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Bij de projecten die door de stichting Stadsherstel zijn gerestaureerd, zijn steeds de 
investeringsbedragen genoemd, maar niet de wijze waarop de kosten zijn gedekt. Bij veel 
projecten zijn subsidies en bijdragen door allerlei organisaties verstrekt. Zonder deze financiële 
steun zouden de meeste projecten niet haalbaar zijn geweest. Stadsherstel wil deze gelegenheid 
gebruiken een woord van dank te richten aan alle instanties en instellingen die hebben 
bijgedragen aan het herstel van vele monumentale panden in de Hoornse binnenstad. 
Deze dankbetuiging is met name gericht aan: 

• Rijksdienst voor de Monumentenzorg
• Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieu
• Provincie Noord-Holland
• Gemeente Hoorn 
• Prins Bernhardfonds
• Nationaal Restauratiefonds
• Kerkmeijer de Regtstichting
• Kerkenarmenfonds
• Carstijnse Cappelerije
• Vaderlandsche Maatschappij
• VSB-fonds
• Heidemij
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1. Italiaanse Zeedijk 118-120 ................................................... 1974-1975 
2. Zon l ................................................................................... 1976-1977 
3. Gravenstraat 2 5 .............................................................................. 1 9 7 7 
4. West 42 .......................................................................................... 1978 
5. Italiaanse Zeedijk 24-26 ....................................................... 1979-1980 
6. Italiaanse Zeedijk 78-80 ....................................................... 1979-1980 
7. Italiaanse Zeedijk 82-84 ....................................................... 1979-1980 
8. Italiaanse Zeedijk 79 ............................................................ 1979-1980 
9. Melknapsteeg 11 .................................................................. 1979-1980 

10. Claes Stapelhof, Munnickenveld 21 ...................................... 1980-198 l 
11. Munnickenveld l 5-19 ................................................................... 1982 
1 2. Achterom 9 3 .................................................................................. 1 9 8 2 
13. Ramen 1-3 ........................................................................... 1982-1983 
14. Peperstraat 2-4 ..................................................................... 1984-1985 
15. Wisselstraat 10 ..................................................................... 1984-1985 
16. Hekwerk Dal ........................................................................ 1985-1986 
17. Regentenkamers St. Jozefhuis, Achterom 15-17 ................... 1986-1987 
18. Vollerswaal 48-50 .......................................................................... 1987 
19. Ramen 29 ...................................................................................... 1988 
20. De Barmhartige Samaritaan, Westerblokker 39 ..................... 1988-1989 
21. Achter op 't Zand 22 ...................................................................... 1989 
22. Kerkplein 28-30a ........................................................................... 1989 
23. Achterstraat 5 ....................................................................... 1989- l 990 
24. Achterstraat 13-15 ............................................................... 1991-1992 
25. Gravenstraat 21 .............................................................................. 1992 
26. 't Rooie Dorp, Venenlaan 25-87 ..................................................... 1992 
27. Mariakapel, Korte Achterstraat 4 .................................................... 199 3 
28. Munnickenveld 19 ......................................................................... 1993 
2 9. Trommelstraat 9 ............................................................................. 1 9 9 3 
30. Gedempte Appelhaven 28-34 ......................................................... 1994 
31. Jeudje 6-10 .................................................................................... 1994 
3 2. Kazerneplein, Mosterdsteeg 8 ........................................................ 1994 
33. Kaagpanden, Breed 38-40 en Achterom 102-104 ................ 1995-1996 
34. Weeshuistuin 7-9 ................................................................. 1996-1997 
3 5. Weeshuis tuin en Waterpoort .......................................................... 199 7 
36. Appelhaven 6 ................................................................................. 1999 
3 7. Velius' hoed, Jeudje 2-4 ................................................................. 1999 
38. Bibliotheektuin .............................................................................. 2000 
39. Pakhuisstraat 12 ............................................................................. 2000 
40. Kruisstraat 20 ................................................................................. 2000 
41. Ridderikhoffpanden, Rode Steen 9 en Grote Oost 5 ...................... 2002 
42. Bedopanden, Nieuwstraat 13-15 ................................................... 2002 
43. VOC-pakhuis, Pakhuisstraat 3,5,7 en Achter de vest 58 ................. 2004 
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Publicaties van de Stichting 

1. Baltus, J .M.,  Boezaard, A. ,  Groot,
N.J., & Schipper. J . J
Hoorn, huizen straten mensen. 
Hoorn 1982.

kantoorruimtes en appartementen. 
Hoorn 1994. 
Deel 7: Jeeninga, W 

2. Groot, N.]., Saaltink, H . W  Hoogeveen
L.PM., Boezaard A.

De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn: Handel 
in koffie, thee en tabak op het Breed. 
Hoorn 1997. 

Restaureren ... hoe zo? Hoorn 's Stadsherstel in 
de praktijk. Vanaf deel 8 wordt de Bouwhistorische 

Reeks Hoorn uitgegeven door de 
Publicatiestichting Bas Baltus. 

Hoorn 1985.
3. In de Bouwhistorische Reeks:

Deel 2: Jeeninga, W
Het Rooie Dorp, De geschiedenis van 3 2
arbeiderswoningen aan de Venenlaan te Hoorn. 
Hoorn 1993. 

De Publicatiestichting Bas Baltus is een bundeling 
van Stichting Stadsherstel, Vereniging Oud Hoorn 
en de Gemeente Hoorn. Deze drie instanties gaven 
zelfstandig boeken uit in de Bouwhistorische Reeks 
Hoorn tot 26 april 1998. Vanaf die datum pre-
senteerde zich de nieuwe publicatiestichting onder 
de naam Bas Baltus. Bas Baltus - oud voorzitter 
van de vereniging Oud Hoorn - was een bevlogen 
bewonderaar van Hoorn, die met de pen vocht tegen 
de misstanden in de oude stad. 

Deel 4: Boezaard, A. ,  Heijden, 
J. van der. 
De Mariakapel te Hoorn: kloosterkapel, 
kogelbewaarplaats, kerk en kunstcentrum. 
Hoorn 1993.
Deel 5: Klooster, 0 .  van der. 
Het Huiszittende Armen-Weeshuishuis 
te Hoorn: Van pesthuis tot bankgebouw, 

Stichting Bas Baltus koppelt 
geschiedschrijvers in Hoorn 

Vaa onae vtnlaccevll'r 

HOORN - Zelden zijn er zo 
veel boeken over de reschl  
denis van Hoorn verschenen 
als de afrelopen vijf Jaar. En 
aan de reeks is een nieuw 
werk toerevoerd: een IIJvlr 
boek over het Sint Jans G u t -
huls, oftewel de Boterhal aan 
het Kerkplein. Een ultcave 
van de PubltcaUestlcbttnr 
Bas Baltus, die %leb rtsteren 
ln de Boterbal presenteerde. 
De 11tichtinr heeft rrote plan-
nen. Voor nog veel meer boe--
ken. 

Iedereen die ook maar enigs-
zins is geïnteresseerd in de ge-
schiedenis van Hoorn, is be-
kend met de Bouwhistorische 
Reeks. Een serie van inmiddels 
acht naslagwerken over bijzon-
dere gebouwen en complexen 
in de binnenstad. Deze uitga-
ven stonden op naam van de ge-
meente, de Stichting Stadsher-
stel of de Vereniging Oud 
Hoorn. De deskundigheid van 
de verschillende partijen is nu 
gebundeld in de publica-
tiestichting, die genoemd is 
naar Bas Baltus, die vijftien 
Jaar lang voorzitter WIUI van 
Oud Hoorn en die in april 199-4 
overleed. 

"Eigenlijk waren we het er 
een maand na zijn overlijden al 
over eens dat er een publica-
tiestichting moest komen die 
zijn naam droeg", zegt Arie 
Boezaard, die namens de ge-
meente Hoorn in de stichting 
zit. ,.Bij iedere publicatie moes-
ten we elkaar weer zoeken en 
kijken wie er zou betalen. Daar 
zijn we nu van af." 

Het bestuur van de publica-
tiestichting bestaat uit voon.it-
ter Rita Bax (tevens voorzitter 
Stichting Stadsherstel), secre-
taris Ton van Weel (voorzitter 
Oud Hoorn), penningmeester 
Pim van der Waal (namens Oud 

D Femke Baltus bekijkt samen met Rita Bax (r) de eerste uitgave van de naar haar man ,:e-
noemde publlcatiestlchtinr. FotoHenll oe weerd 
Hoorn), Arie Boezaard (na-
mens de gemeente), Jan van 
der Heijden (namens Stadsher-
stel) en burgemeester Pierre 
Janssens, die tevens als correc-
tor van de meest recente uitga-
ve optrad. 

Sint Pietershof 
Hoewel het omvangrijke en 

inmiddels zeldzame boek 
'Hoorn, huizen, straten, men-
sen' al een gezamenlijk project 
was, werd de Bouwhistorische 
Reeks in 1993 gestart met een 
boek over het Sint Pietershof. 
De meest recente uitgave, voor 
het eerst dus onder de vlag van 
de Publicatiestichting Bas Bal· 
tus, is ongeveer drie keer zo dik 
als die eerste uitgave, en gebon-
den in een harde kaft. 

Alle werken in de reeks be-
vatten een grote hoeveelheid 
bijlagen in- de vorm van teke-
llingen, archiefstukken en be-
1tekken. .,Het zijn geweldige 
naslagwerken", stelt stich• 
tingsvoorzitter R. Bax vast. 

Voor de eerste uitgave onder 
de gezamenlijke noemer is ge-
kozen voor het Sint Jans Gast-
huis, omdat Bas Baltus dit ge-
bouw gebruikte als studieob-
ject tijdens zijn bouwkunstcur-
sus. ,,Daar komt bij dat het een 
pronkstuk is dat uniek is in 
West-Europa", aldus Boezaard. 
,,Het gebouw heen. een zeer 
zeldzame vroeg renaissancisti-
sche gevel van baksteen, die Je 
eigenlijk nergens anders zo 
mooi tegenkomt." Ook de van 
gezichten voorziene consoles, 

die het immense balkenplafond 
ondersteunen, zijn uniek, voor-
al omdat de originele kleuren 
er op zijn teruggevonden. 

Het boek werd geschreven 
door C. Boschma-Aarnoudse, 
met bijdragen van A. de 
Gooijer-Luiks, P. Laan, H. de 
Vries, T. van de Walle-van der 
Woude en H. Zantkuijl. 
Geld meebrengen 

Het werk moet het begin 
worden van een forse reeks 
boeken en boek.Jes waarin de 
geschiedenis van de stad Hoorn 
wordt opgetekend. .,Iedereen 
die iets heeft van een redelijk 
niveau kan bij ons tere<:ht", al-
dus Boezaard, die daar bij aan-
tekent dat diegene dan wel zelf 
geld moet meebrengen . .,Wij Ie-

'Een bevlogen 
bewonderaar' 

.,Een bevlogen bewon-
deraar van Hoorn die met 
de pen vocht als een rid-
der zonder paard." Zo 
noemde Rita Bax gisteren 
de naamgever voordat ze 
het eerste exemplaar van 
het boek over het voor-
malig Sint Jans Gasthuis 
overhandigde aan Baltus' 
weduwe Femke. Bax zei 
blij te zijn met het ont-
staan van de 'megafusie' 
tussen de drie Hoornse 
stichtingen en blij met het 
feit dat Baltus op deze ma-
nier postuum kon worden 
geèerd. 

Bax reikte nog een 
tweede exemplaar uit. 
,.Dat is ervoor 'onze steun 
en toeverlaat' wethouder 
Jaap Schaper." 

Femke Baltus vergast-
te het publiek op een aan• 
tal anekdotes over haar 
man die naar haar zeggen 
'een bevlogen mens was 
in alles wat hij deed'. Ze 
ging in op zijn grote ver-
bondenheid met Hoorn en 
zijn voorliefde voor onder 
meer Aalst, de stad van 
Louis Paul Boon. 

Van Schaper kreeg 
Femke Baltus een inge-
lijst exemplaar van de 
omslag van het boek dat 
voluit 'HetSintJansGast-
huis te Hoorn, den oudt-
geworden mensch, die 
men in dit huis laat wo-
nen' heet. 

veren ondersteuning en bege-
leiding." 

De eerstvolgende publicatie 
betreft vermoedelijk het Claes 
StapelhoGe aan het Munnick-
enveld. Ook de Statenpoort, 
het oude stadhuis aan de 
Nieuwstraat, komt nog aan de 
beurt. De Publicatiestichting 
Bas Baltus zal het echt.er niet 
bij het beschrijven van gebou-
wen laten. Ook over bijzondere 
personen uit de geschiedenis 
van Hoorn zullen werken gaan 
verschijnen. 

Publicaties van de Stichting 7



erantwoording van de auteur 

Voor u ligt de jubileumuitgave van 
Stichting Stadsherstel Hoorn. In de 
afgelopen dertig jaar heeft de stichting 
ruim veertig historisch waardevolle 
panden, objecten en complexen geres-
taureerd, gerenoveerd en gebouwd. Al 
deze objecten zijn in dit boek beschre-
ven. Er wordt ingegaan op de staat 
waarin deze vóór de herstelwerkzaam-
heden verkeerden en welke ingrepen er 
plaatsvonden om ze indien van toepas-
sing weer voor gebruik geschikt te 
maken. 
De schrijfster werpt tevens een licht op 
het reilen en zeilen van Stadsherstel. 
Welke overwegingen speelden bij de 
stichting een rol? Verliepen de zaken 
zoals men die zich had voorgesteld 
en welke betekenis heeft Stichting 
Stadsherstel Hoorn voor de stads-
geschiedenis en de bewoners van 
Hoorn? 
Een gebouw is méér dan een bouw-
datum en een architectuurstijl. Archi-
tectuur, zo meent de schrijfster, vormt 
de neerslag van culturele ontwikkelin-
gen en denkbeelden. Ook de wijze 
waarop Stichting Stadsherstel Hoorn de 
monumenten herstelt en (weer) be-
woonbaar maakt zijn het gevolg van 

1 8 Verantwoording 

bepaalde denkbeelden over het heden 
en de stadsgeschiedenis van Hoorn. 
Naast een beschrijving van de door de 
stichting herstelde objecten, tracht de 
auteur daarom deze objecten in een 
breder cultuur-historisch perspectief te 
plaatsen. Welke ambachtslieden waren 
er in het verleden bij de bouw betrok-
ken en hoe werden zij geschoold? Wat 
betekent 'beunhaas' eigenlijk en werk-
ten er ook vrouwen in de bouw? Hoe 
herkent men aan het metselwerk van de 
huizen nu de sociale status van de eige-
naar? Waarin onderscheiden de 1 7 de-
eeuwse interieurs zich van de 1 9de-
eeuwse interieurs? Welke sociale bete-
kenis hadden de tertiarissen van de 
Mariakapel in de Korte Achterstraat 
voor de bewoners van Hoorn? Wat was 
het badgeheim van Luc in het voor-
malige badhuis aan de Kruisstraat 20? 
Hoe maakt men glas-in-lood en hoe 
onderscheidt men gietijzer van smeed-
ijzer? Waarom was de winkel van de 
winkeliersfamilie Kaag op het Breed zo 
populair bij de deftige theetantes van 
Hoorn? In dit kader worden de restau-
raties van Stichting Stadsherstel Hoorn 
behandeld. 

Olga van der Klooster 



I nleiding 
door Rita Bax, 
voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hoorn 

Overpeinzingen 
gedurende 3 2 

van een bestuurslid 
jaar, opgetekend ter 

gelegenheid van het verschijnen van 
het boek 'Dertig jaar Stadsherstel' 

In 1964 in Hoorn gearriveerd, was het 
niet moeilijk onder de indruk te raken 
van het schitterende oude karakter van 
de binnenstad. Met mijn hoofd in de 
nek liep ik achter de kinderwagen om 
gevels en gevelstenen beter te kunnen 
bekijken. Wat echter tegelijkertijd op-
viel, waren de onbewoonbaar verklaar-
de woningen en verwaarloosde straten 
als de Italiaanse Zeedijk. Het was de 
onverzorgde indruk van een stadje met 
destijds 16.000 inwoners. Kwam dit 
door een gebrek aan belangstelling, een 

afkeer van een zekere opschik hier en 
daar o f  een 'zo is 't wel goed' -mentali-
teit? Hoorn was duidelijk een stad die 
nog niet was opgenomen in de vaart 
der volkeren. De Boldootkar reed nog 
rond. Onder de bevolking bestond wei-
nig geloof in verbetering: 'Een overdekt 
zwembad?Krijgen we hier toch niet!' 

Tal van initiatieven die sindsdien zijn 
genomen, geven duidelijk aan dat de 
zucht naar doorbraak en vernieuwing 
niettemin alom aanwezig was. Denk 
maar aan de riolering, de woning-
bouw, Hoorn als voortrekkersstad, een 
nieuw ziekenhuis et cetera. Sommige 
plannen waren wel erg rigoureus, zoals 
dat van wethouder Wiese die een 

Huisartsen trots op Velius' hoed 
HOORN - De stichting Stadsherstel heeft gisteren de 

nieuwe praktijkruimte ,·oor huisartsen aan het Jeudjc 
opgeleverd. Maar de schepping van architect J. Rietvink, 
met als naam Velius' Hoed, is eigenlijk nog niet af: bij de 
bouw hebben wat tegenvallers voor vertraging gezorgd. 
Maar het gebouw maakt van buitenaf al een bijzondere 
indruk door de vormgeving. Ook de opzet van de huisart-
senpraktijk is vooruitstrevend: de praktiserende medici 
willen samenwerken met een verpleegkundige. 

De naam Velius' Hoed slaat 
niet alleen op de Hoornse ge-
schiedschri1ver uit de Gouden 
Eeuw. Het woord 'hoed' staat 
ook voor de afkorting Huisart-
sen Onder Een Dak. Op de hoek 
van het Jeudje met de Pakhuis-
straat is <'Cn modern ontwerp 
neergezet, waarbij Stadsherstel 
erg ver is gegaan om delen van 
de oude bebouwing - de vroege-
re brandweerkazerne te bewa-
ren. Daa1t0<.' zijn niet allccn d(' 
oude puntdaken uit de omge-
ving ingepast, maar is ook de 
vierkante toren waar voorh('{'n 
de brandweerslangen wcrd(•n 
uitgehangen in het ontwerp op-
genomen. 

Velius· HoC'd wordt over goc'Cl 
('(>n maand de werkplek voor 
vier huisart!'wn praktijken en 
een aantal bijbehorende dien-
sten 

Er ziJn nit'l alleen spreekka-
mers voor de huisartsen P van 
Bergen, F. Banis, E. Wybenga, P 
Mettivicr Meyer en F HarmsC' 
de groep is ook in gesprek voor 
mvulling van spreekuren door 
l'<'n [ysiotherapcut en een psy-
cho-therapcut 

Het plan is dat in de tO('komst 
ook het maatschappelijk werk 
kanmC'C'dO(>n 
\oorpo l 

De belangrijkstt.> vernieu-
wing is cchll'r dat de huisartsen 

willen gaan samenwerken mN 
een verpleegkundige. .,Dat 
moet eigenlijk de voorpost van 
onze spreekkamers worden", 
,.-ertelde huisarts Hannse . . .  Een 
verpleegkundige kan relatief 
simpele handelingen uitvoeren 
Zij zijn ook goed opgeleid om, 
hechtingen los te halen of voor-
lichting te gcven." Een dergelij-
ke aanpak komt al voor in het 
beleidsplan van de landelijke 
vereniging van huisartsen, 
maar is volgens Harmse nog 
maar zelden ergens in de prak-
tiJk gebracht. 

Hoorn krijgt in dat opzicht 
een primeur . .,Wij denken dat 
het hier wel kan'', aldus de 
huisarts. ,.Het hoort ook bij de-
ze tijd. Je ziet een verschuiving, 
dat bij voorbeeld mensen na een 
ziekenhuisopname veel eerder 
onder onze zorg komen te val-
len Dat verzwaart onze taak 
Door de inzet van een verpleeg-
kundige hou je als huisarts ook 
meer tijd over voor de patiënten 
die dat nodig hebben.·• 
Solisten 

Namens de gebruikers legdc 
huisarts Wybenga uit dat de sa-
menwerking aan het Jeud1e ook 
l'Cn nieuwe ontwikkeling is 
,.Eigenlijk zijn huisartsen ras-
echte solisten en in principe 
bang om samen te gaan 

In dit gebouw gaan we dat 

Bestuursleden ,-an de stichting Stadsherstel en de huisartsen samen op het dakterras van het gebouw Velius' Hoed. llet uitzicht op de 
binnenstad verandert straks \Hlllneer het Jeudje wordt '-'olgebouw. Foto Marcel Rob 

wel doen Maar wc houden als 
huisarLsen onze eigen patièntcn 
en onze eigen assistentes. 

Voor onze eigen groepen bliJ-
,·('n wc herkenbaar." 

De bouw van Velius' Hoed is 
niet het eerste project dat de 

stichting Stadsherstel in eigen 
beheer ontwikkelt. Eerder ge-
beurde dat ook al langs de 
Wceshuistuin 

Maar aan het Jeudje is naast 
Ic monumentale bebouwing -
,)Ok gC'restaurccrcl door Stads-

herstel - nu ('('O modern ogend 
bouwwerk gekomen 

.,Het is zeker geen eenvoudi-
ge klus geweest", stelde voor-
zitter van Stadsherstel, R. Sax 
.,Voroal niet door de hele be-
perkte ruimte diC' je in de bin-

nenstad hebt Maar we kunnen 
nu alvast zeggen dat er een mooi 
pand is gekom('n Al blijft het 
volgens ons wel jammer dat nu 
er zo'n mooi gJ•bouw staat, er 
str-.iks aan het Jcudjc nog vecll 
meer womngbouw komt." 
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verkeersweg dwars door Hoorn wilde 
aanleggen door de Draafsingel te dem-
pen. Een plan dat onder andere in het 
Havenkwartier tot een ware opstand 
leidde. In 2003, geconfronteerd met 
verkeers-, parkeer- en doorstromings-
problemen, waarbij de voorgestelde 
oplossingen alleen maar bijdragen tot 
nog grotere opstoppingen, kan men de 
heer Wiese het hebben van een 
toekomstvisie niet ontzeggen, maar 
moeten we tegelijk dankbaar zijn dat 
hij zijn ideeën niet heeft kunnen reali-
seren. De rellen in het Havenkwartier 
leidden tot de oprichting van Stichting 
Havenkwartier en enige tijd later tot 
die van Stichting Stadsherstel Hoorn. 

In die tijd van vooruitgang, ruimer 
denken, welzijn en welvaart kwam er 
meer aandacht voor het historisch 
stadsgezicht. Men had genoeg van snel 
uit de grond gestampte nieuwbouw, 
hoewel er zeker nog sprake was van 
woningnood. Gemeenten hadden ech-
ter vaak het kader en de mogelijkhe-
den niet in huis om een beschermende 
hand uit te steken naar in verval geraakt 
erfgoed. Een nieuwjaarsbrandje in een 
oud pand maakte gemakkelijk de weg 
vrij voor een parkeerterrein o f  karak-
terloze nieuwbouw. Zoiets gebeurde 
niet alleen in Hoorn maar overal in het 
land tot begin jaren zeventig de 'stads-
herstellers' hun kop opstaken. Van 
diverse kanten werd gewaarschuwd 
voor verval, verwaarlozing en verlies 
van onvervangbare, historisch gezien 
interessante gebouwen, onder anderen 
door de heer Kerkmeijer en Vereniging 
Oud Hoorn. Op de vraag penning-
meester te worden van Stichting 
Stadsherstel zei ik in 1971 volmondig: 
'graag'! Sinds 1989 hanteer ik de voor-
zittershamer. 

Een beschrijving en opsomming van de 
vele monumenten en monumentjes 
die Stadsherstel door de jaren heen 
restaureerde vindt u in dit boek, met 
vermelding van architecten, aan 
nemers, bouwkosten en uitgebreid 
fotomateriaal. Ik wil trachten er vanuit 
bestuurlijk oogpunt achtergrond aan te 
geven. De allereerste restauraties 
(voornamelijk de Italiaanse Zeedijk en 
directe omgeving) werden geheel 
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gefinancierd met subsidies. Ook Den 
Haag was geschrokken van de op-
dringerige nieuwbouw ten koste van 
historisch stadsschoon. De subsidie-
hausse was geboren. In het bestuur 
moesten over de wijze van restaureren 
moeilijke beslissingen worden geno-
men. Er werden felle debatten gevoerd 
o f  centrale verwarming wel was geoor-
loofd in monumenten (schoorvoetend: 
'ja'), dubbele ramen ('nee'), absolute 
handhaving van de oorspronkelijke 
indeling (waaronder bedsteden), samen-
voeging van woningen werd verme-
den, sober sanitair, oude balken op 
onmogelijke plaatsen moesten worden 
gehandhaafd, wormstekige balken 
moesten worden gekoesterd (subsi-
die!) en behandeld. 

Monumentenzorg was streng. Een 
bouwbestek werd uitgeplozen op sub-
sidiabele en niet-subsidiabele onderde-
len. Was Monumentenzorg eenmaal 
door de bocht met een aanzienlijke 
subsidie, dan volgden provincie en 
gemeente automatisch. In bijzondere 
gevallen kon ook uit andere subsidie-
bronnen worden geput: er waren over-
al 'potjes' voor! Geen wonder dat geres-
taureerde woningen voor een zeer aan-
trekkelijke prijs konden worden door-
verkocht, wél met terugkooprecht van 
Stichting Stadsherstel bij vertrek bin-
nen tien jaar. Stadsherstel Hoorn werk-
te altijd uitsluitend met vrijwilligers uit 
uiteenlopende disciplines. Van een 
echte 'overhead' was geen sprake. De 
'winst' die werd geboekt werd door 

Gevelsteen aan de 
Dominicus kerk in 

Amsterdam 
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Onder het toeziend oog van de heraut en de ridder Sint Joris 
overhandigt mevrouw Bax namens de stichting Stadsherste 
de cheque aan wethouder J .  Schaper van de gemeente Hoorn. 

Foto Theo Groot 

Ridder Sint Joris is 
• • • trots op ZIJll poortJe

Van on1e verslaggever 

HOORN De vestingwal 
van de Hoornse binnenstad 
werd gisteren aan het eind 
 an de middag betreden door 
een heuse ridder te paard. 
Voorafgegaan door een he-
raut kwam ridder Sint Joris 
opdraven op de pas gerestau-
reerde poortjes aan de Achter 
de Vest weer op te leveren. De 
jubilerende stichting Stads-
herstel overhandigde hierbij 
tevens aan wethouder J .  
Schaper een cheque. van twin-
tig mille. Een bijdrage van de 
stichting aan de restauratie-
kosten. 

De in alle eer en luister terug-
gebrachte poortjes hebben ge-
profiteerd van het grote project 
0at onder auspiciën van de ge-
meente Hoorn is uitgevoerd 
met alle kleine stadspoorten in 
de binnenstad. Op verschillen-
de plaatsen zijn de architecto-
nische 'juweeltjes' uit de verge-
telheid gehaald en gerestau-
reerd. Opmerkelijk daarbij 1s 
dat monumentenzorg ook koos 
voor het aanbrengen van nieu-
we kleuren, gebaseerd op his-
torisch onderzoek. 

'ADVERTENTIE) 

''LA'  ERVICE 

De stichting Stadsherstel 
Hoorn heeft financieel willen 
bijdragen aan de aanpak van de 
twee poortjes achter de ves-
tingwal. Aangezien één uan de 
monumentjes is gewijd aan de 
ridder Sint Joris, werd diens 
verschijning weer ten tonele 
gevoerd om de overhandiging 
van de cheque het nodige ca-
chet te geven. 

"Ik ben de bestrijder van de 
draken van stadsverval en ver-
loedering", hield de ridder de 
aanwezigen voor . .,De gemeen-
te Hoorn krijgt van de stichting 
20.000 florijnen als blijk van 
waardering voor het kleurrijke 
herstel van deze poortJes." 

Namens het bestuur overw 
handigde mevrouw R. Bax de 
cheque aan wethouder J .  Scha-
per . .,U moet dit bedrag zien als 
duizend gulden voor elk jaar 
van ons bestaan'\ vertelde zij. 
.,De gemeente heen met dit be-
leid de monumentale en h1stow 
rische waarde van de stad ver-
hoogd. Dank zij de restauratie 
is nu weer goed te zien met wel 
ke zorg 450 jaar geleden deze 
poortjes ooit zijn gemaakt." 

De stichting Stadsherstel 1s 
overigens niet de enige die bij-
gedragen heen aan het om-
vangrijke restauratieprogram w 

ma van de poortjes. Ook een in-
stelling als het Kerkmeijer de 
Regt fonds heen meebetaald. 
De Hoornse stichting viert het 
twintigjarig bestaan pas in okw 
tober. 

Stadsherstel heeft ter ere van 
haar 2 0 jarig bestaan 
± € 9 .000  bijgedragen 
in de restauratie van 12 
Hoornse poortjes 

Monumentenzorg bewaakt en moest -
terecht - worden gestoken in volgende 
projecten. Zo kwam er veel tot stand. 

Oud-voorzitter Dirk Breebaart was een 
kampioen in het binnenhalen van 
subsidies. Hij wist met zijn typisch 
droge West-Friese humor enigszins 
besmuikt te verhalen over zijn behaal-
de successen. Sponsoring zoals dat in 
Amerika gebruikelijk is, kent men in 
Nederland niet. Wanneer daar iemand 
fortuin heeft gemaakt, is het heel nor-
maal dat hij zich moreel verplicht voelt 
een royale sponsorbijdrage te leveren 
aan één of  ander goed doel, en wel op 
dusdanige wijze dat zijn naam aan het 
betreffende doel wordt verbonden. 
Een mes dat aan twee kanten snijdt! We 
kennen inmiddels wél vormen van 
sponsoring door het bedrijfsleven. 

Het bezichtigen van toekomstige 
restauratieprojecten was vaak een 
belevenis. We troffen niet zelden een 
onuitsprekelijk vieze bende, zeer 
gevaarlijke vloeren, wandjes opgetrok-
ken van door lekwater aangetast karton 
en kranten, gammele trappen, douches 
en toiletten ( als die er al waren) waar 
je alleen met vervangende schaamte 
naar kon kijken. Hoe mensen 'gesta-
peld' in zulke kleine huizen konden 
wonen is een raadsel. Het was beslist 
ongezond en gevaarlijk. Als je, zoals 
wij, veel van deze armoede hebt 
gezien, verbaas je je niet meer over het 
gebrek aan een hang naar luxe in deze 
regio: gewoon was al mooi genoeg! 

Ondergetekende en de toenmalige 
penningmeester namen ter bespreking 
ooit met een biertje in de hand plaats 
op een bank in zo'n restauratiepand en 
waren prompt van top tot teen bedekt 
met vele witte haren: de bank was de 
habitat geweest van de hond des hui-
zes. De penningmeester had die avond 
het eerste serieuze rendez-vous met 
zijn geliefde van thans en in zijn fraaie 
blauwe uitgaanspak had hij veel weg 
van een ruige keeshond. 

Zulke grondig verwaarloosde, vervuil-
de woningen komen we niet meer 
tegen, maar wel hadden we bij de 
baanbrekende restauratie en renovatie 
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van het 't Rooie Dorp (28 woningen in 
twee hofjes in het Veenenlaankwartier) 
de handen vol aan een bewoner die er 
minstens tachtig katten op nahield en 
zo voor zware overlast voor de buren 
zorgde. Vele instanties en zéér veel geld 
en tijd waren nodig om aan deze toe-
stand het hoofd te bieden. We boekten 
tijdelijk resultaat door alle katten te 
evacueren en er twee te handhaven plus 
één illegale witte poes die in een 
kachelpijp was gevlucht en er niet 
meer uit te krijgen was. 

Een andere huurder, een zeeman, ver-
liet zijn huis dat wij voor één gulden 
van de gemeente hadden gekocht. 
De man had geen mogelijkheid zijn 

povere bezittingen op te slaan, totdat 
de aannemer in kwestie aanbood alles 
in zijn werkplaats te bewaren totdat de 
man terug zou komen. De man liet er 
ook wat klein spul achter en spande 
een touwtje voor zijn bezittingen. Wij 
maakten een overzicht van alle voor-
werpen en deden ze in een doos. Wie 
schetst onze verbijstering toen de man 
bij terugkomst verklaarde dat hij achter 
dat touwtje ook een twintigtal antieke 
zilveren bestekken had neergelegd die 
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Stadsherstel trots op 
eerste eigen brochure 

De stichting Stadsherstel Hoorn heeft gisteren het 20-
jarig jubileum gevierd met de presentatie van een eigen 
brochure. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Jo-
zefbuis aan het Achterom overhandigde voorzitster R. 
Bax-Van Altena trots het eerste exemplaar aan ere-voor-
zitter D. Breebaart. In de afgelopen twee decennia heeft 
de stichting zich ingezet voor de verwerving en restaura-
tie van monumentale panden in de stad. ,,Feitelijk heb-
ben we nooit genoeg middelen gehad om alles uit te voe-
ren zoals wij dat wilden", constateerde de voorzitster. 
Desondanks was zij tevreden over de behaalde resulta-
ten. Foto Henk de Weerd 

hij had geërfd van zijn grootmoeder? 
Gelukkig had bijna het voltallige 
bestuur bij bezichtiging van de bouw-
val alles geregistreerd, maar het werd 
wel een proces. De aannemer kreeg er 
van de vrouwelijke advocaat enorm van 
langs, want er was ook een antieke poster 
zoekgeraakt in zijn opslagplaats. Met 
€ 909,- op zak van een vervaarlijk 
rood aangelopen aannemer kon de zee-
man het ruime sop weer kiezen. 



Na het 't Rooie Dorp, met landelijke 
publiciteit en een geweldig feest bij de 
opening, kwam Stadsherstel automa-
tisch terecht bij grotere projecten: de 
Mariakapel, de Kaagpanden, het kaas-
pakhuis, de Wereldwinkel op de plaats 
van het oude Hoornse Badhuis, de 
Ridderikhoffpanden, de Bedo-panden 
e n  in 2 0 0 3  het  VOC-pakhuis. De 
Ridderikhoff-panden met hun bijzon-
dere invulling - een woonwerkproject 
van onder meer verstandelijk gehandi-
capten onder supervisie van Stichting 
Philadelphia Zorg - is momenteel een 
absoluut hoogtepunt in ons werk. 

Financieel is er de laatste jaren veel 
veranderd. Laagrentende leningen heb-
ben de subsidies vervangen. Bij het 
realiseren van grote projecten is een 
levendige fantasie en daadkracht on-
ontbeerlijk. Fantasie o m  een passende 
invulling van het te restaureren pand te 
vinden - want  restaureren zonder 
invulling heeft geen zin - en daad-
kracht en doorzettingsvermogen o m  
alle ambtelijke en andere bezwaren te 
overkomen. En natuurlijk een enthou-
siast en homogeen denkend en wer-
kend bestuur! 

Voor de toekomst van Stadsherstel wi l  
ik de volgende handleiding meegeven: 
• Laten w e  niet blijven terugkijken

naar wat er in het verleden verkeerd
is gedaan o f  nagelaten;

• We moeten leren leven en werken
met parkeerproblemen in onze
prachtige binnenstad. Inventieve
oplossingen kosten tijd en geld, maar
ook kleine oplossingen kunnen hel-
pen. Positief en lateraal denken is
zinniger dan plannen blokkeren;

• Het behandelen van de aanvraag voor
een bouwvergunning mag hooguit

drie tot zes maanden in beslag 
nemen en geen anderhalf jaar; 

• Ook het verbeteren en in stand
houden van kleine accenten kan het
stadsbeeld ten goede komen. Lelijke
bouwmaterialen en dito verlichting,
straatnaambordjes en reclame aan
gebouwen mogen w e  niet tolereren.
Voor wat  dit laatste betreft moeten
er voor middenstanders duidelijke
richtlijnen en snelle procedures zijn;

• In moeilijke tijden moeten w e  zono-
dig samenwerking zoeken met ande-
re instanties.

Met oneindig veel plezier heb ik dertig 
jaar gewerkt aan stadsherstel. Grote 
spijt is er o m  het feit dat w e  in het ver-
leden de middelen niet hadden o m  al 
die monumenten in bezit te houden. 
Mijn idee o m  één geprivatiseerde 
Monumentendienst Hoorn in te stel-
len, bleef  tot nu toe een ijdele hoop. 
Toen w e  dit plan enige jaren geleden 
lanceerden, waren de geesten er mis-
schien nog niet rijp voor. Laten w e  ons 
daarom maar bij de hedendaagse prak-
tijk houden. Die is weerbarstig genoeg! 
Mijn oprechte dank gaat uit naar de 
geweldige samenwerking die er altijd is 
geweest  in een vriendschappelijke 
sfeer, zéér verschillende aanpak bij 't 
oplossen van problemen, bijna altijd 
resulteerde dit in een communis opinio, 
groot enthousiasme voor moeilijke 
projecten. Een groep hard werkende 
idealisten met liefde voor Hoorn, op 
vrijwillige en onbezoldigde basis. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van 
dit boek. 

R. Bax-van Altena, 
Voorzitter Stichting Stadsherstel Hoorn. 
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S tichting Stadsherstel Hoorn jubileert 

Links: Rode Steen 9, het 
Ridderikhoff pand tijdens de 
restauratie. 

Het bestuur van 
Stadsherstel in 2 004. 
v.l.n.r.: Hans van der 
Linden, Rudy Kleintjes, Jan 
van der Heijden, Rita Bax, 
Sander Sneek, Loes Rensema, 
Karl Schuitemaker, Onno 
Schweers, Arie Sijm, Frans 
Zwerver (niet op de foto: 
Cees van der Maat).

Zorg om monumenten is er altijd geweest. Waarom? Wat zijn monumenten eigenlijk? 
Wat is er nu zo bijzonder aan een hoopje op elkaar gestapelde stenen met een dak erop? 
Monumenten kunnen we min of meer vergelijken met dingen die voor ons een persoonlijke 
betekenis hebben en die we daarom zo lang mogelijk wiIIen bewaren: het melktandje van je 
dochter, de lievelingsvulpen van je te jong gestorven vader en de vergeelde huwelijksfoto van 
je overgrootouders van moeders kant. Zulke voorwerpen verankeren onze familiegeschiedenis 
en houden de herinneringen aan bepaalde momenten en personen levend. Hoewel we er al 
lang niet meer naar hebben omgekeken, vinden we het meestal ook fijn dat die dozen met 
speelgoed en aanverwant fröbelwerk uit onze kinderjaren destijds toch niet met de vuilnisman 
zijn meegegeven, maar op zolder staan. Wie daar komt, kan soms even blijven hangen. 
We ontvouwen de oude speelgoeddozen om eventjes weer herinneringen uit onze jeugd op 
te halen. Daar ligt de barbiepop en hier je poesiealbum en oh ja ... je ouwe beer; trouwe 
steun en toeverlaat in tijden van kinderleed en griezelige spoken onder bed, maar nu 
vervormd, met een versleten vacht, losse naden en nog slechts één aan een draadje 
bungelend kraaloogje in zijn slap hangende kop ... de berendokter weet raad. 

Ook het armenenge vissershuisje in 
het voormalige havenkwartier van 
Hoorn, de pronte en rijk gedecoreerde 
patriciërswoningen aan de Ramen, het 
Wees- en Armenhuis aan het Achterom 
waarvan de strenge architectuur aan de 
buitenkant een prelude vormt op de 
toenmalige regels van orde en tucht 
van de binnenmoeders en het intieme 

Claes Stapelhofje met zijn kleine huisjes 
gegroepeerd rondom een verstilde 
binnentuin, zijn bezield met herinne-
ringen. Herinneringen aan de vroegere 
bewoners en aan de wijze waarop zij 
leefden, aan de modetrends in de 
architectuur maar ook aan de specifiek 
voor die tijd gangbare bouwtechnieken 
en bouwmaterialen, door ambachts-
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Op qe twee en twintigste auc:ustus nec;entj_enhonci.erd twee en 
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zeventig., verschenen voor mij, Nicolaas Johannes van Duin, 
kandidaat.hotäris, wonende te Akersloot, waafnemende de mei 
Verlof zijnde Mr. Bernardus Egidius Aloysius Maria Schreurs, 
notaris ter standplaats Hoorn:-----------------------------
1 de Heer Dr. 'Hait-ie Jean Corneille van Scherpen bere;, keel, 

< ;:·,,  ,.., 
:_-;1c._ 

o. neus- en oorarts, wonende te Hoorn, Oude Doelenkade 19,- . . 
:·:,c-:,.ri--------------
oo sehnald i  re-
sl G de;;::er ·012.d-

gëboren te Nijmegen op een en dertig juli negentienhonder 
vijf en twintig, en----- --------------------------------

2 de Heer Dirk Breebaart, particulier, wonende te Hoorn, 
Astronautenweg 88, geboren te Hoogwoud op acht oktober 
negentienhonderd vijf.-----------------------------------

De comparanten verklaarden bij de-ze af te zonderen een be-

t;î}io  n i;i 8 d '-
la2t s gesteld het 

!  -   --
drag van F.100,-- (eenhonderd gulden) en daarmede in het le 

\ . 

ven te roepen een Stichting, waarvoor zij de volgende bepa-
lingen vast stellen; welke zullen gelden als statuten der 
stichting.------------------------------------------------
------------------------NAAM EN ZETEL.--...:------'--'----------
--- ----------------------ARTIKEL 1.-----------------------

De stichting draagt de naam: Stichting Havenkwartier en is 
gevestigd te Hoorn-------------------------------_; ________ _ 
__ --------------------------DOEL. _.t: '-----------------------
--------------------------ARTIKEL 2.-------------- ------ ·-

De stichting stelt zich ten doel het oude stadsschoon van 
de s ad Hoorn zoveel mo elijk zeker te stellen.--- --------
Zij tracht dit doel te bereiken döor:----------------------
1 Historisch of cultuurhistorisch belangrijke panden in de 

stad Hoorn in eigendom te verwerven en eventueel de eigen 
. . 

dom weer te vervreemden, indien voldoende vaststaat, dat 
daardoor het instandhouden van het karakter van het pand 
zoveel mogelijk bevorderd wordt;-------------------------

2 Restauraties van historisch of cultureelhistorisch be-
langrijke panden in de starl Hoorn, eigendom van de stich-
ting of van anderen, te bevorderen.---------- ------ ----

;3 Te bevorderen, dat dergelijk panden door de overheid of 
door· anderen worden bestemd tot monul!lBnten, en de verpli:h 
tin.gen daaruit voortvloeiënde te doen naleven.-----------

4 Alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk zijn 
; \ \ : 

vo r he tloel dei sti hting. - --------------------------· 
De,stichting beoogt ntet het maken van winst.------------

- - - - - - - - - - - - - _ _ . - - - - - - - - - :  D U U R ' . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Links: Oprichtingsakte 
Stichting Havenkwartier, de 
voorloper van Stadsherstel. 

