as. De hele
dag stampten de vollers spiernaakt in de kuipen
rond om met hun voeten de lakens te kneden.
Vervolgens moesten de lakens met schoon water
worden gespoeld . Dat gebeurde op de steigers die
het verst van de stad waren gelegen, want men
wilde van die stinkboel zo weinig mogelijk last
hebben . De vollers verdienden met hun zware werk
zo'n karig loon , dat velen 's zomers op het land een
centje gingen bijverdienen. Maar dan hoefden ze
's winters niet aan te kloppen bij de bedeling. Het is
dan ook begrijpelijk dat de vollers bij het
accijnsoproer in 1470 voorop liepen.

De Ramen
Na het vollen en wassen werden de lakens
gedroogd. Om te voorkomen dat ze teveel zouden
krimpen, werden ze opgespannen op houten
stellages, die ramen werden genoemd. Die stonden
op de Ramen , destijds een ommuurd terrein dat
toegankelijk was via een poort die 's avonds op slot
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Linksboven een
gebrandschilderd raam met
een beeld van de werf van
Pieter Vaalhen, waar een
schip op stapel staat. De
scheepstimmerlieden waren
in de 17de eeuw in een eigen
gilde verenigd en behoorden
tot de best betaalde
ambachtslieden (WFM).
Daarnaast de scheepswerf
van Kaat aan de
Binnenluiendijk rond de
eeuwwisseling. Het in die
tijd nog levendige
vrachtvervoer per tjalk
leverde aan onderhoud en
reparatie nog genoeg werk
op (AWG).
Links: De houtzagerijen,
zoals deze aan het Weeltje,
betrokken van oudsher het
hout uit Noorwegen en het
Baltische gebied. Met
zware, rechthoekige
Katschepen werd het
aangevoerd. Het werd dan,
zoals op de voorgrond is te
zien, geruime tijd
'gewaterd'. Rechts is de
sleephelling te zien,
waarover het hout uit het
water werd getrokken
(AWG).

ging. Ondanks de strenge voorschriften waren er
altijd wel lieden die van elders ingevoerde lakens
nog eens spoelden en een flink eind oprekten. Met
als gevolg dat later een klant na een regenbuitje tot
de ontdekking kwam dat zijn dure lakense pak
centimeters was gekrompen. Bovendien was er de
kans dat een woedende delegatie uit bijvoorbeeld
Leiden of Haarlem zijn beklag kwam doen bij het
stadsbestuur. Daarom mochten op de ramen alleen
lakens worden gedroogd , die in Hoorn waren
geweven. Een enkele keer werd daarop een
uitzondering gemaakt , bijvoorbeeld wanneer de
lakens per ongeluk nat waren geworden, zoals bij
'schipbreck of ijsbreck'. Maar ook dan mochten ze
alleen worden gedroogd en niet opgerekt.
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Wanneer de lakens waren gedroogd, werden ze nog
eenmaal nagelopen op ongerechtigheden en dan
door de waardein gekeurd. Bevond hij alles in orde,
dan werd aan het laken een loodje met het

stadszegel gehangen en mocht het verkocht worden .
Aan het einde van de vijftiende eeuw raakte de
lakennijverheid in verval. Het stadsbestuur bleef
echter hopen dat 'by tyden van pays ende vrede die
neringe by Goits gracie beteren en vermeerderen
sal'. Daarom mochten de ramen niet gebruikt
worden om er gelooide vellen op te drogen , want
onder zo'n zware vracht zouden ze zeker bezwijken.
Ook was het verboden beesten te laten grazen op
het terrein. Maar de hoop bleek ijdel. In 1598
werden de ramen afgebroken en werd het terrein
veranderd in een 'fraije straet'.