Italiaanse Zeedijk 78-84 
vóór de restauratie. 

meesters bedacht en tot architectuur 
verwerkt. Feitelijk vormen de histori-
sche gebouwen en stadsgezichten de 
neerslag van vroegere culturele en 
maatschappelijke activiteiten en zijn 
ze de ankerpunten van de stadsgeschie-
denis van Hoorn. Het behoud ervan 
betekent het behoud van haar identi-
teit. Monumentenzorg is er dan om het 
gebouw, het complex en soms zelfs 
hele stadsgezichten te beschermen 
en te behouden. Stichting Stadsherstel 
houdt zich eveneens actief met het 
historisch erf goed van de stad Hoorn 
bezig. Ook zij streeft er naar om de 
ankerpunten van de stadsgeschiedenis 
te behouden. Daarnaast zorgt de 
stichting voor een nieuwe, adequate 
bestemming. Dat is even essentieel 
aangezien leegstand anders weer tot 
verval leidt. 
Over het algemeen krijgen de door 
Stichting Stadsherstel gerestaureerde 
panden een woonfunctie. Daarroe wor-
den oude woningen aan de wensen van 
deze tijd aangepast, met respect voor de 

historisch waardevolle onderdelen van 
het pand; die worden hersteld o f  geres-
taureerd. De stichting voorziet eveneens 
in de grote behoefte aan woonruimte in 
hartje Hoorn met behoud van de 
geschiedenis. De winkelstraten in de 
stadskern blijven daardoor na sluitings-
tijd een aantrekkelijk leefgebied. 
Stadsherstel Hoorn biedt daarnaast 
ruimten aan jongeren, kunstenaars, 
winkeliers, restaurants, verenigingen en 
stichtingen. Soms is de toekomstige 
bewoner al in een vroeg stadium 
bekend en wordt de restauratie in nauw 
overleg uitgevoerd zodat de nieuwe 
bestemming optimaal voldoet. Stichting 
Stadsherstel streeft ook naar het behoud 
en het herstel van karakteristieke stads-
gezichten, zoals ze deed bij de Italiaanse 
Zeedijk en het Kerkplein. Ook het verval 
van de Achterstraat kon door het her-
stel van een aantal woningen waarin de 
drugshandel welig tierde worden 
gekeerd. Stadsvernieuwing, waarbij 
nieuwbouw tussen reeds bestaande 
historische huizen wordt gerealiseerd, 
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maar dan zo dat deze met de bestaande 
bebouwing harmonieert, behoort 
eveneens tot haar werkterrein. 

Stichting Stadsherstel verricht haar 
werk door de panden in eigendom te 
verwerven. Voor de financiering doet 
zij een beroep op fondsen en subsidië-
rende instellingen zoals rijksover-
heid, monumentenzorg, de Provincie 
Noord-Holland, de Gemeente Hoorn, 
de Kerkmeijer-De Regtstichting, het 
Prins Bernhardfonds, het Anjerfonds, 
het Hoegenfonds van de Bond Heem-
schut, het Kerkenarmenfonds Hoorn, 
het Westfries Genootschap en de 
Stichting Nationaal Restauratiefonds. 
De stichting verkeert daarnaast in de 
gelukkige omstandigheid in de loop 
van de jaren een goede band met de 
gemeente te hebben opgebouwd, zodat 
zij tegen een billijke prijs gemeente-
lijke panden in eigendom kan verkrij-
gen. Zo verkocht de gemeente aan 
Stichting Stadsherstel onder meer de 
huizen aan de Italiaanse Zeedijk, die in 
het verleden in eigendom waren 
verkregen ten behoeve van sanerings-
plannen. Na herstel verkoopt Stichting 
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Stadsherstel de panden aan derden 
door, indien voldoende vaststaat dat de 
instandhouding van het pand en het 
historische karakter ervan gewaarborgd 
is. Om er voor te zorgen dat het pand 
ook in de toekomst in goede staat blijft, 
behoudt Stichting Stadsherstel Hoorn 
zich het eerste recht op aankoop bij 
eventuele verkoop van het pand voor. 
Al met al heeft de stichting een grote 
staat van dienst opgebouwd. 
Talloze panden en complexen zijn 
onder handen genomen: de karakteris-
tieke pakhuizen, visserwoninkjes en 
arbeiderswoningen in het voormalige 
havenkwartier; het Claes StapelhofJe 
aan het Munnickenveld; de stijlkamers 
van het voormalige Sint Jozefhuis aan 
het Achterom, die vanwege de slechte 
staat van de behangsels en de vervuilde 
plafondschilderingen dringend aan 
restauratie toe waren; de Mariakapel, 
de Waterpoort en de Weeshuistuin die 
sinds de herinrichting voor publiek is 
opengesteld; de arbeiderswoningen 
van 't het Rooie Dorp aan de Venenlaan, 
waardoor het vroegste voorbeeld van 
sociale woningbouw in Hoorn als 
uitvloeisel van de Woningwet uit 1901 

Stadsherstel herstelde 
't Rooie Dorp in 1992. 



Actiekrant van de Stichting 
Gemeenschapsraad tegen de 
sloopplannen. 

behouden is gebleven, en de zogeheten 
Ridderikhoffpanden Rode Steen 9 en 
Grote Oost 5. Van het pand Rode Steen 
9 is het imposante l 6de-eeuwse hout-
skelet volledig gerestaureerd, evenals 
de daarachter ge legen schitterende 
wintertuin, ontworpen door architect 
A.C. Bleijs, een fameus Hoorns archi-
tect in de l 9de eeuw. Het project
Ridderikhoffpanden is overigens ook
uniek omdat aan mensen met een ver-
standelijke handicap, voorheen slechts
werkzaam in de beschermde omgeving
van een sociale werkplaats, de moge-
lijkheid wordt geboden o m  de stap
naar het reguliere bedrijfsleven te
maken. Zo'n twintig tot vijfentwintig
personen vinden in de keuken en in de
bediening van het nieuwe restaurant
onder deskundige begeleiding een aan-
trekkelijke baan. Men kan zonder meer
stellen dat Stichting Stadsherstel een
wezenlijke rol speelt in het behoud, het
herstel en het leefbaar maken en hou-
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den van de historische binnenstad. 
Hoorn is daardoor ook vanuit toeris-
tisch oogpunt  bijzonder attractief. 
Met name de middenstand profiteert 
van het groeiend aantal toeristen dat 
jaarlijks de oude havenstad aan de 
voormalige Zuiderzee bezoekt. In 2002  
bestond Stichting Stadsherstel dertig 
jaar. Aanleiding o m  herinneringen op 
te halen en te vertellen hoe  het allemaal 
begon daar op die Italiaanse Zeedijk: 
Ik ben geboren op de Italiaanse Zeedijk en woon 
nu in de Risdam. Ik vind het misdadig van die 
Wiese om me in dit Betondorp te stoppen. Ze doen 
maar met je en behandelen je als een nummer. We 
nemen het niet meer. Aldus een zeer boze 
ex-bewoner van de Italiaanse Zeedijk in 
Hoornsignaal Extra, een actiekrant uit het 
begin jaren van de zeventig van de 
20ste eeuw. Het was  in 1966 dat de 
Gemeente Hoorn het zogeheten struc-
tuurplan 'Kom' liet ontwikkelen. Het 
plan kwam tot stand op basis van een 
adviesrapport van de sociaal geograaf 
Van de Berg van de planologische afde-
ling van de Provincie Noord-Holland. 
Dit plan werd  opgesteld door het 
Bureau voor Ruimtelijke Ordening en 
Architectuur Kuiper, De Ranitz, Van der 
Ree en Van Tol in Rotterdam en behels-
de de sloop van de ernstigst verkrotte 
stadsdelen in Hoorn, zoals de Italiaanse 
Zeedijk. De huisjes aldaar waren veelal 
in  eigendom van particuliere eigenaren 
waaronder een niet gering aantal zoge-
heten huisjesmelkers. Ondanks her-
haalde aanschrijvingen van de gemeen-
te lieten zij het onderhoud van de pan-
den achterwege maar verhuurden des-
ondanks de woningen: de woningnood 
in Hoorn was  immers groot. Het waren 
buurten die daarnaast door het grote 
aantal langdurig werkloze bewoners tot 
achterstandswijken waren verworden. 
Het  saneringsplan 'Kom'  w a s  het 
uiteindelijke resultaat van een lang 
gekoesterde wens van de gemeente o m  
de verpauperde stadsdelen in de 
binnenstad van Hoorn te slopen ten 
behoeve van goede en betaalbare volks-
huisvesting in het  kader van de 
Woningwet uit 1901. Er werd een 
actief beleid gevoerd in het aankopen 
van krotten en huizen wanneer de erf-
pacht van de grond was a f  gelopen. Met 
het oog  op sloop werden de woningen 
vervolgens onbewoonbaar verklaard. 
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Linksboven: De gerestaureerde 
stijlkamers van het Jozefhuis 
grenzen aan een binnentuin. 
Aan het Achterom 17. 

Linksonder: de weeshuistuin 
is tevens door Stadsherstel 
opgeknapt. 

Stadsherstel zou de beelden 
graag in de weeshuistuin 
herplaatsen. 

Vaak probeerden speculanten er op de 
valreep nog een slaatje uit te slaan door 
de verkoopprijzen van de huizen op 
te drijven. De gemeente kreeg de 
woningen dus niet voor niets. Sloop 
van de meest bouwvallige huizen deed 
de Italiaanse Zeedijk op een rot gebit 
met getrokken kiezen lijken. De bewo-
ners voelden zich verbannen naar nieu-
we woonwijken zoals Risdam en de 
Grote Waal. Beschouwde de gemeente 
de buurt in de jaren zestig van de vori-
ge eeuw nog als een zorgelijk grensge-
bied van de stad, inmiddels hadden 
monumentenzorgers het architectuur-
historische belang van dit voormalige 
havenkwartier ontdekt. De wijk vormde 
met zijn pakhuizen, winkeltjes, 
arbeiderswoningen en opslagloodsen, 
de neerslag van de dynamische en 
bloeiende handels-, scheepvaart- en 
ambachtsactiviteiten uit de 1 7 de eeuw 
en was daardoor een essentieel onder-
deel van de stadsgeschiedenis van 
Hoorn. Vanwege de kenmerkende his-
torische infrastructuur en de fijnmazi-
ge straatwanden rangschikte men 
de Italiaanse Zeedijk in 1971 onder 
'Beschermd Stadsgebied'. De Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg 
plaatste in afwachting van definitieve 
plaatsing een groot aantal panden op 

de 'Voorlopige Rijksmonumentenlijst'. 
Het structuurplan 'Kom' uit 1966 hield 
geenszins rekening met de historische 
waarde van dit voormalige haven-
kwartier, maar behelsde de sloop van 
alle huizen ten behoeve van nieuwe 
flatgebouwen. De Westerdijk en de 
Italiaanse Zeedijk zouden tevens tot een 
nieuwe stadsverbindingsweg worden 
verbreed zodat het snelverkeer langs 
het IJsselmeer via de 'boulevard' door 
de binnenstad vlot van oost naar west, 
en vice versa kon worden af gewikkeld. 
De voorgestelde oplossing leidde tot 
verzet van de buurtbewoners. Zij 
vreesden dat het karakter en de sfeer 
van de wijk volkomen teniet zouden 
worden gedaan. Natuurlijk wilden de 
bewoners graag nieuwe en betere 
woningen, maar niet op deze wijze en 
zeker niet met een 'snelweg' door de 
buurt. De toenmalige wethouder van 
Openbare Werken, wijlen de heer 
WF.G. Wiese, zou zich de voor-
lichtingsbijeenkomst met de toege-
stroomde woedende buurtbewoners 
nog lang heugen. Uiteindelijk leidde 
het structuurplan 'Kom' zelfs tot het 
einde van zijn politieke loopbaan. 
Volgens wethouder Wiese in de hand 
gewerkt doordat een aantal partij-
genoten van de PvdA heimelijk had 
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Het aangepaste bestemmingsplan in 1971 stelde de zaken rooskleuriger voor dan ze waren. 
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afgesproken hem op een onverkiesbare 
plaats te zetten zodat hij bij de gemeen-
teraadsverkiezingen niet kon worden 
herkozen. 
Hoewel de plannen in onze ogen tame-
lijk rigoureus waren - tegenwoordig is 
men veel zuiniger op zijn historische 
stad - moet men de voorgestelde 
plannen in het toenmalige tijds-
gewricht plaatsen. De oude binnenstad 
met zijn smalle straten en gebrekkige 
parkeervoorzieningen werd namelijk 
steeds minder toegankelijk voor het 
toenemende autoverkeer en dat was 
een nijpend probleem. Niet alleen voor 
autobezitters, maar ook voor de in de 
stad gevestigde bedrijven en bewoners. 
De toenmalige gemeentebestuurders 
lieten zich door verkeersdeskundigen 
adviseren, maar die hadden voorname-
lijk oog voor de verkeersproblemen in 
de binnensteden en (nog) niet voor 
monumenten. Door dit advies was wet-
houder Wiese ervan overtuigd dat hij 
een goede oplossing voor het verkeers-
probleem had gevonden. Toch kwam 
de gemeente, na heftig aandringen van 
de buurtbewoners, in 1971 met een 
aangepast bestemmingsplan waarbij de 
sloop van het aantal huizen op de 
Italiaanse Zeedijk aanzienlijk zou wor-
den beperkt en de nieuwbouw meer in 
overeenstemming met de bestaande 
bebouwing zou worden uitgevoerd. 
Het plan om een 'snelweg' aan te leg-
gen, nu volgens het traject Westerdijk -
Vijzelstraat - Appelhaven - Gedempte 
Appelhaven, wilde de gemeente hand-
haven. Het in de volksmond geheten 
'bulldozerplan' vormde op 2 2 augustus 
197 2 de directe aanleiding tot de 
oprichting van de Stichting Haven-
kwartier waarvan de naam een jaar 
later op 19 januari 1973 werd veran-
derd in Stichting Stadsherstel. Ook 
elders in Nederland waren er vergelijk-
bare instellingen ontstaan, zoals de in 
195 6 opgerichte Amsterdamse Maat-
schappij tot Stadsherstel N. V, als reactie 
op de in de vijftiger en zestiger jaren in 
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heel Nederland heersende steden-
bouwkundige opvatting dat de histori-
sche binnensteden voor verkeer moes-
ten worden ontsloten door het aanleg-
gen van parkeervoorzieningen en snel-
wegen. In 1968 volgde N.V Bergkwar-
tier in Deventer, in 19 7 4 Stadsherstel 
Zutphen, in 19 84 Stadsherstel Utrecht 
en in 1986 Stadsherstel Rotterdam, 
waar gedurende de na-oorlogse weder-
opbouw méér historische gebouwen 
verdwenen dan tijdens het bombarde-
ment op 10 mei 1940. In Hoorn ont-
stond Stichting Stadsherstel Hoorn in 
een klimaat waarin een groep gezag-
hebbende stadsgenoten zich heftig 
tegen het toenmalige gemeentebeleid 
begon te keren. Het gemeentebestuur 
kon niet over gespecialiseerde mede-
werkers beschikken om de nodige res-
tauraties van monumenten voor te 
bereiden o f  uit te voeren. Reden waar-
om de toenmalige directeur Openbare 
Werken, de heer N.]. Groot, contact 
zocht met de Amsterdamse Maat-
schappij tot Stadsherstel N.V Terug-
gekeerd in Hoorn vond hij een gewil-
lig oor bij mevrouw R. Bax-van Altena 
en de heren D. Breebaart en H.].C. 
Scherpenberg. Het viertal ging nu 
gezamenlijk aan de slag en won verdere 
informatie in bij de bestuurders van 
N.V Bergkwartier in Deventer en bij de 
bestuursleden van de Hein Buisman-
stichting in Harlingen. Na de oprich-
ting in augustus 19 72 vond de eerste 
officiële vergadering van de Stichting 
Stadsherstel plaats op 15 november 
1972 in het Timmermansgildehuisje 
aan het Dal. Er werd een bestuur van 
tenminste zeven personen samenge-
steld waarvan drie werden aangewezen 
door de Vereniging Oud Hoorn, één 
door de Vereniging Hendrick de Keyser, 
één door de Bond Heemschut en twee 
door het bestuur zelf Op 19 januari 
19 7 3 is de naam van de Stichting 
veranderd in Stichting Stadsherstel 
Hoorn. 



Rechts: De naam Stichting 
Havenkwartier werd in 
19 7 3 omgedoopt tot 
Stichting Stadsherstel 
Hoorn. 
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Waarvan akte in minuut is verleden te Hoorn op de datum
in het hoofd dezer akte vermeld.-----------------------·
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud 
van deze akte te hebben kennis enomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.--------------·
Vervolgen  is deze akte na beperkte voorlezing door de 
comparant en mij, notaris, ondertekend.----------------
(Getekend:) r- ' ·  . . , .  , : " • .  2.., ---------- ----· 

VOOR AFSCHRIFT. 

/ ------------· - -
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Italiaanse Zeedijk: 
een historisch havenkwartier om (van) te houden 

Links: Italiaanse Zeedijk 78 
t/ m 84 na restauratie. 

Rigoureuze sloop in het 
Havenkwartier was 
aanleiding tot de 
oprichting van de Stichting 
Stadsherstel. 

In 1889 werd ik geboren in een straat die de Zeedijk heette. Het was een hoekhuis vlak bij 
de gevangenis die de 'Krententuin' werd genoemd. Het huis zag uit op de dijk waarachter de 
Zuiderzee. Toen ik kwam hadden mijn ouders al vier kinderen. De oudste, een jongen, was in 
1880 geboren. Hij heette Hendrik maar werd liever Hein genoemd. Ik heette liever Alie en 
zo werd ik vaak ook genoemd. Dat ik liever Alie heette kwam door een versje waar ik 
dikwijls mee werd geplaagd. Het versje luidde: 

Aaltje zat op een paaltje, 
het paaltje brak en Aaltje viel in de koeiekak. 

Het huisje bevatte een voorkamer, een woonkamer met alkoof en een keukentje. In de alkoof 
sliepen de meisjes. Vader en moeder in de bedstee in de woonkamer. Hein zijn bed stond op de 
vliering, zomaar onder de dakpannen. Overal zag je licht tussen de kieren. 'sWinters had hij 
stuifsneeuw op zijn deken. Zo was het nu eenmaal, men wist niet beter en was er gelukkig 
mee. Vanuit het keukentje kwamen we op een binnenplaats. Daar stond de waterpomp en 
daar was ook de plee. 

Uit: Alie van der Woude, 'Hoorns meisje over haar leven in de Achterstraat', 
Oud Hoorn, jrg. 12, nr. 2, Hoorn 1990. 
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De Italiaanse Zeedijk en directe om-
geving vormen de neerslag van de 
eens zo bloeiende Zuiderzeehaven waar 
talrijke goederen werden aangevoerd 
uit het Oostzee en Middellandse Zee-
gebied en de overzeese handelsposten 
in de Oost en in de West. Talloze men-
sen vonden er werk en vestigden zich 
in dit in 1647 gecreëerde havenkwar-
tier. Het geluid van de timmerwerk-
plaatsen en de mastenmakerijen is 
allang verstomd, maar de menselijke 
activiteiten, zoals hoe men woonde en 
werkte, zijn versteend in de architec-
tuur en in het fijnmazige netwerk van 
straten en stegen. De buurt is van bij-
zonder historisch belang. Om die reden 
heeft men een groot aantal huizen tot 
monument verklaard. Maar wat is die 
historische kwaliteit nu precies 7 

De Italiaanse Zeedijk ontleent zijn 
naam, zo vermoedt men, aan de handel 
op Italië door de kooplieden en reders 
die zich hier vestigden. Nadat men de 
stadsverdediging ter hoogte van de dijk 
had geslecht en het buitendijkse gebied 
tot aan de huidige straat Achter op 't 
Zand had aangeplempt en opgehoogd, 

werd de dijk in 1647 verkaveld. 
De kavels werden bij opbod verkocht. 
Die aan de zuidzijde van de dijk 
strekten zich tot aan de nieuwe kade uit 
en boden ideale vestigingsmogelijk-
heden voor op de haven georiënteerde 
bedrijven, zoals hout- en timmerlood-
sen, mastenmakerijen, lijnbanen, zeil-
makerijen en rederijen. De duurste 
kavel ging voor € 862, - naar Wouter 
Pietersz. en de goedkoopste naar 
Lambert Harmensz. v o o r €  113,-
De percelen werden vooral door specu -
lanten opgekocht die met het oog op 
de toekomstige havenactiviteiten zoveel 
mogelijk huizen wilden bouwen en 
verhuren. Het havenkwartier kreeg 
daardoor een hoge bebouwingsdicht-
heid die de buurt op sommige plaatsen 
nog steeds heeft: sommige huizen zijn 
niet breder dan drie meter! 

17DE-EEUWSE HUIZEN 
OP DE ITALIAANSE ZEEDIJK 

De wijze waarop de huizen in de 1 7 de 
eeuw op de Italiaanse Zeedijk gestalte 
kregen werd in belangrijke mate 
bepaald door de functie. De meeste 
huizen hadden niet alleen een woon-
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Verpauperde Melknapsteeg 
omstreeks 1968. 



Een 1 7 de-eeuws huis met 
hoog voorhuis en een 
op- en onderkamer. 
Tekening H. Zantkuijl 

functie, zoals tegenwoordig. Vaak had 
men een winkel of  bedrijfje aan huis 
en was er ruimte voor de opslag van 
bedrijfsgoederen. Er waren geen aparte 
slaapkamers; men sliep en woonde 
meestal in hetzelfde vertrek. 
Ook de bouwvoorschriften van het 
stadsbestuur beïnvloedden de architec-
tuur. Die waren streng. Vanwege brand-
gevaar moesten alle gevels van baksteen 
zijn en de daken met keramische 
pannen worden gedekt. Deze waren 
tenminste vuurbestendig. Eerder was er 
in Hoorn een ernstige stadsbrand 
geweest waardoor een hele stadswijk in 
vlammen is opgegaan. 
Tussen de huizen moest een ruimte 
van vijf duim (ca. 15 cm) voor een 
waterdrop en een watergang worden 
opengehouden. Hieruit blijkt dat de 
zadeldaken van de eerste huizen nog 
loodrecht op de straat waren georiën -
teerd: bij een dwars geplaatste kap 
zouden de dakschilden het hemelwater 
immers naar de voor- en achterzijde 
van het huis hebben afgevoerd en zou 
een waterdrop tussen de huizen niet 

Begane grond 

Langsdoorsnede 

nodig zijn geweest. Via de watergang 
werd overigens ook rioolwater naar de 
haven aan de zuidzijde afgevoerd. 
De hoogte van de huizen was eveneens 
voorgeschreven: tenminste 2 2 voeten 
( ongeveer 6, 2 0 meter). 
Het Vissersgildehuisje op nummer 58, 
overigens niet door Stichting Stads-
herstel Hoorn gerestaureerd, is een 
gaaf bewaard voorbeeld van de 1 7 de-
eeuwse architectuur. De gevel is op 
vlucht gebouwd en heeft een opmerke-
lijk hoge onderpui. De puibalk loopt 
over de hele breedte van de gevel door 
en ondersteunt de bovengevel. De pui 
is uitgevoerd met zware houten stijlen 
die tot aan de puibalk reiken. Vensters 
uit de 17de eeuw herkent men ook aan 
het grote aantal kleine, in houten roe-
den gevatte, ruitjes. Het geveldeel van 
de bovenverdieping is meestal gedron-
gen. Deze is soms zo laag dat bewo-
ning niet echt comfortabel moet zijn 
geweest. Overigens had het Vissersgilde-
huisje oorspronkelijk een getrapte tuit-
gevel in plaats van een trapgevel. 
De begane grond van een 17 de-eeuws 
huis op de Italiaanse Zeedijk bestond 
meestal uit een opmerkelijk hoge 
ruimte. Het gedeelte aan de voorzijde 
noemde men het voorhuis. Dit had 
geen tussenvloeren, maar was een tot 
aan de vloer van de bovenverdieping 
doorlopende open ruimte. Het achter-
ste gedeelte was van een tussenvloer of  
insteek voorzien waardoor een op- en 
een onderkamer werden gevormd. 
Soms had men de vloer van de onder-
kamer wat verdiept omdat men anders 
zijn hoofd tegen de opkamer stootte. 
Het onverwarmde hoge voorhuis had 
een publieksfunctie, zoals een winkel. 
Er was hier meestal ook een schrijf-
kamertje of  comptoir. Soms was boven 
dit vertrekje nog een hangkamertje dat 
aan ijzeren banden of  stangen was 
opgehangen. Dit diende ondermeer als 
bergplaats van winkelattributen. 
Het gezinsleven speelde zich in de op-
en onderkamer af. Er stond een tafel 
met stoelen en tegen de wanden waren 
bedsteden in een vaste houten betim-
mering. Als toilet gebruikte men een 
zogeheten kamergemak o f  secreet-
koffer - een houten kist met een po -
maar in de loop van de 1 7 de eeuw 
ging men er toe over om een secreet 
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aan de achterzijde van het huis in de 
buitenlucht te plaatsen. Hier was ook 
een regenbak o f  een waterput te vin-
den. In de onder kamer bevond zich een 
schouw waarin men meestal ook kookte. 
Het opkamertje bereikte men via een 
eenvoudig steektrapje o f  wenteltrap 
vanuit het voorhuis. Vanaf hier leidde 
een andere trap naar de bovenverdie-
ping en de pakzolder. 

WONINGTYPEN IN DE l 9DE EEUW 

Door de achteruitgang van de haven 
van de eens zo bloeiende Zuiderzeestad 
raakte de buurt in de loop van de l 8de 
eeuw in verval. De economische 
malaise liet zichtbare sporen na. Op de 
kadastrale kaart van 18 2 3 is een groot 
aantal percelen na verkrotting en sloop 
als braakliggend terrein ingetekend. 
Pas in de loop van de l 9de eeuw neemt 
de bevolking weer enigszins toe. 
Ditmaal waren het bewoners die werk 
in de binnenstad vonden, zoals kaas-
sj ouwers, melkslijters, fabrieksarbei-
ders en timmermansknechten. Hun 
komst leidde tot een nieuw type 
woning, namelijk de lage arbeiders-
woning onder een dwarskap met ver-
lengd dakschild aan de achterzijde. De 
lage huizen bouwde men op de braak-
liggende percelen. De plattegrond van 
dit type is meestal als volgt ingedeeld: 
aan de straatzijde is een klein halletje 
en ook een voorkamertje dat meestal 
fungeerde als ontvangst- o f  bedrijfs-
ruimte. Het plafond is hier overigens 
aanzienlijk lager dan in het traditionele 
voorhuis. 
In het achterdeel van de woning 
bevindt zich de woonkamer met 
schouw. De bedsteden zijn in vaste 
houten kasten tegen de zijmuren 
getimmerd. Meestal is er in de woon-
kamer ook een alkoofje, een afgeschei-
den vertrekje, eveneens met slaapgele-
genheid. De keuken bevindt zich nu in 
een uitstek tegen de achtergevel aan de 
buitenzijde. De regenbak, de water-
pomp en het gemak zijn op het plaats-
je aan de achterzijde van het huis. Via 
een trap in het kleine halletje achter de 
voordeur kon men naar de zolder waar 
men soms ook sliep, hoewel het pan-
nendak niet was geïsoleerd. 
In deze periode heeft men eveneens 
een aantal 17 de-eeuwse huizen tot de 

puibalk verlaagd. Mogelijk omdat de 
bovenverdieping te laag was voor 
bewoning en in de winter te koud - er 
was immers geen haard - o f  omdat 
men minder opslagruimte voor 
bedrijfsgoederen nodig had. Wellicht 
ook omdat minder mensen een bedrijf 
aan huis hadden. 
In een aantal gevallen handhaafde men 
echter wel de traditionele 1 7 de-eeuw-
se pui en het daarachter gelegen voor-
huis als winkelruimte. De 'afgeknotte' 
oude woningen dekte men eveneens 
af  met een dwarskap met verlengd 
dakschild aan de achterzijde. Veel 17 de-
eeuwse woningen waarvan de boven-
verdieping en de zolder wel gespaard 
bleven, werden in deze periode 
gemoderniseerd door de trap- o f  
getuite trapgevels te vervangen door 
een lijstgevel. 
Tot ver in de 20ste eeuw waren veel 
woningen nog niet aangesloten op een 
riolering. Voor de afvoer van fecaliën 
maakte men gebruik van het wissel-
tonnenstelsel. Volle tonnen werden 
op gezette tijden met een kar op-
gehaald die men gekscherend ook wel 
'de boldootkar' noemde, daarmee 
verwijzend naar het prettiger geurende 
Eau de Cologne. Huizen op de 
Italiaanse Zeedijk en in directe omgeving 
die tegenwoordig nog beschikken over 
een trap- of  tuitgevel o f  over de karakte-
ristieke pui met voorhuis en insteek, zijn 
uiterst zeldzaam. Zij zijn daardoor van 
groot belang. Ook de l 9de-eeuwse 
arbeiderswoning is inmiddels een 
monument van betekenis. 

Begane grond Eerste verdieping 
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Een l 9de-eeuwse arbeiders-
woning had een halletje, 

een voorkamertje en een 
woonkamer met bedsteden. 

Tekening: H Zantkuijl 



Boven: Italiaanse Zeedijk 
bood in 1950 al een 
troosteloze aanblik. 

Rechts: de achtergevels van 
de panden Italiaande Zeedijk 
118-120 in 1974.
Instortingsgevaar 

VAN SLOOP NAAR BEHOUD 

Ook in de 20ste eeuw heeft men op de 
Italiaanse Zeedijk en omgeving een tijd 
van economische malaise gekend. In de 
Tweede Wereldoorlog werden onder-
delen van de leegstaande woningen 
zelfs als brandhout in de kachel opge-
stookt. De huisjes waren veelal in 
eigendom van particuliere eigenaren, 
maar die beschikten meestal niet over 
voldoende middelen om ze te onder-
houden. Schrijnend is het te lezen hoe 
de bewoner P Loos van de woning op 
Italiaanse Zeedijk 84 zich in 1946 bij 
de gemeente beklaagde over de slechte 
toestand van zijn huurwoning. Het huis 
was feitelijk niet meer te bewonen, 
schrijft hij. De vloeren waren verrot, de 
daken lekten en het water sijpelde langs 
de muren naar beneden. Maar ondanks 
verschillende aanschrijvingen van de 
gemeente bleef huisbaas J. Vos oost-
Indisch doof. 
Zoals eerder in dit boek al werd 
vermeld, voerde de gemeente in de 
jaren vijftig en zestig een actief beleid 
in het aankopen van krotten en wonin-
gen waarvan de erfpacht was verlopen. 
Met het oog op sloop werden de pan-
den vervolgens onbewoonbaar ver-
klaard. 
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L i n h  Voorzijde Italiaanse 
Zeedijk l 18-120. 
De woningen kunnen weer 
tegen een stootje. 

Rechts: Stadsherstel had de 
voormalige joodse synagoge 
graag willen behouden. 

Rechts: Zicht op de op- en 
onderkamer met de spiltrap 
vanuit een voorhuis. 

ITALIAANSE ZEEDIJK 118-120 
BEELDBEPALENDE PANDEN 

bouwperiode 17 de eeuw, lijstgevel 
19de eeuw 

type 

aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 
investering 

woonhuizen met restan-
ten van een voorhuis en 
een insteek 
1974 
1974-1975 
Hangelbroek Gouwetor, 
Hoorn 
firma Hakhof, Hoorn 
€ 164.239,64 

Dit zijn de eerste twee woningen die de 
toen nog prille Stichting Stadsherstel 
Hoorn onder haar hoede nam. Beide 
waren in 1 9 5 1 in bezit van de gemeente 
gekomen en in 19 5 4 onbewoonbaar 
verklaard. De stichting kocht beide in 
1974 voor € 4.310,93 per stuk. Op 
het moment van aankoop stonden 
de panden nagenoeg op instorten. 
Vanwege gevaar voor omwonenden 
schreef de gemeente Stadsherstel aan 
om haast te maken met het herstel. In 
de loop van de tijd was veel schade 
aangericht. Vloeren waren gesloopt, 
dakspanten doorgezaagd en dakpannen 
weggewaaid. Uit de kelder waren 
wandtegeltjes uit de bouwtijd gestolen. 
Al in 1843 constateerde de toenmalige 
rooimeester van Hoorn dat de voorge-
vels erg bouwvallig waren. Nadien zijn 
de afzonderlijke trapgevels geheel 
vervangen door de huidige lijstgevels 

met doorlopende, geprofileerde goot-
lijst. De nieuwe gevels volgen echter 
nog wel het oorspronkelijke verloop 
van de 1 7 de-eeuwse op vlucht 
gebouwde voorgangers. Het pand op 
nummer 120 was tussen 1829 en 1945 
in bezit van de Israëlitische gemeente 
voor de huisvesting van godsdienstle-
raren. Naast dit pand stond namelijk op 
nummer 122 de in 1780 gebouwde 
synagoge. Stichting Stadsherstel Hoorn 
had dit gebouw heel graag willen 
behouden, maar het werd jammer 
genoeg toch gesloopt. In 197 7 verrees 
ter plaatse een gebouw voor jonger-
enhuisvesting. Ter herinnering aan de 
synagoge en aan de joodse gemeen-
schap is op de voorgevel van dit nieuw-
bouwcomplex een gedenksteen aange-
bracht naar een ontwerp van de 
Hoornse kunstenaar Peter de Rijcke. De 
tekst daarop luidt: "Deze steen weent 
vanuit de muur." 
Bij de restauratie en renovatie van de 
huizen op nummer 1 18 en 120 liet 
de stichting beide gevels op elkaar 
afstemmen. Van het huis op 120 werd 
daarom het portiek verwijderd en de 
afwijkende vensterindeling op die van 
1 18 aangepast. Het storende stucwerk 
is verwijderd. De verspringende achter-
gevels zijn afgebroken, opnieuw 
opgemetseld en in dezelfde rooilijn 
geplaatst. De uitbouw met balkon 
aan de achtergevels is een nieuw toe-
gevoegd element. Bij de restauratie 
heeft men de bestaande bouwmateria-
len, als dakpannen, bakstenen en hout-
werk zoveel mogelijk gespaard en her-
gebruikt. Binnen bevinden zich nog 
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restanten van het traditionele 1 7 de-
eeuwse voorhuis. De authentieke 
wenteltrap op 1 18 met eikenhouten 
wagenschot vanuit het voorhuis naar 
de opkamer is gerestaureerd. 

ITALIAANSE ZEEDIJK 7 9
IJKSMONUMENT 

bouwperiode 

type 

aankoop 

uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1 7 de eeuw, boven-
gedeelte lijstgevel 
19de eeuw 
woning met voorhuis 
met insteek, lage boven-
verdieping, pakzolder en 
karakteristieke pui in 
achtergevel 
1979 
voorlopige erfpacht 19 7 7 
1979-1980 
N. Boschma, Edam
Konst en van Polen,
Westwoud
€ 114.952, 12 

In 19 7 7 ontving Stichting Stadsherstel 
Hoorn de nummers 24-26, 79, 78-80 
en 82-84 in voorlopige erfpacht. Deze 
zou definitief van kracht worden 
wanneer de stichting voldoende 

financiële middelen bij elkaar had 
gekregen om ze te restaureren. Dit 
gebeurde in 1 9 7 9. De koopsom van het 
pand op nummer 79 bedroeg € 45,-
en de erfpacht van de grond € 3 5 5, 64 
per jaar. De oude geveltop is mogelijk 
in de 1 9de eeuw vervangen door een 
gevel met lijst. Toen werd vermoedelijk 
ook het metselwerk van het bovenge-
deelte vervangen. Desondanks heeft dit 
drie meter smalle pand zijn oorspron-
kelijke gevelindeling behouden: het 
heeft een hoge puibalk en een lage 
bovenverdieping. Ook is er nog een 
voorhuis met insteek. 

Het pand werd al in 19 3 5 onbewoon-
baar verklaard, maar is daarna als 
pakhuis weer in gebruik genomen. 
Omdat het hierdoor zijn functie als 
woonhuis verloor werd de onbewoon-
baarverklaring in 1939 weer ingetrok-
ken. In de jaren zestig kwam het 
pand in bezit van de bonbon- en 
dessertwarenfabriek 'De Hoorn' die 
het eveneens als pakhuis gebruikte. 
De stichting heeft het historische 
karakter zoveel mogelijk willen hand-
haven. Sommige onderdelen zijn 
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Rechtsboven: 
Italiaanse Zeedijk 78-84. 

De twee linker woningen 
waren oorspronkelijk hoger. 

Rechtsonder: De Italiaanse 
Zeedijk in 1968 "De 

vloeren zijn verrot en water 
sijpelt langs de muren". 

Italiaanse Zeedijk 79 
voor- en na de restauratie. 
De moderne inrichting van 

het smalle huis was een 
boeiende uitdaging. 
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Links: Italiaanse Zeedijk 79 
in 1970. 

Italiaanse Zeedijk 82-84 
gerestaureerd. 

gereconstrueerd zoals de bijzonder 
fraaie 1 7 de-eeuwse pui in de achtergevel. 
De 24-ruits bovenlichten zijn authentiek 
maar het onderste gedeelte, bestaande uit 
een smalle deuropening met aan weers-
zijden een 28-ruits venster, is gereconst-
rueerd. Het metselwerk heeft men met 
van elders afkomstige gele Friese drie-
lingen aangeheeld. Aan de voorzijde is 
de oude puibalk hersteld, evenals het 
metselwerk en het kozijn van de boven-
verdieping. De oude rode handvorm -
stenen zijn van elders afkomstig. Het 
pand is zo smal dat de moderne inrich-
ting heel wat hoofdbrekens heeft 
gekost. Tegenwoordig wordt het pand 
bewoond door een gezin van vier per-
sonen. Vanwege de geringe afmetingen 
is dat naar eigen zeggen "soms wel een 
beetje behelpen." 

ITALIAANSE ZEEDIJK 82-84 
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 
type 

aankoop 

uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

l 7de eeuw
verlaagde woonhuizen
met voorhuis en insteek
onder dwarskap
1979
voorlopige erfpacht 1 9 7 7
1979-1980
N. Boschma, Edam 
Konst en van Polen, 
Westwoud
€ 92.997,-

De voorgevel van het rechter woonhuis 
op nummer 82 dateert vermoedelijk 
nog uit de 1 7 de eeuw. Het heeft 
namelijk nog de karakteristieke 1 7 de-
eeuwse pui met zware kozijnen en 
kleine, in houten roeden gevatte 
ruitjes. Oorspronkelijk hadden beide 
afzonderlijke woningen een boven-
verdieping en een pakzolder, maar 
die zijn in 183 6 tot de puibalk weg-
gebroken. Het resterende 1 7 de-eeuwse 
voorhuis met insteek op de begane 
grond, heeft men onder een gemeen-
schappelijke dwarskap geplaatst. In 
1 9 0 3 is er brand in de woning op 
nummer 8 2 geweest. Kennelijk niet zo 
ernstig want het voorhuis is ook 
daarna nog als winkel in gebruik 
geweest. De pui van het smallere linker 
woninkje op nummer 84 is in het 
begin van de 1 9de eeuw gemoder-
niseerd. Het nieuwe venster werd toe-
gerust met een 9-ruits schuifraam en 
een 9-ruits bovenlicht. Gelet op de 
gesmede muurankers in de oostgevel 
zijn de vloeren en draagbalken van 
nummer 84 in de l 9de eeuw verbeterd 
en vervangen. 
Al in 1946 waren beide woninkjes in 
erbarmelijke staat. De vloeren waren 
verrot, ramen en daken kierden, water 
sijpelde langs de muren naar beneden 
en het dak boven de winkel op num-
mer 84 vormde een direct instortings-
gevaar. De eigenaar van nummer 8 2, J.P. 
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Kaag, was na herhaaldelijke aanschrij-
vingen van de gemeente nog voorne-
mens de woning te herstellen, maar 
daar is het nooit van gekomen. Ook de 
eigenaar ].Vos van nummer 84, zelf 
woonachtig in de Nieuwsteeg 18, liet 
het pand en de bewoners aan hun lot 
over. Van belang voor hem was kenne-
lijk alleen de wekelijks huur van zes 
gulden. De panden werden in 19 54 
door de gemeente in eigendom verkregen 
en onbewoonbaar verklaard. Tenge-
volge van de woningnood echter werd 
het huisje op 84 in 1960 nog steeds 
bewoond. Het huisje op nummer 82 is 
nog lange tijd als fietsenstalling 
gebruikt. 

Stichting Stadsherstel Hoorn betaalde 
€ 3 1 8, - per pand aan erfpacht. De pan -
den zelf deed de gemeente voor 
€ 4 S, - van de hand. Men heeft de 
indeling van de interieurs grotendeels 
gehandhaafd. De vensters en deuren 
in de voorgevels zijn gerestaureerd 

en ook het oude metselwerk heeft 
men zo veel mogelijk gespaard en 
hersteld. De huidige zijgevels met 
schouderstukken boven de gootlijst 
zijn pas bij de restauratie aangebracht. 
De verspringende achtergevels werden 
herbouwd en in dezelfde rooilijn 
gezet. 

ITALIAANSE ZEEDIJK 78-80 
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 

type 

aankoop 

uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1862, er is echter een 
aantal oudere bouwon-
derdelen 
Arbeiderswoningen van 
een bouwblok met tien 
in serie gebouwde 
woningen 
1979 
voorlopige erfpacht 19 7 7 
1979-1980 
N. Boschma, Edam
Konst en van Polen,
Westwoud
€ 94.S 12,-
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Met het oog op de sloop ervan 
verklaarde de gemeente het huisje op 
nummer 7 8 in 19 5 4 onbewoonbaar en 
dat op nummer 80 in 1967. Stichting 
Stadsherstel Hoorn nam de grond met 
de woningen in erfpacht voor € 2 9 5, -
per jaar en de panden in eigendom 
voor € 45,- per stuk. Deze dubbele 
woning heeft een opmerkelijke archi-
tectuurgeschiedenis. Op de kadastrale 
kaart van 1823 staan de percelen als 
braakliggende kavels aangegeven. Ook 
de percelen rechts van nummer 7 8 
lagen braak. De oude huizen waren dus 
vóór die tijd al gesloopt. In 18 6 2 
bouwde de timmerman Pieter Kroon 
een bouwblok met 10 identieke 
woningen onder een langgerekt schild-
dak. De woning op 8 0 vormde de oos-
telijke afsluiting. Nadat de kap in 1945 
aan de westzijde van nummer 78 
instortte, leidden de beide huisjes het 
bestaan van een afgescheiden dubbele 
woning met een nette tuitgevel aan de 
westzijde. 
Volgens de restauratie-architect die 
Stadsherstel Hoorn in de arm nam, 
hadden de vensters nog een 18de-
eeuwse detaillering. De vensters zijn 
ook nu weer toegerust met 16-ruits 
schuiframen en 12-ruits bovenlichten. 
Ze worden halverwege overlapt door 
de hangvloer van een naar voren 
verlengde insteek. Het oude metsel-
werk van de voorgevel heeft men 
gerestaureerd. De bakstenen zijwanden 
van de gemeenschappelijke dakkapel 
zijn vervangen door houten wanden. 
De verspringende achtergevels moesten 
worden af gebroken. Nu staan beide in 
dezelfde rooilijn. Vanaf de tweede helft 
van de 19de eeuw woonden op num-
mer 7 8 onder meer een kaaskopers-
knecht, een pakhuisknecht, een 
schoenmaker, een houtzagersknecht, 
een visser, een gevangenisbewaarder, 
een los arbeider en een houtbewerker. 
De piepkleine woninkjes worden ook 
tegenwoordig afzonderlijk bewoond. 