. Brouwerijen
Wie het in 1525 aandurfde in Hoorn een brouwerij
op te zetten , kon van de stad een lening krijgen van
honderd gulden. Want de produktie van bier werd
door het stadsbestuur zoveel mogelijk
gestimuleerd. Volgens de overlevering werd de

Rechts: Deze sfeervolle foto
van het Visserseiland dateert
van kort voor 1904. In dat
jaar brandde de molen 'De
Halm ', links, af. De rechter
molen stond aanvankelijk
aan het Weeltje, met de
naam 'De Hoop '. Onder de
naam 'De Rob ' heeft deze
molen bij de firma Zijp nog
tot 1924 dienst gedaan . Pas
toen deed de stoommachine
in dit bedrijf zijn intrede
(AWG).

Op deze foto uit het einde
van de vorige eeuw poseren
werklieden van de firma
Zijp voor een wagen met een
partij gezaagd hout. Er gold
in het brandgevaarlijke
bedrijf kennelijk geen
rookverbod (AWG).

groei van Hoorn ingeluid door de vestiging van drie
Hamburgse brouwers in het jaar 1316. Zeker is , dat
de stad Hamburg in die tijd honderden brouwerijen
telde , die enorme hoeveelheden bier naar Holland
exporteerden. Dit tot groot ongenoegen van graaf
Willem Il. Door een hoge accijns op bier 'uten
Oostlande' te heffen , wilde hij de inheemse
bierproduktie stimuleren. Op het gruit, dat het bier
zijn pittige smaak gaf, kon hij immers 'gruitrecht'
heffen , een vorm van belasting.
Toen Hoorn in 1356 stadsrechten kreeg, ging het
stadsbestuur een soortgelijke politiek voeren. Het
verbruik van in de stad gebrouwen bier werd
bevorderd om meer belastinginkomsten te krijgen .
En er werd heel wat bier getapt in die dagen , want
voordat koffie en thee aan het eind van de
zeventiende eeuw ingeburgerd raakten , was het
licht-alcoholische bier de volksdrank bij uitstek .
In 1391 werd bepaald dat voortaan alleen nog bier
mocht worden getapt of verkocht , dat in de stad was

gebrouwen of van overzee was aangevoerd . Deze
maatregel was vooral gericht tegen de invoer van
bier uit Delft en Gouda , waar grote brouwerijen
waren opgezet , die Holland overspoelden met bier
van uitstekende kwaliteit.
De gehoopte opleving van de Hoornse
bierbrouwerij bleef echter uit. Daarom besloot het
stadsbestuur in 1470 in arren moede zelf maar een
'brouwery op te stellen'. De stad zat 'sonder
neeringe of te innekomen' en had veel geld nodig
om aan de verplichtingen tegenover de landsheer te
voldoen en vestingwerken aan te leggen. Mede
door het verstrekken van leningen aan startende
brouwers , kwam er wat leven in de Hoornse
brouwerij . Van invloed daarop waren waarschijnlijk
ook de maatregelen die de landsheer, Karel V, nam
tegen de concurrentie van de niet-belastingplichtige
plattelanders. Met de 'order op de buitennering'
werd het in 1531 verboden buiten de steden
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Linksboven een gevelsteen
m et het jaartal 1533 van het
bedrijf 'In de Koppedraier'.
Er is een draaibank op
afgebeeld, die m et de voet
wordt aangedreven. Hier
werden. de houten
'kaaskoppen ' gedraaid,
waarmee de ronde kaasjes
werden gemaakt (WFM).
Daarnaast: H et
kaasmakersbedrijf bleef
eeuwen.lang vrijwel
onveranderd. D eze fo to
toont de traditionele
Westfriese kaasbereiding in.
het bedrijf van. Gerrit Vlaar
in. Benningbroek (AWG).
Links de molen. 'De gouden
koren.aar' aan het Keem .
Deze koren.molen is in 1950
afgebrand (AWG).
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weverijen , leerlooierijen , timmer- en
metselbedrijven en brouwerijen te vestigen.
In Hoorn herinneren de straatnamen
Brouwerij steeg en Bottelsteeg aan het
brouwersbedrijf. Van enkele grote brouwerijen zijn
nog sporen te vinden . Bij de bouw van nieuwe
huizen in de Peperstraat zijn de bierkelders van de
brouwerij De Pauw tevoorschijn gekomen. En
onder het pand Italiaanse Zeedijk 40 moeten nog
bierkelders liggen van de brouwerij Het Wapen van
West-Friesland. In 1785 kocht het vroedschapslid
P.C. Boon dit bedrijf, alsmede de brouwerij De
Roode Hant op het Baatland. Het bleek geen
verstandige koop , want Boon ging eraan failliet.
Allard Merens nam de brouwerijen over, maar veel
vreugde beleefde ook hij er niet aan. In 1804 moest
hij vermindering van belasting vragen , omdat een
van de bedrijven stil lag en een aantal pakhuizen op
instorten stond . Toch hield Merens vol. Zijn
dochter Cornelia, die het bedrijf na zijn dood

voortzette , stelde al haar hoop op haar neefAllard
die in Haarlem en daarna in Duitsland een
opleiding in het brouwersvak volgde. Maar toen
Allard in 1876 de zaak eens kwam bekijken , besloot
hij toch maar van opvolging af te zien. Cornelia
overleed in 1881 en de erfgenamen verkochten de
hele boedel voor afbraak.
In 1956 leek plotseling de Hoornse biertraditie te
herleven met het als exclusief Hoorns bier
aangeprezen Unicorn-bier. Bij nader inzien bleek
dit bier afkomstig te zijn van de Amstelfabrieken
die het 600-jarig bestaan van de stad aangrepen
voor een reclamestuntje.

Een igelijk na wens
In de jaren rond 1600 ging het in Hoorn 'den
winkelier en den ambagtsman even voordelig, en
een igelijk na wens'. Handel en scheepvaart
beleefden gouden tijden en dat bracht werk aan de

Rechts een detail van de
plattegrond van A . Doesjan
uit 1794 met de touwbaan
aan de Draafsingel (WFM).
Daarnaast het personeel van
de touwbaan aan de
Draafsingel omstreeks 1920.
De mannen laten zien hoe ze
draden maken uit de bossen
sisal om hun middel (Col!.
K. Korpershoek, Andijk).

1
l

In 1777 werd de
Vaderlandsche
Maatschappij opgericht.
Het bekendste bedrijf van
deze maatschappij was de
Schilder-, Druk- en
B ehangselfabriek. Dit
stadsgezicht is een ontwerp
voor een wandvullen.d
behang dat met de hand
werd geschilderd (WFM) .

winkel in de meest uiteenlopende takken van
nijverheid . In de scheepsbouw ging het beter.dan
ooit te voren, vooral dank zij het door Liorne
ontwikkelde fluitschip. Van deze reusachtige
driemasters werden er tussen 1595 en 1603 maar
liefst 80 gebouwd. Er waren jaren dat er 15 à 20
koopvaardijschepen tegelijk op stapel stonden en er
aan scheepstimmerlieden zo'n gebrek was , dat 'hun
dagloonen tot twee gulden daags kwamen te
steigeren'. Maar niet alleen op de scheepswerven
was volop bedrijvigheid. Ook toeleverende
bedrijven zoals kuipers , smeden en touwslagers
profiteerden van de bloei van de koopvaardij.
Buiten de stad lagen de lijnbanen , waar touw werd
geslagen. Op de plaats van de huidige
J.P. Coenstraat heeft een overdekte lijnbaan
gelegen van zo'n 400 meter lengte . Behalve de
belangrijkste grondstof hennep , werden daarbij
ook vlas en sisal gebruikt. Bundels van deze planten
werden eerst gehekeld, dat wil zeggen met lange