ITALIAANSE ZEEDIJK 2 4 - 2 6
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 
type 

aankoop 

uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

vóór 1850 
dubbele arbeiderswoning 
onder dwarskap 
1979 
voorlopige erfpacht 19 7 7 
1979-1980 
N. Boschma, Edam
Konst en van Polen,
Westwoud
€ 112.086,-

De erfpacht van de grond bedroeg voor 
Stichting Stadsherstel Hoorn € 2 15, - per 
jaar voor nummer 24 en € 246,- voor 
nummer 26. Ook deze woningen wer-
den door de gemeente verkocht voor 
€ 4 5, - per stuk. Men vermoedt dat 
deze dubbele arbeiderswoning onder 
gemeenschappelijke dwarskap in de 
18de eeuw zijn gebouwd, maar moge-
lijk stonden hier in de 17 de eeuw al 
woningen. De huisjes werden in 1968 
onbewoonbaar verklaard en verkeerden 
in 1979 in zo'n slechte staat dat Stichting 
Stadsherstel Hoorn genoodzaakt was de 
woningen grotendeels te herbouwen. 
Het architectuurbeeld van 1979 wilde 
men echter aan de buitenzijde handha-
ven. De architect streefde er bewust niet 
naar om elk huisje in zijn oorspronkelij-
ke vorm en detaillering terug te brengen. 
"Het afwisselende en hierdoor levendige 
karakter van het straatbeeld is juist mede 
ontstaan door de bijdragen die elke 
generatie aan de gevelwanden heeft aan-
gebracht," aldus de architect. 
Binnen waren de woninkjes zo klein 
dat men ze maar heeft samengetrokken. 
De slaapvertrekken boven kregen meer 
ruimte door aan de voorzijde van 
de kap twee dakkapellen te plaatsen. 
De twee woningen zijn vanaf het begin 
welhaast altijd afzonderlijk verhuurd 
geweest. De bewonersgeschiedenis van 
de smalle en kleine woningen is vanaf 
1850 bekend. Heel wat kaaskopers-
knechten en kaasdragers hebben hier 
hun voetsporen gezet. Ook woonden er 
op 2 4 een paklmisknecht, een arbeider 
en een koopman en op nummer 26 een 
arbeider, een sigarenmaker en een 
broodbakker. Tegenwoordig bewoont 
een bekend historicus van Hoorn de 
gehele dubbele woning. 
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Italiaanse Zeedijk 24-26.  
Twee arbeiderswoninkjes 

onder één kap. 
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Links: Melknapsteeg 11 
werd door toevoeging van 
een dakkapel ook op zolder 
bewoonbaar. 

De Melknapsteeg. 
"Hein sliep op zolder en 
had 's winters stuifsneeuw 
op zijn deken." 

Rechts: Ooit een eenvoudige 
visserswoning. 

MELKNAPSTEEG 1 1  
RIJKSMONUMENT 

bouwjaar 
type 

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

mogelijk l 9de eeuw 
eenvoudige visserswo-
ning onder dwarskap 
1979 
1980 
N. Boschma, Edam
Konst en van Polen,
Westwoud
€ 75.204,-

In de jaren zestig van de 20ste eeuw 
kocht de gemeente dit huisje met 
erf met de bedoeling het te slopen. 
Stichting Stadsherstel Hoorn kocht het 
in 19 7 9. De erfpacht bedroeg € 24 2, -
per jaar. Voor het krot betaalde de 
stichting € 45,- Het enkelvoudige 
pand onder dwarskap met verlengd 
achterschild moest vanwege de slechte 
staat geheel worden afgebroken en her-
bouwd. Omdat hier eigenlijk sprake is 
van nieuwbouw werd door het toen-
malige Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) geen restauratiesubsidie toe-
gekend, hoewel later wel een klein 
bedrag voor wandisolatie is uitgekeerd. 
Ook de provincie verleende in principe 
geen subsidie, maar zegde als blijk van 
waardering voor de inzet van de stich-
ting toch een bedrag toe. Overigens 
behield het huisje na herbouw zijn 
status als rijksmonument. 

De visventer Joseph Lever Delcour, 
eerdere bewoner van het pand in de 
19de eeuw, zou zijn ogen hebben 
uitgekeken. Het pand heeft door de 
toevoeging van de dakkapel met drie-
hoekig fronton en zijwangen meer 
allure gekregen. De stijl sluit aan bij het 
empirevenster met 9-ruits schuifraam 
en 3-ruits bovenlicht en de fraaie voor-
deur met snijraam, die overigens, met 

Italiaanse Zeedijk: een historisch havenkwartier om (van) te houden 43 



4 4  Italiaanse Zeedijk: een historisch havenkwartier om (van) te houden 



Links: Stadsvernieuwing, 
Achter op 't Zand 22. 
De bejaarde bewoonster 
mocht terugkeren. 

Onder: Achter op 't Zand 20  
t /m 23 rond 1960. De 
eerste 3 woninkjes zijn 
vervangen door nieuwbouw. 

uitzondering van de panelen, naar 
voorbeeld van zijn l 9de-eeuwse voor-
ganger is gemaakt. De kapconstructie 
heeft men zo gewijzigd dat meer 
zolderruimte ontstond. De nieuwe dak-
kapellen aan de voor- en achterzijde 
zorgen voor de nodige lichttoetreding. 
De nog bruikbare oude bouwmateria-
len zoals dakpannen en bakstenen heeft 
men hergebruikt. Omdat het pandje in 
dezelfde periode werd hersteld als de 
panden op de Italiaanse Zeedijk heeft 
de stichting hiervoor dezelfde architect 
aangetrokken. 

ACHTER OP 1T ZAND 2 2 
NIEUWBOUW 

bouwperiode 
type 
aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1989 
eengezinswoning 
1 9 8 8, oude woning 
1989 
G. Hartog, Benningbroek
Gebroeders Wit,
Wognum
€ 79.410,-

De voorganger van de huidige woning 
was samen met de oude woningen op 
nummer 2 0 en 2 1 sinds 1 940 in bezit 
van één eigenaar. In 1 9 6 9 werden de 
drie door de gemeente gekocht. 
Vanwege de slechte staat waarin ze 
verkeerden kwam geen van de wonin-
gen in aanmerking voor verbetering. 
In 1987 zijn de panden deel gaan 

uitmaken van het project 'Zeven ver-
vangende nieuwbouwwoningen in de 
binnenstad'. Nummer 2 2 viel hier 
buiten: de bejaarde bewoonster wilde 
namelijk voor geen goud verhuizen en 
maakte daardoor sloop onmogelijk. 
Tenslotte werd de woning door 
Stichting Stadsherstel Hoorn gekocht. 
De erfpacht van de grond bedroeg 
€ 394,- per jaar. Stadsherstel liet het 
krot toch slopen, maar maakte met de 
bewoonster de afspraak dat zij naar het-
nieuwe huis mocht terugkeren en 
dat de oude huur niet zou worden 
verhoogd. Voor de stichting leverde dit 
in financieel opzicht geen al te groot 
verlies op omdat men de kosten met 
een onverwacht uitgekeerde subsidie, 
feitelijk bestemd voor het herstel van 
de Droppanden aan het Kerkplein, 
kon dekken. 
In de nieuwe eengezinswoning zijn 
de slaapkamers op de begane grond 
gerealiseerd en de keuken en de woon -
kamer op de eerste verdieping zodat 
men een schitterend uitzicht over de 
dijk op de jachthaven heeft. 

Het pand sluit in maat en schaal goed 
aan op de bestaande kleinschalige 
bebouwing en is door de sobere 
detaillering onopvallend in de straat-
wand. De woning is tot 1998 verhuurd 
en pas daarna aan derden verkocht. 
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eisjes van plezier 

Links: Zon 1. Zijgevel. 

Zon 1 nog met 
oorspronkelijke trapgevel. 

In de Nieuwe- Havenstraat schelde hij aan een huis met drie ramen. Achter de gordijnsleuven 
van de eerste verdieping gloeide rossig licht; ze was er dus. 

'De juffrouw 'thuis?' 'Gaat u maar na bove.' Gek, dat hij die meid weer niet aan durfde 
te zien. Op het duistere portaal tikte hij aan de voorste deur van de suite en zonder het 
antwoord af te wachten duwde hij die deur open. Als vorige keren onderging hij opeens 
de beklemmende opdringing van veel te veel rood en goud in de kleine, warme, volle, 
heldoorlichte ruimte, die hem omving. Rode portière, rode gordijnen, rood kleed, rood 
behang. Overal grote en kleine schilderijen in vergulde lijsten; vlak tegenover hem de open 
piano; dan de schoorsteen met het Rozenburg stel; vervolgens de volle tafel met kanapee en 
leuningstoelen overtrokken met nagemaakt Smyrnaas er omheen, de hoge, breed uitzwierende 
palm er achter, links bij het venster enige bloempotten naast het zwarte schrijftafeltje dicht 
bezet met snuisterijen; bij de deur het zwarte kastje van binnen vol glimmend zilver met 
Japanse doisonnévazen op het bovenblad. En midden in al die druk opwemelende kleuren en 
blikkerende schijnsels, gehuld in een lang naslierende sietroen-gele peignoir, overstraald door 
het licht van drie breed uiteenspattende gasvlammen, dat regenboogjes gloeien deed in pris-
ma's van een kristallen kroon, stond Tonia. "Zo ... Heb u t'huis kanne vinde? Ik docht, dat u 
't al weer vergete was. " 

Uit: Marcellus Emants, Inwijding Haags Leven, Den Haag 1901. 
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De stad Hoorn beschikte ruimschoots 
over de ingrediënten die van prostitutie 
een bloeiend bedrijf maakten: er was 
een haven en er was een garnizoen. Het 
door Stichting Stadsherstel Hoorn 
gerestaureerde 1 7 de-eeuwse pakhuis 
met de welluidende naam 'Van Godt 
comt het al' op Zon 1 stond dicht bij 
zowel haven als het garnizoen. In de 
l 9de eeuw fungeerde het als een bor-
deel waar tussen 1862 en 1868 zo'n
drieëntwintig publieke vrouwen werk-
ten. Slechts één van hen was overigens
afkomstig uit Hoorn. Het waren vaak
buitenlandse dames, vooral Françaises,
die hier het vak kwamen uitoefenen,
maar ongetwijfeld hebben ook in-
woonsters van Hoorn zelf voor korte o f
langere tijd hun boterham tussen de 
lakens verdiend. De meeste van hen
echter werkten in de illegaliteit. De 
prostituees van Zon 1 woonden ook
buiten diensttijd in het bordeel en
vertrokken na een tot anderhalf jaar
weer. Tussen 1865 en 1868 bestierde
madame Eleonora Becker dit 'Huis van
Ontucht'.
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Al naar gelang de heersende moraal 
werd prostitutie in Hoorn dan weer 
erkend, dan weer verboden en bijge-
volg weer naar geheime achterkamer-
tjes verdreven. In 1861 verscherpte 
men het toezicht. Aanleiding: de zorg 
voor de gezondheidstoestand van de 
soldaten van het garnizoen die een 
geslachtsziekte hadden opgelopen. 
Door de uitvaardiging van "De 
Verordening regelende het gezond-
heids- en politietoezicht op de openlijke 
huizen van ontucht en de publieke 
vrouwen", trachtte het stadsbestuur 
de prostitutie en daarmee ook de 
geslachtsziekten onder controle te 
krijgen. Over verscherpt toezicht op 
de eigen gezondheidstoestand van 
soldaten en zeelieden in verband met 
hun bordeelbezoek is overigens niets 
bekend. Kennelijk dacht men dat 
alleen prostituees venerische ziekten 
verspreidden. 

Onder toezegging hun naam uit het 
register te schrappen zodra zij weer uit 
het beroep stapten, trachtte men de 
publieke vrouwen ertoe over te halen 
zich bij het Bureau van Politie te laten 
inschrijven. Zij ontvingen daarna een 
persoonsboekje voorzien van het zegel 
en een paraaf van de Commissaris van 
Politie. Dit moesten de vrouwen tijdens 
hun werk altijd bij zich hebben en 
op aanvraag aan bezoekers tonen. 
Minstens twee maal per week onder-
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wierp men ze aan een geneeskundig 
onderzoek. Als dit negatief uitviel 
stuurde men de vrouw onmiddellijk ter 
genezing naar een ziekenhuis. De dok-
ter maakte dan de aantekening in haar 
persoonsboekje 'besmet bevonden' o f  
in geval van twijfel 'twijfelachtig 
bevonden'. Dit had een averechts effect. 
Beide aantekeningen maakten haar 
broodwinning in het publieke leven 
onmogelijk waardoor zij juist de illega-
liteit indook. 

Het bordeel aan Zon 1 was aan strenge 
regels onderworpen. Voor muziek- en 
danspartijen moest verlof worden aan-
gevraagd en de ramen op de begane 
grond dienden van ondoorzichtige 
gordijnen o f  horren te zijn voorzien. 
Alle geheime in- en uitgangen moesten 
bij de politie bekend zijn. Voor sommi-
ge dienders een gunstige bijkomstig-
heid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
een aantal van hen de bordelen fre-
quenteerde en dat deed men niet 
ambtshalve. Bordelen mochten niet 
zonder vergunning worden opgericht 
en zeker niet in de nabijheid van scho-
len, huizen van opvoeding, van open-
baar gezag o f  van kerkgebouwen staan. 
De Verordening werd al weer in 1 8 9 2 
ingetrokken. Deze had namelijk niet tot 
het gewenste resultaat geleid omdat 
prostituees zich eenvoudig niet wilden 
laten registreren. Daardoor was het 
moeilijk hard te maken dat zij in de Gevelsteen in Zon 1. 



Zon 1 voor de restauratie in 
19 7 6. Links op de foto, op 
de hoek van de Grote Oost 
en de Slapershaven, twee van 
de "Bossupanden". 

prostitutie zaten en kon men bijgevolg 
ook geen medisch onderzoek afdwin -
gen. Van lieverlee ging men nu over tot 
het uitvaardigen van een algemeen ver-
bod op bordelen. Zo hoopte men 
zowel aan de prostitutie als aan de mis-
daden - bordelen waren vaak ook 
broeinesten van criminaliteit - een 
eind te maken. 
Was men nu werkelijk zo naïef te den-
ken dat hierdoor de problemen zich 
oplosten? Mogelijk lag er nog een 
andere reden aan het algemeen verbod 
ten grondslag: het moralisme van de 
anti-prostitutiebeweging. Deze bewe-
ging maakte deel uit van een bredere 
maatschappelijke stroming die er naar 
streefde de armste bevolkingsgroepen 
in de samenleving te verheffen door ze 
beter op te voeden en ze beter te huis-
vesten. Meestal woonden en sliepen 
hele gezinnen in één kamer, vaak nog 
aangevuld met kostgangers o f  mensen 
die alleen een slaapplaats huurden. Veel 
kon er dus voor de kinderen niet ver-
borgen blijven. Meisjes kenden daar-
door een grotere seksuele vrijheid. Het 
terugdringen van de prostitutie naar de 
illegaliteit had echter een aantal nadeli-
ge gevolgen. Men verloor het toezicht 
op de vrouwenhandel en de gedwon-
gen prostitutie, waarvan met name 

jonge meisjes slachtoffer waren. Ook 
werden prostituees door het illegaal 
uitoefenen van hun beroep kwetsbaar-
der voor afpersing en chantage. 

ZON 1 
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 1 6 13 
type pakhuis met oorspronke-

lijke stijlelementen van 
de Hollandse renaissance 

aankoop l 9 7 6
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

1976-1977
Hangelbroek en
Gouwetor, Hoorn
Konst en Van Polen,
Westwoud
€ 180.212 

Vanwege de bijzondere ligging op de 
hoek van Zon en Grote Oost en van-
wege het unieke onderhuis en het 
pothuis, beide bouwonderdelen zijn 
immers zeldzaam in de historische 
architectuur van Hoorn, was Stichting 
Stadsherstel Hoorn bijzonder in dit 
pand geïnteresseerd. Zij aarzelde dan 
ook geen moment toen zij het voor een 
symbolisch bedrag van één gulden van 
de gemeente kon kopen. Deze had 
het in 1964 in eigendom verkregen. 
Gedurende de laatste periode van leeg-
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stand was het gebouw als opslagruimte 
en als reparatieplaats voor brommers 
door de jongelui uit de buurt gebruikt. 
Door het uitblijven van onderhouds-
werkzaamheden was het aardig in ver-
val geraakt. Stadsherstel Hoorn streefde 
er ook naar de hoge beeldkwaliteit van 
de architectuur te herstellen zodat het 
pand weer een harmonisch geheel zou 
vormen met de aan de Slapershaven 
gelegen monumentale Bossupanden. 
Het verkrijgen van restauratiesubsidies 
was door de subsidiestop tot 19 7 6 
geen eenvoudige opgave. Toch gelukte 
het de stichting tenslotte om van het 
toenmalige Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk 
(CRM) een subsidie van 40% toege-
zegd te krijgen. De gemeente Hoorn 
droeg haar steentje bij en verleende 
3 0% subsidie van de ·totale restauratie-
kosten. Stadsherstel liet een zogeheten 
'zachte restauratie' uitvoeren, hetgeen 
wil  zeggen dat het gebouw niet tot in 
detail in de oorspronkelijke staat wordt 
terug-gebracht. Gezien het grote aantal 
verbouwingen in het verleden was dit 
ook onmogelijk, maar hersteld werd 
volgens de geest van deze tijd. Hierbij 
werden de nog aanwezige historisch 
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waardevolle onderdelen behouden, 
zoals het 1 7 de-eeuwse gevelgedeelte 
op de eerste verdieping met de gevel-
steen waarop de tekst "VAN GODT 
COMT HET AL" en het jaartal 1613. Het 
oude pand werd in dat jaar als pakhuis 
gebouwd. Het had toen een trapgevel 
en een pakhuisdeur in de geveltop. 
In de l 9de eeuw onderging het pand 
echter een aantal ingrijpende verbouw-
ingen. Zo is de geveltop verwijderd en 
heeft men op het resterende geveldeel 
een eenvoudige kroonlijst geplaatst. 
Ook verloor het zijn oorspronkelijke 
pui. De 1 9de-eeuwse entree en stoep 
werden later weer van rechts naar links 
verplaatst. Het voormalige zadeldak 
heeft men aan de straatzijde af  gewolfd. 
De zijgevel is eveneens l 9de-eeuws. 
Vaag ziet men hierop nog de geschil-
derde tekst 'Volksbierhuis': een herin-
nering aan de periode dat hier nog een 
café gevestigd was. De vertrekken op de 
bovenverdieping waren in de tweede 
helft van de 1 9de eeuw de onderko-
mens van de prostituees van het bor-
deel. Nadien waren in het pand ook 
een volkslogement, een schrijnmakerij 
en een sigarenhandel gehuisvest. Het 
pand Zon 1 bestaat uit een souterrain, 

Zijgevel 1973,nog 
zonder pothuis. Op de 

bovenverdieping werkten 'de 
meisjes van plezier'. 

Rechts: Het pothuis liet 
Stadsherstel reconstrueren. 
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l ' 1 
Links en boven: Bij de 
Gemeente Hoorn 
ingeschreven onder de 
rubriek 'Ontucht' 

Links:Vergunning uit 1862 
om in Zon 1 te houden 
"een publiek of huis van 
ontucht". 

twee verdere bouwlagen en een zolder. 
Tijdens de restauratiewerkzaamheden 
moest men het tot op het houtskelet 
amoveren. De fundering werd flink 
verstevigd en de kap grotendeels ver-
nieuwd. Inwendig is een moderne 
woning gemaakt. De verdiepingen 
worden vanuit het souterrain tot aan de 
zolderverdieping door een doorlopen -
de spiltrap ontsloten. De entree aan de 
Zonzijde is weer van links naar rechts 
verplaatst. Het pothuis aan de zijde van 
Grote Oost, dat tot het straatniveau was 
afgebroken, is gereconstrueerd. Het 
vormt nu de toegang tot het souterrain. 
Een pothuis werd in het verleden 
gebouwd als een uitbreiding van de 
kelder buiten de gevel en was bedoeld 
voor de opslag van keukenpotten. De 
ruimte werd echter ook voor andere 
doeleinden gebruikt, zoals een winkel-
tje o f  werkruimte. Na de restauratie 
verkocht de stichting het pand aan een 
particulier die hier een kunstnijver-
heidshandel wilde vestigen. 
Het resterende oude metselwerk in 
de voorgevel van het pakhuis aan Zon 1 
vertoont een rode waas. Vermoedelijk 

was het oorspronkelijk in een bak-
steenkleur gesausd omdat men het 
metselwerk niet mooi vond. Tegen-
woordig vindt men brede voegen en 
onregelmatig gevormde en gekleurde 
bakstenen mooi, maar in het verleden 
zag men liever voorgevels die een dure 
en deftige uitstraling hadden. Dat zijn 
gevels waarvan het metselwerk fijn 
gedetailleerd is door de toepassing van 
dunne voegen en zorgvuldig op vorm 
en kleur geselecteerde bakstenen. Wan-
neer men niet voldoende middelen 
had deze dure bouwwijze te laten 
uitvoeren, ging men over tot het 
imiteren daarvan. Op de voorgevel van 
het tegenoverliggende hoekpand op 
Grote Oost nummer 13 2 kan men nog 
zien hoe men dit deed. De onregel-
matig gekleurde en gevormde bak-
stenen zijn hier, inclusief de brede 
voegen, in een baksteenkleur gesausd. 
Vervolgens heeft men witte verf op de 
in de voegen aangebrachte snede aan-
gebracht en zie daar: een haast niet van 
echt te onderscheiden imitatie. Dit 
sausen o f  olieën werd mede toegepast 
om vochtdoorslag tegen te gaan. 
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Ü ver dode zusters en vondelingen

Links: Na herstel. 
Wisselstraat 10 was 
gebouwd als een 
paardenstalling met 
bovenwoning. 

Situatietekening van de 
beg raaf plaats van het 
nonnenklooster achter 
Wisselstraat 10. 

De stedelijke bouwgeschiedenis van de Gravenstraat en de Wisselstraat begint in de 
17 de eeuw, maar men kan verder terug in de tijd. Het gebied was eigendom van het 
Agnietenklooster. Dit klooster uit 1385 was het eerste vrouwenklooster in Hoorn. 
De heilige Agnes zal vooral de rijke maagden en weduwen van Hoorn hebben aangesproken, 
want de congregatie was een orde van welgestelde zusters. De legende verhaalt dat de heilige 
Agnes een voorname inwoonster van de stad Rome was en in de 4de eeuw als martelares 
de geschiedenis inging omdat zij op haar 13de jaar het huwelijk met een edelman weigerde. 
Voor straf werd zij met een zwaard onthoofd. Agnes wordt in religieuze voorstellingen 
af ge beeld met een wit lam, maar soms ook met een zwaard. Haar feestdag valt op 
21 januari. Op die dag zegent men de lammeren waarvan de wol wordt gebruikt 
voor het weven van het doodslaken voor de kist van aartsbisschoppen. 

·••...i 
r/PNr 

 ::-::-••'"'-lo/LJ •t.-

De bewoners van de door Stichting 
Stadsherstel Hoorn herstelde panden 
aan de Gravenstraat 25 en Wisselstraat 
1 0 zouden zo vanuit hun achterraam 
op de nonnenbegraafplaats rondom de 
Agnietenkapel hebben kunnen uitkij-
ken: de huizen staan namelijk op de 
noordgrens ervan. 
In 1983 verrichtte de Archeologische 
Dienst van de Gemeente Hoorn opgra-
vingen aan de zuid- en zuidwestzijde 
van de voormalige begraafplaats. Men 
vond de overblijfselen van de nonnen 
bijgezet in eenvoudige eikenhouten 
kisten die naar het oosten waren 

gericht. De vrouwen lagen op een 
bedje van stro. Stro, zo geloofde men 
vroeger, weerde kwade geesten af. Ook 
was het de gewoonte om bij de gang 
naar het graf stro op het pad uit te 
strooien. Overigens vond de stads-
archeologe, mevrouw drs. Tosca van de 
Walle van der Woude, elders in de stad 
ook de restanten van gagel in doodskis-
ten. Kennelijk dichtte men aan deze 
inheemse heestersoort eveneens kwaad-
werende eigenschappen toe. De kisten 
waren niet alle op de juiste lengte 
gemaakt. Waren ze te groot dan vulde 
men het voeteneinde op met wat brok-
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ken turf; waren ze te klein dan werd er 
wat geduwd tot het lichaam wel paste. 
De georiënteerde kisten zijn door de 
vochtige bodemgesteldheid goed be-
waard gebleven maar verdere bezittin-
gen van deze bruiden van Christus, 
zoals een rozenkrans, een halskettinkje 
met crucifix o f  de ring als teken van 
trouw aan Christus, heeft men niet 
gevonden. 
De zusters van het Agnietenklooster 
gingen niet naar de tandarts, zo bleek. 
In een aantal gevallen waren de tanden 
en kiezen zo ernstig aangetast dat de 
kaak was misvormd. Dat moet heel 
pijnlijk zijn geweest. Men vermoedt dat 
deze ernstige ontstekingen in een aan-
tal gevallen tot de dood heeft geleid. 
Een aantal hoofden van de nonnen was 
opvallend klein, alsof het nog niet vol-
groeide jonge meisjes waren. Officieel 
moesten zij bij intreding tot de orde 
echter tenminste 15 jaar oud zijn. 
Veel mensen vinden kerkhoven maca-
ber. In de middeleeuwen speelden ze 
echter een belangrijke rol in het socia-
le leven. Ongewenste kinderen legde 
men er te vondeling in de hoop dat de 
zusters zich er over wilden ontfermen. 
Ook waren kerkhoven toevluchts-
oorden voor criminelen die de wetten 
van de stedelijke rechtspraak wilden 
ontlopen. Op de geheiligde groene zo-
den golden andere wetten, namelijk die 
van het kerkelijk recht. Ook de misda-
diger Arent Rook zocht er zijn toe-
vlucht in de hoop zo de gevangenis te 
ontlopen, maar met hem liep het 
anders af. Ondanks protest van de 
Kruisheren in het Pieterdal betraden de 
dienders tóch hun kerkhof en sloegen 
de dader in de boeien. Toen het stads-
bestuur niet op de eis van de broeders 
om Arent Rook naar het kerkhof terug 
te brengen inging, werd de stad Hoorn 
terstond door het Kapittel in Utrecht in 
de ban gedaan. 
Tijdens de Reformatie vielen in 15 7 3 
de landerijen van het Agnietenklooster 
aan het stadsbestuur toe. De grond 
werd met een dik pakket stadsafval 
opgehoogd zodat deze voor huizen-
bouw geschikt werd. De Gravenstraat is 
in 1594 verkaveld. Het poortje uit 
1603 aan de westzijde van de Wissel-
straat is op de voormalige grens tussen 
het rechtsgebied van het kloostercom-
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plex en de stad gebouwd en verschafte 
onder meer toegang tot de Kamer van 
de Oost-Indische Compagnie in de 
voormalige kapel van het Geert gen -
klooster. Het voormalige kerkhof van 
de Agnietenorde achter de Gravenstraat 
en Wisselstraat werd tot tuin voor de 
Admiraliteit ingericht. Het perceel 
Wisselstraat 10, waarvan het huidige 
pand eveneens door Stichting Stads-
herstel Hoorn is hersteld, maakte hier 
aanvankelijk deel van uit. 

GRAVENSTRAAT 2 5  
BEELDBEPALEND 

bouwperiode 
type 
aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

l 7de eeuw
pakhuis annex woonhuis
1977
1977
Hangelbroek en
Gouwetor, Hoorn
Konst en Van Polen,
Blokker
€ 131.198,-

Rechts: Stadsherstel kocht 
Grnvenstraat 25 voor een 

symbolisch bedrag 
van één gulden. 

Gravenstraat 2 5 
in 1974. 
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De bouwgeschiedenis van dit pand 
voert terug tot de 1 7 de eeuw, maar de 
grond was al in 15 94 verkaveld. Al op 
de plattegrond van 1615, toegeschre-
ven aan Theodorius Velius, is hier een 
huis met een trapgevel getekend. 
Vermoedelijk had het toen nog een 
voorhuis met insteek. 

Het huidige verbouwde pand bestaat 
uit één bouwlaag met een zolderver-
dieping en een vliering. De gevel is op 
vlucht gebouwd en verraadt daardoor 
een 1 7 de-eeuwse bouwtraditie. Het 
zadeldak wordt ingesloten door 
een tuitgevel met schouderstukken. 
Bijzonder is het rookkanaal tegen de 
noordgevel. Dit heeft aan de buitenzij-
de een stookopening zodat men deze 
vanaf de zijde van het belendende per-
ceel kon gebruiken. Gelegen nabij de 
Turfhaven heeft dit huis mogelijk een 
relatie met de overslag van scheepsgoe-
deren gehad. In de 1 9de eeuw waren 
in de Gravenstraat en de Wisselstraat 
nog verscheidene transportbedrijfjes 
gevestigd, blijkens het grote aantal hui-
zen met een paardenstal en wagenhuis. 
Ook dit pand staat in 1829 in de 
archieven genoteerd als een stal met 
bergplaats. In 1 8 8 6 gebruikte men het 
weer als een huis met een schuur. 
In de l 9de- en 20ste eeuw is het pand 
een aantal malen verbouwd, maar de 
geveltop heeft nog het oorspronkelijke 
1 7 de-eeuwse metselwerk. De oude 
vensters zijn echter weer in de loop van 
de tijd vervangen door vensters in 
empirestijl. De oude 1 7 de-eeuwse 
onderpui is eveneens vervangen door 
een nieuw gemetselde pui met een 
smal deurkozijn en twee vensters metî-
ramen. De oude puibalk met kroonlijst 
heeft men echter gehandhaafd. Van de 
kapconstructie resteert nog een aantal 
originele 1 7 de-eeuwse eikenhouten 
krammers: stijlen gemaakt van boom-
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stammen die men opzettelijk krom liet 
groeien om de hoekige overgang van 
de zijgevel naar het schuinhellende 
dakvlak in de kapconstructie vloeiend 
te kunnen laten verlopen. Het pand is 
in 1963 door de gemeente gekocht en 
werd op dat moment als pakhuis 
gebruikt. Het verkeerde in slechte staat 
en werd daarom in 1968 onbewoon-
baar verklaard. Stichting Stadsherstel 
Hoorn kreeg de grond van het pand in 
1 9 7 7 van de gemeente in erfpacht voor 
€ 392,- per jaar en kocht de opstal 
voor een symbolisch bedrag van één 
gulden. Bij het herstel van de voorgevel 
liet de Stichting de 1 9de-eeuwse T-
ramen vervangen door vensters in 
empirestijl, toegerust met vierruits 

Links: Herdenkingssteen in 
G ravens traa t 2 1 voor 

1 e steen legging. 

De voormalige paarden-
stalling heeft nu kantoor-

en woonfunctie. 



Gravenstraat 21 voor de 
restauratie rond 1990. 

Rechts: Gravenstraat 25. 
Het bijzondere rookkanaal 
werd gerestaureerd. 

schuiframen en tweeruits bovenlich-
ten. Deze sluiten in stijl beter aan op de 
vensters van de bovenverdieping. Ook 
het houtwerk en het metselwerk van de 
voorgevel heeft men gerestaureerd. De 
zij- en achtergevels en het rookkanaal 
tegen de noordgevel moesten worden 
herbouwd. De Hollandse dakpannen 
zijn tijdens de verbouwing voorzichtig 
afgenomen en hergebruikt. De inwen-
dige houten vloeren en verrotte houten 
delen van de kapconstructie heeft men 
grotendeels vernieuwd. De hal is ver-
fraaid met van elders afkomstige, oude 
witmarmeren vloertegels. Het interieur 
is bij de renovatie geheel aangepast aan 
de woonwensen van deze tijd. 

GRAVENSTRAAT 2 1  
BEELDBEPALEND 

bouwperiode 
architecten 

type 

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 
investering 

1906 
H. Kolkman en
H. Phillard
paardenstal met boven-
woning
1991
1992
G. Hartog, Benningbroek
G. Knol, Hoorn
€ 104.367,-

Dit huis dateert van 1906, zoals de 
gevelsteen aangeeft. Deze steen is 
geplaatst door Clasina Hendrika Thies. 
Bouwheer H. Thies liet het bouwen als 

een "nieuwerwets koetshuis" voor 
twee paarden met een wagen op de 
begane grond en een woning op de 
bovenverdieping. Het huis is gedekt 
met een mansardekap. Deze verschaft 
méér zolderruimte dan het gebruikelijk 
zadeldak van traditionele woonhuizen 
in Hoorn. Daardoor is de zolderverdie-
ping veel geschikter voor het inrichten 
van slaapvertrekken. De voorgevel van 
deze hoekwoning is op de Gravenstraat 
georiënteerd. Hierin bevonden zich 
aanvankelijk de hoge dubbele deuren 
van het wagenhuis. De bovenwoning 
wordt ontsloten door een aparte 
opgang naast deze dubbele deuren. 
Ook in de zijgevel was een hoge deur-
opening voor de stal. 
Kennelijk vlotte het transportbedrijf 
van Thies niet want al een jaar later 
vestigde hij een slachterij op de begane 
grond. Nadat de bouwheer H. Thies in 
1928 was vertrokken richtte men op de 
begane grond een melksalon in. Een 
kelner woonde in de bovenwoning. In 
1 9 7 4 kwam het pand in handen van de 
gemeente. Stichting Stadsherstel Hoorn 
kocht het van de gemeente voor 
€ 22.689,- tegelijk met het pand 
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Achterstraat 15. De bovenwoning werd 
op dat moment nog bewoond, terwijl 
de begane grond als pakhuis en auto-
stalling werd gebruikt. Aanvankelijk 
wilde de stichting deze ruimte behou-
den en benutten voor de opslag van de 
pakhuisgoederen uit het pand Zon 1 1 
dat zij eveneens op het oog had, maar 
de eigenaar van dat pand had andere 
plannen. Daarna. werd besloten de 
begane grond tot kantoor om te bou-
wen. De aanbouw aan de achterzijde is 
deels gesloopt en verbouwd ten behoe-
ve van een garage met dakterras. Om 
een ruimere bovenwoning te kunnen 
realiseren zijn de trappen en binnen-
muren verplaatst. In de voorgevel is de 
tweede toegangsdeur tot een vroegere 
winkel teruggebracht. De niet-oor-
spronkelijke dubbele garagedeuren zijn 
gesloopt, waarna men de gevelopening 
weer tot de afmetingen van de eerdere 
staldeuren heeft teruggebracht. Men 
heeft er nu een venster in geplaatst. 
De opening van de oude staldeuren aan 
de Wisselstraat is deels dichtgemetseld 
ten behoeve van een venster. Een 
bovenlicht, aanvankelijk bedoeld om 
de stalruimte te verlichten, is naar 
beneden toe verlengd. Na de renovatie 
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verhuurde Stichting Stadsherstel Hoorn 
de woning, maar ging in 1993 tot de 
verkoop van het geheel over. 

WISSELSTRAAT 1 0
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 
type 
aankoop 
restauratie 
en renovatie 
architect 

aannemer 

investering 

eerste helft l 9de eeuw 
woonhuis 
1984 

1984-1985 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
Konst en Van Polen, 
Westwoud 
€ 8 6 . 1 1 0 , -

Op dit ondiepe perceel op het noorde-
lijke deel van het voormalige nonnen-
kerkhof, later de tuin van de 
Admiraliteit, stond in de l 8de eeuw 
een tweemaal zo breed pand onder een 
dwarskap. Dit werd in de 1 9de eeuw 
gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam 
het huidige sobere, één perceel smalle 
woonhuisje. Het bestaat uit twee 
bouwlagen en heeft een met Hollandse 
pannen gedekt zadeldak dat aan de 
zijde van de Wisselstraat is afgewolfd. 
Kennelijk deden de transportbedrijfjes 

Wisselstraat l O in 19 77. 
voor de restauratie. 



Wisselstraat I O voor de 
restauratie. 

in deze buurt goede zaken want ook in 
dit pand werd omstreeks 1900 een 
paardenstal gevestigd. De grazige weide 
van de voormalige admiraliteitstuin 
was natuurlijk een ideale plek voor het 
laten grazen van de paarden. Ten 
behoeve van de paardenstal heeft men 
in de voorgevel hoge dubbele deuren 
aangebracht. De aanbouw tegen de 
oostgevel fungeerde als entree tot de 
bovenwoning. In 1923 vestigde C. de 
Vos een slachterij en vleesrokerij in het 
pandje. Tot de aankoop door Stichting 
Stadsherstel Hoorn gebruikte men het 
pand als pakhuis. Het huisje werd in 
1984 door de stichting tegelijk met 
de panden 2 en 4 aan de Peperstraat 
aangekocht. De erfpacht bedroeg 

€ 765,- en de o p s t a l €  46,-. De staat 
van het pandje was zo slecht dat het 
grotendeels moest worden herbouwd, 
maar men heeft daarbij zo veel moge-
lijk van de bestaande bouwmaterialen 
gebruik gemaakt. Ook het 19de-eeuw-
se karakter van de buitenzijde, zoals de 
lijstgevel en het stucwerk met blokpa-
troon, evenals de opening voor de stal-
deuren, heeft men gehandhaafd. 
Inwendig is de woning geheel gemo-
derniseerd. In 1 9 9 0 ontstonden er pro-
blemen. De muren begonnen te scheu-
ren doordat het huisje onvoldoende 
was gefundeerd. Stichting Stadsherstel 
Hoorn heeft de gebreken hersteld. 

Over dode zusters en vondelingen 61 



HERINRICHTEN BIBLIOTHEEKTUIN 

aanlegperiode 
aankoop 
uitvoering 
ontwerp 

aannemer 
investering 

1975 
niet van toepassing 
2000 
Stedenbouwkundig 
Bureau HzA uit Hoorn 
M. Noor uit Medemblik
€ 65.000,--.

Tussen 13 8 5 en 140 8 werden in Hoorn 
5 tertiarissenkloosters gesticht in de 
buurt van het toenmalige riviertje de 
Gouw. Ter plaatse van de huidige biblio-
theektuin lagen twee kloostercom-
plexen vlak bij elkaar: het Geerten-
klooster aan de Gouw en het ten zuid-
oosten daarvan gelegen Agnieten-
klooster. Hoe dat er in oorspronkelijke 
vorm heeft uitgezien weten we niet, 
maar op een kaart van Blaeu uit ca. 
165 0 is het klooster met de erachter 
gelegen tuinen te zien. 

Op de plaats van de huidige biblio-
theektuin lag dus oorspronkelijk een 
veel grotere binnentuin op het terrein 
van het Geertenklooster, dat stamt uit 
ca. 1404. Het Geertenklooster brandde 
in 1602 echter af, waarna in 1606 op 
een deel van het terrein een Oude 
Vrouwenhuis werd gesticht. Het be-
stond uit twee evenwijdig aan elkaar 
lopende vleugels, met een binnentuin. 
De huidige bibliotheektuin is vermoe-
delijk een restant van deze tuin. De tuin 
wordt ontsloten door het Oude-
Vrouwenhuis poortje aan het Kerk-
plein, de hoofdingang van het voormalige 
Oude Vrouwenhuis, en het Oude 
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Vrouwenhuis poortje aan de Wissel-
straat. De oude bibliotheektuin was erg 
vol en weelderig. Bovendien werd het 
gebruikt op een manier die niet altijd 
als prettig werd ervaren. Daarom was 
het noodzakelijk de tuin opnieuw in te 
richten. Daarbij is teruggegrepen op de 
idee van de oude kloostertuin, die zich 
kenmerkt door een heldere opzet met 
symmetrische plantvakken. De bele-
ving van de tuin staat centraal: het kij-
ken naar de planten, het ruiken van de 
geuren, het luisteren naar de vogeltjes. 

Daarbinnen is ruimte gezocht voor een 
half verhard plein waar men kan zitten, 
een boek uit de bibliotheek lezen, een 
zondagachtendconcertje organiseren o f  
genieten van het carillonspel van de 
Grote Kerk. 

Links: detail uit de kaart 
van Blaeu (1649) met de 

kloostertuin op de plaats van 
de bibliotheek 

(bij de letter 'm') 

Onder en rechts: foto's van 
de opnieuw ingerichte 

bibliotheektuin. 
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en proeve van bekwaamheid 

Links: De l 9de-eeuwse 
lijstgevel van de oudere 
woning bleef gehandhaafd. 

Onder: meesterproef van een 
metselaar in de toren van 
het metselaarsgilde in 
Amsterdam. 

Als men in het ambacht eenmaal de status van gezel had bereikt, kon men opgaan voor het 
meesterschap waarvoor de proeve van bekwaamheid moest worden af gelegd. De tijd die een 
examenkandidaat aan zijn proefstuk mocht besteden verschilde per ambacht. Een loodgieter 
kon twee weken over zijn meesterproef doen, een leidekker drie, een steenhouwer vier en een 
metselaar zes weken. Zij die de meesterproef wilden afleggen moesten examengeld betalen en 
als poorter van de stad staan ingeschreven. Wanneer een kandidaat voor zijn examen zakte, 
mocht een proefmeester hem niet binnen een jaar opnieuw examineren. In de loop van de 
tijd paste men de proeven aan de eisen van die tijd aan. Het diploma meester gaf het recht 
om een eigen bedrijf op te zetten en lid te worden van het desbetreffende ambachtsgilde. 
Het lidmaatschap bood allerlei privileges, zoals financiële bijstand in geval van ziekte en 
overlijden. 

De proef voor de kandidaat-sloten-
maker van het Eloysgilde bestond uit 
"het maken van een nachtslot aen 
beyde syden op te sluyten, ende daerby 
een sleutel te smeden". Die voor een 

pompenmaker uit het maken van een 
"slingerpomp uyt plat loot wel te 
snyden ende te souderen, mitsgaders 
een verfkuyp van binnen wel te soude-
ren". Voor beeldhouwers bestond de 
proef sinds 1700 uit het maken van 
"een man- o f  vrouwenbeeld, tenminste 
van drie voeten hoog, 't sy van steen o f  
hout, ter keure van de proevenier". 
Beeldhouwers die zich toelegden op 
het gieten van beelden behoefden de 
proef alleen in lood o f  in gips te 
maken. Aan een stenen beeld mocht 
een beeldhouwer vierentwintig dagen 
werken, aan een houten beeld slechts 
twaalf en aan een af gietsel van gips o f  
lood niet meer dan zes. Steenhouwers 
hoefden deze proef niet af  te leggen. In 
de praktijk mochten zij dit werk dan 
ook niet maken, anders werd een boete 
van 1 2 gulden opgelegd, hetgeen in 
die dagen zeer hoog was. Wel mochten 
zij stenen ornamenten ter verfraaiing 
van de gevels maken. De meesterproef 
voor steenhouwers bestond in de 1 7 de 
eeuw uit het maken van een kolom o f  
zuil met een kapiteel en een basement 
uit marmer o f  uit een andere steen-
soort die de overlieden van het gilde 
hen voorlegden. 

De meesterproef voor huistimmerlie-
den in de l 6de en 1 7 de eeuw bestond 
uit het maken van een kruiskozijn met 
dubbele sponning en roosvormige 
ornamenten. Hiertoe reikte de proef-
meester een balk van zeven voeten aan. 
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De meanderende groene 
strook zou een restant van 

de weggeslagen West-
Friese Omringdijk zijn die 

vóór de dijkdoorbraak op 
't West in de verte 

aansloot. 
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WEST 4 2  
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 
type 

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 
investering 

l 7de eeuw
woonhuis, mogelijk
oorspronkelijk met een
voorhuis en insteek
1977
1978
N.]. Groot, Hoorn
Heddes Bouw, Berkhout
€ 64.960,-

Het pand werd in 1962 onbewoonbaar 
verklaard. Het was toen nog aangeslo-
ten op het wisseltonnenstelsel. Korte 
tijd fungeerde het hierna nog als troep-
huis voor het Vaandrig Peetoom Vendel 
en daarna als opslagplaats van een 
brandstoffenhandelaar. Stadsherstel 
verkreeg het in 19 7 7 in voorlopige erf-
pacht voor € 479,- per jaar. Voor de 
vervallen opstal moest € 46,- worden 
betaald. Samen met West 4 2 kreeg de 
stichting destijds ook een aantal pan-
den op de Italiaanse Zeedijk in erf-
pacht, eveneens voorlopig. De defini-
tieve overdracht zou plaatsvinden wan-
neer men voldoende middelen had om 
de panden te restaureren. Alleen het 
casco dateert nog grotendeels uit de 
1 7 de-eeuwse bouwperiode. Aanvanke-
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lijk zal het pand op wonen en werken 
ingericht zijn geweest, veel bewoners 
hadden hun werk aan huis, maar het 
interieur is sindsdien enkele malen 
ingrijpend gewijzigd. Het oude metsel-
werk van de zijmuren is gedeeltelijk 
vernieuwd en de oude voorgevel werd 
in de l 9de eeuw gemoderniseerd. De 
oude l 7de-eeuwse pui werd verwij-
derd. Ook de geveltop, vermoedelijk 
een trapgevel, verdween en maakte 
plaats voor de huidige lijstgevel. Het 
metselwerk werd waarschijnlijk pas 
toen gepleisterd. Ook de achtergevel 
was bij de aankoop door de stichting 
niet meer traditioneel. Er zat een hoge, 
brede garagedeur in. Inwendig waren 
de bouwlagen van voor naar achteren 
uitgehold. De begane grond had daar-
door het karakter van een stalling. 

Na de restauratie heeft het pand een 
woonfunctie gekregen. Bij de inrich-
ting liet de architect N.]. Groot, destijds 
bestuurslid van Stichting Stadsherstel 
Hoorn, zich inspireren door histori-
sche Hollandse interieurs. Zo heeft hij 
op de begane grond een 'voorhuis' ont-
worpen. Daarachter is een keuken en 
een woonkamer. Via de trap in het 
voorhuis komt men op de bovenver-

't West was een belangrijke 
transportroute langs 

de Zuiderzee. 



West 42. De verdiepings-
vloeren waren totaal verrot. 

dieping met twee slaapkamers en een 
badkamer. Men moest heel wat verwij-
deren alvorens men met de nieuwe 
inrichting kon beginnen. Zo zijn de 
verrotte vloeren van de eerste en twee-
de verdieping geheel vervangen. Ook 
bij het herstel van de buitenmuren 
heeft men zich door historische archi-
tectuur laten inspireren. Het T-raam in 
de voorgevel op de begane grond is 
vervangen door een historiserend 
negenruitsvenster. De nieuwe voordeur 
is naar voorbeeld van de oude vervaar-
digd. Het pleisterwerk is aangeheeld en 
opnieuw geschilderd. 

Het West is een van de oudste straten 
van Hoorn en maakt samen met het 
Grote Oost deel uit van de Westfriese 
Omringdijk die men als de Deltawer-
ken van de l 3de eeuw kan beschou-
wen. Het dijklichaam liep helemaal 
door naar Schardam maar werd vóór 

143 2 tijdens een stormvloed abrupt 
doorbroken. Lange tijd waren restanten 
van de oude dijk nog in het Hoornse 
Hop zichtbaar. In 143 2 gaf Philips van 
Bourgondië nog toestemming aan 
Matthijs Andrieszoon er schapen te 
laten grazen. De nieuwe dijk - de hui-
dige Westerdijk - werd meer landin-
waarts aangelegd en sluit min o f  meer 
haaks op het huidige West aan. Het 
West is sinds zijn ontstaansgeschie-
denis een belangrijke verbindingsroute 
tussen de marktplaats op de Rode Steen 
en de aan de Zuiderzee gelegen dorpen 
Schardam, Edam en Volendam geweest. 
De bebouwing op deze dijk stond dan 
ook lange tijd in het teken van deze 
functie. Men denke bijvoorbeeld aan 
paardenstallingen, pakhuizen en koffie-
huizen. De bebouwing uit de vroegste 
periode vindt men hier niet meer. Deze 
is met het verhogen van de dijk in het 
dijklichaam verdwenen. 
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I] udith en Holof ernes in het kampement van
het Spaanse Leger 

Links: Regenwaterpomp 
Claes Stapelhofje. 
Regenwater was voor 
consumptie; grondwater 
voor huishoudelijk gebruik. 

Op de vierde dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg; 
geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tot de eunuch Bagoas, die zijn 
huishouding beheerde: "Probeer die Hebreeuwse vrouw, die aan uw zorg is toevertrouwd 
over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen 
als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen 
het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit." Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. 
Holofernes raakte buiten zinnen, zijn binnenste kwam in beroering en hij werd gegrepen 
door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst 
gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. 
Hij zei: "Drink wat en laten we samen vrolijk zijn." Judith antwoordde: "Heel graag, 
want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als 
vandaag. " En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen 
haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk 
zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden 
achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de 
dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op, uitgeput door het 
overmatige drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag languit voorover 
op zijn bed; hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals 
elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat zij 
naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Dienovereenkomstig had ze met 
Bagoas afgesproken.Allen waren nu weg: volstrekt niemand was in de tent van Holofernes 
achtergebleven. Judith stond naast hem en bad in stilte: "Heer, God van alle kracht, zie in 
dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot de glorie van 
Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om U te ontfermen over uw erfdeel, door mijn 
plan te doen slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. " Toen liep ze naar de 
bedstijl vlakbij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, trad toe op het bed, greep 
Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: "Heer God van Israël, geeft mij nu kracht. " Toen liet 
ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het 
hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het muskietennet van de stijlen af. 
Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd aan haar kamenier. 
Deze deed het in haar levensmiddelentas. Bij het aanbreken van de morgen hingen zij het 
hoofd aan de stadsmuur. Ook alle soldaten die nog in de tenten waren, raakten van streek, 
toen ze het nieuws vernamen. Angst en beven overvielen hen; niemand bekommerde zich 
meer om zijn buurman; ze stroomden het kamp uit en sloegen de wegen in door de vlakte 
en het bergland, door één gedachte bezield: vluchten!" 

Uit: De Bijbel,Judith 12:10-12, 12:16-20, 13: 1-10, 14:11, 15:1-2, 
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 197 5. 
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Het apocriefe verhaal van Judith en 
Holofernes is af  ge beeld op de houten 
'gevelsteen' op het fries van de twee-
linghuizen van het Claes Stapelhofie, 
Munnickenveld 15-1 9. Het stelt het 
verhaal voor waarin Judith haar volk 
van de bezetter weet te bevrijden door 
op slinkse wijze het legerkamp van de 
vijand binnen te dringen en de leider 
Holofernes te onthoofden, na deze te 
hebben verleid. Van schrik vlucht het 
bezettingsleger de stad uit. Waarom is 
deze voorstelling hier aangebracht 7 

Waarschijnlijk is het een allegorie op 
de uittocht uit de stad Hoorn van het 
Spaanse leger dat ter plaatse van het 
Munnickenveld zijn kampement had 
opgeslagen. Deze plek noemde men 
vroeger ook Spaansleger. 

CLAES STAPELHOF, 
MUNNICKENVELD 21, 19-15 
RIJKSMONUMENT 

Globaal overzicht van de bouwgeschiedenis 
1682 stichting van het hofje en 

1684 
1750 
1890 

bouw westvleugel 
bebouwing noord-oosthoek 
uitbreiding oostvleugel 
nieuwe regentenkamer noord-
westhoek 

192 5 restauratie woonhuizen 
Munnickenveld 15-19 
geïnitieerd door de Vereniging 
Oud Hoorn 

na 1945 interne verbouwing van de 
hofjeswoningen; verplaatsing van de 

1956 

1980 

1980 

1982 

1993 
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regentenkamer naar noordelijke 
hofjeswoning in de westvleugel 
plaatsing van het poortje van de 
Latijnse School 
afsplitsing zuidvleugel van het hofje 
bestaande uit de tweelinghuizen 
Munnickenveld 15-19 
restauratie en renovatie hofje 
Munnickenveld 21 door Stichting 
Stadsherstel Hoorn, bestaande uit 
de noord-, oost- en westvleugel van 
het hofje 
cascorestauratie tweelinghuizen 
Munnickenveld 15-19 door 
Stichting Stadsherstel Hoorn 
restauratie Munnickenveld 19 door 
Stichting Stadsherstel Hoorn 

De "gevelsteen" 
( uitegevoerd in hout) met 

de voorstelling van de 
onthoofding van Holofernes. 

Zicht op de west- en 
noordzijde van het hofje. 



Breebaart reisde naar de 
hoogste bazen om de 
restauratiesubsidie rond 
te krijgen. Hier onthult hij 
de herdenkingsplaquette na 
de restauratie van het Claes 
Stapelhofje. 

Het Claes Stapelhofje is één van de 
schilderachtigste plekjes van Hoorn en 
bevindt zich aan de westzijde van het 
voormalige watertje de Gouw, aan de 
voet van de voormalige vestingwal, nu 
Noorderstraat geheten. In het begin 
noemden de oprichters het hofje 
Vrouwenhofje o f  Spaansleger. Pas 
naderhand heeft men het vernoemd 
naar één van de drie oprichters, de 
notaris Claes Stapel. De toegang tot 
het hofje bevindt zich op het Munnic-
kenveld; aanvankelijk een groen wei-
landje behorend bij het nabijgelegen 
klooster van de kruisheren in het Dal, 
maar tijdens de 80-jarige oorlog als 
kampement ten behoeve van het 
Spaanse leger in gebruik genomen. In 
1586 werd het landje verkaveld voor 
bebouwing en al vóór de stichting van 
het hofje in 1682 waren de percelen 
hier bebouwd. Dit blijkt uit de aan-
koopgegevens van de oprichters Koe-
kebakker, Bos en Stapel. Ter hoogte van 
het hofje stonden toen al: "twee huizen 
met nog acht woningen "agter dezelve 

met grondt en 't erf  van dien, nu 
althans genaamt het Spaansleger, die 
wij zullen laten behoorlijk repareeren 
en timmeren." De twee huizen staan er 
nog steeds: het zijn de tweelinghuizen 
aan het Munnickenveld 15 / 17 -19. Zij 
sluiten het hofje aan de zuidzijde 
gedeeltelijk af. De acht woningen daar-
achter stonden ter hoogte van de hui-
dige westvleugel. Op 30 maart 1682 
kocht het drietal ook de bestaande 
bebouwing ter hoogte van de huidige 
oostvleugel tot aan de Noorderstraat: 
"om tot meerder accommoditeidt van 
't Hofje en ten eijnde het fatzoendelijk 
werk zoude zijn, te koopen het gansche 
Molenaarssteegje, toebehorend Claas 
Swan, bestaande in zeven distincte 
huijzen o f  wooningen, en van Dirk 
Simonsz. "tot Opmeer, het huijsje 
staande op de hoek van dit steegje." 
Zowel de acht woningen achter de 
tweelinghuizen, als de acht woningen 
aan het verdwenen Molenaarssteegje 
heeft men afgebroken: "en voorts van 
de agt opgemelde woningen met de agt 
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agterwoningen van 't Spaansleger tot de 
grond neder te smijten, en alzo het 
hofje van nieuws op te bouwen." 
Voor wie was het hofje bestemd? Jan 
Janszoon Koekebakker, Pieter Bos en 
Claes Stapel stichtten het hofje voor 
"eenige weduwen en oude vrijsters 
die niet wel kunnen voortkomen." 
De oprichters legden geen voorkeur 
voor een bepaald geloof aan de dag. 
"Dat blijkt althans uit statuten voorzien 
van de oprichtingsdatum 16 8 2: Dat in 
't hofje zullen mogen wonen weduwen 
en vrijsters van verscheijden gezind-
heden onder de christenen, zonder 
eenig onderscheijdt." In de statuten die 
honderd jaar later zijn geschreven is de 
volgende zinsnede opgenomen: "met 
uitzondering nochtans van de room-
sche en lutherse." 
Al vanaf hun veertigste konden de 
vrouwen hier terecht. Hoorn had met 
zijn grote aantallen zeelieden, die door 

de gevaren van de zee niet altijd terug-
keerden, heel wat 'Kniertjes'. 
Op 18 juli 1682 werd de eerste steen 
voor de bouw van de westvleugel van 
het hofje gelegd. De hoge tweelinghui-
zen aan M unnickenveld 15 / 1 7 -1 9 
werden niet als hofjeswoning ingericht 
maar aan derden verhuurd, met uitzon-
dering van de voorkamer op nummer 
19 die tot 1893 als regentenkamer is 
gebruikt. In 1797 bestond het uit: de 
tweelinghuizen, waarin een vertrek 
met eigen voordeur op Munnickenveld 
17, elf éénkamerwoninkjes, waarvan 
vijf in de oostvleugel en vijf in de west-
vleugel en één in het huisje in de 
noord-westhoek. Daarnaast waren er 
allerlei aanverwante zaken, zoals een 
washok en een opslagruimte voor tuin -
gereedschap en dergelijke. De hofjes-
woningen waren héél bescheiden. 
Op de begane grond was er een klein 
woonkamertje met een bedstee en een 
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D. Breebaart ere voorzitter 
van Stadsherstel. 



De 1 7 de-eeuwse gevel-
indeling is zorgvuldig 
gerestaureerd. 

schouw met kookgelegenheid. Via een 
steektrapje in het portaaltje bij de voor-
deur kon men naar de zolder waar men 
de was kon drogen en turf kon opslaan. 
Het gemeenschappelijke toilet bevond 
zich in het langgerekte huisje in de 
noord-oosthoek van het hofje dat in 
1684 is gebouwd. Door het schuine 
verloop van de Noorderstraat aan de 
achterzijde heeft dit huisje een platte-
grond in de vorm van een taartpunt en 
was daarom erg onhandig als woning 
in te richten. Het woninkje is ook aan 
de zijde van de Noorderstraat in het 
talud van de voormalige vestingwal 
ingebed waardoor de woonkamer aan 
die kant aanzienlijk lager ligt dan de 
straat. Het hoogteverschil ten gevolge 
van het aflopende talud van de vesting-
wal aan de zijde van het binnenhof 
heeft men opgelost door een stoep met 
treden aan te leggen. In 18 7 6 kocht 
men het perceel in de noord-westhoek. 

Hier bouwde men in 1893 het nog 
bestaande huisje onder schilddak voor 
de nieuwe regentenkamer. 

De hoge tweelinghuizen op Mun-
nickenveld 1 S / 1 7 en 19 zijn rijk en 
statig uitgevoerd en lijken in het geheel 
niet op hofJeswoningen. Ze zijn in de 
eerste helft van de 1 7 de eeuw ge-
bouwd. De architectuur van de gevels 
is geïnspireerd op de Hollandse renais-
sance. De voorgevels zijn vanwege het 
representatieve karakter rijker uitge-
voerd dan de achtergevels. Men heeft ze 
opgemetseld met markante fel oranje-
rode bakstenen die sterk contrasteren 
met de grijze natuursteen van de 
lijsten, de dekplaten, de pilaster in de 
topgevel en met die van de sluitstenen 
van de vensterbogen. Zo ontstond 
een boeiend kleurenspel tussen de 
verschillende architectonische onder-
delen. Ter decoratie zijn de natuur-
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stenen sluitstenen in het midden van 
de vensterbogen als kinderkopjes 
uitgehakt. De puien aan de straatzijde 
zijn hoog opgetrokken. In het fries 
bevindt zich een houten 'gevelsteen' 
met de voorstelling van Judith en 
Holofernes. 
Een sierlijk hek en een robuust natuur-
stenen poortje scheiden het hofje van 
de openbare weg af. Het poortje dateert 
vermoedelijk van 16 2 0 en is afkomstig 
van de voormalige Latijnse School in de 
Kruisstraat. Het werd hier pas in 195 6 
geplaatst. Het is versierd met een leeu-
wenkopje, siervazen en het wapen van 
Hoorn. 
In het midden van het hofje ligt een 
verhoogde siertuin, omgeven door een 
charmant plaveisel van keitjes en rode 
en gele klinkertjes. Tot voor kort stond 
hier een reusachtige, eeuwenoude 
beuk, vermoedelijk even oud als het 
hofje, maar een paar jaar geleden 
constateerde men schimmel en heeft 
men de boom helaas moeten kappen. 
In het midden van de tuin is nu weer 
een klein beukenboompje geplant. 
Vroeger was de tuin ook van praktisch 
nut. De bewoonsters verbouwden er 
hun kruiden en groenten en konden op 
zonnige wasdagen hun kleren op het 
veldje in de zuidwesthoek te bleken 
leggen. Hoe men hier vroeger aan 
water kwam? Via de grond en uit de 
hemel. Wie wat langer rondkijkt, ont-
dekt een ingenieus waterstelsel. Het 
regenwater werd via de daken, de 
goten en de pijpen naar ondergrondse 
waterbakken geleid. Om het water uit 
een dergelijke cisterne te kunnen 
benutten is een waterpomp aan de 
gevel van de westvleugel bevestigd. De 
vergaarbak ervan is in het metselwerk 
ingebouwd. Niets van dit kostbare 
water werd verspild. Wat men bij het 
pompen morste viel in de daaronder 
gelegen natuurstenen bak in de bestra-
ting van waar het water via een natuur-
stenen goot naar het ondergrondse 
waterreservoir terugstroomde. Mogelijk 
staan de twee waterputten achter het 
hoge huis naast het toegangspoortje in 
verbinding met het grondwater, ook 
wel putwater genoemd. Over het alge-
meen gebruikte men regenwater als 
consumptiewater en voor het wassen 
van groenten en fruit. Putwater was 

over het algemeen voor huishoudelijk 
gebruik, zoals schrobben, dweilen en 
wassen. Hofjes hadden meestal strenge 
voorschriften voor het gebruik van 
het kostbare consumptiewater, zeker 
wanneer het een tijd niet had geregend 
en er schaarste dreigde. Het oorspron-
kelijke interieur van de huisjes ver-
dween na de Tweede Wereldoorlog. Pas 
toen heeft men de woninkjes vergroot 
door het samenvoegen van twee 
eenkamerwoningen. Men maakte een 
doorgang in de scheidingsmuur zodat 
de ene woning als woonkamer en de 
andere als slaapkamer kon worden 
gebruikt. De regentenkamer verplaatste 
men naar het noordelijkste eenkamer-
woninkje in de westvleugel. Het huisje 
onder schilddak waarin eerst de 
regentenkamer was, werd een ruime 
eenkamerwoning. 

MUNNICKENVELD 2 1  / CLAES STAPELHOFJE 
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode in 1 6 8 2 gesticht 
type hofjeswoningen in west-, 

noord- en oostvleugel 
aankoop 1 9 7 9 
uitvoering 
architect 
aannemer 

Herinrichting 
tuin 
investering 

1980-1981 
Th. Kok, Amsterdam 
Konst en Van Polen, 
Westwoud 

Henk Wij ers, Haarlem 
€ 520.359,-

"Als er niet snel iets gedaan wordt 
dreigt Hoorn één van de sfeervolste 
hofjes die het oude centrum van de 
Coenstad rijk is te verliezen", aldus een 
alarmerend krantenbericht. 

Al lange tijd was het hofje aan onder-
houd toe, maar men kampte met geld-
gebrek. Het Claes Stapelhofje had 
immers geen vaste inkomsten: men 
was afhankelijk van schenkingen en 
legaten. Bovendien behoefden de 
bewoonsters geen huur te betalen, 
zodat ook hieruit geen inkomsten kon-
den worden gegenereerd. Sommige 
muren waren verzakt en vertoonden 
scheuren. Drie huisjes waren al onbe-
woond en het zag er naar uit dat het 
driehonderd jaar oude hofje ter ziele 
zou gaan. De regenten hadden al de 
Amsterdamse architect Kok in de arm 
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genomen om een plan voor restauratie 
en modernisering te laten maken. 
De begroting werd toen nog geraamd 
o p €  353.949,- en werd zowel bij de 
Provinciale Directie Volkshuisvesting in
Haarlem als bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ter visie voorgelegd
ten behoeve van een subsidieaanvraag.
Daarna bleef het stil en de regenten
vreesden het ergste. Toen zegde
Stichting Stadsherstel Hoorn haar steun
toe. "Wij beschikken nu eenmaal door
ons werk over meer mogelijkheden
dan het goedwillende bestuur van het
Claes Stapelhofje", meldde de toenma-
lige voorzitter D. Breebaart, die er niet
wars van was om persoonlijk naar de
hoogste bazen af  te reizen om hen op
het belang van de restauratie te wijzen.
Zowel de provinciale dienst in Haarlem
als het Rijk reageerden positief, echter,
de subsidie van het Rijk zou pas in
1983 worden uitgekeerd. Dat was een
teleurstelling, maar het bestuur van de 
stichting had nog wat ijzers in het
vuur.
Op verzoek van de stichting bezocht de
heer F.D. ten Hallers van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg het hofje.
Ook hij constateerde dat het hofje in
dusdanige staat verkeerde dat een res-
tauratie op korte termijn dringend
gewenst was. Zo geraakte alles toch nog
in een stroomversnelling. Omdat
Stadsherstel als restaurerende instelling
méér subsidie zou kunnen ontvangen
dan de regenten van het Claes
Stapelhofje - in tegenstelling tot bij de 
stichting was restauratie bij de regen-
ten namelijk niet statutair geregeld -
werd in 1979 besloten het hofje aan de
stichting over te dragen, met uitzonde-
ring van de tweelinghuizen Munnick-
enveld 1 5 / 1 7 -1 9. 

Het exterieur van de hof] eswoningen 
Munnickenveld 21 werd zorgvuldig 
gerestaureerd. De deuren, uitgevoerd 
met een boven - en onderdeur, en de 
18de-eeuwse vensters met een acht-
ruits schuifraam en een vierruits 
bovenlicht, corresponderen nog steeds 
met de voormalige gevelindeling, 
waarbij elke woning één venster en één 
voordeur had. De voormalige 1 9de-
eeuwse T-ramen van het regentenhuisje 
onder schilddak zijn bij de restauratie 

overigens vervangen door laat l 8de-
eeuwse schuiframen. Het interieur 
daarentegen wilde men moderniseren 
en vergroten. Daartoe moesten de 
scheidingsmuren tussen de woninkjes 
in de vleugels worden weggebroken. 
Vervolgens richtte men in de ruimte ter 
grootte van twee woningen, één woon-
kamer en een open keuken in. De keu-
ken van het woninkje in de kop aan de 
noordzijde van de oostvleugel bevindt 
zich in de voormalige toiletruimte 
van het pand aan de noordoostzijde. 
De woning heeft daardoor een 
L-vormige plattegrond gekregen. De 
westvleugel heeft eveneens twee
woningen met een woon- en eet-
keuken. Het kleine vertrek in de kop
aan de noordzijde is naar de oor-
spronkelijke toestand teruggebracht
met inbegrip van de bedstee en de turf-
zolder. De slaapkamers zijn op zolder
ingericht en aan de zijde van het
binnenhof van een dakkapel voorzien.
Van de nieuwe indeling valt aan de
buitenzijde niets te zien. Op 24 juni
1981 was dan eindelijk de restauratie
voltooid en om vier uur 's middags
onthulde de voorzitter Breebaart de
sluitsteen die hem door de vereniging
Oud Hoorn was aangeboden ter
gelegenheid ".an zijn erelidmaatschap.

Ter gelegenheid van het driehonderd-
jarig bestaan van het hofje bood het 
voormalig college van regenten de 
bewoners een zonnewijzer aan. Na de 
restauratie heeft men de hofjes-
woningen op Munnickenveld 21 over-
gedragen aan de gemeente Hoorn, 
waarna het college van regenten zich-
zelf ophief. Vanaf dat moment was het 
hofje ook niet meer alleen voor oude 
vrouwen bestemd. Ook jongeren en 
mannen mochten er komen wonen. 
Bovendien moest vanaf nu huur 
worden betaald. In 1987 heeft men het 
hofje tenslotte overgedragen aan de 
Vereniging Hendrick de Keyser in 
Amsterdam. 
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Links: De tweelinghuizen 
behoorden vroeger tot de 
bezittingen van het hofje. 

Binnenhofje in 1980 nog 
met beuk. 

M UNNICKENVELD 1 5  / 1 7 
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 
type 

uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

eerste helft 1 7 de eeuw 
twee koopmanswoningen 
in Hollandse renaissance 
1 9 8 2 , nr. 1 5 / l 7 en 1 9 
Th. Kok, Amsterdam 
Konst en Van Polen, 
Westwoud 
€ 41.222,-

MUNNICKENVELD 1 9
RIJKSMONUMENTEN 

Bouwperiode eerste helft 1 7 de eeuw 
type rechterhelft van de twee 

aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 
investering 

koopmanswoningen 
1991 
1993, nr. 19 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
Hoorn 80 BV, Hoorn 
€ 77.688,-

Bij de restauratie en renovatie van 
het hofje waren de tweelinghuizen 
Munnickenveld 15 / l 7 -19 niet inbe-
grepen. Oorspronkelijk maakten de 
huizen daar wel deel van uit. De pan-

den waren echter in bezit van de 
regenten gebleven. Op hun verzoek liet 
Stichting Stadsherstel Hoorn in 19 8 2 
door dezelfde architect en aannemer 
een casco-restauratie uitvoeren. De 
gevels van de tweelinghuizen Munnick-
enveld 15 / 1 7 -1 9 waren overigens als 
eens in 1925 gerestaureerd onder 
supervisie van de Vereniging Oud 
Hoorn. Veel aandacht besteedde men 
toen aan de reconstructie van de ven-
sters, uitgevoerd met zware stijlen en 
dorpels en toegerust met luiken met 
sierlijk gekrulde duimgehengen en 
glas-in-lood bovenlichten. 

Het pand Munnickenveld 1 9 kon 
door de bewoners worden gekocht. 
Zij wilden graag Stichting Stadsherstel 
Hoorn voor de restauratie laten zorgen, 
maar moesten de stichting dan 
tijdelijk juridisch eigenaar maken, 
hetgeen in 1991 geschiedde. Een 
aantal plannen passeerde de revue. De 
restauratie werd in 1993 uitgevoerd 
waarna het pand in 1994 weer werd 
overgedragen aan de eigenaars. 
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De leer van het versieren

Links: Stadsherstel liet de 
l 8d-eeuwse plafond-
schildering in het pand 
Ramen 113 restaureren 

Onder: versieringsmotieven 

De sierlijk gesneden ornamenten in de vorm van schelpen, planten- en bloemranken op 
de voorgevels van de drie patriciërshuizen Ramen 1, 3 en 29 zijn ontleend aan 'ornament-
prenten'. Ambachtslieden zoals beeldsnijders, stukadoors, houtsnijders en kunstschilders 
maakten in het verleden veelvuldig gebruik van deze voorbeeldboeken. Hiermee kon men 
uitdrukking geven aan de toenmalige, aan de mode onderhevige bouw- en interieurstijlen. 
Veel ornamenten zijn ontleend aan de planten- en dierenwereld. Vanaf de Renaissance 
hebben de versieringsmotieven in de Griekse en Romeinse bouwkunst tot voorbeeld gediend 
en werden ze vanuit Italië over Europa verspreid. De architectuurtekeningen die Hans 
Vredeman de Vries tijdens zijn reis in de 16de eeuw door Italië maakte, zijn voor de 
ontwikkeling van de Hollandse renaissance-stijl toonaangevend geweest. 
Vooral het rolwerk, de obelisken, de rozetten en de cartouches* zijn kenmerkende 
ornamenten van deze stijl. 

In de l 8de eeuw bepaalden de zogehe-
ten Lodewijkstijlen de mode. Deze 
interieur- en meubelstijlen zijn ver-
noemd naar de Franse koningen 
Lodewijk XIV, XV en XVI en paste men 
toe voor het decoreren van stijlkamers, 
trappen, deuren, fonteinen, tuinobjec-
ten en voorgevels, zoals die van Ramen 
1-3 en 29. De Lodewijk XIV-stijl
(1700-1740) werd hier bekend door
de naar de Nederlanden gevluchte
Franse architect en landschapsontwer-
per Daniël Marot. Hij werd betrokken
bij de modernisering en verbouwing
van het Paleis het Loo en liet dit in deze
zware, weelderige en symmetrische

régence 

ornamentstijl, ook wel barok* genoemd, 
uitvoeren. Ambachtslieden in Hoorn 
putten naar hartelust uit Marots pren-
tenboeken. De ornamenten in de vorm 
van zich ontvouwende acanthusblade-
ren* bij het Franse balkon van Ramen 
2 9, met aan elkaar gespiegelde helften 
en de spiraalvormige ranken aan 
weerszijden hiervan, zijn een duidelijk 
voorbeeld van deze stijl. 

De decoraties van de voorgevel van het 
huis op Ramen 1, zoals die van de 
kroonlijst en de hoofdentree daarente-
gen, zijn uitgevoerd in de latere 
Lodewijk XV-stijl die tussen 1 7 40 en 
177 5 gangbaar was. Deze flamboyante 
stijl lijkt op een zwierig handschrift 
met speelse in- en uitzwenkende ran-
ken en lijnen. Er is een voorliefde voor 
het toepassen van S-lijnen, kuiven en 
rocailles* waarnaar men de stijl ook 
wel rococo noemt. 

Lodewijk x1v 

De ornamenten zijn veelal asymme-
trisch gecomponeerd en treden vaak 
eigenzinnig buiten de lijst o f  rand. Het 
bekende schelpmotief van het rococo 
ziet men in de ornamentering van de 
hoofdentree van Ramen 3. 

Lodewijk xv - rococo 

In de Lodewijk XVI-stijl ( 1 77 5-1813) 
ontstaat opnieuw belangstelling voor 
de klassieke oudheid. Men herkent deze 
stijl dan ook aan strakke en symme-
trische vormen waarbij opnieuw een 
liefde voor klassieke architectuur-
decoraties aan de dag wordt gelegd, 
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zoals eierlijsten* en pilasters* maar 
ook vazen, bloemslingers, linten en 
strikken. Daarbij kwamen rond 1800 
ook de ornamenten die men bij 
archeologische opgravingen op de 
geschilderde gewelven en muren van 
de Italiaanse villa's in Pompeï, 
Herculaneum en Rome vond, zoals 
lauweren, medaillons, guirlandes* en 
bizarre fantasievormen van gecombi-
neerde mens- en dierfiguren, zo 
kenmerkend voor de wandschilderin-
gen in de Domus Aura - het Gouden 
Huis - van de Romeinse Keizer Nero in 
Rome. De veldtocht van Napoleon naar 
Egypte in 179 9 leidde in het eerste 
kwart van de l 9de eeuw weer tot 
exotische ontwerpen met papyrus-
zuilen, sfinxen en palmetten*. Bij deze 
laatste ornamentstijl spreekt men ook 
wel van empirestijl; zo genoemd omdat 
deze tijdens het rijk van keizer 
Napoleon tot stand kwam. 
Wanneer men in de l 9de eeuw door 
mechanisering van het productieproces 
goedkoper en sneller kan produceren 
en bovendien betrekkelijk eenvoudig 
gedecoreerde voorwerpen kon maken, 
nam ook de behoefte aan nieuwe 
ornamenten bij de fabrikanten toe. 
Was voorheen het aanbrengen van 
decoraties een puur ambachtelijke 
arbeidsintensieve en dus kostbare aan-
gelegenheid, nu werd de productie 
in toenemende mate door machines 
uitgevoerd, terwijl voor dure materia-
len en kostbare procédés goedkopere 
alternatieven werden gevonden. Daar-
door werd de behoefte aan originele en 
gevarieerde ornamenten steeds groter. 
In de l 9de eeuw was voor produ-
centen en consumenten in principe 
bijna alles mogelijk waardoor verschil-
lende stijlen naast elkaar voorkwamen. 
Men greep terug naar oude motieven 
uit de gotiek en de renaissance o f  liet 
zich inspireren door exotische stijl-
motieven uit niet-Europese landen, 
waarna men tegen het einde van de 
l 9de eeuw pas op de plaats maakte en
weer overging tot de ontwikkeling van
eigentijdse stijlmotieven zoals Jugend-
stil en art deco. Het versieren volgens
voorschrift is tot omstreeks 1930 gang-
baar gebleven en werd als apart vak
gedoceerd op de zogeheten Kunst-
nijverheidsscholen. Daarna nam de
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interesse hiervoor in de architectuur af. 
In het streven naar een nieuwe en zui-
vere bouwkunst - het Nieuwe Bouwen -
heeft men resoluut met het ornament 
gebroken. 

Ramen 1. Ambachtslieden 
putten naar hartelust uit 

ornamentboeken. 



Moderne versieringsmotieven 
voor de huisschilder in de 
20ste eeuw. 

*Enkele voorkomende ornamenten en
hun herkomst:
Acanthus: Griekse berenklauw 
Barok: barocco betekent een 

grillig gevormde parel 
Cartouche: een stuk papier met 

omgekrulde randen, 
veelal met een titel 
o f  naam in het veld

Eierlijst: lijst met eivormige en
pijlvormige figuren

Guirlande: slinger van planten en
bloemen

Obelisk: taps toelopend vierkant
zuiltje met piramidale
punt

Pilaster: een weinig uitspringende
muurpijler

Palmet: een palmblad
Rocaille: een grillig gevormde

schelp
Rolwerk: in- en uitzwenkende en

omgekrulde banden
Rozet: een roosvorm

RAMEN 1 - 3  
RIJKSMONUMENTEN 

Bouwperiode 
pand links van 1 18 7 8, door architect 

A.C. Bleijs
type poortgebouw en entree

tot school aan binnen-
plein

bouwperiode 1 l 8de-eeuwse voorgevel 
met oudere kern en 
funderingsresten 

type patriciërswoning in 
Lodewijk XV-stijl 

bouwperiode 3 l 8de-eeuwse voorgevel 
met oudere kern en 
funderingsresten 

type patriciërswoning met 
restanten van Lodewijk 
XV-stijl

aankoop 1982 
uitvoering 1982-1983 
architect Spaargaren 

Valkenburg, Priester en 
van Krieken, Amsterdam 

aannemer gebroeders Peerdeman, 
Hoorn 

investering € 941 .500 ,-
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Het complex beslaat ongeveer negen 
kavels en bestaat uit drie panden: het 
lage en smalle pand op de plaats van de 
voormalige doorgang naar het achter-
erf en de twee patriciërswoningen op 
Ramen 1 en 3. In 19 64 kocht V&D het 
complex met de bedoeling het geheel 
te slopen ten behoeve van winkeluit-
breiding. Vanwege de status als monu-
ment drong de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg er op aan de toe-
komstige winkelvestiging te voorko-
men. Via ingewikkelde transacties kwa-
men de monumentale panden in 19 7 0 
in bezit van de gemeente en werd via 
een bestemmingsplan voor deze straat 
de woonfunctie definitief vastgesteld. 
In dat jaar werd een groot gedeelte van 
de binnenstad, waaronder de Ramen, 
als beschermd stadsgezicht aangege-
ven. De panden vormen een belangrijk 
onderdeel van de straatwand aan de 
Ramen die tot de meest gave van de 
historische binnenstad wordt gere-
kend. In afwachting van verdere maat-
regelen zijn de panden vervolgens in 
gebruik genomen door een aantal 
jeugdige actievoerders die met hun 
daad wilden aantonen dat er een stij-
gende woningnood onder jongeren 
was ontstaan. De gemeente wilde tot 
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restauratie van het casco en verbouw 
tot zestien wooneenheden voor alleen-
staanden en drie appartementen voor 
tweepersoonshuishoudens overgaan en 
voerde regelmatig overleg met de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
en met de Directie van Volkshuisvesting 
en Bouwnijverheid, maar slaagde er 
niet in om de noodzakelijke gelden los 
te krijgen. Ondertussen raakten de pan-
den steeds verder in verval. De bouw-
kundige staat van het huis op nummer 
3 was zo slecht dat de bovenverdieping 
moest worden gesloopt. 
Het verval leidde tot felle protesten van 
de buurtbewoners. Vereniging Oud 
Hoorn luidde de noodklok. Deze laatste 
schreef in 19 7 9 bij monde van de 
secretaris van het bestuur in een open 
brief aan de gemeente: "Als het 
gemeentebestuur zelf niet in staat blijkt 
het behoud van een monument te ver-
zekeren, dient het dit in handen te 
geven van een andere instelling, bij-
voorbeeld de Stichting Stadsherstel 
Hoorn, die hiervoor al haar belangstel-
ling bij de gemeente heeft kenbaar 
gemaakt. In andere gemeenten dan 
Hoorn, waaronder er zijn met een nog 
groter monumentenbestand, gebeurt 
dit ook." 

Ramen 1 en 3 zouden door 
V&D worden gesloopt. 



Na de restauratie opnieuw 
een hoge beeldkwaliteit. 

Uiteindelijk zegde het Rijk in 1981 
een subsidie voor restauratie toe. 
De gemeente volgde het advies van de 
Vereniging Oud Hoorn op en droeg het 
complex in 1982 in erfpacht over aan 
Stadsherstel Hoorn v o o r €  72.630,- en 
een jaarlijks bedrag van € 0,46. Voor 
de opstallen betaalde de stichting 
€ 20.946,-. Het doel om wooneenhe-
den voor alleenstaande jongeren en 
tweegezinshuishoudens te realiseren 
werd ook door de stichting nage-
streefd. Het project was het meest uit-
dagende en het duurste in de toen nog 
jonge geschiedenis van de stichting. 
Alle historisch waardevolle onderde-
len, zoals de casco's en de 18de-eeuw-
se plafondschildering in het vertrek op 
nummer 1 liet Stichting Stadsherstel 
Hoorn restaureren. Tijdens de bouw-
werkzaamheden stuitte men op een 
oudere fundering waardoor het aan-
brengen van drukpalen werd bemoei-
lijkt. Bovendien bleek dat in een 
gedeelte van het complex houtzwam 

voorkwam, waardoor men voor onver-
wacht hogere kosten kwam te staan. 
Saillant detail is de diefstal van de 
17de-eeuwse wandtegels uit het sou-
terrain van het huis op nummer 1. Met 
een uit V&D gestolen opblaasbare rub-
berboot werd de onder water gelopen 
keuken over gevaren om bij de kostba-
re wandtegeltjes te komen. Deze wer-
den er zorgvuldig uitgebikt en in een 
gereedstaand aanhangwagentje bij de 
voordeur geladen. 
Een oplettende buurvrouw vertrouwde 
het niet en noteerde het autonummer. 
Al de volgende dag slaagde een ambte-
naar van de dienst Openbare Werken 
van Hoorn erin de tegels van een werf 
in Castricum terug te halen. Na enkele 
uren meldde de dief zich bij de dienst 
met de vraag wie het nu wel gewaagd 
had zijn tegels te stelen! Stadsherstel 
deed de panden na de renovatie en res-
tauratie over aan de gemeente die ze 
weer overdeed aan de voormalige 
Woningstichting Hoorn. 
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RAMEN 1-3 
RIJKSMONUMENTEN 

Ramen 1 
vóór 1740 Albert Koning, burgemeester 
1772 

1837-1867 Lucas Stokbroo, kunsthandelaar 

1867 kerkbesturen van St. Cyriacus 
en St. Franciscus 

Ramen 3 
Pieter Avenhorn 
Johanna Avenhorn (dochter) 
Hillegonda Avenhorn (dochter) 
uitbreiding pand aan achterzijde 
vóór 1825 
uitbreiding achterzijde 
Lucas Stokbroo 
oprichting 'Het Museum' 
Kerkbestuur van St. Cyriacus 

1873 

1878 

beide patriciërswoningen worden samengevoegd en door architect 
A.C. Bleijs verbouwd tot bewaarschool, lagere school, zusterhuis, een 
kamer voor de Sint Vincentiusvereniging en een kapel waarin van 
1891 tot 192 3 het antieke beeld 'Maria van Hoorn' stond 
nieuwbouw door A.C. Bleijs, op de plaats van een voormalige 
paardenstal 

1909 toevoeging van de twee noordelijkste traveeën Ramen 3 en 
verbouwing door architect Snel ten behoeve van de uitbreiding school 
aan de rechterkant 

1915 
1925-1929 
1933 

vertrek van de eerwaarde zusters naar de Koepoortsweg 
missiehuis 

1940 
1940-1945 
1953 

meisjesschool vertrekt naar de Eikstraat 
handelsavondschool 
bezetting door de Duitse Wehrmacht 

1958 
1963 

bewaarschool- en naaischool, jeugdhuis en een VG.L.O. 
afkeuring van de kleuterklassen wegens bouwvalligheid 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst 

1964 aankoop van het complex door V&D 
1970 aankoop door de Gemeente Hoorn 
1982 restauratie en renovatie door Stichting Stadsherstel Hoorn 

RAMEN 1 

Het door architect A.C. Bleijs in 1878 
ontworpen pand aan de linkerzijde van 
de patriciërswoning op Ramen 1 ver-
vangt een voormalige paardenstal. Er 
moet hier ook een doorgang naar het 
binnenplein aan de achterzijde zijn 
geweest. Het huidige pand bestaat uit 
één bouwlaag onder een plat dak. De 
rijke baksteenarchitectuur met seg-
mentvormige strekken en sluitstenen, 
tandfriezen en gemetselde geblokte 
hoeklisenen, is kenmerkend voor de 
architectuur uit de tweede helft van de 
1 9de eeuw. De geveltop heeft de vorm 
van een driehoekig fronton. 
Het gebouwtje is met twee paar dubbe-
le deuren toegerust. De roeden van de 
bovenlichten hiervan zijn in de vorm 
van een kruis aangebracht en verwijzen 
vermoedelijk naar de functie van de 
eigenaren in de 1 9de eeuw, namelijk 
de kerkbesturen van Sint Cyriacus en 
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Sint Vincentius. Het rechter raam bevat-
te voorheen een fraaie lantaarn. 
Oorspronkelijk ontsloot de linker deur 
de hal naar de door de kerkbesturen 
gestichte school aan het binnenplein. 
De rechter deur ontsloot de trap naar 
de eerste verdieping van de tot missie-
huis verbouwde patriciërswoning. 
Stadsherstel liet hier een fietsenstalling 
en een opslagruimte van het apparte-
mentencomplex onderbrengen, waar-
toe de straat aan de voorzijde van de 
linker toegang werd verhoogd. 