halen over een met pennen bezette tafel geslagen
om de vezels los te maken. Vervolgens bonden de
lijndraaiers ieder een bundel van dit materiaal om
hun middel en bevestigden een uiteinde aan een
groot wiel. Langzaam achteruit lopend voegden de
mannen plukje voor plukje het materiaal toe ,
terwijl een jongen het wiel draaide om de vezels in
elkaar te draaien . De jongen kon zich bij dit
eentonige werk troosten met de gedachte dat
Michiel de Ruyter ook zo was begonnen. De enkele
draden werden daarna 'tegen zons in' ineengedraaid
tot touwen van de gewenste dikte . Om ze
vochtwerend te maken , werden de touwen tenslotte
behandeld met teer of een bad in de taanderij.
Evenals de toeleverende bedrijven , waren ook de
verwerkende bedrijven , zoals zoutziederijen en
traankokerijen , soms geheel afhankelijk van de
scheepvaart. Voor de zoutziederijen viel dat nog wel
mee , want zout was zo'n onmisbaar produkt dat het
desnoods van heel ver werd gehaald. Uit de baai
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Bovenaan de pagina drie
zilveren schilden van het
bakkersgilde. Links staat
een roggebroodbakker met
blote voeten in een trog deeg
te kneden, in het midden de
oven en rechts een
wittebroodbakker achter
een tafel m et brood (WFM).
Daaronder het interieur van
de Hoorns e broodfabriek
aan de Gedempte
Turfhaven. De N. V. de
Vereenigde Broodfabrieken
te Hoorn werd in 1918
opgericht. De fabricage van
voedings- en genotmiddelen
was, met 184 man in dienst,
in 1930 de grootste
industrietak in Hoorn .
Produkten waren brood en
banket, sigaren, tabak,
likeur, bonbons en
vleeswaren. Verscheidene
bedrijven bestaan nog. De
broodfabriek werd in 1979
opgeheven (Part. coli.).

158

van Bourgneuf in Frankrijk , uit Portugal of, toen
dat door de oorlog met Spanje moeilijk werd ,
helemaal uit Zuid-Amerika. Het zuiveren van zout
moest kunnen doorgaan. Maar de traankokerijen
lagen stil wanneer er geen walvisspek werd
aangevoerd en dat gebeurde soms jaren achtereen
niet. Dat had ook zijn weerslag op de
zeepziederijen, die afhankelijk waren van de
aanvoer van traan . De eigenares van de zeepziederij
De Twee Bomen aan het Grote Noord klaagde in
1763 dat haar 'traficq hoe lang hoe meer te gronde'
ging.
Zo verging het ook verscheidene houtzagerijen
toen de koopvaardij steeds meer terrein moest
prijsgeven door concurrentie, oorlogen , de
verzanding van de haven en tal van andere factoren.
In 1630 telde Hoorn nog elf houtzagerijen , honderd
jaar later nog maar zes. De meeste houtzagerijen
waren gevestigd op het Visserseiland. De
houtzaagmolen De Hoop aan hetWeeltje werd in

1887 afgebroken en als De Rob op het Visserseiland
weer opgebouwd. Een tweede molen, De Halm ,
werd uit Wognum naar Hoorn overgebracht en
kwam in gebruik bij het nog steeds bestaande
bedrijf Zijp.

Ter liefde van 't algemeen
De merkwaardige loopbaan van Pieter Blauw
(1744-1808) is tekenend voor de tijd waarin hij
leefde. Blauw was eigenlijk schipper van beroep ,
maar daar was tegen het einde van de achttiende
eeuw steeds minder werk voor. Gelukkig kon
Blauw ook prachtig schepen tekenen . Met die
' vaardigheid kon hij aan de slag als ontwerper van
behangsels bij de Vaderlandsche Maatschappij. De
Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en
Koophandel ter Liefde van 'tAlgemeen was in 1777
opgericht op initiatief van de doopsgezinde
predikant en koopman Cornelis Ris , in een poging