De belendende oude patriciërswoning 
waarin de stichting de woningen voor 
eenpersoonshuishoudens realiseerde is 
vijf traveeën breed en bestaat uit drie 
bouwlagen onder langgerekt schilddak 
met een daaraan gekoppeld plat dak 
aan de achterzijde. De huidige voorge-
vel dateert uit de 1 Sde eeuw en is 
opgetrokken uit fijn metselwerk. 



Ramen 1 en 3 hadden 
vele functies. 

Typisch het werk van een meestermetse-
laar. De gevel is voorts verticaal geleed 
door drie gemetselde pilasters met uit-
kragend kapitelen en een a-centrisch 
geplaatste middenrisaliet met hoofden-
tree. De vensters met segmentvormige 
strekken zijn toegerust met empire 
schuiframen met segmentvormige 
bovendorpels. De gevel is voorts ingeslo-
ten tussen een kroonlijst met sierlijk 
gesneden consoles aan de bovenzijde en 
een lage hardstenen plint aan de onder-
zijde. Het heeft weliswaar een zeer brede 
voorgevel, binnen is het erg ondiep. 
Mogelijk werd het daarom al in een 
vroeg stadium aan de achterzijde met 
een bouwvolume uitgebreid. Deze 
vergroting bestaat uit twee bouwlagen 
en heeft een hoog en langgerekt schild-
dak. De hoge dubbele deuropening her-
innert nog aan het voormalige koets-

huis. Het bouwvolume overlapt voor 
een gedeelte de achtergevel van de patri-
ciërswoning op nummer 3. Kennelijk 
hadden de bewoners hier geen bezwaar 
tegen. Overigens zijn de beide panden 
in het verleden voor kortere of  langere 
tijd door één eigenaar beheerd. De oude 
stijlkamers van de patriciërswoning zijn 
tijdens eerdere verbouwingen nagenoeg 
verdwenen, maar bij de laatste 
verbouwing tot wooneenheden voor 
1 en 2 persoonshuishoudens vond men 
fragmenten van goudleerbehang van 
omstreeks 1655-1670. 

Dit kostbare goudleer was vanwege 
het ingedrukte reliëfpatroon, dat het 
zon - en kaarslicht in alle richtingen 
reflecteerde, bijzonder in trek en werd 
door talloze welgestelden van Hoorn 
besteld om hun huizen te decoreren. 

Op het behang zijn takken, bloemen, 
vruchten, insecten, egels, vossen, vogels, 
Bacchus (wijn), Ceres (spijs) en Venus 
(liefde) geschilderd die een allegorie op 
de geneugten van het leven zijn, zoals 
eten, drinken en minnespel. Het behang 
is waarschijnlijk uit een Noord-
Nederlandse goudleermakerij afkomstig. 
Van een stijlkamer in het voorvertrek 
resteert een plafondschildering uit de 
l Sde eeuw. De balken en de velden zijn
beschilderd met florale motieven zoals
rozetten en palmetten. Een deel van
de schildering is trompe-l'oeil - een
vergissing van het oog - weergegeven.
Zo zijn de dwarsbalken niet echt, maar
geschilderd. Stadsherstel liet dit plafond
herstellen. Ook de voorgevels en de 
ornamenten zijn gerestaureerd. Het
verdwenen snijraam van de hoofdentree
is gereconstrueerd.

RAMEN 3 

In dit pand liet Stadsherstel drie twee-
persoonswoningen onderbrengen. Het 
is zes traveeën breed en heeft drie 
bouwlagen onder een langgerekt 
schilddak. Er zijn twee toegangen: één 
in de eerste travee en één in de zesde. 
Het geveldeel van de vijfde en zesde 
travee wordt ingesloten door twee 
halve gemetselde pilasters. Voorts wordt 
de gevel bekroond door een kroonlijst 
en is hij aan de onderzijde bekleed met 
een hoge hardstenen plint. Hier is het 
fijne l Sde-eeuwse metselwerk met 
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Ramen 29. Frans balkon 
in Lodewijk XIV-stijl. 

Links: Een beroemde gebruiker 
van de Ramen l en 3 was de 
kunstverzamelaar Lucas 
Stokbroo. 

keurbakstenen en dunne voegen toege-
past. De oplettende beschouwer ziet 
echter dat het metselwerk van de twee 
noordelijkste traveeën afwijkt. Dit 
gedeelte is in het begin van de 20ste 
eeuw aan de bestaande voorgevel toe-
gevoegd. Ook het metselwerk van de 
bovenverdieping wijkt van het oor-
spronkelijke metselwerk af, doordat 
deze wegens bouwvalligheid moest 
worden gesloopt en door Stichting 
Stadsherstel Hoorn is gereconstrueerd. 
Al vóór 1825 was het gebouw een 
aanzienlijk stuk naar achteren toe 
uitgebreid, maar dit bouwvolume is 
verdwenen. 

Eén van de markantste gebruikers 
van dit pand was Lucas Stokbroo. 
Deze voormalige kantonrechter uit de 
l 9de eeuw had een imposante kunst-
collectie aangelegd waarvoor hij dit
huis aan de Ramen als museum
inrichtte. Het stond daarom bekend als 
'Het Museum'. In 1854 veilde Stokbroo

een deel van zijn collectie. Deze bleek 
zo groot dat er 1 2 zittingen nodig 
waren. In 1867 veilde men zijn nala-
tenschap. Zo'n 1800 schilderijen, zoals 
van Frans Hals, Barend C. Koekkoek, de 
schildersfamilie Hondecoeter o f  
d'Hondecoeter, en Willem van der 
Velde, talloze prenten en een groot aan-
tal kunstvoorwerpen en curiosa kwa-
men onder de hamer. Een deel van zijn 
collectie is in het Westfries Museum 
terechtgekomen. 

RAMEN 2 9  
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 

type 
aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

l 9de-eeuwse voorgevel
met resterende l 8de-
eeuwse ornamenten
patriciërswoning
1987
1988
L. Trigallez, Hoorn
West-Friesland,
Westwoud
€ 262.323,-
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De voormalige patnc1erswoning, in 
1830 nog bewoond door de drie 
gezusters Jacoba, Geertruida en 
Elizabeth van de Blocquery, is vijf  
traveeën breed en behoort tot de 
weinige historische gebouwen in 
Hoorn die een Frans balkon hebben: 
een aan de Franse hofarchitectuur 
ontleend architectuuronderdeel dat 
tijdens de toenmalige mode werd 
geïntroduceerd. De ornamenten van 
de middenrisaliet zijn in de Lodewijk 
XIV-stijl uitgevoerd. De middenrisaliet
is aan de bovenzijde bekroond met een

90 De leer van het versieren 

dakkapel. Deze is fijn geprofileerd, 
evenals de empirevensters met schuif-
ramen. De voorgevel omkaderd door 
hoekpilasters, een kroonlijst en een 
lage hardstenen plint. In 18 7 2 werd het 
gebouw als pastorie in gebruik geno-
men, behorend bij de aan de rechts 
gelegen doopsgezinde kerk. Waarschijn-
lijk heeft men de voorgevel toen gemo-
derniseerd en gepleisterd en met nieu-
we decoraties verrijkt, zoals de kleine 
gestucte cartouches boven de vensters 
met een afbeelding van een boom. Ook 
de vensterdorpels en de sierlijke giet-

Ramen 29 rond 1960, 
voor de restauratie. Er werd 

nog in het midden van de 
straat geparkeerd. 



Ramen 29. De verbouwing 
gebeurde in nauw overleg 
met de bewoners. 

ijzeren ventilatieroosters in de plint 
zijn toen vermoedelijk pas aan-
gebracht. 

De oude pastorie werd al jaren niet 
meer bewoond en was als opslagruim-
te door de vleeswarenfabriek van de 
firma Groot in gebruik. Deze besloeg 
een gedeelte van de bebouwing aan de 
Ramen, de Duinsteeg, Nieuwe Noord 

en de Turfhaven. Het bedrijf bezorgde 
veel overlast door de aan- en afrijdende 
vrachtwagens met vleeswaren, maar 
ook uit hygiënisch oogpunt was de 
situering van het bedrijf in de binnen-
stad niet zo gelukkig. De gemeente 
heeft jaren gestreefd naar de verplaat-
sing van de fabriek. Twee broers van de 
familie Groot waarvan één fysiothera-
peut is, bedachten dat het een aardig 
idee zou zijn om de woning in twee 
wooneenheden op te splitsen. De 
gemeente had daar geen bezwaar 
tegen, mits het monumentwaardige 
karakter gehandhaafd bleef. Aangezien 
deze voormalige patriciërswoning een 
rijksmonument was kon men van 
allerlei subsidies profiteren. Er waren 
echter zoveel verschillende financie-
ringsmogelijkheden dat men door de 
bomen het bos niet meer kon zien. 

Gelukkig was de ingeschakelde make-
laar bekend met Stichting Stadsherstel 
Hoorn en raadde hen aan de stichting 
als bemiddelaar in de arm te nemen 
zodat de hele wirwar van subsidies kon 
worden ontrafeld. Stadsherstel zou 
dan ook de restauratie en de inwendige 
verbouwing kunnen begeleiden. Voor-
waarde was echter wel dat het pand 
tijdelijk aan de stichting werd verkocht. 
Bij de restauratie is het pand in twee 
gescheiden woonhuizen gesplitst zodat 
beide paren hun woning onafhankelijk 
van elkaar konden verkopen. 

De restauratie gebeurde in nauw over-
leg met de bewoners. Er werd zo veel 
mogelijk bestaande ruimte van het 
monument benut. De oorspronkelijke 
symmetrisch ingedeelde plattegrond, 
waarbij de vertrekken aan weerszijden 
van de centrale hal waren gegroepeerd, 
heeft men echter moeten wijzigen. 
De oude hal met trappenhuis en twee 
kleine tussenverdiepingen maakten 
plaats voor een open keuken en een 
modern trappenhuis. De gestucte 
plafonds zijn daarentegen geres-
taureerd. Vooral het herstel hiervan 
kostte achteraf een veelvoud van het 
aanvankelijk begrote bedrag. Aan de 
noordzijde is een praktijkruimte voor 
fysiotherapie aangebouwd. 
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P eper en pieper 

Links: De Peperstraat was 
een afwateringssloot in een 
drassig veengebied met 
pieperriet. 

Achterzijde Peperstraat 6 
t/m 16 in 1983 in verval. 

De Peperstraat is ontstaan als een gegraven sloot voor de afwatering van het hier gelegen 
drassige veengebied, hier en daar afgewisseld door met rietplanten begroeide vennetjes. 
Langs de zuidkant van deze sloot liep een voetpad. Veel kerkgangers van buiten de stad 
moeten dit pad hebben bewandeld wanneer zij het Grote Oost wilden afsnijden. Via het 
pad kon men recht op het koor van het toen nog kleine kerkje op het Kerkplein met de 
relikwieën van Sint Cyriacus en Johannes de Doper toelopen. Misschien maakten zij 
onderweg wel een praatje met een boer die hier zijn vee liet grazen of met een rietdekker 
die in de velden het riet voor zijn dakdekkersbedrijfje in de stad kwam snijden. 

Er zijn opvallend veel historische stads-
en dorpskernen in Nederland met een 
Peperstraat. Over de naamsoorsprong is 
weinig bekend. Ontleent de straat zijn 
naam aan de winkels en markten in 
exotische kruiden en specerijen, zoals 
peper ? De naam zou dan na de oprich-
ting van de West- en Oost-Indische 
Compagnie aan het begin van de 
1 7 de eeuw kunnen zijn ontstaan. Maar 
'Peperstraten' vindt men ook op 

plaatsen waar de handel in peper 
niet voor de hand ligt, zoals in het 
terpdorpje Ezinge: een verafgelegen 
dorpje op het platteland van de 
provincie Groningen. 
Misschien is de naam af  geleid van het 
woord pieper: een rietplant, ook wel 
Phragmites communis genaamd, die in 
Noord-Holland veelvuldig voorkwam. 
Van de gespleten strohalmen maakte 
men halmfluitjes die, als men ze tussen 

Peper en pieper 9 3 



de duimen klemde en er op blies, een 
hoog piepend geluid maakten. Zou de 
Peperstraat dan zijn naam danken aan 
het feit dat de Phragmites communis 
hier groeide, of  zou men de plant hier 
voor bepaalde doeleinden hebben aan-
gewend? 
Interessant in dit verband zijn de 
onderzoeksgegevens van de Archeo-
logische Dienst van de Gemeente 
Hoorn. Men ontdekte dat veel gedemp-
te sloten in de binnenstad van Hoorn 
in het verleden met een dik pakket stro 
werden af gedekt, vermoedelijk omdat 
voetgangers anders hinder van de 
modderige bodem zouden ondervin -
den. Gedroogd riet of  stro, heeft uitste-
kende isolerende eigenschappen en 
ook tegenwoordig gebruikt men het 
materiaal voor het afdekken van de 
vochtige vloeren in stallen en schuren. 
Het vernoemen van straten naar de des-
betreffende bestrating is niet ongebrui-
kelijk. Zo is er in de meeste historische 
binnensteden ook steevast een 
'Steenstraat' te vinden. De dure 'kassei-
en' waren veel slijtvaster dan klinkers 
o f  houten loopplanken en werden 
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hoofdzakelijk in die straten toegepast 
die veel onder het duwen, slepen en 
rollen van karren en wagens met ijzer-
beslag te lijden hadden, meestal waren 
dit de hoofdwegen die van en naar de 
marktplaats liepen. 

In de Peperstraat zijn een o f  twee 
schuilkerkjes geweest: 'Het Witte Lam' 
en 'De Kapel'. Beide namen verwijzen 
nog naar het in 15 7 3 opgeheven 
Agnietenklooster dat pal aan de noord-
kant van de Peperstraat grensde. De 
kapel daarvan was gewijd aan de heili-
ge Agnes. Zij wordt in religieuze voor-
stellingen altijd met een wit lam, soms 
ook met een zwaard af ge beeld. Niet 
geheel duidelijk is o f  het hier om één 
schuilkerkje gaat dat later werd omge-
doopt in De Kapel, of  dat het om twee 
afzonderlijke kerkjes gaat. Dit laatste 
lijkt het meest waarschijnlijk. De Kapel 
werd in 1623 door Jezuïeten gesticht 
en bevond zich op Peperstraat nummer 
3, blijkens een aantekening uit 1844 
waarin wordt vermeld dat de 'voorma-
lige Kapel' op nummer 3 voor concer-
ten werd gebruikt. Onbekend is waar 

Gedempte sloten werden in 
Hoorn met stro afgedekt. 



Het 'Lamspoortje', links van 
Peperstraat 4 gaf 
vermoedelijk toegang tot 
het schuilkerkje 'Het Witte 
Lam'. 

dan het schuilkerkje 'Het Witte Lam' 
stond, maar het steegje 'Lamspoortje' 
aan de oostzijde van het huisje op 
Peperstraat nummer 4, doet 
vermoeden dat het in elk geval nabij, 
o f  misschien zelfs in dit huisje was 
ondergebracht. Om onopgemerkt te 
blijven bracht men schuilkerkjes 
meestal in gewone burgerwoningen 
onder. Af en toe was er onder de 
ambtenaren een dienstklopper die 'de 
paepsche afgoderij' bij de overheid 
meldde, maar over het algemeen 
werden de schuilkerkjes gedoogd. 

Overigens zou een oplettende passant 
de kerkjes met gemak aan de buiten-
kant kunnen herkennen aan de 
opvallend grote en hoog opgetrokken 
kap op de woning. Meestal had men 
twee o f  meer naast elkaar gelegen 
woningen samengevoegd en er een 
gemeenschappelijk dak op geplaatst 
zodat er voldoende ruimte voor 
kerkdiensten ontstond. Nu zijn de twee 
huisjes Peperstraat 2 en 4 ook van een 
hoge, gemeenschappelijke kap voor-
zien die zeker voor een schuilkerkje 
geschikt zou zijn geweest, maar er zijn 
te weinig gegevens voorhanden om dit 
te kunnen bevestigen. 
'Het Witte Lam' werd in 1773 op-
geheven. Wellicht is het betaal- en 

ontvangstkantoortje voor de katholieke 
armenzorg dat in de l 9de eeuw op de 
begane grond van de huisjes op 
Peperstraat 2 en 4 was gehuisvest nog 
een uitvloeisel van het schuilkerkje. 

PEPERSTRAAT 2 EN 4 
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

bouwperiode 

type 
aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

vóór 18 3 2, mogelijk in 
oorsprong 1 7 de eeuws 
eenvoudige woonhuizen 
1984 
1984-1985 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
Konst en Van Polen, 
Westwoud 
€ 167.303,-

Deze twee eenvoudige woonhuisjes 
zijn in 1963 door de gemeente aan-
gekocht. Het huisje op nummer 4 was 
al in 1970 onbewoonbaar verklaard en 
dichtgespijkerd nadat vandalen het 
ernstig hadden beschadigd. De ramen 
en de voordeur waren al verdwenen. 
Het huisje op nummer 2 bleef  
bewoond. In 1984 gaf de gemeente de 
grond in erfpacht aan Stichting 
Stadsherstel Hoorn. De erfpacht van 
nummer 2 b e d r o e g €  406,- en die van 
nummer 4 € 425,- per jaar. Voor de 
opstallen betaalde de stichting € 91,-. 

2 1 
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Links: Zou het schuilkerkje 
hier op zolder zijn geweest7 

Peperstraat 4 in 1983. 

Peperstraat 2 in 1983. 

Het betreft hier twee zelfstandige 
woningen die in de loop van de tijd 
onder een gemeenschappelijk, langge-
rekt en opmerkelijk hoog schilddak 
zijn ondergebracht. De twee afzonder-
lijke kroonlijsten volgen echter nog de 
oorspronkelijke hoogte van beide pan-
den. De voorgevel van nummer 2 heeft 
een centrale entree met aan weerszij-
den een venster, toegerust met een 
vierruits bovenlicht en een twaalfruits 
schuifraam. De gevel is vermoedelijk 
pas in de loop van de l 9de eeuw 
gepleisterd. Al vóórdat Stadsherstel 
Hoorn dit pand aankocht, had men de 
kap aan de voorzijde van een dakkapel 
met zijwangen voorzien. 

De voorgevel van het huisje op 
nummer 4 heeft een asymmetrische 
gevelindeling en is voorzien van een 
deur, een groot en een smal venster. 
Ook deze gevel is vermoedelijk pas 
in de 19de eeuw gepleisterd. 
De woning had een eenvoudige dak-
kapelletje. De gemeenschappelijke 
dwarskap bestaat uit twee zolder-
verdiepingen en een vliering. In 1904 
herbergde het pand op nummer 4 een 
klein kroegje met drankvergunning. 
Uit kadasteronderzoek is niet komen 
vast te staan dat de huizen tussen 183 2 
en 1880 zouden zijn gesloopt o f  

herbouwd. Ze zijn dus vermoedelijk 
van vóór 18 3 2 en in de kern wellicht 
zelfs 1 7 de-eeuws. 
In het 'Lamspoortje' stond tegen de 
achtergevel van nummer 4 nog een 
huisje op nummer 6. Dit werd in 
19 3 8 afgebroken. Het 'Lamspoortje' 
aan de oostzijde, was een steegje 
dat het Gerritsland met de Peperstraat 
verbond. 

Stadsherstel liet de huisjes achter de 
voorgevel grotendeels herbouwen, 
maar maakte daarbij ook hier zoveel 
mogelijk gebruik van de resterende 
oude bouwmaterialen. De voorgevels 
zijn gerestaureerd. De kap is nu door 
een stevige tussenmuur in twee eenhe-
den gescheiden. De eerste en tweede 
zolderverdieping van beide panden 
worden nu door een wenteltrap vanaf 
de begane grond ontsloten en herber-
gen de slaapkamers en de badkamers. 
De dakkapel op nummer 4 is in stijl 
aangepast aan de bestaande dakkapel 
op nummer 2. De begane grond is 
geheel gemoderniseerd. De beide pan-
den zijn in 1987 op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. 
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Smeed- en gietijzer 

Links: De gerestaureerde 
zijgevel van het kazerne-
complex aan de 
Mosterdsteeg. 

Gietijzeren straatmeubilair 
op de Veemarkt in 1880 
vervaardigd door ijzergieterij 
'Van Enthoven'. 

Heel wat ambachtslieden hebben zich in  het verleden beziggehouden met de bewerking van
ijzer. Er waren grof- en fijnsmeden, hoefsmeden, slotenmakers en uurwerkmakers. Zij waren 
ondergebracht in  het zogeheten Smids- of Sint Eloysgilde. Al sinds het ontstaan van Hoorn
als nederzetting waren er smederijen. Zo vond men bij archeologische opgravingen aan de 
noordzijde van de Rode Steen restanten van een fijnsmidse, vermoedelijk ui t  de 14de eeuw. 
Men ontdekte een stookplaats met delen van een blaasbalg, ijzerslakken, een klein aambeeldje
en een hamertje. Ook vond men vakkundig gesmede onderdelen van paardenbeslag, ruiter-
sporen en stijgbeugels. 

Fijnsmeden hielden zich ook bezig met 
het maken van siersmeedwerk in de 
architectuur, zoals fraai deurbeslag en 
sierhekken voor erfafscheidingen en 
toegangspoorten. Bij het vervaardigen 
van voorwerpen uit bladmetaal maakte 
de smid gebruik van een vormmodel. 
Door het bladmetaal met een speciaal 
hiervoor vervaardigde hamer over het 
model te kloppen en te drijven neemt 
het ijzer geleidelijk de vorm van het 
model aan. Sinds de tweede helft van 
de l 9de eeuw is deze werkwijze geme-
chaniseerd. Met een stampmachine 
wordt het metaal nu in één keer in een 
vorm gestampt. Door mechanisatie is 

de vormgeving van sierhekken jammer 
genoeg sterk vereenvoudigd. De grof-
smid was bij het grovere werk in de 
architectuur betrokken, zoals grendels 
en gehengen voor deuren en luiken. 
Smeedijzer kan door middel van hame-
ren in een gewenste vorm worden 
gebogen, gestrekt o f  gestuikt. Wanneer 
een werkstuk gesmeed moet worden, 
wordt het eerst in het vuur verhit. Voor 
kleinere werkstukken die men uit de 
hand kan smeden, gebruikte men een 
smidse: de vuurhaard van de smid. 
De blaasbalg, voor het aanvoeren van 
de lucht en noodzakelijk voor de ver-
branding, bediende de smid met zijn 
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voet. Nadat het ijzer voldoende is ver-
hit kan het worden gesmeed. Dit 
gebeurde op een aambeeld. Tegen-
woordig is een smidse uitgevoerd met 
een elektrisch aangedreven blaasbalg. 
Gietijzer komt niet door smeden maar 
door gieten tot stand. Vermoedelijk 
geraakte men in Hoorn pas in de 1 7 de 
eeuw bekend met het ijzergieten 
omdat de West- en Oost-Indische 
Compagnie gietijzeren kanonnen nodig 
hadden voor de beveiliging van de 
schepen en handelsposten. Gietijzer is 
pas sinds de l 9de eeuw van grote 
invloed op de ontwikkelingen in de 
architectuur geweest. Het maakte nieuwe 
bouwconstructies mogelijk en het 
bleek een goedkoop alternatief voor de 
tot dan toe gebruikelijke natuurstenen 
onderdelen in de architectuur, zoals 
kapitelen, basementen en zuilen. Men 
kon deze met behulp van mallen 
immers gieten. Wanneer men de afgiet-
sels in een natuursteenkleur schilderde 
waren ze nauwelijks nog van de echte 
natuursteen te onderscheiden. IJzer-
gieterijen, zoals 'Van Enthoven' en 
'De Prins van Oranje' in 's Gravenhage, 
legden zich toe op het gieten van 
bouwonderdelen en straatmeubilair. De 
gieterijen brachten allerlei modellenca-
talogi op de markt waaruit men naar 
hartelust kon kiezen. Ook in Hoorn 
vindt men nog een groot aantal voor-
beelden uit deze modellencatalogi op 
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straat staan. Zo zijn en de hekken op de 
Veemarkt uit 1880 van de ijzergieterij 
'Van Enthoven' afkomstig. Hoe onder-
scheidt men nu gietijzer van smeedijzer? 
Gietijzer is, in tegenstelling tot het 
buigzame smeedijzer, bros van aard. 
Men kan ook letten op de wijze waar-
op het materiaal roest. Smeedijzer 
neemt bij roesten in volume toe en ver-
toont een lagenstructuur; gietijzer 
daarentegen ontwikkelt alleen een 
egale bruine roestlaag. Ook aan de 
afwerking van de vorm kan men gietijzer 
van smeedijzer onderscheiden: giet-
ijzer vertoont soms nog de gietranden 
van de mal. Is het l 9de-eeuwse hek-
werk langs het plantsoen aan het Dal en 
de Gedempte Turfhaven nu gesmeed o f  
gegoten? O f  is het een combinatie van 
beide technieken? Het hek is nieuw 
gemaakt. 

HEKWERK DAL 
ONDERDEEL BESCHERMD STADSGEZICHT 

bouwperiode 
type 

uitvoering 
uitvoerders 

investering 

eind l 9de eeuw 
oorspronkelijk: smeed-
ijzeren hek met gebogen 
spijlen en gietijzeren 
sieronderdelen 
1985-1986 
Dienst Sociale 
Werkvoorziening 
West-Friesland 
€ 17.575,-

Elektrisch aangedreven super 
blaasbalg in de voormalige 

smidse van]. Nieman. 



Stadsherstel moest l O 3 
meter van het hek aan het 
Dal vernieuwen. 

Het hekwerk omringt het plantsoen 
gelegen aan het Dal en de Gedempte 
Turfhaven. Stichting Stadsherstel Hoorn 
wilde het ernstig beschadigde en 
verroeste hek laten herstellen omdat 
het in combinatie met het plantsoen 
en het nabijgelegen monumentale 
Sint Pietershof een hoge beeldkwaliteit 
heeft. Er is zo sprake van een beeld-
bepalend ensemble. Ten tijde van de 
uitvoering waren de gemeente, vijf 
instanties en bewoners erbij betrokken. 
De groenstrook voor elk perceel was 
namelijk eigendom van de desbe-
treffende instantie o f  eigenaar en bijge-
volg gold dit ook voor een gedeelte van 
het hek. Het werd in 1985-1986 door 
de Dienst Sociale Werkvoorziening 
onder handen genomen. Het grootste 
gedeelte, 103 meter, moest worden 
vernieuwd. Van het oude hek resteert 
nog maar 38 meter. Dit heeft men vak-
kundig gerestaureerd. 
Om het nieuwe hekwerk aan de 
Dalzijde tegen beschadigingen te 
beschermen, is het nu op een gemet-

selde voeting geplaatst. Aan de zijde 
van de Gedempte Turfhaven was al een 
rollaag aanwezig. De door een van de 
bewoners gecreëerde parkeerplaats is 
in goed overleg naar elders verplaatst. 

KAZERNEPLEIN EN MOSTERDSTEEG 8 

Waar eens de kribben aaneengerijd stonden in de 
holle chambrees, glanzen nu de carrosserieën in 
een glazen autoshowroom en het schallen der 
bevelen is vervangen door het aanslaan van 
ingereden motoren. 

bouwperiode 
type 

uitvoering 
architect 

aannemer 
investering 

1883 en 1898 
twee kazernegebouwen 
aan het Kazerneplein 
en de Mosterdsteeg 8 
in utilitaire baksteen-
architectuur met 
renaissancistische 
stijlkenmerken 
1994-1995 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
Ursem, Wognum 
€ 907.560,-
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Jaren terug is al eens onderzocht o f  de 
voormalige kazernegebouwen aan het 
Kazerneplein achter Veemarkt 6 en aan 
de Mosterdsteeg 8 inwendig konden 
worden omgebouwd tot woningen. 
Het realiseren van woonruimte in de 
binnenstad is een al lang gekoesterde 
wens van de gemeente. Om allerlei 
redenen is het er nooit van gekomen, 
tot eind 1992 de heer P. Leeuw, eige-
naar van het toenmalige garagebedrijf, 
gevestigd in het gebouw aan de 

Veemarkt 6 en in een groot gedeelte 
van de beide kazernegebouwen, con-
tact met de gemeente zocht om over 
verbouwingsplannen te praten. Krach-
tig gesteund door Stichting Stadsherstel 
Hoorn is het er dan toch van gekomen. 
De stichting zorgde ervoor dat de 
subsidiestromen op gang kwamen en 
dat de bouwplannen verder werden 
uitgewerkt. Vervolgens legde zij zich 
toe op het begeleiden van het project. 
Regelmatig vonden er bouwvergade-
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Het hekwerk aan het dal 
vernieuwd. 

Veemarkt 6 was in de l 9de 
eeuw nog een kazerne. 



Veemarkt 6 werd in 192 6 
omgebouwd tot een 
showroom. 

De stichting streeft naar 
meer woonruimte in de 
binnenstad. 
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ringen plaats. De inbouw van de appar-
tementen kon onder meer worden 
gefinancierd dankzij het subsidie-
bedrag, waarvan een gedeelte van de 
provincie afkomstig was. 

Het project behelsde de restauratie van 
de casco's van de twee kazernegebou-
wen, het realiseren van kantoor- en 
bedrijfsruimtes op de begane grond en 
het bouwen van appartementen op de 
verdiepingen en de zolders. In het aan 
eigenaar P Leeuw toebehorende linker-
gedeelte van de kazerne aan de 
Mosterdsteeg zijn acht huurwoningen 
ondergebracht en in het bouwvolume 
aan het plein achter de VSB-bank 
kwamen er zes. 
In het kader van het project ga f  
Stadsherstel Hoorn in 1994 ook 
opdracht tot het schrijven van een boek 
over de bouwgeschiedenis van het 
complex, getiteld: Het Huiszittende 
Armen-Weeshuis te Hoorn, van pest-
huis tot bankgebouw, kantoorruimtes 
en appartementen. Het werd geschre-
ven door Olga van der Klooster en 
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vormde het vijfde deel in de 
Bouwhistorische reeks Hoorn. De 
kazerne aan de Mosterdsteeg werd in 
1883 gebouwd. Het gebouw heeft een 
langgerekt, rechthoekig grondplan en 
bestaat uit drieëneenhalve bouwlaag. 
Het behoort tot de utilitaire baksteen-
architectuur uit de l 9de eeuw en ver-
toont renaissancistische stijlken merken. 
De voorgevel is dertien traveeën breed 
en is horizontaal geleed door een plint, 
uitkragende cordonlijsten, venster-
bandwerk en een uitkragende kroon-
lijst die door gemetselde consoles 
wordt ondersteund. De gevel is verticaal 
geleed door geblokte hoeklisenen en 
een middenrisaliet van vijf traveeën. 
Het accent ligt door de afwijkende 
detaillering op deze middenrisaliet. De 
plint is af geschuind en er is een drietal 
toegevoegde horizontale banden ter 
hoogte van de raamkozijnen. In plaats 
van enkelvoudige vensterboogopen-
ingen heeft de middenrisaliet gekop-
pelde vensteropeningen. Overeenkomstig 
de renaissancistische bouwtrant neemt 
de plasticiteit van de gevel naar boven Veemarkt 6 ca. 1900. 



De VSB-bank liet in 1994 
de voorgevel reconstrueren 

aan de hemd van de foto op 
pag. 104. 

toe af  en worden de vensters kleiner. 

Het kazernegebouw aan de noordoost-
zijde van het Kazerneplein is ouder. 
Het ontleent zijn grondplan nog aan 
een voormalige vleugel van het Huis-
zittende Armen-Weeshuis uit 1686, 
maar is in de 19de eeuw een aantal 
malen verbouwd. In 1865 plaatste men 
er nog een verdieping op en in 1898 
heeft men de gevel aan het binnenplein 
afgebroken en herbouwd in de 
architectuur van de kazerne aan de 
Mosterdsteeg. 

Het Huiszittende Armen-Weeshuis 
kwam voort uit het voormalige pest-
huis van 1599, gelegen aan de 
Veemarkt 6. Talloze pestlijders werden 
hier voor verzorging naartoe gebracht, 
maar stierven meestal snel aan de 
gevolgen van deze ziekte. Zo plotseling 
als de pest in 149 3 verscheen, zo plot-
seling verdween deze ook weer in 
1665. Nadien fungeerde het gebouw 
als een tehuis voor weeskinderen, waar 
overigens ook de zorg voor armlastige 

en hulpbehoevende mensen thuis - de 
huiszittende armen - werd geregeld. 
Tijdens de Franse invasie in het voor-
jaar van 1795 werd het gebouw in 
gebruik genomen door de Franse en 
later ook Bataafse troepen. Gaandeweg 
groeide het geheel uit tot een groot 
kazernecomplex dat tot 1922 onderdak 
bood aan talloze Regimenten Infan-
terie. 

In 1926 werd de onderzijde van de 
classicistische voorgevel uit 17 3 8 weg-
gebroken voor een grotendeels uit 
glazen panelen bestaande pui van een 
autoshowroom. De restauratie en de 
inwendige verbouwing van het voor-
malige pesthuis aan de Veemarkt 6 
zijn door de VSB-bank geïnitieerd. De 
reconstructie van de statige ingangs-
partij gebeurde in nauw overleg met de 
Hoornse restauratiebouwkundige Henk 
Zantkuijl en de heer Arie Boezaard van 
de gemeentelijke monumentenzorg. Bij 
de feestelijke heropening van de voor-
malige kazernegebouwen is het bin-
nenplein omgedoopt tot Kazerneplein. 
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s tijlkamers van het Sint Jozefhuis: 
zetel van Kaap Hoornvaarders 

Links: 'De Barmhartigheid' 
thans Sint Jozefhuis, werd 
gebouwd voor 'miserabele' 
plaatsgenoten. 

Bij het naderen van Kaap Hoorn werd het bitter koud. Er woei een stevige westelijke 
wind. We hadden ook een behoorlijke stroom tegen, zodat wij met twee ons tegenwerkende 
elementen te kampen hadden. Reeds tien dagen worstelden we met deze tegenwind en toen 
gebeurde waar wij al lang op voorbereid waren. Vanuit dezelfde westelijke richting stak 
een hevige storm op. Wat wij nog aan zeilen hadden bijstaan werd nu vastgemaakt of gereefd 
en veel zeil bleef er niet bijstaan toen wij uit het want afdaalden. We waren genoodzaakt een 
zuidelijke koers voor te liggen. Deze storm hield meerdere dagen aan. Wegens zwaar bewolkte 
lucht met af en toe hevige sneeuwbuien was er van astronomische plaatsbepaling geen sprake 
en kon alleen het gegist bestek bijgehouden worden. Om het roer in bedwang te houden, 
waren nu aanhoudend twee man nodig die met een gordel aan de zogenaamde broodwagen 
vastgesjord werden teneinde overboord slaan door overkomende zeeën te voorkomen. 
Om dezelfde reden waren ook over de gehele lengte van het schip aan beide zijden lijflijnen 
gespannen. Men kon zich hieraan vastgrijpen in geval het dek door stortzeeën overspoeld 
werd. Als gewoonlijk ging de storm gepaard met een woeste hooglopende zee. Het leven 
was nu hard en ver van aangenaam, het logies moeilijk te bereiken en drijfnat. Was er 
gelegenheid voor een uurtje rust, dan mochten we bij uitzondering gebruik maken van de 
zeilkooi, een ruimte in het achterschip waar de reservezeilen opgeslagen waren. Maar ook 
hier kwam aan alle narigheid een einde, de storm nam in kracht af, het zicht werd beter 
en de wind liep meer naar het zuiden. Onmiddellijk werd order gegeven om meer zeil bij 
te zetten en een N.W-koers te sturen. Het duurde echter niet lang en tegen de avond nam de 
wind weer in kracht toe, vergezeld van aanhoudende sneeuwbuien. De kapitein pleegde over-
leg met zijn stuurlieden. Hij wilde Kaap Hoorn zo spoedig mogelijk ronden. Hij besloot 
zoveel mogelijk zeil te blijven voeren om te profiteren van de tamelijk gunstige windrichting. 
Het werd echter een nacht, die wij niet vlug vergeten zouden. In felle koude, voortgezweept 
door de stormachtige wind met hoog lopende zeeën, was het dek geen moment vrij van 
overkomende golven. De masten kreunden als het ware onder de kracht van de zeilen die wij 
nog hadden bijstaan en ieder ogenblik door de felle rukwinden in flarden gescheurd dreigden 
te worden. Er kwam geen einde aan deze afschuwelijke nacht en toen eindelijk het daglicht 
doorbrak, bood ons schip een bijna sprookjesachtige aanblik. Alles zat dik onder het ijs, een 
mooi gezicht waar wij echter maar weinig oog voor hadden. We voelden alleen maar gevaar 
en ellende. Alles was vastgevroren, de zeilen zo stijf en zo hard alsof zij van metaal gemaakt 
waren. Men kon onmogelijk het want in en aan dek was het levensgevaarlijk vanwege de 
gladheid. Zou de wind nog meer aanwakkeren of naar het westen draaien, dan waren de 
gevolgen niet te overzien. Het geluk was echter met ons. Wel nam de wind in kracht toe, 
maar gelukkig meer uit zuidelijke richting zodat er meer vaart in het schip kwam. 
De toestand werd met het uur beter en minder hachelijk. Hoe noordelijker we na het 
passeren van de Kaap kwamen, hoe draaglijker de temperatuur werd. Het ijs in het want 
begon te smelten, zeilen en lopend touwwerk werden weer handelbaar en de bemanning 
kwam spoedig in een betere stemming te verkeren, vooral toen de zon zich meer en meer 
liet zien. 

Uit: K. Suyk, red., Dwarsgetuigd, Herinneringen van Kaap Hoornvaarders, Bussum 1978. 
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Kaap Hoorn is de zuidpunt van het 
Amerikaanse continent en dankt zijn 
naam aan de tocht van 'De Eendracht' 
uit Hoorn. De gezagvoerder, in de 
veronderstelling dat zijn schip op 
2 9 januari 1616 als eerste in de 
geschiedenis de Kaap rondde, doopte 
deze Kaap Hoorn ter ere van de stad 
Hoorn. Tot de jaren dertig van de 20ste 
eeuw voeren hier zeilende vracht-
schepen aan voorbij, onder meer ten 
behoeve van de graanvaart op Australië 
en de nitraatvaart van Chili naar 
Europa. De Kaap is voor elke zeeman 
een gebied met ongekende gevaren. 
Hier is men overgeleverd aan de woes-
te krachten van de natuur: vliegende 
stormen, botsende zeeën, torenhoge 
'golfreuzen' en snijdende hagelbuien. 
Kaap Hoorn is voor zeelui wat de 
Mount Everest is voor bergbeklimmers. 

Eén van de laatste Kaap Hoornvaarders 
die de Kaap per zeilend vrachtschip 
rondde, was de in Hoorn woonachtige 
en in 2002 overleden Wouter van 
Geuns (geb. 8-11-1911). Wouter voer 
op de viermastbark 'Passat'. Sinds 1988 
zetelt de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoornvaarders in de gerestaureerde 
stijlkamers van het Sint Jozefhuis. 
Tegenwoordig bestaan haar leden 
uit jachtzeilers en bemanning van 
charterschepen. Er is een klein muse-
um dat op woensdag geopend is en 
men verzorgt interessante publicaties 
over de zeilvaart en historische zee-
reizen. 

STIJLKAMERS VAN HET SINT JozEFHUIS, 
ACHTEROM 1 5 - 1 7 
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 1 7 7 3 -1 7 7 5 
type stijlkamers 
aankoop 1 9 8 5 
uitvoering 
architect 
restaurators 

aannemer 
investering 

1986-1987 
J. Buchner, Hoorn
restauratie schilderstukken 
restauratie blombehangsel
R. Veltkamp, Hoorn
restauratie lakpapieren 
behang P Kipp, Utrecht 
Ursem, Wognum 
€ 174.058,-

Globaal overzicht bouw- en bewonersgeschiedenis 
1772 sloop zes huizen 

Achterom en Westerdijk 
ten behoeve van het 
nieuwe tehuis voor 
wezen en oude lieden 

1773 

1775 

1853 

1853 

eerstesteenlegging voor 
'De Barmhartigheid' 
opening van 'De 
Barmhartigheid' 
herstel bisschoppelijke 
hiërarchie waardoor 
reorganisatie r.k. 
armenzorg 
tehuis onder de 
Congregatie van de Arme 
Zusters van het 
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Geveltop van het Sint 
Jozefhuis aan het Achterom. 



Gerestaureerde plafond-
schildering in de 
regentessenkamer. 

De regentenkamer. 

1896 

1883 
1904 

1907 
1954 

1969 
1983 

Goddelijke Kind 
tehuis onder de Zusters 
van de Voorzienigheid 
toevoeging kapel 
bovenverdieping 
verbouwing door A.C. Bleys 
naamswijziging in 
Wees- en Oudeliedenhuis 
toevoeging washuis 
naamswijziging in 
Stichting Bejaarden-
centrum Sint Jozefhuis 
toevoeging ziekenzaal 
vertrek Stichting 
Bejaardencentrum Sint 
Jozefhuis 

1986 verbouwing door de 
gemeente tot 3 1 
wooneenheden en 
gemeenschappelijke 
ruimte 

1986-1987 restauratie stijlkamers 
door Stichting 
Stadsherstel Hoorn 

1988 verhuur stijlkamers aan 
de Stichting Nederlandse 
Kaap Hoornvaarders 

Het was in 1 7 7 0 dat een aantal armen -
voogden zich tot de burgemeester en 
vroedschappen van Hoorn wendde. 
Hen was gebleken dat er dringend 
behoefte bestond aan de opvang van 
"miserabele plaatsgenoten" van rooms 
katholieke gezindte. Hoe gebrekkig de 
leefomstandigheden van sommige 
stadsgenoten waren schrijft een armen-
bezoeker in zijn rapport over een huis-
bezoek in de Peperstraat: 
11 ( ... ) in een huisje waar dit gezin en
eenige andere families met elkander in 
hetzelfde hok in drek en vuiligheid 
omwroeten ... compleet een zwijnen-
boel en bedelaarstroep. Men kent zelfs 
de woorden orde en zindelijkheid niet. 
Zij leven als varkens. 11 

Aan het Achterom en op de Westerdijk 
stonden zes huisjes die voor sloop in 
aanmerking kwamen. Hier zou het 
tehuis voor armen en wezen "De 
Barmhartigheid" worden gebouwd 

Stijlkamers van het Sint Jozefhuis: zetel van Kaap Hoornvaarders 109 



door de architect Melchior Kroonen-
burg. Een aantal van deze huisjes was 
eigendom van de rooms katholieke 
schuilkerk 'De Drie Tulpen'. De sloop 
ervan begon op 1 mei 1773 en op 19 
mei 17 7 3 legde de toen tweejarige Jan 
Waardenburg, zoon van één van de kas-
voogden van het tehuis, de eerste steen. 
Zijn zilveren troffel bevindt zich tegen-
woordig in het Westfries Museum. Jan 
was de kleinzoon van de makelaar en 
armenzorger Jan Waardenburg die in 
17 7 4 als eerste regent van het tehuis 
werd aangesteld. Ook Jan Bent werd tot 
regent aangewezen en voorts nog vier 
regentessen. Allen waren uit drie 
parochies van de stad naar voren 
geschoven. Op 3 0 december 177 5 
vond de opening plaats. Dat men 'De 
Barmhartigheid' zo snel na de oproep 
van de armenvoogden heeft kunnen 
bouwen dankt men aan de nalaten-
schappen van de in 1772 overleden 
MatthijsVos en van de in 1724 overleden 
Maerten de Haan. Het gebouw heeft 
nadien verschillende namen gehad, 
waarvan Sint Jozefhuis de laatste was. 