Hierboven een lokaal van de
horlogemakersvakschool
'Cornelis Verhagen ' (AWG).
Daarnaast een zilveren
miniatuurmolentje,
omstreeks 1900 vervaardigd
door de Hoornse zilversmid
J. Verhoogt. De goud- en
zilversmederij had toen al
een roemrijke geschiedenis
van drie eeuwen achter de
rug. Thuiswerkers hadden
tot in de jaren vijftig van
onze eeuw een belangrijk
aandeel in deze nijverheid
(WFM) .
Rechts op deze pagina: Tot
in onze eeuw hoefde in
Hoorn voor de nijverheid
nauwelijks gebouwd te
worden. De bedrijven
vestigden zich in de ruim
voorhanden zijnde,
17de-eeuwse pakhuizen,
magazijnen of desnoods in
een oude kerk. Aan
monumentenzorg voor
oude bedrijfspanden werd
tot voor kort niets gedaan.
Het pand bij de
Pakhuisstraat op deze foto
uit 1906, destijds in gebruik
bij de Stadsfabriek, werd in
1911 afgebroken (AWG).

de Hoornse economie uit het slop te halen. Ris was
een typische vertegenwoordiger van zijn
geloofsrichting die veel waarde hechtte aan de
deugden van ijver, ingetogenheid en
onbaatzuchtigheid. De rijke kaaskoper Jacob
Houttuin voelde wel iets voor de plannen en Ris
vond zelfs een van de invloedrijkste regenten , Joan
van Bredehoff, bereid om president-directeur te
worden van zijn maatschappij.
De bedoeling van de Vaderlandsche Maatschappij
was de koopvaardij te stimuleren en met de
opbrengsten een werkhuis en een school voor
werklozen en armen te financieren. De handelstak
van de maatschappij was niet bepaald een schot in
de roos. De walviswaart was al eerder een riskant
bedrijf gebleken en leverde de maatschappij binnen
korte tijd dan ook grote verliezen op. Ook het
stimuleren van de handel in hout en hennep had
weinig zin, want de scheepsbouw stelde niet veel
meer voor. De industriële tak van de maatschappij
werd echter een aardig succes. Niet in het minst
doordat de armen die er aan het werk gezet werden,
goedkope arbeidskrachten waren, maar ook
doordat een nieuwe markt werd aangeboord.
Al in 1750 constateerde de kunstkenner Johan van
Gooi tot zijn ergernis dat men 'het behangen van
kamers , met allerlei vodden, zelfs met papier,
algemeen ziet doorgaen, en het plakwerk al van de
groote tot de middelzoort van huizen is
overgebracht, ja, al by de Burgers begint ingevoert
te worden'.
De Schilder-, Druk- en Behangselfabriek aan de
Binnenluiendijk voldeed aan de vraag naar
geschilderd behang en leverde naar believen
wandvullende zeegezichten , maar ook Italiaanse of
Hollandse landschappen en decoraties in Italiaanse
of Chinese stijl. Het werk werd daarbij op
praktische wijze verdeeld. De ene kunstenaar
schilderde de landschappen , een ander bracht er de
figuurtjes in aan , een derde was bedreven in het
schilderen van panelen met engeltjes en weer een
ander kon marmer schilderen , dat bijna niet van
echt was te onderscheiden .

Om der beschaafdheid wille
Er zijn maar weinig produkten van de
behangselfabriek bewaard gebleven. Wat er over is,
wordt als kunst gekoesterd. Aan het begin van de
vorige eeuw werd het echter beschouwd als

ouderwets behang, dat nodig aan vernieuwing toe
was. Zelfs de ouderwetse en zuinige Pieter Stastok
uit de Camera Obscura van Nicolaas Beets liet
omstreeks 1835 een schilder komen om zijn behang
te moderniseren: 'Al de wandelaars hadden bruine ,
geele of gestreepte pantalons aangekregen met
soupieds en naar de nieuwste mode'. De zwaar
gedecolleteerde dames uit grootmoeders tijd
kregen hooggesloten japonnen, alle pruiken
verdwenen en 'zelfs het hair der halfnaakte
kinderen was om der beschaafdheid wille geknipt'.
De Hoornse behangselfabriek was toen al
opgeheven. In 1826 werd het bedrijf verkocht voor
f 826 ,-. Er bleef een batig saldo over van f 19,20.
Twee afdelingen van de Vaderlandsche
Maatschappij hebben het langer volgehouden. De
één produceerde weinig modegevoelig grauwdoek,
een soort zeildoek , maar moest in 1858 gesloten
worden. In de andere fabriek werden tot 1845
koeharen vloerkleden en wandkleden gemaakt.
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Omstreeks 1780 waren in Hoorn zo'n 90 goud- en
zilversmeden gevestigd. De meesten woonden rond
de Oosterkerk, dichtbij de markt, en aan het Grote
Noord bij het Breed , waar de meeste boeren langs
kwamen wanneer zij op weg waren naar de markt.
De edelsmeden hadden hun meeste klanten dan
ook onder de boeren. In de negentiende eeuw
hadden sommige Hoornse juweliers zelfs een
vertegenwoordiger op het platteland , bekend als
'de man met de goudkist' , die men aan huis kon
ontbieden.
Al in 1593 waren de Hoornse goud- en zilversmeden
georganiseerd in een gilde. leder jaar op Sint
Andriesdag (30 november) wees het bestuur, dat
bestond uit een deken en twee keurmeesters, een
aantal bekwame gildeleden aan , waaruit de
burgemeesters een nieuwe deken kozen. De deken
koos een nieuwe keurmeester en zijn voorganger

bleef nog een jaar als tweede keurmeester in het
gilde bestuur.
Gezellen , die zich zelfstandig wilden vestigen,
moesten bij de deken van het gilde de meesterproef
afleggen. Nadat ze eerst vier jaar hadden gewerkt
bij een meester in Holland of Zeeland , moesten ze
bij de deken thuis een werkstuk maken , een gouden
boekslot , een zilveren tabaksdoos of een ring met
negen stenen 'op zijn Engels gezet' . Wie voor de
meesterproef slaagde, mocht zich als meester
vestigen nadat hij een bedrag in de gildekas had
gestort en bij het stadsbestuur de eed had afgelegd
dat hij nooit zou knoeien met het gehalte aan zilver
en goud.
De edelsmederij beleefde in de achttiende eeuw
een sterke opbloei . De pronkzucht van de stadse
dames begon in die tijd door te dringen tot het
platteland. Wie het zich maar enigszins kon
permitteren , schonk zijn vrouw een ring voor iedere
vinger en zijn huwbare dochter een kostbare
hoofdtooi . De oorspronkelijk eenvoudige en
functionele kapspelden en oorijzers ontwikkelden
zich tot zware , gouden sieraden, overdadig bezet
met diamanten en uitgevoerd in het fijnste filigrain.
Daarbij hoorden kettingen van bloedkoraal of
granaten en een rijk bewerkte sleutelketting. Een
tas met zilveren beugel bevatte onder meer een
gouden schaartje , een zilveren loddereindoosje en
een pepermuntdoosje .
De mannen bleven niet achter. Bij de zondagse
kerkgang droegen zij zware horlogekettingen ,
gespen , snuif- en tabaksdozen van zilver of goud.
Een 'met kap en dek ' uitgerust paar
vertegenwoordigde een vermogen.
De kostbaarheden werden natuurlijk zorgvuldig
bewaard en aan de kinderen doorgegeven ,
waardoor de markt langzamerhand verzadigd
raakte. Toch kon een aantal edelsmeden zich in
Hoorn handhaven . Al was het maar om een slotje te
repareren of een ring passend te maken.