Omdat het complex niet meer voldeed 
aan de veranderde opvattingen over 
bejaardenzorg, werd het toenmalige 
bejaardencentrum Sint Jozefhuis in 
1985 ontruimd. De gemeente reno-
veerde het pand tussen 1985 en 1986 
in het kader van het project Centraal 
Wonen; een gemengde woonvorm 
waarbij gezinnen, jongeren en ouderen 
zijn samengebracht in 3 1 zelfstandige 
woningen waaraan een aantal gemeen-
schappelijke voorzieningen, zoals een 
recreatieruimte, een woonkamer en 
een keuken is toegevoegd. Men heeft er 
7 tweekamerwoningen, 20 driekamer-
woningen en 4 vierkamerwoningen 
gerealiseerd. De renovatie werd voor 
een miljoen gulden door de rijksover-
heid gesubsidieerd op voorwaarde dat 
men zeventig procent langdurig werk-
loze bouwvakkers voor de bouw zou 
aanstellen. 
De historisch zeer waardevolle stijl-
kamers vormden geen onderdeel van 
het gemeenteproject. Met het oog op 
het behoud verkocht de gemeente deze 
regentenkamers in 1985 aan Stichting 
Stadsherstel Hoorn voor het symbo-
lische bedrag van één gulden. De 

vertrekken waren nodig aan restauratie 
toe. De plafondschilderingen, het 
schoorsteenstuk en het losse schilderij 
met een voorstelling van de geboorte 
van Christus waren ernstig vervuild. 
De behangsels waren losgeraakt en 
gedeformeerd en op sommige plaatsen 
zelfs gescheurd. Ook in bouwkundig 
opzicht moest men enige noodzakelij-
ke ingrepen verrichten. De vloeren van 
de vertrekken waren namelijk naar de 
zijde van het binnenplein verzakt. Ook 
wilde men vloerverwarming aanbren-
gen omdat radiatoren het aanzicht van 
de fraaie behangsels en de lambrisering 
zouden verstoren. 

De restauratie kon nagenoeg financiëel 
sluitend worden gemaakt dankzij de 
steun van het Nationaal Restauratie-
fonds, het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, de Pro-
vincie Noord-Holland, de regenten van 
het Sint Jozefhuis, de Stichting Carstijns 
Capellerije, het Anjerfonds Noord-
Holland, de Kerkmeijer-De Regtstich-
ting, het Heemschut-Hoegenfonds, het 
Kerkenarmenfonds en de Vaderland-
sche Maatschappij. Op 3 juni 19 8 7 ver-
richtte de voorzitter van het Natio-
naal Restauratiefonds, mr. Pieter van 
Vollenhoven, de plechtige opening. 
Ook voor hem was dit een bijzondere 
gebeurtenis. De restauratie was name-
lijk het eerste project waar het 
Nationaal Restauratiefonds sinds de 
oprichting bij betrokken was. Dankzij 
dit fonds kon Stichting Stadsherstel 
Hoorn snel met de restauratie van start 
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Voorzitter Breebaart en 
restaurateur Yeltkamp 

bekijken de schade. 



Boven: de regentessenkamer 
vlak na de restaurantie in 
1987. 

Rechts: Detail schouw in de 
regentenkamer. 

gaan: het zorgde er namelijk voor dat 
de lange wachttijden voor het verkrij-
gen van de door het Rijk toegezegde 
restauratiesubsidies door voorfinancie-
ring werden overbrugd. In dit geval 
financierde het fonds € 116.531,-
voor. Stadsherstel Hoorn had anders 
drie jaar moeten wachten, maar de 
slechte staat van de vertrekken vereiste 
echter een directe aanpak. De stichting 
was aanvankelijk niet bij machte de 
rente over de voorfinanciering te betalen. 
De toenmalige voorzitter D. Breebaart 
legde het probleem voor aan de 
Provinciale Commissie voor de Monu-
mentenzorg. Deze kwam naast de 
gebruikelijke provinciale subsidie met 
een extra bijdrage. Stadsherstel Hoorn 
kon toen met het Nationaal Restau-
ratiefonds in zee gaan. Direct na de res-
tauratie nam de stichting haar intrek in 
de regentessenkamer en de andere ver-
huurde zij als kantoorruimte aan 't 
Hop: een organisatie van buurtop-
bouwwerk in de binnenstad. Dit deed 
in Hoorn enige stof opwaaien. Men 
vond de stijlkamer te plechtig en te 
deftig voor zo iets gewoons. Sinds 
1988 verhuurt Stichting Stadsherstel 
Hoorn beide kamers aan de Stichting 
Nederlandse Kaap Hoornvaarders. De 
vertrekken worden ook tegenwoordig 
nog door Stadsherstel beheerd. 

D E  BLOMKAMER VAN DE REGENTESSEN 

Zoals gebruikelijk zijn de kamers van 
de voormalige bestuurders, één kamer 
voor de regenten en één voor de regen-
tessen, dicht bij de hoofdingang 
geplaatst, in dit geval aan weerszijden 
van de hal bij de hoofdingang aan het 
Achterom. De beide vertrekken vorm-
den het bestuurscentrum van het tehuis 
en hadden tevens een representatieve 
functie. Hier ontving men bezoekers, 
hier vergaderde men en hier beheerde 
men de belangrijkste bezittingen van 
het tehuis. Met uitzondering van het 
regentenstuk boven de ingang van de 
regentenkamer zijn er geen portretten 
en familiewapens te vinden. Ook ont-
breken katholieke symbolen. Dit weer-
spiegelt de ingetogenheid waarmee de 
armenbestuurders zich tot aan de 
katholieke emancipatie in de 19de 
eeuw gedroegen. 
De regentessenkamer is uniek. Met uit-
zondering van de vloer en het meubi-
lair dat van het Westfries Museum 
afkomstig is, bevindt deze stijlkamer 
zich in een nagenoeg oorspronkelijke 
staat. De kamer is voorzien van een 
gehoute lambrisering en een gehoute 
kastwand. De fraaie schouw heeft een 
zwarte natuurstenen onderbouw en 
houten boezem. De voorstelling van 
het schoorsteenstuk staat in het teken 
van de armenzorg: vier armlastigen en 
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een invalide ontvangen muntstukken 
uit de buidel van een mooi geklede 
sprookjesachtige dame met staf en 
kroon. De vrouw is een personificatie 
van de barmhartigheid en liefdadig-
heid. Het doek is rond de bouwtijd 
door Harm van Kleef geschilderd. Het 
verkeerde in slechte staat en werd tij-
dens de door Stichting Stadsherstel 
Hoorn geïnitieerde restauratie onder 
meer verdoekt, geretoucheerd en 
gevernist. De plafondschildering op 
linnen is eveneens door Van Kleef aan 
het einde van de l 8de eeuw geschil-
derd. Er zijn serafijnen en putti af ge-
beeld die zegevierend een kleed en 
fruitschalen dragen. Twee vrouwen zit-
ten op een wolk. De linker kijkt vrolijk; 
zij is in het bezit van fruit en ander 
voedsel dat zij aan de armen kan uitde-
len, zoals aan de man die naar haar 
schaal reikt. De rechter dame kijkt 
bezorgd. Kennelijk maakt zij zich zor-
gen over de erbarmelijke situatie van 
de armen. De dames zijn personificaties 
van barmhartigheid, liefdadigheid en 
naastenliefde en symboliseren tevens 
het werk van de regentessen. Het pla-
fond is opgedeeld in zes houten com-
partimenten met een imitatie van hout-
snijwerk in een Lodewijk XV-stijl, ver-
moedelijk geschilderd door de 
Hoornse meesterschilder Jan van 
Overbeek. Deze schilderingen waren 
gevernist met sterk verdonkerde en 
moeilijk te verwijderen olielakken. 

Men heeft de lakken niet geheel kun -
nen wegnemen maar kunnen verdun-
nen waardoor de voorstelling weer 
beter zichtbaar werd. De barre winter 
van 1986 noopte tijdens de verbou-
wing van de stijlkamers tot de plaatsing 
van een elektrisch kacheltje in de 
meterkast van de kamer. Hierdoor brak 
op een nacht brand uit. 
Door de hitte verkleurde de houtimita-
tie en deze moest worden overgeschil-
derd. Het plafond was al eens eerder 
gerestaureerd waardoor hinderlijke 
vlekken door vloeistoffen waren ont-
staan. Ook die zijn bij de laatste restau-
ratie verwijderd. De plafondschilderin-
gen werden voorts verdoekt, met bijen-
was gedoubleerd, geretoucheerd en 
met een schrale olieverf gevernist. 

Het op linnen geschilderde behangsel 
met bloemslingers is eveneens rond de 
bouwtijd gemaakt. Het is ontworpen 
door de Amsterdammer Johannes ten 
Broek. De vrolijke bloemversiering 
heeft geleid tot de term 'blomkamer'. 
In het midden van de wandvlakken zijn 
afbeeldingen geschilderd die een aan-
tal geneugten van het leven symbolise-
ren zoals een harp, een schilderspalet 
met steunstok en penselen, twee hen-
gels, een paar schaatsen met een mof  
en een ijspik, een hoorn met fluit, een 
sikkel en een tamboerijn met triangel 
en stok. Het behangsel verkeerde in 
slechte staat. Het was niet gevernist en 
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regentenkamer viel mee 
omdat de schilderstukken 

in verband met de 
restaurntie waren 

verwijderd. 



Het sierlijke lakpapieren 
behangsel met 
Jugenstilmotif. 

daardoor ernstig vervuild. Er zaten ver-
der. gaten en scheuren in en er waren 
deformaties ontstaan. Om het te restau-
reren heeft men het met zijdepapier 
beplakt en van de wand genomen. 
Daarna is het verdoekt en op een nieuw 
raamwerk gespannen. De verflaag is 
schoongemaakt, geretoucheerd en gever-
nist. Scheuren en gaten zijn aange-
heeld. In de wandkast liet Stadsherstel 
een eenvoudig toilet aanbrengen en de 
binnenwanden betegelen met oud-
Hollandse tegeltjes afkomstig uit het 
gesloopte huis Gouw 14. 

DE REGENTENKAMER 

Voordat men de regentenkamer be-
treedt ziet men boven de entree 
een houten bord met twee teksten: 

Jaarschrift 
Hier koestert schrandre zorg 
het weesken in haar schoot 
Hier heeft stok Oud gebrek, 
een toeverlaat in nood. 

].F. (Joan Fortman, 1731-1808) 

Op het leggen van den eersten steen 
Jan Waardenburg ouw twee paar jaren 
Op dat zijn naam nooit sterven zou 
Tot trots van Grijze en blonde haren 
Lei, de eerste steen van dit gebouw. 

].B. (Jan Bent, over!. 1778) 

Ook de regentenkamer heeft een 
gehoute lambrisering en een gehoute 
wandkast aan weerszijden van de 
entree. De balie scheidt het vertrek in 
een privé- en een semi-openbare ruim-
te voor bezoekers. De voorstellingen in 
deze kamer staan eveneens in het teken 
van de wezen- en armenzorg. De pla-
fondschildering is door Harm van 
Kleef, meesterschilder te Zwolle, 
geschilderd. Onder toezicht van het 
met stralen omkranste oog van God -
het alziend oog - zit een dame met een 
kind op haar schoot en een kind aan 
haar knie. Een arme man knielt voor 
haar met opgeheven armen en ook 
achter haar vraagt een oude dame om 
haar hulp. Het houtsnijwerk in 
Lodewijk XV-stijl is een geschilderde 
imitatie. Ook deze is vermoedelijk 
gemaakt door de Hoornse meester-
schilder Jan van Overbeek. Het schoor-
steenstuk ontbreekt maar moet er wel 
zijn geweest. Uit archiefstukken blijkt 
dat Van Kleef twee schoorsteenstukken 
schilderde: één voor de regentessenka-
mer - dit hangt er nog - en waarschijn-
lijk één voor de regentenkamer. Het 
lakpapieren behangsel met Jugend-
stilmotief in reliëf ontleent zijn naam 
aan de wijze waarop het na het persen 
is af  gewerkt. Het is vermoedelijk door 
de Belgische fabrikant U sin es Peters-
Lacroix in Haren geleverd. Jugendstil 
was rond 1900 populair, maar men 
vermoedt dat het behangsel hier pas 
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rond 1920 is aangebracht. Bij de res-
tauratie is het behangsel droog gerei-
nigd en aan de achterzijde verstijfd met 
meubelplaat om deformatie te voor-
komen. Het was ernstig verzakt en 
gescheurd. 
Boven de entree hangt een regenten-
stuk met twee zittende heren, waar-
schijnlijk Jan Bent en Jan Waardenburg, 
de eerste twee regenten van het tehuis. 
De geschiedschrijver Abbing beschouwde 
Waardenburg als de voornaamste grond-

legger van het tehuis. In de voorstelling 
toont hij de reglementen voor het 
armenhuis te Hoorn. Jan Bent toont 
de attributen van een secretaris: een 
ganzenveer en een boek. Het schilderij 
is uitgevoerd in olieverf op linnen en 
dateert van 1780. Het is ongesigneerd. 
Tijdens de restauratie is het gereinigd 
en verdoekt. De vele scheurtjes zijn 
gedicht en de sleetse gedeelten in de 
donkere kleding geretoucheerd. 
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Herinneringsplaquette die 
boven de deur van de 
regentessenkamer is 
aangebracht. 

De voormalige drie 'kamers 
van ontucht' in de 
Gortsteeg, als onderdeel van 
het pand Achterom 9 3 . 
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Het tweede schilderij dat Stichting 
Stadsherstel Hoorn liet restaureren is 
een voorstelling van de Aanbidding van 
Christus, met Maria en Jozef, de os, de 
ezel en twee herders. Het is uitgevoerd 
in olieverf op linnen en dateert uit de 
eerste helft van de 1 7 de eeuw, evenals 
de kuiplijst waarin het is gevat. Het 
doek heeft een interessante restauratie-
geschiedenis. Een aantal figuren bleek 
te zijn weggeschilderd, zoals een 
engeltje en Jozef. Deze laatste was over-
schilderd met een verbeelding van een 
gordijn. Het hervonden engeltje 
bevindt zich nu weer onder de lijst van 

het doek, maar Jozef heeft men in het 
zicht gehouden. 

Waarom men deze figuur in het verle-
den overschilderde? Het schilderij is 
naar alle waarschijnlijk verkleind waar-
door de figuur Jozef voor een deel bui-
ten de lijst viel. Door het resterende 
gedeelte weg te schilderen kon de 
compositie weer in evenwicht worden 
gebracht. De rol van Jozef is in de 
christelijke religieuze kunst echter 
altijd al omstreden geweest. Moest men 
hem nu wel o f  niet bij de geboorte van 
Christus afbeelden. Het kind was toch 
immers uit een maagd geboren? Het 
gebeurde in het verleden wel vaker dat 
voorstellingen werden gekuist door 
deze te overschilderen. 

In de rechter benedenhoek vond de 
restaurateur een volgens hem vervalste 
signatuur van Cornelis van Haarlem. 
Volgens hem is de kwaliteit van het 
schilderwerk te primitief om voor een 
Van Haarlem in aanmerking te komen. 
Het doek is naar het Westfries Museum 
overgebracht, evenals de andere interi-
eurstukken waar het museum belang-
stelling voor had. 
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ACHTEROM 9 3, GORT STEEG 6 EN 8 
RIJKSMONUMENT 

"Dan op de hoek van de Gortstee9 had je 
Groenwoudt; die had een ver9unnin9 voor 
sterke drank. In die tijd had je veel kassiesventers in 
Hoorn; die verbleven in het !09ement alhier. Ze 9in9en 
lopend het boerenland in met hun klapkist met 9aren 
en band, enzovoort. 
Als ze 's midda9s teru9kwamen, was de eerste aanle9 
in dit café op het hoekje, want het waren wel jon9ens 
die wat lustten. Maar eerst moesten er 3 5 centen op 
tafel 9ele9d worden als slaap- en eet9eld." 

Uit: C.S. Hellin9man, Het Achterom in vroe9er 
da9en, in Oud Hoorn,jr9. 8, 1, 1986. 

bouwperiode 
type 

aankoop 
uitvoerin9 
architect 
aannemer 

investerin9 

1842 
woonhuis met drie 
eenkamerwoninkjes 
onder één kap, 
gebouwd door 
Hendrik Lampe 
1979 
1982 
L. Trigallez, Hoorn
gebroeders Peerdeman,
Hoorn
€ 105.670,-

In 184 2 bouwde de metselaar Hendrik 
Lampe aan de voet van de Westerdijk 
dit opmerkelijk langgerekte huis in een 
landelijk aandoende architectuurstijl. 
Hij verkreeg het hier gelegen perceel in 
erfpacht van de gemeente. Het is overi-

gens niet als boerderij gebouwd, zoals 
de architectuur doet vermoeden, maar 
als een woonhuis met drie piepkleine 
woonhuisjes in de Gortsteeg. Deze 
zogeheten 'kamers' hadden elk twee 
bedsteden. De bewoners deelden het 
gemeenschappelijke privaat, de water-
put en de regenbak op het achtererf. 
De voorgevel van het woonhuis aan de 
zijde van het Achterom wordt 
bekroond door een kroonlijst en is 
ingedeeld met een tussen twee vensters 
ingesloten centrale entree. De kleine 
woningen in de Gortsteeg waren elk 
toegerust met een venster met een naar 
buiten draaiend opgeklampt houten 
luik en een voordeur. Het opvallende 
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Stichting Stadsherstel Hoorn 
verbouwde het pand tot één 
woning. 

hoge schilddak herbergt twee boven 
elkaar gelegen zolders en een vliering-
zolder. Waarom het huis zulke lage bui-
tenmuren heeft 7 Wellicht doordat het 
deels in het talud van de Westerdijk is 
gebouwd. De inwendige vloer van het 
voorhuis ligt ook mogelijk daardoor 
een stuk lager dan het maaiveld. In de 
Gortsteeg is nog duidelijk het schuine 
verloop van de dijk te zien. Omstreeks 
1880 werd aan Elizabeth Smit een 
drankvergunning verstrekt voor de tap-
perij in het woonhuis aan het 
Achterom. Tot ver in de 2 0ste eeuw was 
hier een café. De gezellige, verdiepte 
gelagkamer leeft nog voort in de herin -
nering van de ouderen in Hoorn. De 
kleine woonhuisjes in de Gortsteeg 
werden toen ook als logement voor 
gasten gebruikt, maar fungeerden al 
sinds 1900 ook als 'huisjes van ont-
ucht'. Sommigen voormalige stamgas-
ten menen er ook ooit de beroemde 
schilder Pablo Picasso te hebben zien 

binnengaan. Vanaf 197 0 was het hele 
pand alleen nog maar als opslagruimte 
voor een slijterij in gebruik. In 1979 
droeg de gemeente het tenslotte over 
aan Stichting Stadsherstel Hoorn. De 
erfpacht bedroeg toen € 927 ,- en 
voor de opstallen betaalde de stichting 
€ 46,-. Inwendig is er niets meer dat 
aan het oorspronkelijke interieur van 
het huis herinnert. Al vóór de renovatie 
waren de drie kleine woningen in de 
Gortsteeg tot twee grotere woningen 
samengevoegd. Daarbij is één van de 
drie toegangsdeuren door een venster 
vervangen. Stichting Stadsherstel 
Hoorn verbouwde het pand tenslotte 
tot één woning. De historische gevel-
indeling van het exterieur heeft 
men behouden. Ook het metselwerk 
werd gerestaureerd. De goten en 
het houtwerk zijn op rotte plaatsen 
aangeheeld en vernieuwd. De oud-
Hollandse pannen zijn zoveel mogelijk 
gespaard. 

Stijlkamers van het Sint Jozefhuis: zetel van Kaap Hoornvaarders 1 1 7  



118 De Barmhartige Samaritaan: schuilplaats voor de dolende stedeling 



De Barmhartige Samaritaan:
schuilplaats voor de dolende stedeling 

Links: Westerblokker 3 9. 
Topvoorbeeld van een 
1 7 de-eeuwse West -Friese 
stolpboerderij. 

Rechts: Voorstelling van de 
Barmhartige Samaritaan 
op het deurkalf. 

Het voorhuis: een devote, 
schaars verlichte pronk-
kamer met een 'dood deur' 

Hoe waren de kleuren van het land? Het was groen, bruinig en grijs, maar vroeger was er 
meer. Er was akkerbouw en veeteelt door elkaar heen, en veel landbouwgewassen die toen 
populair waren zijn vrijwel verdwenen: gerst, vlas, meekrap, hop, haver, spurrie, spelt, boek-
weit, hun kleuren en vormen bepalen allang niet meer het landschap. Zelfs het grasland zag 
er heel anders uit. Waar nu de grond enkel bepaald wordt door het eeuwige groene Engelse 
raaigras wisselde in vroeger tijden de kleur van de weilanden met de seizoenen: wit van de 
madelieven, geel van de paardebloemen, lila van de pinksterbloem, rood van de zuring, en het 
land veranderde mee. Het vee had zijn eigen tinten. De varkens waren borstelig geelwit of 
donker, vaak ook gevlekt. De paarden waren grauw, bruin, zwartvaal en roodbles. De koeien 
waren oorspronkelijk roodachtig, maar in later tijden werden ze steeds bonter: zwart, rood, 
wit, grijs, bruin of vaalblauw. 

Uit: G. Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd,Amsterdam 1994, p. 56. 

Veel boerderijen hebben allang geen 
agrarische functie meer. Mechanisatie, 
schaalvergroting, ruilverkaveling, de 
superheffing of zogeheten melkquota, 
ze hebben alle geleid tot ingrijpende 
veranderingen van het platteland. Wie 
vroeger 3 00 kippen had, houdt er om 
zijn bedrijf draaiende te houden nu 
30.000. Wie een scharrellandje voor 
zijn varken had, heeft nu een mega-
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Links boven: Het vroegere 
tegel tableau van de schouw 
is verdwenen en terug-
gerestaureerd. 

Links onder: Origineel 
eikenhouten wagenschot in 
het voorhuis. 

loods met enige honderden dicht 
bijeen gehokte varkens. Veel boeren zit-
ten allang niet meer op een tractor, 
maar achter een computer o f  spreken 
nu Engels omdat zij een vliegticket 
enkele reis Canada boekten. Van de 
192.000 boerderijen die Nederland in 
1940 nog telde waren er in het jaar 
2000 nog maar 91.000 over. De rest is 
weg, gesloopt, zo blijkt uit een onder-
zoek van de Stichting Historisch 
Boerderij Onderzoek (SHBO). Slechts 
8000 agrarische objecten staan op de 
rijksmonumentenlijst. De overige zijn 
grotendeels onbeschermd. Dat is 
jammer. De architectuur is vaak streek-
gebonden en geeft daardoor uitdruk-
king aan de eigen identiteit van het 
gebied, maar kan verloren gaan, onder 
meer tengevolge van ingrijpende ver-
bouwingen door de nieuwe bewoners. 
Het hoge hooivak, de dars, de koeien-
stal en de kleine woonvertrekken vol-
doen immers niet aan hun woonwen-
sen. Men wil grote vensters met kunst-
stoffen kozijnen en dubbele beglazing 
in plaats van die kleine oude tochtige 
vensters en ramen met roeden. Waar 
moeten de tweede auto, de zeilboot en 
de logeerkamers voor de familie uit de 
stad? Zo'n dakkapel staat toch ook best 
leuk op een rieten dak 7 Toch betekent 
de komst van de nieuwe bewoner ook 
het behoud van de boerderij. Zonder 
functie zou het gebouw immers verloren 
gaan. Van belang is daarom dat ver-
bouwingen deskundig worden bege-
leid. 
Met de komst van de moderne 
stedeling op het platteland is de cirkel 
voor de Barmhartige Samaritaan rond. 
De geschiedenis van de boerderij 
begint namelijk met de komst van een 
rijke koopman uit Hoorn die het 
gebouw in 16 5 9 stichtte. Waarom heeft 
deze grootgrondbezitter zijn boerderij 
naar de bijbelse figuur de Barmhartige 
Samaritaan vernoemd7 

Middeleeuwse schrijvers zoeken de 
gelijkenis van de figuur in allegorische 
zin. Het verhaal houdt voor hen heel de 
geschiedenis van het mensdom in. De 
reiziger, die van Jeruzalem naar Jericho 
gaat, is de mens en de Glossa Ordinaria 
voegt er bij: het is de gevallen mens die 
het paradijs verlaat na zijn misstap. 
De mens wordt overvallen door rovers. 

Een priester en een Leviet (beeld van 
het Oude Testament) laten het slacht-
offer aan zijn lot over. De Barmhartige 
Samaritaan (beeld van Christus) ont-
fermt zich over hem, behandelt zijn 
wonden met olie en wijn, verbindt 
deze en vervoert hem op zijn rijdier ter 
verzorging naar een herberg. De voor-
stelling zou mogelijk verband kunnen 
houden met het beroep van de eige-
naar, zoals geneesheer, o f  met de bete-
kenis van het voorhuis. Het verhaal 
over de Barmhartige Samaritaan is 
weergegeven op het deurkalf, ook wel 
dooddeur genoemd. Het voorhuis, 
soms een haast devote, schaars verlich-
te pronkkamer waarin men zelden 
vertoefde, fungeerde onder meer als 
doodkamer waar een gestorven bewoner 
werd opgebaard. 
Wellicht symboliseert de Barmhartige 
Samaritaan ook de boerderij zelf. Deze 
was gedurende de zomermaanden 
immers een aangenaam toevluchtsoord 
voor zijn bouwheer uit Hoorn. In de 
frisse, gezonde buitenlucht tussen het 
wuivende graan, de boomgaarden, 
de warmoestuinen en de weilanden, 
gelegen nabij goede vaar- en land-
wegen naar de stad, verrezen vele 
boerderijen van de notabelen uit de 
stad. Al in de late Middeleeuwen was 
een aantal daarvan toegerust met een 
luxe stenen kamer, die vanwege de 
status van zijn tijdelijke gast in een 
statige architectuur was uitgevoerd. 
De heer beschouwde het agrarische 
bedrijf als een goede geldbelegging, 
maar liet een huurboer meestal het 
werk doen. Deze had zijn eigen woon-
ruimte elders in de boerderij. 

WESTERBLOKKER 3 9
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 1659 
type West-Friese 

stolp boerderij 
aankoop 1 9 8 7 
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

1988-1989 
architectenbureau 
Cornelis de Jong, 
Middenbeemster 
West-Friesland, 
Westwoud 
€ 223.495,-
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De monumentale boerderij ligt niet in 
de Hoornse binnenstad. Desondanks 
besloot Stichting Stadsherstel Hoorn 
de West-Friese stolp te kopen. De boer-
derij had al in 192 6 zijn agrarische 
functie verloren maar verkeerde 
desondanks grotendeels in authentieke 
staat. De stichting achtte het gebouw 
van groot architectuur- en cultuur-
historisch belang. De architectuur is 
ontwikkeld uit de Friese stolp en is van 
het type dat in de 1 7 de eeuw in de 
Beemster, de Schermer en in de 
Purmer in zwang raakte. Het wordt 
gekenmerkt door het alles over-
koepelende piramidevormige dak 
waaronder de woon- en de bedrijfs-
ruimtes rondom het centrale hooivak 
o f  vierkant zijn gegroepeerd. Stads-
herstel kocht de boerderij van de 
gemeente in 1987 v o o r €  19.351,-. 
Voorwaarde was wel dat de boerderij 
na restauratie niet verkocht maar 
verhuurd zou worden. Aanvankelijk 
had de stichting plannen er een museum-
boerderij in te vestigen, maar de 
provincie liet weten niets in het idee 
te zien. 
De toestand van de boerderij was matig 
tot slecht. Zo zaten er scheuren in de 
voorgevel en waren er vochtproblemen 
opgetreden. Ook het rieten dak was 
nodig aan vernieuwing toe. De Barm-
hartige Samaritaan werd overigens ook 
al in 1944-1949 op aandringen van de 
Hoornse historicus J.C. Kerkmeijer 
gerestaureerd. 
De buitengevels, de ramen met roeden-
verdeling en de halve woonhuisdeuren 
heeft men gerestaureerd. Inwendig zijn 
onder meer het hooivak, de dars en de 
koeienstal in oude staat teruggebracht. 
Vóór de restauratie had de stal al 
de afmeting van een zomerstal. Een 
zomerstal is een ingekorte winterstal. 
De laatste besloeg de gehele noordgevel 
maar werd, omdat het vee nu toch 
buiten stond, ingekort door een 
gedeelte met behulp van vlonders en 
tapijten tot een tijdelijk woonvertrek 
om te bouwen. Dit tijdelijke woon-
vertrek herbergt nu de keuken. 
In het westelijk deel van de boerderij 
is men wel aan de moderne woon-
wensen tegemoet gekomen. Er zijn 
een badkamer en slaapvertrekken 
met modern sanitair en centrale 

verwarming geplaatst. De twee kleine 
woonvertrekken met een dubbele 
schouw, die overigens niet uit de 
bouwtijd is, zijn aan de westzijde van 
de boerderij tot een woon- en eet-
kamer samengetrokken. 
De bedsteden staken met de achter-
zijden in de hooiberg van het vierkant. 
Samen met het halletje bij de deur-
ingang in de westgevel zijn deze ten 
behoeve van ruimtewinst verwijderd. 
Het dakschild boven deze woon-
vertrekken is deels met pannen gedekt. 
Via deze zogeheten spiegel werd het 
hemelwater via de dakgoot en de 
afvoerpijpen naar een regenbak bij de 
keuken geleid. 
Het voorhuis aan de zuidzijde is van 
baksteen en heeft een met keramische 
pannen gedekt zadeldak dat in het 
dakschild van de boerderij is gestoken. 
De pronkgevel wordt bekroond door 
een trapgevel met natuurstenen dek-
platen, waterlijsten en een gemetselde 
toppilaster. De boogvelden van het 
venster en de deur zijn versierd met 
roodgele tegeltjes. De pronkkamer heeft 
een plavuizen vloer en is aan drie zijden 
met eikenhout beschoten. Ook de zijka-
mer van het voorhuis aan de zuidzijde 
heeft een tegelvloer. Beide vertrekken 
liet Stichting Stadsherstel Hoorn zo veel 
mogelijk intact. De achterwand van de 
bijzondere oud-Hollandse hangschouw 
in het zijvertrek heeft men opnieuw 
met oud Hollandse tegeltjes moeten 
bekleden omdat het originele blauwe 
tegeltableau met een voorstelling van 
krijgslieden door onbekenden was 
gestolen. De houten bedstede aan de 
rechterzijde van de schouw steekt met 
de achterzijde in de voormalige hooi-
berg en is eveneens gerestaureerd. De 
linker bedstede is bij de laatste restauratie 
gereconstrueerd. 
De hangschouw wordt tegenwoordig 
vanwege brandgevaar niet meer 
gebruikt. In het verleden zijn heel wat 
rieten daken door vuurvonkjes uit de 
schoorsteen in vlammen opgegaan. 
De decoratief gemetselde schoorsteen 
is een opvallend element in het dak-
vlak. Hoewel aangenomen wordt dat 
het voorhuis in baksteen is gebouwd 
om het meer allure te geven zal ook de 
aanwezigheid van de binnenhaard 
bepalend zijn geweest bij de keuze 
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De boerderij werd weer in de 
bekende West-Friese kleuren 
geschilderd. 

voor baksteen. Het materiaal is brand-
werend en houdt beter de warmte vast. 
Vanwege de hoogte van de hooiwagens 
is de toegang tot de inwendige dars 
- de dorsvloer - altijd in het dakvlak
teruggezet. Het zogeheten vierkant
bestaat uit vier hoekstijlen, aan de
bovenzijde met elkaar verbonden door
dekbalken. De dekbalken en stijlen zijn
verstijfd met hoekschoren. Deze hoofd-
constructie van grenenhout lijkt nog
grotendeels authentiek. Veel balken
zijn gedisseld, een 17 de-eeuwse tech-
niek waarbij het hout met een
dissel is behakt waarbij haksporen
achterblijven. Deze bewerkingsmethode
onderscheidt zich van de latere
gemechaniseerde zaagtechnieken die
strakkere en egalere bewerkingssporen
nalaten. Om nieuwe balken oud te 
laten lijken maakt men tegenwoordig
bij restauraties soms opzettelijk
disselsporen. Overigens neemt men
aan dat de dissel voornamelijk in de
scheepsbouw werd gebruikt. Balken
bestemd voor gebouwen werden in
de 1 7 de eeuw eerder gekantrecht met
behulp van een kantrechtbijl. Aan

de disselsporen in de Barmhartige 
Samaritaan herkent men dan niet de 
hand van de timmerman uit de 1 7 de 
eeuw, maar die van de restauratie- tim-
merman uit de 2 0ste eeuw die per abuis 
het verkeerde gereedschap hanteerde. 
Aan de buitenzijden rusten de dak-
schilden op zijbeukstijlen. De zijgevels 
zijn bekleed met geteerde, gepot-
dekselde houten delen en aan de 
onderzijde toegerust met een bakstenen 
plint. De achtergevel is weer van bakstenen. 
De boerderij werd in de bekende West-
Friese kleuren geschilderd. 

Na de restauratie werd de toekomstige 
huurder bij loting door een notaris 
vastgesteld. De gelukkige was een 
bestuurslid van de stichting. In 1990 
deed de stichting de boerderij in eigen-
dom over aan de Vereniging Hendrick 
de Keyser. Dankzij de restauraties en 
dankzij de wijze waarop de huidige 
huurder de boerderij bewoont, behoort 
het gebouw tegenwoordig tot de 
topvoorbeelden van de West-Friese 
stolpboerderijen uit de 17 de eeuw. 
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Üver verfkuipen en tweeverdieners 
in een grachtenpand 

Links: Velius' hoed. 
Transparant aan de voorzijde, 
besloten aan de zijkant. 

Uitsnede uit een kaart uit 
1 61 5, vermoedelijk van de 
hand van Velius. Bij de "5" 
is de Pakhuisstraat, de voor-
gevels op de voorgrond ver-
beelden de panden aan het 
Jeudje. 

Tussen de straten het Jeudje, het Buurtje en de Pakhuisstraat ligt een opmerkelijk wijkje in de 
vorm van een taartpunt: zo ontstaan door twee elkaar naderende stadsgrachten. De zuidelijke 
gracht maakte deel uit van de eerste stadsverdediging uit 1426 en de noordelijke, Vo11erswaa1 
geheten, van de tweede van 1508. Er is hier niets meer dat aan de oudere bebouwings-
geschiedenis herinnert, alleen de naam Vo11erswaa1 nog, vernoemd naar het voIIen of vilten 
van wol. Tussen de 14de- en 16de eeuw was de wol- en lakennijverheid een belangrijke 
bron van inkomsten voor de mensen in de stad. 

In 199 9 startte de Archeologische 
Dienst Hoorn een opgravingcampagne 
om de geschiedenis van het gebied in 
kaart te brengen. Men vond een stook-
plaats en vier grote grenenhouten kui-
pen met maar liefst een doorsnede van 
circa 1. 7 0 meter. Op de binnenwanden 
waren kleurige restjes afgezet, vermoe-
delijk kleurstoffen voor het verven van 
wol. De kuipen zijn de laatste herinne-
ringen aan de wol- en lakennijverheid 
in dit gebied. Hier benutten de vollers 
ooit het water uit de waal voor het 
wassen, het vollen en het verven van de 
wol. Het water stookte men in de open 
lucht o f  onder een eenvoudig afdakje, 
waarna men het in de kuipen stortte en 
kleurstoffen toevoegde. Afvalwater 

stroomde weer naar de Vollerswaal 
terug. Juist vanwege de waterverontrei-
niging weerde het stadsbestuur milieu-
belastende bedrijfjes uit de binnenstad 
en loodste men ze naar de uiterste 
grenzen van de stad, zoals dit schierei-
landje. 
De vollers liepen hier over houten 
loopplanken. De bodem was kennelijk 
nog drassig en niet geschikt voor stads-
bebouwing. Daartoe werd het gebied 
pas geschikt gemaakt nadat het binnen 
de stadsverdediging van 1508 kwam te 
liggen. De twee ophogingslagen die de 
archeologen vonden - ontstaan door 
het dumpen van stadsafval - dateren uit 
het eerste en het laatste kwart van de 
l 6de eeuw. In de tweede laag vond
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men een unieke leisteen waarop een 
wapen was geschetst met de voorstel-
ling van een gekroonde tweekoppige 
adelaar met het jaartal 1574. Zo'n 
wapen hing eveneens aan de gevel van 
het voormalige stadhuis op de Rode 
Steen en is het symbool van het 
Habsburgse Rijk. Het wordt ook als 
wapen van het Hoogheemraadschap 
gebruikt en komt op praktisch alle slui-
zen voor die in eigendom waren van de 
Uitwaterende Sluizen. 
Mogelijk was het verval van de laken-
en wolnijverheid na de dramatische 
verhoging van de accijnzen in 1470, 
aanleiding het schiereiland bij de stad 

te trekken en de stadsmuur in 1508 aan 
de noordzijde aan te leggen. Bij de 
opgravingen in 1999 vond men onder 
de straat het Jeudje nog de fundamen-
ten van de Geertgen- en de Agnetato-
ren terug. De Geertgentoren was in 
eenzelfde architectuur uitgevoerd als 
de nog bestaande Mariatoren aan 
Achter de Vest en was eveneens voor-
zien van een kelderruimte. Die van de 
Mariatoren gebruikte men als ijskelder. 
Zorgvuldig ingepakt in stro kon men 
het uit de stadsgracht gehakte ijs hier 
maandenlang goed houden. 
Na het verdwijnen van de wol- en 
lakennijverheid onderging het schierei-
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De Geertentoren op Jeudje 
was identiek aan deze 

Maria toren. 

Tot voor kort was het gebied 
ernstig verpauperd. 



Stadsherstel kon net op tijd 
het blok arbeiderswoningen 
Jeudje 6,8, 10 van sloop 
redden. 

land een functionele omwenteling. De 
Vollerswaal en de Turfhaven fungeerden 
als binnenhavens en door het toene-
men van de zeevaart ontwikkelde het 
schiereiland zich in de 1 7 de eeuw tot 
een bloeiende havenbuurt. Daartoe 
werden de beide torens en de stads-
muur rond 1600 weer afgebroken. Het 
gedeelte van de Vollerswaal ter hoogte 
van het Jeudje werd aangeplempt en tot 
kade ingericht. Er verrezen opslaglood-
sen, timmerbedrijven en pakhuizen, 
zoals het nog bestaande imposante 
pakhuis van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie in de Pakhuis-
straat. De naam Jeudje verwijst naar de 
joodse gemeenschap die hier zou zijn 
neergestreken. Een aantal leden van 
deze groep was oorspronkelijk 
gevlucht uit Spanje en Portugal. 
Spanjaarden en Portugezen dreven veel 
eerder dan de Hollanders handel in sui-
ker, zout en specerijen. Welke rol de 
vluchtelingen speelden bij de oprich-
ting van de Verenigde West- en Oost-
Indische Compagnie in Hoorn is echter 
niet bekend. Van de 1 7 de-eeuwse 
havenbuurt is nagenoeg niets bewaard. 
De havens raakten in verval en de 
bebouwing maakte deels plaats voor 
1 9de-eeuwse huizen. Maar ook deze 
zijn nu nagenoeg verdwenen. De 
gemeente ontwikkelde met een aantal 
projectontwikkelaars het Plan 't Jeudje, 
dat in 2002 werd voltooid. Het behels-
de een ondergrondse parkeergarage, 

zestig appartementen en zestig eigen-
tijdse grachtenpanden voor redelijk 
welgestelde tweeverdieners. Alleen het 
woning blok met drie arbeiders-
woningen Jeudje 6, 8 en 10 is bewaard. 
Stichting Stadsherstel Hoorn wist 
het ternauwernood van de slopersha-
mer te redden. 

]EUDJE 6, 8 EN 10 
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

bouwperiode 
type 

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

l 9de eeuw
in serie gebouwde
arbeiderswoningen
1993
1994
T. Hol, Hoorn
West-Friesland,
Westwoud
€ 272.260,-

Tot voor kort was het gebied ernstig 
verpauperd. Huizen waren vervallen, 
gesloopt en de braakliggende terreinen 
waren omgebouwd tot parkeerplaat-
sen. Het garagebedrijf in de voormali-
ge l 9de-eeuwse arbeiderswoning op 
Jeudje 6 naast de voormalige brand-
weerkazerne op de hoek Jeudje 2, 
maakte het aanzien van de buurt niet 
vriendelijker. Die tijd is voorbij. 
Stichting Stadsherstel Hoorn kon met 
het enthousiasme dat men bij de sloop-
en nieuwbouwplannen rond het Plan 't 
Jeudje aan de dag legde nog net op 
tijd dit woningblok redden. 
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Links: Jeudje 6, 8 en 10. 
De bodem moest eerst 

worden gesaneerd. 

Rechts: Tijdens de renovatie 
in 1994. 

De voorgevel op nummer 
6 werd gereconstrueerd. 



Jeudje 6,8 en 10. 
Voor de restauratie. 

De drie in serie gebouwde arbeiders-
woningen onder een langgerekte kap 
met drie geknikte dakschilden staan nu 
pront en fier tussen de nieuwerwetse 
grachtenwoningen en appartementen 
en vormen een waardige herinnering 
aan de 1 9de-eeuwse bebouwing. 
De woningen waren alle drie in het 
begin van de 20ste eeuw nog als 
woning in gebruik, maar in 19 3 8 is 
nummer 6 omgebouwd tot een paar-
denstal en in 1 949 tot een garage ten 
behoeve van het eigentijdse vervoer-
middel, de automobiel. Nummer 8 
werd vervolgens in 197 8 inwendig 
verbouwd tot een herstelinrichting 
voor motorrijtuigen. In de periode 
waarin de gemeente in het kader van 
de saneringsplannen de huizen 
opkocht, kon Stadsherstel Hoorn een 
voorlopig koopcontract met de toen-
malige eigenaar met Holding B. V 
bedingen en kocht de panden uiteinde-
lijk voor € 22.689,- Voordat met de 
restauratie kon worden begonnen 
moest echter eerst de bodem worden 
gesaneerd; in het huisje op nummer 6 
was de grond door de smeerkelder van 
de herstelinrichting met smeerolie ver-
vuild. Gezien de geschiedenis van het 
gebied met zijn ververijen en havenac-
tiviteiten zal de grond in het verleden 
overigens nooit brandschoon zijn 
geweest. Ook de troep op straat moest 
worden opgeruimd. 

De oorspronkelijke indeling van de 
arbeiderswoningen zag er als volgt uit. 
Aan de voorkant was een klein halletje 
met een voorvertrek. Daarachter lag 
de woonkamer met ingebouwde bed-
steden en kasten. De plattegrond komt 
overeen met die van de l 9de-eeuwse 
arbeiderswoningen aan de Gedempte 
Appelhaven en de Italiaanse Zeedijk. 
De keuken bevond zich in een aan -
bouw tegen de achtergevel. Stadsher-
stel liet de keuken nu aan de straatzijde 
inrichten zodat men vanuit de woonka-
mer uitzicht op de tuin heeft. Hier is 
nu ook een buitenberging geplaatst. 

De voorgevel van nummer zes met de 
garagedeur, is gereconstrueerd. Ook 
deze gevel is nu weer ingedeeld met 
een deur en een venster met zesruits 
schuiframen en diagornale roeden in 
de vensters boven de voordeur. De kap 
en de drie dakkapellen met zijwangen 
zijn in oude luister hersteld. Het interi-
eur biedt 2 Os te-eeuws wooncomfort. 
Stadsherstel Hoorn verkocht de panden 
in 1995. 

JEUDJE 2 - 4 
bouwperiode 
type 

architect 

aannemer 
investering 

1999 
praktijk voor huisartsen 
en verpleegkundige 
Rietvink architecten, 
Purmerend 
Nak B.V. Den Helder 
€ 680.670,-
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De in 191 2 gebouwde 
brandweerkazerne op de 

hoek van het Jeudje en de 
Pakhuisstraat, later in 

gebruik als moskee. 

De kazerne is gesloopt om 
plaats te maken voor "Velius 

HOED". Alleen de toren 
waarin de slangen te drogen 

werden gehangen, is blijven 
staan. 

Werk in uitvoering. 



De huisartsen bekijken de 
maquette. 

Twee projecten van 
Stadsherstel in volle glorie. 

Op de hoek van het Jeudje 2 en 4 stond 
voorheen een brandweerkazerne, deze 
was laatstelijk als moskee in gebruik. 
Stichting Stadsherstel Hoorn liet hier in 
nauw overleg met een aantal huisartsen 
de Velius' Hoed verrijzen, zo genoemd 
omdat het gebouw vier Huisartsen-
praktijken Onder Eén Dak (HOED) 
samenbrengt. Ook biedt het ruimte 
voor een praktijkverpleegkundige en 
aanvullende dienstverlening op het 
gebied van maatschappelijk werk, psy-
chische hulpverlening en fysiotherapie. 
Naamgever Velius was stadsdokter van 
Hoorn en leefde van 15 72 tot 16 3 0, 
maar werd het meest bekend door zijn 
geschriften over de stadsgeschiedenis 
van Hoorn. 
Velius' Hoed is waarschijnlijk de eerste 
HOED-praktijk in Nederland en is 
onder meer een uitvloeisel van het 
beleid van de overheid die de combi-
natie van huisartspraktijken en praktijk-
verpleegkundigen aanmoedigde. Zij 
schiep hiervoor gunstige vestigings-
voorwaarden. De gemeente Hoorn stel-
de op haar beurt tegen billijke voor-
waarden de grond ter beschikking. 
Na gereedkomen heeft Stichting 
Stadsherstel Hoorn het gebouw in 
eigendom aan de vier huisartsenprak-
tijken overgedragen. Deze opereerden 

voorheen afzonderlijk. Door de toene-
mende bevolkingsdichtheid in dit 
gebied voorziet het gebouw in de grote 
behoefte aan een modern medisch een -
trum in het stadscentrum. Vanuit de 
binnenstad is het goed en snel bereik-
baar terwijl ook de patiënten thuis snel 
door de arts kunnen worden bezocht. 
De nieuwbouw heeft een L-vormige 
plattegrond en is gedekt door een 
zadeldak met ingestoken dwarskap aan 
de zijde van het Jeudje. Het is met twee 
verschillende gezichten ontworpen. De 
gevel aan de zijde van de Pakhuisstraat 
is geïnspireerd op de historische archi-
tectuur en sluit aan op het karakter 
van het historische pakhuis van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie 
uit de 1 7 de eeuw dat eveneens in bak-
steen is gebouwd en een hoog zadeldak 
in de lengterichting van de straat heeft. 
Witgeschilderde schuifbare persiennes 
vormen een boeiend contrast met de 
donkere en besloten bakstenen gevel. 
Achter deze gevel bevinden zich de 
praktijkruimtes waarvoor enige privacy 
vereist is. In contrast hiermee is de 
gevel aan de zijde van het Jeudje. Deze 
heeft door de toepassing van heldere 
en antracietgrijze glaspanelen een 
transparant karakter waardoor interac-
tie tussen de wachtkamers en andere 
vrij toegankelijke ruimtes met het 
straatleven mogelijk is. De daken zijn 
gedekt met antracietkleurige dakpan-
nen. De kleur harmonieert met de grij-
ze tinten van de voorgevel. De slangen-
toren van de voormalige brandweerka-
zerne in de oksel van beide bouwvolu-
mes aan de achterzijde is door 
Stichting Stadsherstel bewust gehand-
haafd om de verandering in tijd in de 
architectuur zichtbaar te maken. De 
geveldelen van de bovenverdieping van 
deze toren zijn door glazen panelen 
vervangen zodat hier een ideale ver-
gaderruimte met uitzicht is gecreëerd. 
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PAKHUISSTRAAT 1 2  
GEMEENTELIJK MONUMENT 

bouwperiode 

type 

aankoop 
uitvoerin9 
architect 
aannemer 
investerin9 

vermoedelijk eerste helft 
17de eeuw 
mogelijk in oorsprong 
als pakhuis gebouwd 
2000 
2000 
J. rietvink, Purmerend 
Nak bv, Den Helder 
€ 680.670,-

"Een puinbak", zo noemde de voor-
zitter van Stadsherstel Hoorn het krot 
op nummer 12. Tijdens de werkzaam-
heden aan de Velius' Hoed had zij al 
haar oog op dit pand laten vallen, waar 
nodig wat aan moest gebeuren. On-
danks de rotzooi ontdekte men dat het 
pand van architectuurhistorisch belang 
is. Het dateert vermoedelijk uit de 

periode waarin dit gedeelte van de stad 
werd bebouwd ten behoeve van de 
havenactiviteiten in de 16de- en 17 de-
eeuw. Inwendig bevindt zich namelijk 
een houtconstructie die nog met wand-
stijlen is uitgevoerd. 
Een dergelijke constructie duidt meest-
al op een overgangstype van houtbouw 
naar baksteenarchitectuur. De muren 
zijn dan wegens brandpreventieve 
maatregelen in baksteen uitgevoerd, 
maar spelen nog geen rol bij het onder-
steunen van de verdiepingsvloeren. In 
plaats daarvan bouwde men inwendig 
nog haute:µ jukken zoals men dat in de 
traditionele houtbouw gewend was (zie 
ook de beschrijving van de houtcon-
structie van het Ridderikhoffpand Rode 
Steen 9 in hoofdstuk 23). Hoewel er 
geen bouwhistorische gegevens voor-
handen zijn, is het waarschijnlijk dat dit 
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Links: Pakhuisstraat 12 
vlak voor de restauratie. 

Rechts: De kapconstructie. 

Links: Pakhuisstraat 12 
herinnert aan de 

houtbouwtraditie. 

De bijzondere hout-
constructie liet 

Stadsherstel restaureren. 



De 'puinbak' aan de 
Pakhuisstraat is 
hersteld. 

Vollerswaal 5 0, 4 9  en 48  
omstreeks 1987. 

huis oorspronkelijk hoger was en nog 
een bovenverdieping en een zolder had. 
Ook dit huis is tegenwoordig, evenals 
de belendende huisartsenpraktijk, voor-
zien van een opmerkelijk steil zadeldak 
waarvan de nok evenwijdig aan de 
straat loopt. De houtconstructie liet 
Stadsherstel restaureren. Daarentegen is 
de voorgevel aangepast. Er zijn extra 
vensters aangebracht, zoals rechts van 
de voordeur en in het bovenste gevel-
deel. De historiserende stijl sluit aan op 
het bestaande venster met twaalfruits 
schuifraam en achtruits bovenlicht. 
Het interieur is geheel modern. 

VOLLERSWAAL 4 8  EN50 
bouwperiode 48 1 9 3 5 
type arbeiderswoning, 

ontworpen door archi-
tect J. Verberne 

bouwperiode 5 0 1 91 2 
type woonhuis, in opdracht 

van C. Woestenburg 
aankoop 1 9 8 6 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1987 
L. Trigallez, Hoorn
West-Friesland,
Westwoud
€ 102.964,-

De woning op nummer 48 is in 193 5 
door architect J. Verberne gebouwd en 
is relatief jong, evenals het huis op 
nummer 5 0 uit 1 9 1 2, dat in opdracht 
van de toenmalige bouwheer C. 
Woestenburg tot stand kwam. De 
woningen waren samen met de 
woning op nummer 49 in eigendom 
van de gemeente. Na realisering van 
nieuwbouw aan deze zijde van de 
Vollerswaal in de jaren tachtig kwamen 
de drie woningen leeg te staan. De 
gemeente trachtte de drie woningen 
aan particulieren in eigendom af  te 
staan met verbeteringsplicht, maar dat 
lukte alleen voor het huis op nummer 
49. Daarna onderzocht men de moge-
lijkheid o f  Stichting Stadsherstel Hoorn
de twee overige woningen kon verbe-
teren. De stichting greep het voorstel
met beide handen aan en verwierf de
panden voor een symbolisch bedrag
van één gulden. Voor het eerst in de
geschiedenis van Stadsherstel betrof het
hier panden zónder monumentale sta-
tus, maar de stichting meende dat het
slopen van voor-oorlogse woningen,
ook die zonder monumentale status,
tot een minimum beperkt moest blij-
ven, zeker in een gebied als van het
Jeudje en de Vollerswaal waarin al veel
nieuwbouw is gerealiseerd. Op deze
wijze draagt Stadsherstel Hoorn ertoe
bij de sfeer van de historische stad nog
enigszins voelbaar te houden. Om de
panden als huurwoning te kunnen
behouden moest er vanuit het Mini-
sterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer een goede
subsidieregeling worden getroffen. Dat 
lukte aangezien stadsvernieuwing des-
tijds nog een belangrijk beleidsterrein
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van het Rijk was. Na de renovatie en 
restauratie zijn beide huisjes op 3 0 
november 1988 weer in eigendom aan 
de gemeente af  gestaan. Een maand 
later op 21 december verkocht de 
gemeente bijna haar hele woningen-
bestand, waaronder Vollerswaal 48 en 
50, aan Woningbouw Vereniging Hoorn, 
thans Intermaris Woondiensten gehe-
ten. Uitzonderingen waren de huizen 
met een monumentenstatus. Die gingen 
naar de Vereniging Hendrick de Keyser. 
Deze vereniging heeft de faciliteiten 
om de panden te beheren en te verhuren. 
Stichting Stadsherstel Hoorn is een 
vrijwilligersorganisatie en heeft deze 
faciliteiten niet. 
Het opmerkelijk smalle pand op num-
mer 48 bestaat uit één bouwlaag onder 
een met Hollandse pannen gedekte 
mansardekap. De gevel is op de begane 
grond voorzien van een deur en een 
breed venster, beide voorzien van een 
glas-in-lood raamvulling, en heeft een 
liggend venster met ronde ventilatie-
opening ter hoogte van de zolderver-
dieping. Het metselwerk van de voor-
gevel is verlevendigd door de bakstenen 
terugliggend te voegen waardoor een 
geraffineerd spel van licht- en scha-
duwwerking ontstaat, wisselend al naar 
gelang de lichtomstandigheden. De 
woning had nog een traditionele inde-

ling: een entree en een klein voorka-
mertje aan de straatzijde en een woon-
kamer aan de achterzijde. De keuken 
was in een tegen de achtergevel 
geplaatst bouwvolume gerealiseerd. 
Inwendig liet Stadsherstel het huis aan 
de moderne wooneisen aanpassen. 
Zo is het kleine voorkamertje op de 
begane grond verwijderd waardoor de 
woonkamer naar voren kon worden 
uitgebreid. Het casco van de woning is 
gerestaureerd, zoals ook de kleurige 
glas-in-loodramen. Ze zijn samenge-
steld met in de glasfabriek gekleurd 
glas. Deze kleur bepaalt men door toe-
voeging van bepaalde grondstoffen en 
door temperatuurregulatie. Toevoeging 
van bijvoorbeeld kobaltoxide doet het 
glas blauw kleuren. Het bijmengen van 
koperoxiden geeft purperrood en licht-
blauw glas en toegevoegd mangaanoxi-
de levert bij verhitting weer paars glas 
op. De arbeiderswoning op nummer S 0 
is eveneens van jonge datum en werd 
in 191 2 gebouwd. De asymmetrische 
gevelindeling vloeit mogelijk voort uit 
een oudere perceelsindeling. Wellicht 
beslaat de huidige voorgevel de breed-
te van twee eerdere huisjes. De oostge-
vel is koud tegen het belendende pand 
op nummer 49 gebouwd waardoor 
een uitkragende schouder ontbreekt. 
Het metselwerk is verlevendigd door 
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Bovenlicht van 
Vollerswaal 48. 



Mogelijk overlapt de brede 
voorgevel op 5 0 twee oudere 
panden. 

Vollerswaal 48. 

driehoekige, teruggezette geveldelen 
aan weerszijden van de vensters op de 
bovenverdieping. Het pand heeft een 
opmerkelijk dak. Dit bestaat uit een 
door twee dakschilden ingesloten plat 
dak. De reden van deze ongewone 
bouwwijze is niet bekend. Wel sluit het 
pand nu in bouwhoogte aan op die van 
de belendende huizen. Dat zou niet het 
geval zijn geweest indien het huis van 
een zadel-, schild- o f  mansardedak was 
voorzien. In tegenstelling tot de mees-
te traditionele woonhuizen in Hoorn 
waarvan de plattegrond langgerekt is 
en de vertrekken achter elkaar zijn 
gerangschikt, is dit huis ondiep. De 
vertrekken zijn hier in de breedte, aan 
weerszijden van de gang gerangschikt. 
Stadsherstel Hoorn liet de T-ramen op 
de begane grond vervangen door vier-
ruitsramen, naar voorbeeld van de 
vensters op de bovenverdieping. Voorts 
is het hele casco opgeknapt. Inwendig 
heeft men het huis aangepast aan de 
hedendaagse wooneisen. 
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De rekkelijken en de preciezen

Links: De 'Droppanden' ont-
lenen hun naam aan de tal-
loze stickers die men aantrof 
met het woord 'drop'. 

Wanneer zou het woonhuis op Kerkplein 29  zijn gebouwd? Gelet op de eenvoudige tuitgevel 
en het geblokte stucwerk zou men denken dat het in de eerste helft van de 19de eeuw tot 
stand is gekomen. Mis! Dit moderne woonhuis is in 1989 in een historiserende stijl 
gebouwd. 
"Dat mag niet," zeggen de preciezen. "Heus wel," zeggen de rekkelijken. Sinds jaar en dag 
voeren de rekkelijken en de preciezen in de monumentenzorg vlammende discussies over de 
vraag of het imiteren van oude bouwstijlen historisch verantwoord is. De preciezen vinden 
dit geschiedvervalsing. Er wordt gesuggereerd dat het huis oud is terwijl het dat niet is. 
Deze schijnarchitectuur zet de onwetende toeschouwer op het verkeerde been. Daarnaast is 
historiserende architectuur - in tegenstelling tot historische architectuur - geen logisch 
uitvloeisel van onze tijd. Elke tijd heeft immers zijn eigen bouw- en productietechnieken, 
zijn eigen bouwmaterialen en de daaruit voortvloeiende nieuwe constructietechnieken. 
Zo zijn tegenwoordig verreweg alle bouw- en productietechnieken gestandaardiseerd en 
gemechaniseerd, is het maken van grootschalige architectuur met behulp van staal en 
gewapend beton een stuk eenvoudiger dan met traditionele materialen als eikenhout en 
baksteen en stelt men door de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden hele andere 
eisen aan een woning of bedrijf dan vroeger. Ook zijn er nieuwe materialen op de 
bouwmarkt zoals trespa, aluminium en glazen panelen. Die verlenen de architectuur een 
heel ander uiterlijk. Zo lijken de kantoorgebouwen langs de snelweg de zwaartekracht te 
ontstijgen doordat de glazen vliesgevels de blauwe lucht, de wolken en de voorbij snellende 
auto's weerspiegelen. De Grote Kerk midden op het Kerkplein daarentegen toont het aardse 
karakter van natuursteen en baksteen. 

Omwille van de zuiverheid van de 
architectuur en van de architectuur-
geschiedenis - dat vinden de preciezen 
althans - is het noodzakelijk dat er 'eer-
lijk' en eigentijds gebouwd wordt. 
Alleen dan blijft de geschiedenis van 
het bouwen onbezoedeld en vormt 
deze de neerslag van alle logisch op 
elkaar volgende en uit elkaar voort-
vloeiende architectuurstijlen, met als 
jongste loot onze eigen architectuur 
van de 2 0ste en 21 ste eeuw. Het 
reconstrueren van huizen en van verd-
wenen onderdelen aan de hand van 
oude prenten en schilderijen is uit den 
boze. Niet de werkelijke geschiedenis 
wordt dan gepresenteerd maar een 
gefantaseerde. Men moet zuinig zijn op 
oude gebouwen; eenmaal gesloopte 
gebouwen komen nooit meer terug, 
ook niet als ze worden gereconstru-
eerd. De zogeheten rekkelijken zijn 
minder orthodox in de leer. Alle 
architectuurstijlen, o f  deze nu geïmi-

teerd o f  zuiver zijn, maken deel uit van 
de geschiedenis. Architectuur vormt 
immers de neerslag van alle eigentijdse 
handelingen en beslissingen, dus ook 
de beslissing om historiserend te bou-
wen. Indien men nagebootste architec-
tuur daadwerkelijk niet van echte kan 
onderscheiden, kan op andere wijze 
worden aangegeven dat het om een 
nabootsing gaat, bijvoorbeeld door een 
bouwdatum o f  een moderne gevel-
steen. Overigens zal een bouw-
historicus zonder meer het verschil 
tussen oud en nieuw ontdekken. Men 
ontkomt immers niet aan eigentijdse 
technieken en middelen. Zo is de 
samenstelling van het stucwerk en de 
verf anders dan de traditionele. Ook 
gebruikt men tegenwoordig andere 
houtsoorten. Vroeger paste men ook 
nog geen spouwmuren, dubbele begla-
zing en kalkzandstenen binnenmuren 
toe. Er is nog een andere factor die het 
historiserend bouwen rechtvaardigt: de 
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historische beeldkwaliteit van sommi-
ge stadsdelen, zoals van het Kerkplein 
in Hoorn. Tegenwoordig dragen deze 
gebieden het predikaat Beschermd 
Stadsgezicht. De specifieke historische 
kwaliteit daarvan, bepaald door de his-
torische infrastructuur, de geringe 
bouwhoogte, de veelal fijnmazige par-
cellering van de straatwanden, evenals 
de hier aanwezige monumenten, dient 
te worden bestendigd en hersteld als 
deze wordt aangetast. Wanneer hier 
nieuwbouw moet worden gepleegd, 
geven de preciezen de voorkeur aan 
een eigentijds ontwerp. Dit kan dan wel 
in schaal op de omgeving worden 
af gestemd, maar het moet zich duide-
lijk van oud onderscheiden. De rekke-
lijken daarentegen prefereren een his-
toriserende architectuurstijl die zich 
naar de omgeving voegt. Overigens is 
het door de eeuwen heen heel gebrui-
kelijk geweest oudere architectuur na 
te bootsen. Zo lieten de Romeinse 
bouwmeesters zich inspireren door de 
oudere Griekse bouwkunst; de bouw-
meesters van de Renaissance door de 
Romeinse- en Griekse bouwkunst en 
de architecten nadien weer door de 
Renaissance. De 1 9de eeuw was rijk 
aan neostijlen. Neo-gotiek, neo-renais-
sance en mengvormen daartussen, 
kwamen tegelijkertijd voor. Aanvan-
kelijk genoot deze architectuur grote 
populariteit, maar met de introductie 
van nieuwe bouwmaterialen als gietijzer, 
staal en beton, beschouwde men deze 
steeds meer als blijk van onvermogen 
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om uit de nieuwe constructiemogelijk-
heden een daaruit voortvloeiende 
nieuwe architectuur te ontwerpen. 

Tot ver in de 20ste eeuw is de l 9de-
eeuwse 'schijnarchitectuur' o f  'façade-
architectuur' waarbij de historiserende 
voorgevel als een decorstuk tegen een 
eigentijds woonhuis is gezet, verfoeid. 
Maar tijden veranderen! Tegenwoordig 
is een groot aantal van dergelijke pan-
den tot monument verheven. Ook deze 
gebouwen zijn immers deel van de 
architectuurgeschiedenis. En zo is het 
ook met het pand op Kerkplein 29 
gesteld, menen de rekkelijken. 

D E  DROPPANDEN 
KERKPLEIN 28, 29, 30 EN 30A 
BEELDBEPALEND 

bouwperiode 
28, 30 en 30A omstreeks 1850 
29 1989 
type woonhuizen 
aankoop 1988 
uitvoering 1989 
architect T. Hol, Hoorn 
aannemer J. Wit en Zonen, 

Wognum 
investering € 444.977,-

De 'Droppanden' aan het Kerkplein 
ontlenen hun naam aan de talloze 
stickers die men in de panden aantrof 
met het woord 'Drop'. De huizen 
waren tot de jaren tachtig in bezit van 
een groothandel in zoetwaren die zijn 
inkoopcentrum in het pand op num-

J 

Links: Kerkplein 3 OA voor 
herbouw en restauratie. 

Rechts: Kerkplein 3 0 voor 
herbouw en restauratie. 



Kerkplein 2 9. 
Het voormalige 
pakhuis van de 
zoetwaren-fabriek 
in 1974. 

Rechts: Kerkplein 28. 

mer 2 9 gevestigd had. Tot het complex 
behoorden ook de panden Nieuwstraat 
2 en 4. Na lange tijd van leegstand wer-
den ze tenslotte door een groep kun-
stenaars gekraakt die er hun atelier en 
woonruimte in onderbrachten. De 
woningen waren op den duur echter 
zo bouwvallig dat de beeldend kunste-
naars genoodzaakt waren te verhuizen. 
Tenslotte vonden zij onderdak in de 
Mariakapel in de Korte Achterstraat 
die in 1993 eveneens door Stichting 
Stadsherstel Hoorn is gerenoveerd en 
gerestaureerd. De gemeente onder-
zocht de mogelijkheid o f  aan het 
Kerkplein jongerenhuisvesting kon 
worden gerealiseerd maar liet dit plan 
tenslotte varen. Hoewel uit een haal-
baarheidsonderzoek bleek dat er onge-
veer een ton verlies zou worden gele-
den, ging de Stichting Stadsherstel 
Hoorn toch tot de aankoop van de vier 
panden aan het Kerkplein over. Haar 
doel was deze zoveel mogelijk te 
behouden, ongeacht het financiële 
verlies. De huizen kocht men in 1988 
van Aannemingsbedrijf E. Nannings en 
Zonen B.V dat al met het herstel van 
de panden Nieuwstraat 2 en 4 was 
begonnen, maar het werk door een 
faillissement niet meer kon afmaken. 
Met de transactie kroop Stichting 
Stadsherstel Hoorn voor het eerst in 
haar geschiedenis in de rol van project-
ontwikkelaar en begaf ze zich op de 
vrije huizenmarkt. Bij de aankoop 
waren ook het bestek en de bouwteke-
ningen voor de desbetreffende locatie 
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van de aannemer inbegrepen. Hiervoor 
had de gemeente al een bouwvergun-
ning af gegeven. In het bouwplan heeft 
de Stichting Stadsherstel Hoorn enige 
wijzigingen aangebracht. 
Op het moment van aankoop waren de 
huizen dusdanig vervallen dat in de 
aaneengesloten pleinwand een groot 
gat dreigde te ontstaan. De drie oude 
voorgevels en de resterende bouwmu-
ren van de huizen op nummer 28, 30, 
en 3 0A hield men angstvallig overeind 
met stutbalken. Het pand op nummer 
2 9, een laat l 9de-eeuws pakhuis met 
een opmerkelijke architectuur door 
zijn schildkap en de Vlaamse gevel met 
segment- en rondboogopeningen, was 
helaas al ter ziele gegaan. Stichting 
Stadsherstel Hoorn kon niet anders dan 
nieuwbouw plegen, maar wilde de nog 
overeind staande verveloze en gepleis-
terde voorgevels van de panden op 2 8, 
30 en 30A behouden. Het Kerkplein 
heeft immers een hoge historische 
beeldkwaliteit, onder meer gekenmerkt 
door de fijnmazige parcellering van de 
pleinwanden door de aaneenschakeling 
van relatief smalle historische panden. 
De bouwhoogte is gering en vormt een 
boeiend contrast met de hoog oprij-
zende Grote Kerk in het midden van 
het plein. Beeldbepalende bouwmate-
rialen aan het plein zijn pleisterwerk en 
baksteen, hier en daar af gewisseld door 
natuurstenen details. Nagenoeg alle 
huizen zijn gedekt met zadel- o f  
schilddaken. Al deze elementen maken 
het Kerkplein tot een harmonieus his-
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torisch ensemble. Daarvan vormden de 
panden Kerkplein 2 8, 2 9, 3 0 en 3 0A 
een essentieel onderdeel en deze ston-
den daarom bij de monumentenzorg 
van Hoorn geboekstaafd als beeldbepa-
lende panden. 
Het stucwerk van de voorgevels evenals 
alle beweegbare delen en kozijnen zijn 
vernieuwd. De bouwmuren van de 
panden op 3 0 en 3 0A moesten echter 
worden gesloopt. Ook van het pand op 
nummer 2 8 sloopte men het inwendi-
ge, maar zodanig dat de voorgevel 
evenals een verdiepingsbalklaag en een 
gemeenschappelijke bouwmuur kon-
den worden gespaard. Op het braaklig-
gende perceel van het voormalige pand 
op nummer 29 liet Stadsherstel Hoorn 
een nieuw woonhuis verrijzen. Dit is 
één bouwlaag hoger dan zijn voorgan-
ger. De tuitgevel met schouderstukken 
is geïnspireerd op de voorgevel van het 
één verdieping lagere woonhuis op 
nummer 2 8. In tegenstelling tot de 
rechthoekige vensters van nummer 28 
heeft nummer 2 9 getoogde vensters op 
de eerste verdieping en de zolder. Beide 
panden hebben een met oranje pannen 
gedekt zadeldak. Het oorspronkelijke 
gangetje tussen nummer 29 en 30 is 
verdwenen. Daarvoor in de plaats 
kwam een nieuwe steeg tussen de 
woonhuizen op nummer 2 8 en 2 9 ten 
behoeve van de ontsluiting van de 
garages en schuren op de achtererven. 
Beide woonhuizen zijn omstreeks 
1990 aan particulieren doorverkocht. 
Het pand op nummer 3 0 bestaat uit 
een bouwvolume van twee bouwlagen 
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onder een schilddak. De lijstgevel heeft 
twee traveeën met paarsgewijs 
geplaatste vensters. Een voordeur ont-
breekt. Aan de noordzijde, waar het in 
het verleden werd begrensd door een 
gangetje, is het uitgebreid met een 
bouwvolume van twee bouwlagen 
onder een plat dak, waarin zich de 
entree tot de woning bevindt. Het heeft 
de Stichting Stadsherstel Hoorn heel 
wat hoofdbrekens gekost om een juiste 
plek in de gevel voor het rondvenster te 
vinden. Elke bouwvergadering weer 
kwam het rondvenster ter sprake. Dan 
werd het hier en dan weer daar op de 
bouwtekening ingetekend; men werd 
er jolig van. Het woonhuisgedeelte 
heeft ook hier een met oranje pannen 
gedekt schilddak dat via een ingestoken 
dwarskap met de kap van het belenden-
de pand op nummer 30A is verbonden. 

Ook dit van oorsprong als woonhuis 
gebouwde pand heeft twee bouwlagen. 
Het is gedekt met een afgeknot schild-
dak. De lijstgevel is drie traveeën breed 
en toegerust met twee vensters en een 
toegangsdeur op de begane grond en 
drie vensters op de eerste verdieping. 
De panden op nummer 3 0 en 3 0A 
heeft men inwendig samengevoegd tot 
een Grieks restaurant op de begane 
grond. Op de eerste verdieping van 
beide bevindt zich de bedrijfswoning 
van de nieuwe eigenaar. Ten behoeve 
van deze woning zijn er dakkapellen 
geplaatst. 

Kerkplein 3 OA en 3 0 na 
restauratie. 

Rechts: Kerkplein 29 en 28. 
Historiserende naast 

historische stijl. 
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l(appen 

Links: Achterstraat 5. 
Jammer van die dakkapel, 
vond Stadsherstel. 

Rechts: Kapvormen. en 
Dakpan typen. 

en pannen 

De bebouwing aan de Achterstraat toont een breed scala aan kapvormen, variërend van 
zadeldaken, mansardekappen tot schilddaken. Het oudste type is het zadeldak: een dak 
met twee tegen elkaar geplaatste hellende schilden van gelijke grootte. Naast het bieden 
van beschutting tegen regen, wind en kou, vormden de daken in het verleden een essentieel 
onderdeel bij het vergaren van hemelwater voor het drinkwater voor de bewoners. 
Pas in de eerste helft van de 20ste eeuw werden de woningen in Hoorn aangesloten 
op het gemeenschappelijke waterleidingnet. 

BH  ITTt    [8 
      

Romeinse dakpannen holle en bolle pannen Ouackpan (Zw.>1/e 1467-1482) 
linksdekkend,ookrechts(Oeventer) 

8li [B A] 
    

gegolfde Hollandse pannen gegolfde Hollandse pannen t G 4:.=e, 

'ITTi!f   : : i-: fif fuT
filfil [ rJ ;t(, 1mn 
  

gegolfde Fnese pannen Lucas IJtlrandspannen oegs1geester pannen kru1s• of boule1pannen 
(machinaal) (machinaal) (mact11naal) (machinaal) 

mansardedak 

Keramische pannen deden pas in de 
l 6de eeuw in Hoorn hun intrede en
vervingen geleidelijk aan de gebruike-
lijke rieten dakbedekking. De oudste
panvorm is de oud-Hollandse pan, een
al naar gelang de windrichting en
regen- inslag, links- o f  rechtsdekkende
diep gegolfde pan, voorkomend in de 
kleuren oranje en antraciet. Deze laatste
kleur verkrijgt men door de pannen in
de oven tijdens het bakproces te
smoren. De donkere pan heet daarom
ook wel 'gesmoorde' pan. Dakpannen
kunnen ook in verschillende kleuren
worden geglazuurd. De oud-Hollandse
pan is door de mogelijkheden van
machinale fabricage in de 1 9de eeuw
verbeterd. Deze zogeheten Verbeterde
Hollandse pan sluit beter a f  Ook dit
type werd weer verbeterd en heet de 
Opnieuw Verbeterde Hollandse pan.
Oud-Hollandse dakpannen zijn zeld-
zaam geworden.

ACHTERSTRAAT S 
GEMEENTELIJK MONUMENT 

bouwperiode 18 8 7, gebouwd door 
J. Gleijsteen

type middenstandswoning

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

met eenvoudige
neorenaissance
elementen
1989
1989-1990
G. Hartog, Benningbroek
West-Friesland, 
Westwoud 
€77.143,-
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De geschiedenis van dit perceel is na 
183 2 een nogal ingewikkeld verhaal 
van verkopen, verkavelingen en erf-
pachten waarbij ook de percelen 
Nieuwland 4 en 6 en Gedempte Turf-
haven 3 5 en Achterstraat 1 , 3 en 5 
betrokken zijn. Duidelijk is echter dat 
het perceel in 18 8 7 een onbebouwd 
erf was en bij de toenmalige houtloods 
met stal aan de Gedempte Turfhaven 3 5 
van de firma William Pont te Edam 
hoorde. In dat jaar bouwde de metselaar 
Jacob Gleijsteen tenslotte deze midden-
standswoning. Gleijsteen had kennelijk 
een voorliefde voor historische archi-
tectuur, want klokgevels met een gebogen 
natuurstenen fronton en natuurstenen 
voluten op de schouderstukken zoals 
hier, waren in zijn tijd al niet meer in 
de mode. Over het algemeen paste men 
toen gevels met een rechte gevelbeëin-
diging toe. De metselaar sierde de 
voorgevel met decoratief metselwerk, 
zoals in de segmentvormige boogvel-
den van de vensters en op de overgang 
van de begane grond naar de bovenver-
dieping. Sierlijk gekrulde smeedijzeren 
gevelankers verbinden de gevel aan de 
kap. De woning is in bezit van verschil-
lende middenstanders geweest, zoals 
de schoenmaker G. Sodenkampf. 
Stichting Stadsherstel Hoorn kocht het 
pand in 1 9 8 9 van de toenmalige 
bewoonster voor € 19. 5 13, -. Het was 
de tweede keer dat de stichting sinds de 
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aankoop van de panden aan het 
Kerkplein zich op de vrije huizenmarkt 
begaf en als projectontwikkelaar optrad. 
Omdat de woning door vererving 
lange tijd in dezelfde familie was 
gebleven, was er gelukkig nog weinig 
aan de woning verbouwd. Zo had deze 
op het moment van aankoop nog een 
1 9de-eeuws interieur. Op de begane 
grond was het huis ingedeeld met een 
voor-, tussen- en achterkamer. Een 
alkoof, een kast en de bedstede waren 
nog in het tussenvertrek aanwezig. 
Tussendeuren verbonden de vertrekken 
onderling. Zoals gebruikelijk bevond de 
keuken zich in de tegen de achtergevel 
geplaatste aanbouw. Hier bevindt zich 
ook het plaatsje met een heuse water-
put. Stadsherstel liet de achterkamer tij-
dens de renovatie verbreden en de keu-
ken verplaatsen naar de tussenkamer. In 
de voormalige keuken is een berging 
met ruimte voor een wasmachine gere-
aliseerd. De oude waterput heeft men 
opnieuw opgemetseld en kan zelfs 
weer worden gebruikt. Het casco 
van de woning liet de stichting zorg-
vuldig restaureren. Zo werden het 
zadeldak met gesmoorde oud-Hollandse 
pannen, de oude vensters met seg-
mentbogen en het metselwerk van de 
voorgevel hersteld. De charmante 
19de-eeuwse woning werd in 1990 
verkocht. De vertegenwoordigers van 
de stichting vinden het jammer dat de 

Links: De woning was in 
1974 nagenoeg ongewijzigd. 

Rechts: Sierlijke smeedijzeren 
muurankers. 



Links: Achterstraat 13 en 
15. In no. 15 was op het 
laatst nog een drugscafé. 

Rechts: Achterstraat 13 na 
de restauratie. 

nieuwe bewoners direct na de aankoop 
veranderingen hebben doorgevoerd die 
de zorgvuldige oplossingen van Stads-
herstel teniet deden. Ook de twee nieuwe 
dakkapellen vindt men te fors en een 
aantasting van het historische karakter. 

ACHTERSTRAAT 1 3 EN 1 5 
bouwperiode 13 1904, 

in opdracht van ]. Mes 
type middenstandwoning 
bouwperiode 15 vermoedelijk tweede 

helft 1 9de eeuw 
type 
aankoop 13 
aankoop 15 
uitvoering 
architect 
aannemer 
investering 

arbeiderswoning 
1990 
1991 
1991-1992 
G. Hartog, Benningbroek
K. Louter, Hoorn
€ 135.302,-

De percelen Achterstraat nummer 13, 
15 en 17 vormden in 1823 nog één 
geheel en hoorden bij Nieuwland 16. 
De indruk bestaat dat de bebouwing 
aan de Achterstraat grotendeels uit 
l 6de- en 17 de-eeuwse pakhuizen bestond
ten behoeve van de opslag van de win -
kelgoederen van de middenstanders op
het Nieuwland. De producten werden
daar per schuit over het water aange-
voerd. In de loop van de l 9de- en
20ste eeuw maakten de pakhuizen
aan de Achterstraat plaats voor zelf-
standige woonhuizen. Vermoedelijk

ontleent de straat zijn naam nog aan 
zijn situering ten opzichte van het 
Nieuwland. De straat ligt immers ach-
ter het Nieuwland. 
Nagenoeg gelijk met het belendende 
pand op nummer 15 kocht Stadsherstel 
Hoorn de woning op nummer 1 3 voor 
€ 2 8. 3 6 1 , - van een particulier. Het 
herstel van beide huizen geschiedde 
tegelijkertijd. De stichting wilde met de 
aankoop van beide panden een halt 
toeroepen aan de verloedering van de 
straat. Het achterstallige onderhoud en 
de welig tierende drugshandel hadden 
een weinig opbeurende uitstraling op 
de omgeving en zouden alleen maar 
van kwaad tot erger leiden. Het woon-
huis op nummer 13 kwam in 1904 in 
opdracht van de bouwheer ]. Mes tot 
stand nadat een hier gelegen pakhuis 
was gesloopt. Het huis heeft één bouw-
laag en is gedekt met een mansardedak, 
aan de voorzijde ingesloten door een 
geknikte tuitgevel. De voorgevel valt 
onmiddellijk op door het afwisselende 
metselwerk. Zo vormen de in grijze 
bakstenen uitgevoerde speklagen en 
sluitstenen in de segmentbogen een 
boeiend contrast met de donkere bak-
stenen van de gevel. Ook is er kleurig 
siermetselwerk toegepast in de boog-
velden van de vensters. De geveltop met 
tuit is gevat in een uitkragende gevel-
lijst. Jammer genoeg werd het metsel-
werk in het verleden door zandstralen 
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Links: Het huis staat er op 
wasdag weer spie en span 
bij. 

Rechts: Stadsherstel wilde 
verdere achteruitgang van 
Achterstraat keren. 

onder te hoge druk beschadigd. De ste-
nen zijn daardoor kwetsbaarder voor 
vorstschade. De voordeur is toegerust 
met een bijzonder fraaie gietijzeren 
paneelvulling. In de 1 9de- en de eerste 
helft van de 2 0ste eeuw kon men dit 
soort sierlijke panelen uit rijk geïllus-
treerde modellencatalogi van de toen-
malige ijzergieterijen bestellen. Vijftig 
jaar geleden was het op nummer 13 
overigens niet zo plezierig wonen. De 
steeg aan de zuidzijde werd gebruikt 
als een opslagplaats voor beenderen, 
darmen en ander slachtafval, afkomstig 
uit de vleeswarenfabriek op nummer 1 9. 
Stadsherstel liet het casco van het huis, 
het houtwerk en het met Hollandse 
pannen gedekte zadeldak, herstellen. 
Het interieur is gemoderniseerd. 
Aanvankelijk was de stichting voor-
nemens het pand te verhuren, wegens 
eerder gemaakte afspraken met de 
gemeente in verband met het woon-
huis op nummer 1 5, maar in 19 9 3 
ging men toch tot verkoop over. 
Gelijk met nummer 13 heeft Stads-
herstel dus ook het linker woonhuis 
van de dubbele arbeiderswoning op 
nummer 1 5 aangepakt. Tot op het 
moment van aankoop was in dit pand 
een drugscafé gevestigd. Stadsherstel 
kocht het van de gemeente voor het 
zeer schappelijke bedrag v a n €  4581,-. 
Om voor subsidie in aanmerking te 
komen gold als voorwaarde dat het 
huis niet als koopwoning maar als 

huurwoning zou worden opgeleverd. 
Tot dan toe was het bij de stichting 
ongebruikelijk woningen te verhuren. 
Dat gaf te veel administratieve zorg, 
terwijl het tot dan toe niet realiseerbaar 
was om voor de regelmatig terugkeren-
de onderhoudswerkzaamheden kapitaal 
vast te houden. De eis van de gemeen-
te leidde tot een discussie in het stich-
tingsbestuur. Tenslotte riep men de 
Stichting Beheer Stadsherstel in het 
leven om in de toekomst ook meerdere 
huurwoningen te kunnen beheren. 
Deze stichting had overigens hetzelfde 
bestuur als Stichting Stadsherstel Hoorn. 
In 1996 ging men toch tot de verkoop 
van het huis op nummer 13 over. 

De dubbele arbeiderswoning op num-
mer 1 5 en 1 7 vermoedelijk in de twee-
de helft van de l 9de eeuw gebouwd, 
bestaat uit één bouwlaag en is gedekt 
met een langgerekte kap met drie dak-
schilden. Aan de rechterzijde ontbreekt 
het dakschild maar sluit het aan op het 
belendende pand. De dubbele woning 
was al vroeg verwaarloosd en reeds in 
19 54 onbewoonbaar verklaard. Sinds-
dien ging het van kwaad tot erger. De 
stichting liet de voorgevel en de kap in 
oude staat herstellen. Inwendig viel er 
weinig meer te restaureren. Alles 
was verrot en vervallen. De nieuwe, 
indeling die de stichting liet aan-
brengen voldoet aan de eigentijdse 
woonwensen. 
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Links: Fraai beeld van 
daken met schoorstenen 
van "het rooie dorp". 
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 i   :  :}  f. hte.
Uit: De Hoornsche Courant 
van 1 7 november 1905.
Bericht over de oprichtings-
vergadering van de 
vereniging "Arbeidersbelang". 

Kastelein "Ouwe Hendrik" 
omstreeks 191 0. De weg 
van de kroeg leidt naar het 
krot. 