Gelijke rechten
In 1798 werd een voor de nijverheid ingrijpende
maatregel genomen: de gilden werden afgeschaft.
' In de achttiende eeuw waren de entreegelden
steeds hoger en de toelatingseisen zwaarder
geworden. Niet om de kwaliteit te verbeteren, maar
om het aantal gildeleden beperkt te houden. Dit
gesloten en weinig tot vernieuwing bereide circuit
werd nu doorbroken . Voortaan mocht iedereen

Linksboven: In I904 werd
de zo utziederij 'De
Toekomst' opgericht in dit
pand aan het ABC. In de
I7de eeuw waren er veel van
zulke zoutketen, waar het uit
Frankrijk of Portugal
aangevoerde, ruwe zeezout
door uitkoken werd
gezuiverd. Toen in I932
door de afsluiting van de
Zuiderzee de grootste
afnemer, de haringvisserij,
wegviel, verdween de
zoutnijverheid uit Hoorn
(AWG).
Hierboven: Op de werf van
Kaat vestigde de firma
Graftdijk een kistenfabriek .
We zien op deze foto het
personeel omstreeks I934
(Part. coli.).
Links op deze pagina: In
I860 vestigde G. Schoften
zich als koper- en blikslager
en lampemaker in de
Nieuwstraat. Het tot
metaalwarenfabriek
uitgegroeide bedrijf
p roduceerde onder meer
koperen kronen,
wandborden, bloembakken
en paraplubakken (Co li.
WFH. R abat) .

Hierboven: De opkomst
van de arbeidersbeweging
leidde aan het einde van de
vorige eeuw tot initiatieven
om de bouw van
arbeiderswoningen uit de
handen van particuliere
exploitanten te halen.
Woningbouwcorporaties en
de woningwet van 1901
hebben gezorgd voor
fatsoenlijke en betaalbare
huisvesting. Op deze foto de
arbeiderswoningen aan het
West, gebouwd in 1885
(Part. co ll.).

Modderbakken-Hoorn

Daarnaast de drukkerij en
boekhandel van Vermande
aan het Grote Noord
omstreeks 1928. De
grafische nijverheid stelde in
1890 nog niets voor, maar
had in 1930 al 119 man in
dienst (Part. call.).
Rechts de gasfabriek aan de
Modderbakken in 1906. Dit
bedrijf werd in 1857 opgezet
door een particuliere
onderneming. De bereiding
van 'loopend gaz ' uit
steenkool bracht veel stank
en overlast mee. In 1882
nam de gemeente het bedrijf
over. Tot 1947 werd in een
cokesoven gas
geproduceerd. Pas in 1968,
toen het aardgas zijn intrede
deed, werden de laatste
resten van de gasfabriek
opgeruimd (AWG).
Onderaan op de linker
pagina een blauw email
werkmanskruikje, waarin
werklieden tot aan de
Tweede Wereldoorlog hun
koffie mee naar het werk
namen (Part. call.).

naar eigen inzicht een bedrijf beginnen.
Maar gelijke rechten betekenen nog geen gelijke
kansen. In het gildenstelsel was een meester nog
verplicht zijn gezellen in te wijden in de fijne
kneepjes van het vak. Nu had een jongen al geluk
als hij bij een baas meer leerde dan enkele
eenvoudige handelingen. Door gebrek aan scholing
werd hij veroordeeld tot het armzalige bestaan van
ongeschoold arbeider. En aangezien deze
werkkrachten goedkoop waren, voelde de baas er
weinig voor dure , moderne machines aan te
schaffen. Zo kon Willempie van der Heiden tot
1925 blijven draaien aan het grote wiel van de
lijnbaan aan de Draafsingel. Daar werd van 's
morgens zeven tot 's avonds zes gewerkt, ook op
zaterdag en als het druk was ook op de
zondagmorgen. En dat voor een weekloon van ten
hoogste zeven guldens.
De industrialisatie en de invoering van
stoommachines kwamen in Nederland moeizaam

op gang, maar Hoorn liep wel heel ver achter.
Elders waren rond 1865 al dagopleidingen voor
handel en nijverheid , maar Hoorn kreeg pas een
ambachtschool in 1901. Dat was in het jaar dat voor
het eerst een arbeider in de gemeenteraad kwam ,
de typograafW. Dekker. De 'geletterde' typografen
hadden zich in 1869 als eersten in een landelijke
vakbond georganiseerd. De grafische industrie ,
met zo'n 120 man in dienst , was in Hoorn goed
vertegenwoordigd. Maar niet de zware industrie ,
die de voedingsbodem van de socialistische
arbeidersbeweging was. Werd iemand gesignaleerd
met het colportageblad 'Recht voor Allen' van
Domela Nieuwenhuis , dan haalden moeders hun
kinderen van de straat.

De stuwende nijverheid
In 1952 bracht een commissie van de Provinciale
Planologische Dienst een nota uit , waaraan
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Tijdens de economische
crisis aan het begin van de
jaren dertig werden overal in
de steden projecten voor
werkverschaffing opgezet.
Amsterdam kreeg zijn
Amsterdamse Bos, Hoorn
zijn J ulianapark. De
hierboven afgebeelde foto '.s
geven een beeld van de
werkzaamheden in 1934
(Colt. W.FH. Robat).
Links het Kleine Oost
omstreeks 1930. De lage
arbeiderswoninkjes werden
in 1880 gebouwd (Part.
colt.).
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G .J. van den Berg een opmerkelijke beschouwing
toevoegde. Volgens hem was de groei van Hoorn
'praktisch geheel afhankelijk geworden van de
stuwende nijverheid', dat wil zeggen de nietambachtelijke en niet streekgebonden nijverheid.
Hij moest toegeven dat in de houtnijverheid velen
nog ambachtelijk werkten, maar de kuipers waren
al verdwenen en de mechanische houtbewerking in
de kistenfabriek 'concurreerde de individuele
handwerkslieden weg' . Het ging dus de goede kant
op. De lichtmastenfabriek en een drietal bedrijven
waar koperwerk en machines werden
geproduceerd , hadden inmiddels meer mensen in
dienst dan de ambachtelijke goud- en zilversmeden.
En in de voedingssector werkten al twee bedrijven
voor de export. Er moest volgens de planoloog
echter nog veel gebeuren om van Hoorn een echte
industriestad te maken. Essentieel daarvoor waren
de aanleg van een aantrekkelijk industrieterrein ,
inpoldering van de Markerwaard en een

mentaliteitsverandering. Want 'de mentaliteit is
zodanig dat men geen rekening houdt met
verhuizing naar een andere haven, als het
IJsselmeer voor Hoorn wordt drooggelegd'.
De Markerwaard moest in 1967 plaats bieden aan
doelmatig ingerichte industrieterreinen. Maar het
kon nog wel tot omstreeks 1980 duren voordat alle
Zuiderzeepolders in cultuur gebracht waren.
Het is allemaal anders gelopen dan de planologen
in hun prachtige structuurnota's hadden voorzien.
En wat er ook veranderd is , zeker niet de mentaliteit
van de mensen wanneer het gaat om de vestiging
van zware industrie. Want die heeft in Hoorn nog
steeds maar weinig kans.
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Rechts: De
werkmansvereniging Door
Eendracht Sterk werd
omstreeks 1900 opgericht.
De winkel was gevestigd in
de Kerksteeg die nu de
Lange Kerkstraat heet.
Leden van deze coöperatie
kregen bij hun aankopen
voor ieder besteed dubbeltje
een koperen penning en
voor iedere gulden een
nikkelen penning. Aan het
eind van het jaar konden de
penningen worden
ingewisseld en werd een
'premie ' uitbetaald. Later
werd de naam veranderd in
'De Dageraad' en nog later
werd het de coöperatie 'De
Samenwerking' (Colt.
W.FH. Robat).
Op de achterzijde de baas
van de stadsfabriek, Pieter
Brouwer, met als teken van
zijn bouwmeesterschap een
eltemaat in zijn hand. Zijn
functie is vergelijkbaar met
die van het huidige hoofd
van de Dienst Openbare
Werken (WFM).