De wet van het krot wijst naar de kroeg en omgekeerd. 
De verkrotting van woningen en werkloosheid leidden in de meeste steden in de 19de eeuw tot 
een nijpend woningtekort en erbarmelijke woonomstandigheden. Grote gezinnen leefden onder 
onhygiënische omstandigheden in kleine een- of tweekamerwoninkjes waarin nauwelijks licht 
en lucht toetraden. Van lieverlee raakten velen aan de drank. Goede huisvesting was in de 19de 
eeuw nog afuankelijk van de inzet en financiële steun van enkele particulieren. Dit waren 
meestal industriëlen en notabelen van de stad die begaan waren met het lot van deze bewoners, 
maar evenzeer bezorgd over het uitbreken van besmettelijke ziekten zoals cholera en tyfus die 
dan ook naar andere buurten konden overslaan. Daardoor ontstond de filantropische woning-
bouw. Men was ervan overtuigd dat een gezond en huiselijk gezinsleven ook voor de lagere 
sociale klasse te realiseren was. Voor fabrieksdirecteuren was dat wel zo'n prettige bijkomstig-
heid: een gezonde arbeider produceerde immers beter. Filantropische volkswoningbouw lag ook 
ten grondslag aan pedagogische en sociaal-utopische motieven. Door de wijze van huisvesten 
trachtte men de levenswijze van de bewoner te beïnvloeden en tenslotte ook de gehele samen-
leving. De woning is immers een cel waaruit de maatschappij is opgebouwd en hoe meer goede 
ce11en, des te beter de maatschappij zou worden, dacht men. De pedagogische ideeën leidden 
onder meer tot het scheiden van a11erlei woonfuncties in huis. In plaats van bij elkaar te slapen 
in bedompte bedsteden in de woonkamer sliep men voortaan in gescheiden slaapkamers. Eten 
deed men in het vervolg ook niet meer in de keuken maar aan een eettafel in de woonkamer. 
Pas in 1902 werd de Woningwet (1901) van kracht. Vanaf dat moment werd volkshuisvesting 
een zorg van de Staat. De Woningwet maakte het gemeentes onder meer mogelijk verenigingen 
te ondersteunen die de verbetering van volkshuisvesting ten doel hadden door geldleningen uit 
de rijkskas tegen een lage rentevoet beschikbaar te ste11en. Zo fungeerde de gemeente als inter-
mediair tussen de woningbouwverenigingen en de Staat. Ook kon de gemeente ten behoeve van 
nieuwe volkswoningen, gronden en gebouwen in eigendom, erfpacht of opstal 
overgedragen.'t Rooie Dorp is het eerste directe resultaat in Hoorn van de Woningwet en werd 
gebouwd door de voor dit doel opgerichte Woningbouwvereniging Arbeidersbelang. Initiatief 
daartoe werd op 14 november 1905 genomen door het bestuur van de Vereniging tegen 
Drankmisbruik, bestaande uit een aantal notabelen van Hoorn, zoals een fabrikant, 
een notaris, een advocaat. Plaats van handeling: café de Witte Engel. 
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' T  ROOIE DORP, VENENLAAN 2 5 - 8 7
IJKSMONUMENT 

bouwperiode 1 9 0 9 e n  1 9 1 1 
type arbeiderswoningen 

ontworpen door M.J.E. 
Lippits 

aankoop 1 9 9 1 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1992 
L. Trigallez, Hoorn
West-Friesland,
Westwoud
€ 1 .588.231,-

"Als je op zondag vroeg langs de hofjes van deVenenlaan 
loopt terwijl de meeste mensen zich nog eens omdraai-
en in hun bed, als de zon haar eerste zwal<l1:e stralen over 
de dal,en probeert te tillen, dan overspoelt je het gevoel 
van intense rust. Je slentert de hofjes in, zonder haast. 
De huisjes staan daar trots, statig bijna, de dingen af te 
wachten die deze dag gaan komen. De markante 
schoorstenen, die in deze tijd van centrale verwarming 
geen onaangename rook meer af gegeven, reiken fier 
naar de hemel. Gelijk de arm met gebalde vuist van een 
overwinnaar. Het prachtig geschilderde houtwerk, de 
solitaire dal<lrnpellen, de vensters met hun ruitjes, de 
ouderwetse huisnummerborden, de tuintjes ... , alles 
ademt de sfeer van weleer. Rondkuierend in de hofjes 
merk je pas goed in wat een opgejaagde wereld we leven. 
Hier heeft de tijd stil gestaan." 

Henk de Hoog, oud-secretaris Huurdersvereniging 
't Rooie dorp, opgetekend in WF. Jeeninga, 't Rooie 
dorp, De geschiedenis van 3 2 arbeiderswoningen 
aan deVenenlaan te hoorn, Hoorn 1993. 

Aanbesteding. 
Het Bestuur der WoningHreenigiq 

1ARBEIDERSBELANG" Ie Hoorn, ia 
,oomemrna op W o e n 1 d a g  deo t 8 e a  
J u n i  1909,  des namiddags te 12 aar, 
1n ,De Wille Engel'', p u b l i e k  a a n
t e  b e s t e d e n  s 

het bouwen vanacbtien 
 rbeiderswoningen met 
daaraan verwante werk-
zaamheden op een terrein 
aan de Veeneolaan te 
Hoorn. 

Aanwijzing in loco op Maandag U 
Jom a.a., des ,oormiddag1 Ie half tien. 

Bestek en tee.i:eningen 1ijn n n  hede11 
al le�en be��ling n n  / 2:liO per atel te 
,erkrIJgen blJ den Secretar11 der Vereeni• 
ging, Krnisatrut 17, terwijl inlichtingen 
worden -rerstrekt door den architect }4, 
J, E. LIPPITS, Alex, Boeraa\ru\ 2 te 
Amsterdam. 

Het Btslaor voornoemd, 
Dr. K. H. M, VAN DER ZANDE, 

Voorsitter. 

- � r .
A. A. HUIZENGA., Secret•ri,, 
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Van groot belang voor het behoud van 't 
Rooie Dorp is de oprichting van de huur-
dersvereniging op 25 november 1988 
geweest. Zonder deze vereniging zouden 
de bewoners geen vuist hebben kunnen 
maken en waren zij voor de sloopplan-
nen van de toenmalige Woningbouw-
verening Hoorn gezwicht. Nieuwbouw 
was voor de woningbouwvereniging veel 
goedkoper dan restauratie en renovatie. 
Al sinds de renovatie in 19 6 2 deed men 
nauwelijks meer iets aan de woningen 
omdat ze te oud waren en daardoor te 
kostbaar in onderhoud. Door het uitblij-
ven van regelmatig onderhoud geraakten 
de woningen steeds verder in verval, des-
ondanks bleven de huren maar stijgen. 
Aanleiding voor de oprichting van de 
huurdersvereniging van 't Rooie Dorp 
was de br ie f  van de Woningbouw-
vereniging Hoorn op 11 november 1988 
waarin de huurders werd medegedeeld 
dat men niets meer aan de woningen kon 
doen omdat de bouwkundige staat niet 
positief was. De woningbouwvereniging 
was dus van plan de huizen te slopen. 
De vereniging kreeg van verschillende 
kanten steun, zoals van de afdeling 
monumentenzorg van de gemeente en 
van Stichting Stadsherstel Hoorn. Beide 
instanties waren tegen sloop vanwege de 
cultuurhistorische waarde van het com-
plex. Op aandringen van de Huurders-
vereniging van 't Rooie Dorp zegde het 
gemeentebestuur toe voorlopig geen 
sloopvergunning a f  te geven. Onder-
tussen zocht Stichting Stadsherstel Hoorn 
naar financiële middelen o m  het dorp te 
kunnen behouden. Na lange tijd in onze-
kerheid te hebben geleefd over de toe-
komst van het dorp, kwam voor de 
bewoners op de avond van 13 juni 1991 
de verlossing. De tegenstand was voor 
Woningbouwvereniging Hoorn te groot 

---
Architect Lippits besteedde 
veel aandacht aan details. 
Elk huis een tegeltc1bleau 

met een andere bloem. 



Architect L. Trigallez 
met een bewoonster 
Lenie Bijhouwer bij de 
onthulling van de 
zonnewijzer. Op de 
achtergrond Lodewijk 
Vermeer. 

Voorzitster van Stadsherstel 
mevrouw R. Bax-van 
Altena. Naast haar een 
geschilderd portret van 
architect M.  Lippits. 

gebleken. Voor de bewoners was het een 
gebeurtenis om nooit te vergeten. Men 
was die avond óp van de zenuwen. Bij de 
bijeenkomst waren ook aanwezig: de 
heren Van de Meer, Bonnema en Schakel 
van de Woningbouwvereniging Hoorn 
en de wethouder Sijm en de heer 
Boezaard namens de gemeente. Daarnaast 
waren ook de heer De Munck van de 
Woonbond en de bestuursleden van 
Stadsherstel Hoorn, mevrouw Bax-van 
Altena en de heer Van der Heijden aan-
wezig. De vermoeide directie van de 
Woningbouwvereniging maakte nog 
eens haar standpunt duidelijk: sloop en 
nieuwbouw. Toen overhandigde de secre-
taris van de huurdersvereniging, de heer 
De Hoog, de tweeëntwintig onderteken-
de machtigingen van de bewoners die 
tegen sloop waren en voegde er aan toe 
dat hij verwachtte dat de Woningbouw-
vereniging haar toezegging om zich bij 
de uitspraak van de bewoners neer te leg-
gen gestand zou doen. Daarop sprak de 

voorzitter van de Woningbouwvere-
niging Van de Meer verzuchtend de 
onvergetelijke woorden: "Oké, dan weten 
wij waar wij moeten gaan staan." Hierna 
barstte er een gejuich los. Men viel 
elkaar in de armen, sommigen lieten hun 
tranen de vrije loop. De strijd was 
gestreden. Stichting Stadsherstel Hoorn 
kocht 't Rooie Dorp voor het bedrag van 
ca. € 5 9 0 0  en kon aan haar taak begin-
nen. 't Rooie Dorp bestaat uit 28 - aan-
vankelijk 3 2 - eenvoudige arbeiderswo-
ningen en is ontworpen door de in 
Hoorn geboren architect M.].E. Lippits. 
Het complex werd in 1909 en 1911 
gebouwd door de Woningbouw-
vereniging Arbeidersbelang, later over-
gegaan in Woningbouwvereniging 
Hoorn. In 1907 kocht de Woningbouw-
vereniging Arbeidersbelang een ter plaat-
se gelegen tuin van een Amsterdamse 
koopman met de bedoeling hier volks-
huisvesting te realiseren. Hoewel de 
architectuur voor die tijd modern en 
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Vooraanzicht van de eerste woningwetwoningen in Hoorn. 
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De huizen woren 
ernstig verwaarloosd. 
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toonaangevend was, herinnert de opzet 
van het dorp nog aan die van de traditio-
nele hofjes: een vroege vorm van sociale 
woningbouw in Nederland. Ook hier 
stonden de woningen rondom een hof 
gegroepeerd. In 't Rooie Dorp zijn de 
woningen in een U-vorm rondom twee 
rechthoekige hoven geplaatst. In tradi-
tionele hofjes werd het binnenterrein 
ingericht met bleekveldjes en moes-
tuinen. Hier had men een waterpomp 
geplaatst: een stadswaterleiding bestond 
toen nog niet. Om over voldoende water 
te kunnen beschikken had men ook 
regenbakken tegen de achtergevels 
geplaatst. Door de toepassing van ver-
schillende dakvormen en dakkapellen en 
het ritmisch geleden van de gevels, wist 
architect Lippits variatie en afwisseling in 
de architectuur te brengen. Afwisseling 
bereikte hij ook door toepassing van drie 
woningtypen: 
- een woning met keuken, woonkamer,
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slaapkamer op de begane grond en drie 
slaapkamers op zolder. 
- een woning met keuken, woonkamer,
slaapkamer op de begane grond en één
slaapkamer op zolder. 
- een woning met keuken, woonkamer,
slaapkamer op de begane grond en twee
slaapkamers op zolder. 
Geheel naar de geest van zijn tijd
besteedde Lippits bijzonder veel aandacht
aan de materialen en de detaillering
waardoor de woningen er ook nu nog
solide uitzien. De buitenmuren zijn
opgemetseld in duurzame roodbruine
bakstenen en de daken gedekt met opval-
lende oranjerode dakpannen. 't Rooie
Dorp ontleent zijn naam aan de kleur van 
de sociale politiek onder invloed waarvan
dit complex tot stand is gekomen. De 
wandtegels met bloemmotief, de sierlijke
smeedijzeren muurankers en de hoog
opgemetselde beeldbepalende schoorste-
nen verlenen het bescheiden arbeiders-

Wonen rondom een hof is 
een oude Nederlandse 

traditie. 



Het binnenhof werd in 
199 3 groener ingericht. 

dorpje een heel eigen karakter. 
Vernieuwend voor die tijd zijn de aparte 
slaapkamers in de woningen. Lippits 
liet hier zelfs ijzeren ledikanten 
plaatsen die de bewoners van de 
Woningbouwvereniging konden huren. 
Vermoedelijk moesten zij, die voorheen 
in bedsteden en alkoven sliepen, hier 
toch wel een beetje aan wennen. 
Ingenieus was verder de schoorsteen in 
de woonkamer die, evenals die van de 
keuken, met een wasemkanaal was toege-
rust, waardoor men in de winter brand-
stof uitspaarde. 

De restauratie en renovatie van het 
complex kon Stadsherstel Hoorn uit-
voeren dankzij leningen en subsidies, 
onder meer afkomstig uit het Stads-
vernieuwingsfonds van de gemeente en 
uit de kas van de Regeling voor huur-
woningen van het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). In totaal was er 
drie en een half miljoen gulden mee 
gemoeid, inclusief de dertienduizend 
gulden die de stichting voor de acht 
garages betaalde die in de loop van de tijd 
op de plaats van vier woningen waren 
neergezet. Het project was het duurste 
dat de stichting in haar geschiedenis tot 
dan toe had uitgevoerd. Het aanzicht van 
de woningen aan de zijde van de hofjes 
liet de stichting zoveel mogelijk in oude 
staat terugbrengen. Zo zijn de fraaie 
schoorstenen, de dakkapellen, de deuren 
en vensters met roedenverdeling in oude 
glorie hersteld. Bij het vernieuwen van de 
goten en hemelwaterafvoer heeft men 
zelfs weer zink en gietijzeren onder-

stukken gebruikt. Bij de achtergevels 
moesten echter concessies worden 
gedaan. Zo zijn de vensters van de woon-
kamers verdubbeld en heeft men dakka-
pellen geplaatst. De twee houten kasten 
met toilet en kolenhok zijn echter weer 
gerestaureerd en gereconstrueerd waar 
deze waren verdwenen omdat ze een 
essentieel onderdeel van de erf-
afscheidingen vormen. Van de garages 
heeft men geen woningen meer gemaakt. 
Wel heeft men de daken ervan conform 
het oorspronkelijke model uitgevoerd. 
De indeling van de begane grond van de 
woningen is ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp nauwelijks 
gewijzigd. Wel is de keukenuitrusting 
geheel vervangen en zijn de voorzienin-
gen als gas, water en elektra, vernieuwd. 
Op de verdieping is de ruime hal soms 
benut voor een badkamer. In een aantal 
gevallen is een badkamer op de begane 
grond gerealiseerd. De twee hoven waren 
in de loop van de tijd omgebouwd tot 
parkeerplaatsen. Het herinrichtingsplan 
van het Stedenbouwkundig Bureau 
Zandvoort was erop gericht het geheel 
weer een groener aanzien te geven door 
de parkeerplaatsen, nu geringer in aantal, 
in een plantsoentje van gras en bomen in 
te bedden. De waterpompen zijn niet 
teruggebracht. In het kader van de restau-
ratie liet Stadsherstel in 1993 ook een 
boek over het dorp verschijnen, getiteld: 
't Rooie Dorp, De geschiedenis van 3 2 
arbeiderswoningen aan de Venenlaan te 
Hoorn. Auteur: Willeke Jeeninga. 
Inmiddels is het complex door de 
woningbouwvereniging - nu Intermaris 
geheten - teruggekocht! 
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Het kloosterleven van de tertiarissen 

Links: De Mariakapel na 
restauratie met kunstwerk. 
Vrouwenkloosters stonden 
dicht bij de stad. Deze was 
immers het werkterrein van 
de tertiarissen. 

Rechts: De Mariakapel voor 
de restauratie. 
Tertiarissen zorgden 
ook voor wezen. 

Zondagmiddag genoot een groot gedeelte van Hoorn' s burgerij van de schoone natuur, toen 
eensklaps door enkelen in de stad een rookkolom werd gezien, op de hoogte der Achterstraat, 
en weinige oogenblikken daarna stond de kerk der Roomsch-katholieke gemeente aldaar, wat 
het bovengedeelte betreft, opeens in volle vlam. Er was bijna geen blusschen aan. Ongeveer 
een uur later stortte de toren naar beneden, op de straat, gelukkig zonder verdere ongelukken. 
Eerst om middernacht werd men den brand in zooverre meester dat het aantal spuiten tot op 
drie kon verminderd worden. Zoo is dan nu het oude gebouw, dat in 1506 werd gesticht tot 
een kerk bij het St. Mariaklooster en dat in 15 7 3 door de Algemeene Staten van West-
Friesland tot een artilleriehuis was ingericht en later weder tot aan de Roomsch-katholieke 
gemeente ten gebruike werd gegeven, in de asch gelegd. Men ziet als overblijfselen alleen de 
kale muren. 

Uit: De Hoornsche Courant, 4 juli 18 77. 

Het bovengenoemde Mariaklooster 
werd in 1408 gesticht. In de 1 Sde 
eeuw stond in Hoorn een groot aantal 
vrouwenkloosters. De gebouwen ston-
den dicht bij elkaar. Het Mariaklooster 
stond pal naast het Catharinaklooster 
aan een voormalige uitvalsweg, de hui-
dige Korte Achterstraat, even ten oosten 
van het riviertje de Gouw. De Korte 
Achterstraat verbond het centrum van 
Hoorn met het agrarische achterland. 

Hier, net even buiten de bebouwing 
van de toen nog kleine stad, kocht Heer 
Frederic Matthijssoon op 1 mei 1408 
een huis voor de huisvesting van negen 
tertiarissen. Frederic zelf werd de eerste 
biechtvader van de congregatie. Tertia-
rissen herkende men aan hun witte 
geplooide overkleed of  aan de grijze 
mantel waaronder zij een witte of  
zwarte wambuis droegen. Voordat men 
tot de congregatie toetrad doorliep 

Het kloosterleven van de tertiarissen 1 S 9 



160 Het kloosterleven van de tertiarissen 



Links: Na restauratie door 
Stadsherstel. Het koor werd 
na 15 7 3 verhoogd ten 
behoeve van opslagruimte 
voor het nieuwe weeshuis. 

"Tante zou ons allemaal 
naar het weeshuis brengen. 
Ik was toen zes jaar." 

men een proeftijd van een jaar. De 
minimumleeftijd was vijftien jaar. 
Gaandeweg werd de orde groter en in 
1430 waren er al vijfenvijftig zusters. 
Het eenvoudige klooster groeide uit tot 
een complex met een eigen kapel en 
een begraafplaats. De wijdingsakte van 
de toen nog houten Mariakapel is 
bewaard gebleven en dateert van 19 
november 1435. Op die dag wijdde 
een priester ook de begraafplaats bij de 
kapel. Aanvankelijk was het klooster 
arm, maar dankzij het doortastende 
beleid van zuster Wendelmoet, de 
tweede moeder-overste, raakte het in 
beter doen. 
Er was een tijd dat het klooster zo 
nu en dan werd geteisterd door over-
stromingen, zoals in 1508 toen de dijk 
bij Schardam bezweek. De nonnen 
konden zich alleen nog per schuit over 
het binnenterrein voortbewegen en 
moesten van lieverlee de koeien 
met het stro uit hun eigen matrassen 

.. 
C • 

voederen omdat ook de weilanden 
onder water stonden. 

Soms is men de mening toegedaan 
dat deze vrouwen een geïsoleerd 
kloosterleven leidden en dat zij hun 
tijd hoofdzakelijk doorbrachten met 
bidden, breien en weven. Ondertussen 
zouden zij dan door particuliere schen-
kingen steeds rijker zijn geworden, 
zonder dat de stedelingen van Hoorn 
ervan profiteerden. Dat is een onjuiste 
veronderstelling. De vrouwen waren 
ten nauwste betrokken bij de zorg en 
opvang van armen, wezen, vreemdelin-
gen, zieken en stervenden: kortom bij 
de algehele welzijnszorg in Hoorn. 
Hiervoor was in die tijd op overheids-
niveau nauwelijks iets georganiseerd; 
er bestond nog niet zoiets als een 
gemeentelijke Dienst voor Welzijns- en 
Gezondsheidszorg. Desondanks was de 
behoefte aan hulp en verzorging -
onder meer tengevolge van epidemi-
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sche ziektes en het grote aantal sterf ge-
vallen - veel groter dan tegenwoordig. 
De meeste tertiarissenkloosters o f  com-
muniteiten kwamen voort uit de Derde 
Orde van Franciscus. Dit was een gods-
dienstige vereniging van personen die 
onder de leiding en volgens de geest 
van de orde naar christelijke volmaakt-
heid streefden, hetzij als leken in de 
wereld, hetzij - zoals hier - in een 
kloostergemeenschap. Echter niet op 
geïsoleerde wijze, maar juist aan het 
leven in de wereld aangepast. De wedu-
wen of  maagden traden tot het klooster 
toe wanneer zij de kloostergelofte van 
gehoorzaamheid, armoede en kuisheid 
afgelegd hadden. Feitelijk zegden zij 
het huiselijke familieleven - voor zover 
er nog familieleden in leven waren -
vaarwel en gaven zij ook hun verdere 
kansen op een huwelijk en kinderen 
op. Ook deden zij afstand van al hun 
persoonlijke bezittingen. Die schonken 
zij aan de congregatie. Het klooster 
beantwoordde op zijn beurt weer aan 
de behoefte van de vrouwen om het 
geloof in gemeenschapsverband te 
beleven en het stelde hen eveneens in 
de gelegenheid hun leven in dienst te 
stellen van de zogeheten Zeven Werken 
van Barmhartigheid: het spijzigen van 
de hongerigen, het laven van de dorsti-
gen, het kleden van de naakten, het 
begraven van de doden, het herbergen 
van de vreemdelingen, het bezoeken 
van de zieken en het verlossen van de 
gevangenen. Die te verwezenlijken ver-
gde méér dan de veronderstelde han-
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digheid in breien en weven. De vrou-
wen beschikten op zijn minst over 
organisatietalent en inzicht in econo-
mische bedrijfsvoering. 
Vrouwenkloosters vindt men vaak 
dicht bij de stad. Deze was immers 
het werkterrein van de vrouwen. 
Kloosters waarin men daadwerkelijk in 
afzondering en contemplatie wilde 
leven stonden meestal ver buiten de 
stad. De aanwezigheid van kloosters, 
ook wel Heilige Geesthuizen genoemd, 
leidde ook tot economische activiteiten 
waarvan de stedelingen profiteerden, 
zoals bakkers, slagers, vollers, schaap-
scheerders en leenboeren. Deze laatste 
groep beheerde de boomgaarden, de 
landerijen en de veestapel van het 
klooster buiten de stad. Zo bestond er 
een wederzijdse afhankelijkheid waar 
zowel de kloosters als de stedelingen 
wel bij voeren. 

De vrouwelijke kloosterlingen speelden 
ook een belangrijke rol in de doden-
cultus van Hoorn. Zij weefden de 
doodskleden, stonden de stervenden 
bij, verzorgden de begrafenissen en 
droegen missen op ter nagedachtenis 
aan de overledenen. Zo hielpen zij de 
overgang van het leven naar de dood te 
verzachten en de ziel van de overlede-
ne verlichten. Angst voor het vagevuur 
en de hel heeft menig notabel schielijk 
in de buidel doen tasten. De kloosters 
ontvingen schenkingen onder meer in 
de vorm van huizen en landerijen. De 
opbrengsten daaruit werden aange-

De gerestaureerde kapel 
herbergde ook een kunst -

stichting. Kunstwerk van Ton 
Zwerver. Dit is een beeld van 
het laatste "kunstwerk" voor 

de restauratie. 



Al  sinds 18 77  waren de 
muren ernstig vervormd. 

wend om de congregatie in stand te 
houden en de Zeven Werken van 
Barmhartigheid te kunnen uitvoeren. 
Omdat de zusters de gelofte van 
armoede hadden afgelegd mochten zij 
niets als eigen bezit en voor eigen 
gewin aanwenden. Als zij dit wel 
deden, maar dan stiekem, werd dit de 
zusters zwaar aangerekend. Dit over-
kwam zuster Agatha van het 
Mariaklooster aan de Korte Achter-
straat. Zij was door de moeder-overste 
al eens aangesproken over zaken die zij 
als eigen bezit zou hebben, maar zij 
ontkende dit. Na haar overlijden vond 
men echter geld en andere dingen die 
zij heimelijk bij zich had gehouden. Als 
straf werd het stoffelijk overschot van 
Agaath op een ongewijde plaats buiten 
het kerkhof begraven. Juist omdat de 
kloosterlingen geen gewin nastreefden 

lagen de prijzen van hun kloosterpro-
ducten, zoals wollen lakens, altijd 
onder de marktprijs. Er was sprake van 
oneerlijke concurrentie, vond men. Op 
aandringen van het gildenwezen stond 
Philips van Bourgondië in 146 3 de 
vrouwenkloosters alleen nog toe linnen 
en wol voor eigen gebruik te weven. In 
149 7 verbood men de zusters nog lan-
ger land te kopen op minder dan een 
mijl afstand van de stad; er waren 
immers ook andere gegadigden. 
Bovendien wilde het stadsbestuur de 
mogelijkheid open houden de stad te 
kunnen uitbreiden. Op klooster-
terreinen was stedelijke bebouwing 
immers niet mogelijk. Drieëntwintig 
mei 15 7 3 was een noodlottige dag 
voor de kloosters. Het was dé dag van 
de Hervorming in Hoorn. Alle kloos-
ters, zo ook het Mariaklooster aan de 
Korte Achterstraat, werden opgeheven 
en alle bezittingen, zoals landerijen en 
huizen, door het stadsbestuur geconfis-
queerd. Er brak een nieuw tijdperk aan: 
het tijdperk van een geëmancipeerd 
protestants stadsbestuur gevormd door 
rijk geworden, zelfstandige kooplieden 
die hun boontjes zelf wel konden doppen. 

Na de Hervorming besloot men een 
deel van de kapel bij het nieuw te bou-
wen protestantse weeshuis aan de 
noordzijde te betrekken en het andere 
deel tot arsenaal in te richten. Het is 
overigens goed mogelijk dat hier al 
vóór de Hervorming weeskinderen 
woonden. Wezenzorg viel immers 
onder de Zeven Werken van 
Barmhartigheid, maar verdere gege-
vens hierover ontbreken vooralsnog. 
Met de restauratie door de Stichting 
Stadsherstel Hoorn is het gehele 
complex bewaard gebleven. 

DE MARIAKAPEL, 
KORTE ACHTERSTRAAT 2A 
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 1 5 0 6 
type kloosterkapel in sobere 

gotische bouwstijl 
aankoop 1 9 92 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

1993 
J. Buchner, Hoorn
Koninklijke Woudenberg,
Ameide/Medemblik
€ 692 .242 , -
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GLOBAAL OVERZICHT BOUWGESCHIEDENIS 

1408 stichting van het 
Mariaklooster 

1435 bouw van een houten 
Mariakapel 

1506 bouw van de huidige 
stenen Mariakapel 

1573 opheffing klooster 
l 573 - 1799 oostelijke deel van de 

kapel wordt bij het 
protestantse weeshuis 
getrokken. Verhoging 
van de vloer in het koor 
ten behoeve van twee 
opslagkelders. 
Westruimte van de 
kapel wordt als arsenaal 
ingericht 

1799 - 1825 westruimte kapel wordt 
bij het weeshuis getrok-
ken 

1825 - 1877 inrichting tot rooms-
katholieke kerk 

1835 entree en vloer van het 
schip worden ver-
hoogd. Nieuwe, ver-
hoogde entreepartij in 
een classicistische 
architectuurstijl. 
Voorgevel wordt 
gepleisterd en in een 
natuursteenkleur 
geschilderd 
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1877 

1888 

1967 - 1983 
1983 - 1987 

1987 - 1992 

1993 

1993 

de kerk brandt af, alleen 
de stenen buitenmuren 
blijven overeind 
inrichting tot 
gereformeerde kerk 
diverse functies 
kunststichting 
'Droparchief' en 
horeca 'de Salon' 
kunststichting 
'De Achterstraat' 
restauratie Stichting 
Stadsherstel Hoorn 
filmhuis, horeca en 
onderdak voor stichting 
'De Achterstraat' 

De kapel werd in 1963 door de 
gemeente in eigendom genomen. Na 
onder meer als trainingsruimte voor 
een boksschool te zijn gebruikt kreeg 
de stichting Droparchief het gebouw in · 
1983 van de gemeente in bruikleen. De 
bij deze stichting aangesloten beeldend 
kunstenaars woonden eerst in de ern-
stig vervallen kraakpanden aan het 
Kerkplein 28, 29, 30 en 30A. Overi-
gens heeft Stadsherstel Hoorn deze 
huisjes in 1989 ook onder handen 
genomen. De Mariakapel was aanvan-
kelijk geen geschikt onderkomen voor 
de kunstenaars. De meest elementaire 
zaken zoals gas, sanitaire voorzienin-

Zijaanzicht vóór de 
restauratie 



Stadsherstel restaureerde het 
markante metselwerk 

Rechts: Het nieuwe café met 
entresol. 

gen en verwarming, ontbraken. In 
1986 werd serieus over een eventuele 
restauratie en verbouwing nagedacht. 
Tenslotte verkocht de gemeente de 
kapel in 1992 voor een symbolisch 
bedrag aan de Stichting. Na de voltooi-
ing van de restauratie en renovatie 
behield Stichting Stadsherstel Hoorn 
het gebouw in beheer. 
De stenen Mariakapel dateert van 1506 
en is opgetrokken in een sobere laatgo-
tische architectuurstijl, onder meer te 
herkennen aan de spitsbogen en de 
driezijdige koorafsluiting. Het schip is 
zeven traveeën lang en is aan beide 
zijden ingedeeld met zeven spitsboog-
vensters. Aan de zuidzijde is door 
het schuine verloop van de Korte 
Achterstraat sprake van een halve tra-
vee. Om de twee traveeën werden de 
zijmuren van het schip aan de buiten-
zijde versterkt met een steunbeer. Door 

latere aanbouwen is een aantal hierna 
echter verdwenen. Het driezijdige koor 
is toegerust met twee steunberen. 
Oorspronkelijk was het schip gedekt 
met een hoog, met leien gedekt zadel-
dak met een spitse dakruiter. De impo-
sante, vroeg l 6de-eeuwse houten kap, 
is tijdens een fel uitslaande brand in 
18 77 verloren gegaan. Ook de op 
kraagstenen rustende houten wandstij-
len halverwege de muren van het schip 
zijn verdwenen. Men vermoedt dat de 
nonnen vanwege hun privacy vrij snel 
na de bouw een nonnengalerij lieten 
inbouwen, zodat de mis op de begane 
grond door anderen kon worden bijge-
woond. Mogelijk waren dit personen 
die door de zusters van de congregatie 
werden verzorgd, zoals weeskinderen 
en bedelaars. Na de brand in 1877 
stonden alleen nog de buitenmuren 
van de kapel overeind. Men bracht 
hierna een nieuw, nu flauw hellend 
zadeldak aan, terwijl ijzeren trekstan-
gen de uitwijkende muren bij elkaar 
dienden te houden. Desondanks ont-
brak er enig verband en zijn er op den 
duur ernstige vervormingen in de 
muren van het schip opgetreden. Aan 
de hand van de tekening van de bouw-
sporen, gemaakt door de heer Henk 
Overbeek, kan worden vastgesteld dat 
de thans gepleisterde bakstenen voor-
gevel verticaal was geleed door een 
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doorlopende, teruggezette blindnis in 
de middenas. Deze nis werd geflan -
keerd door twee spitsboogvensters. 
Voorts was er een spitsboogvenster in 
de geveltop en een centrale spits-
boogdoorgang op het niveau van het 
maaiveld. 
Door de verschillende functies onder-
ging het gebouw in de loop der tijd 
een aantal wijzigingen. Tijdens de res-
tauratie vond men in beide zijgevels 
doorbraken van eerdere toegangen 
naar de belendende gebouwen. De ven-
sters waren deels dichtgemetseld. Door 
de aanleg van twee gewelfruimtes in 
het koor na 1 5 7 3 ten behoeve van de 
opslag van levensmiddelen van het 
nieuwe weeshuis, heeft men de vloer 
van het koor verhoogd. In 1835 ver-
hoogde men vervolgens ook de vloer 
van het schip en de entree aan de Korte 
Achterstraat. De entreepartij en de 
stoep zijn uitgevoerd in een classicisti-
sche architectuurstijl. In de l 9de eeuw 
werd tenslotte de voorgevel gepleisterd 
waardoor de geprononceerde blindnis 
verdween. De gedenksteen van de 
rooms-katholieke kerk is tijdens de 
periode van de gereformeerde kerk 
vervangen door de nu nog aanwezige 
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hardstenen plaat met de tekst: Vrede 
door het bloed des Kruises, Col. 1 :20. 
Stichting Stadsherstel Hoorn richtte 
zich op het herstel van het metselwerk 
van het casco, de ernstige uitbuiging 
van het metselwerk onder de muur-
plaat, de slechte staat van deze 
muurplaat, de vrijwel vergane vloer-
constructie, de deels dichtgemetselde 
vensteropeningen, de slechte staat van 
de goten, van de dakpannen en de 
hemelwaterafvoeren en op de verzakte 
gebroken stoep aan de Achterstraat. Het 
inbouwplan werd in nauw overleg met 
de gebruikers, namelijk het Filmhuis, 
het café-restaurant en de Stichting de 
Achterstraat, ontworpen. In dit plan 
gaat men uit van twee bruikbare vloer-
niveaus: de begane grond en de ver-
dieping. Het café heeft door de inbouw 
van een entresol nog aan vloeropper-
vlak gewonnen. In het kader van de 
restauratie en renovatie liet Stichting 
Stadsherstel Hoorn in 1993 ook een 
boek verschijnen: De Mariakapel te 
Hoorn. Kloosterkapel, kogelbewaar-
plaats, kerk en kunstcentrum. Het werd 
geschreven door Arie Boezaard en Jan 
van der Heijden en vormt deel 4 in de 
Bouwhistorische reeks Hoorn. 

Pomp voor en na de 
restauratie. 



DE WEESHUISTUIN EN DE WATERPOORT 

aanleg 
weeshuistuin 
Ontwerp 

aannemer 

uitvoering 

bouwperiode 
waterpomp 
uitvoering 
aannemer 

bouwperiode 
waterpoort 

uitvoering 
architect 

aannemer 

omstreeks de 1 Sde e e u w  
Steden bouwkundig-
bureau HZA Hoorn 
Dienst Sociale 
Werkvoorziening 
West-Friesland 
1997 

18de e e u w  
1997 
Koninklijke Woudenberg, 
Ameide/Medemblik 

mogelijk in de 
16de e e u w  
1997 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
West-Friesland, 
Westwoud 

totale investering€ 4 5. 3 7 8, -

Op een goede dag was het zover. Tante zou ons alle-
maal wegbrengen. Ik was 6 jaar, weet het nog 
goed. We waren allemaal wat stilletjes. Ik hield de 
hand van tante stevig vast. De groteren droegen een 
paar katoenen zakken met onze kleren. Het was 
niet ver lopen naar de Achterstraat. We belden aan 
de voordeur en werden opengedaan door een meisje 
in weeshuiskleding. Ze liet ons netjes in de hal. 
Daar wachten we tot "vader" verscheen. Hein 
werd meteen bij de grote jongens ingedeeld. Hij was 
15 jaar. Annetje ging door naar het ziekenzaaltje. 
Wij gedrieën naar de kinderkamer. Onze zakken 
met kleren hadden we afgegeven. Mijn eerste 
indruk was "wat mooi". Alles was zo groot en er 
was speelgoed. Vader verdween en de kindermoeder 
kwam. Geen vriendelijke ontvangst, geen gesprek-
ken meer, tante kon meteen vertrekken. Ik denk dat 
ik met verbaasde ogen heb staan kijken. Vooral de 
grote kastanjeboom midden in de tuin, waar ook 
de speelplaats bleek te zijn, bekeek ik met respect. 
Om 7 uur bedtijd voor de kleintjes. Eerst nog een 
bord karnemelkse gortpap met stroop, dat vond ik 
Jekker en dat is altijd zo gebleven. Ik leerde nu 
meteen de ceremonie van het naar bed gaan. Eerst 
naar de plee buiten. Achter in de hoek van de pik-
donkere tuin. Later zou ik meer dan eens struike-
len over de stoepen van de betegelde speelplaats, in 
de haast mijn spookbeelden voor te blijven. Flink 
handen wassen onder de pomp, ook buiten. Onder 
een afdakje hing een rij handdoeken, daar kon 
worden afgedroogd. De kamers van vader en moe-

der hadden ieder een raam aan de tuinkant. Terug 
van het wassen liep onze weg langs die ramen. We 
riepen dan "wel te rusten moeder" bij het ene 
raam en "wel te rusten vader" bij het andere. 
Uit: Alie van der Woude, Hoorns meisje over haar 
leven in de Achterstraat, in: Oud Hoorn, jrg. 12, 
nr. 2, Hoorn 1990. 

Door de wijze waarop de bebouwing in 
het verleden aan de Korte Achterstraat, 
langs de Turfhaven en aan de Muntstraat 
werd gesitueerd is een besloten binnen-
terrein ontstaan. Het gedeelte rondom 
de hierop gelegen Mariakapel was  
aanvankelijk een gewijde nonnen-
begraafplaats. Het overige gedeelte van 
het binnenhof gebruikten de klooster-
lingen onder meer voor het verbouwen 
van kruiden en groenten en voor het 
drogen van de was. Hiervoor hadden zij 
speciale bleekveldjes. Aan de zuidzijde 
van de kapel ziet men nog de funde-
ringsresten van delen van het voormalige 
Catharina-klooster die tijdens de archeo-
logische opgraving in 1993 zijn bloot-
gelegd en geconserveerd. 

Ook gedurende de periode van het 
protestantse weeshuis vanaf  15 7 4 ,  
gebruikte men het binnengebied voor 
het kweken van gewassen en het bleken 
van de was. Direct aan de achtergevel 
van het grote nog bestaande weeshuis 
ten noorden van de kapel, ligt de voor-
malige speelplaats van de weeskinderen. 
Het is bestraat met pittoreske I]ssel-
klinkertjes. Wie goed zoekt vindt ook 
nog restanten van de ijzeren ketting 
waarmee de speelruimte van de tuin 
werd afgesloten. De huizen aan de zijde 
van de Turfhaven vormden de onder-
komens van het personeel van het kin-
dertehuis, zoals de binnenvader en de 
binnenmoeder. De grote 18de-eeuwse, 
hardstenen waterpomp waar de kinde-
ren 's avonds na op het toilet in de ach-
tertuin te zijn geweest hun handen was-
ten, staat er nog steeds. Het water dat 
men oppompte was het regenwater dat 
via de daken en een stelsel van afvoer-
goten en leidingen naar het onder-
grondse waterreservoir bij de pomp 
geleid werd. Al tijdens de restauratie van 
de Mariakapel in 1 9 9 3 heeft men de 
tuin van het voormalige weeshuis 
samengevoegd met het schoolplein van 
de Ireneschool aan de Muntstraat. 

Het kloosterleven van de tertiarissen 16 7 
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Boven: Herinrichtingsplan 
voor de weeshuistuin 

Links en rechts: De tuin 
voor de herinrichting 



Daardoor ontstond een groter binnen-
gebied. De Stichting De Achterstraat 
werd in de gelegenheid gesteld hier 
kunstzinnige activiteiten te ontwikke-
len, maar het beheer van de binnentuin 
is gaandeweg verwaarloosd. De tuin 
verwilderde en de waterpomp raakte 
beschadigd en begroeid met klimop. 
Stichting Stadsherstel Hoorn had al snel 
het oog op de weeshuistuin laten val-
len, maar besloot met de herinrichting 

en de restauratie te wachten tot het 
nieuwbouwproject Weeshuis tuin 7, 8 
en 9 zou zijn uitgevoerd. Dit geschied-
de in 199 7. De inrichting en de 
herstelwerkzaamheden aan de muurtjes 
van de verhoogde binnentuin zijn uit-
gevoerd door de Dienst Sociale Werk-
voorziening West-Friesland. De oude 
bomen, zoals de kastanjebomen waar-
onder menig weeskind kastanjes zocht, 
zijn er nog en bepalen nog steeds het 
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Waterpoort. De binnentuin 
is tegenwoordig openbaar 

toegankelijk. 

Een oud smeedijzeren hek 
kreeg hier een nieuwe 

bestemming. 



Vóór het slapen wasten de 
weeskinderen hun handen 
bij de pomp. 

aanzicht van de tuin. Op voorstel van 
het gemeentebestuur is de binnentuin 
overdag openbaar toegankelijk omdat 
bij de herinrichting ook gemeen-
schapsgelden ter beschikking zijn 
gesteld. De hardstenen pomp werd in 
1997 in opdracht van Stadsherstel door 
Koninklijke Woudenberg gerestau-
reerd. 

DE WATERPOORT 

De Waterpoort aan de zijde van de 
Turfhaven liet Stadsherstel Hoorn 
restaureren. Overigens was al in 1455 
sprake van een waterpoort. In dat jaar 
ontving het Mariaconvent toestem-
ming om een waterpoort in de hier 
gelegen stadsmuur te maken. Het is 
vooralsnog onbekend wat dit voor een 
soort poort was. Volgens de restauratie-
architect prof. dr. ir. C. Temminck-Groll 
was het in middeleeuwse kloosters uit 
hygiënisch oogpunt voorschrift om 
een riolering aan te leggen zodat 
keukenafval en fecaliën via dit netwerk 

van stenen goten en gemetselde onder-
aardse gewelven naar een nabijgelegen 
riviertje o f  kanaaltje konden worden 
af gevoerd. Dat is een van de redenen 
waarom veel kloosters bij een water 
staan. Zo werd de keuken van het 
voormalige Benedictijnerklooster in 
Haarlem zelfs bovenop een stromend 
veennv1ertje gebouwd. Mogelijk 
beschikte ook het Mariaklooster over 
een riolering en zorgde de waterpoort 
voor de lozing van het afval in de 
Turfhaven. Het is niet waarschijnlijk dat 
de waterpoort toen ook al voor perso-
nen toegankelijk was. Dat zou de 
verdedigingsfunctie van de stadsmuur 
aanzienlijk hebben verzwakt, terwijl 
het stadsbestuur dan ook geen toezicht 
meer op het in- en uitgaande verkeer 
zou hebben gehad. Toegang tot de stad 
had men alleen via de daarvoor 
bestemde stadspoorten. Die fungeer-
den tegelijkertijd als douaneposten en 
tolpoorten. De stadsmuur aan de 
Turfhaven verloor zijn verdedigings-
functie pas na de aanleg van de tweede 
stadsmuur ter hoogte van het Jeudje 
omstreeks 1508. De huidige, voor per-
sonen toegankelijke waterpoort vindt 
zijn oorsprong dan wellicht in de 1 6de 
eeuw. 

De poort is afsluitbaar met hoge 
dubbele deuren aan de zijde van de 
Turfhaven en met een sierlijk gesmeede 
hek aan de tuinzijde. De gemetselde 
poort liet de stichting in 1997 
restaureren. Er werd een oud, van 
elders afkomstig, hek in geplaatst. Men 
heeft toen ook de sluitsteen met de 
afbeelding van het weesmeisje aan de 
waterpomp laten aanbrengen. Ter gele-
genheid van haar 25-jarig bestaan, 
schonk Stichting Stadsherstel Hoorn de 
gerestaureerde poort aan de Gemeente 
Hoorn. 

WEESHUISTUIN 7 ,  8 EN 9 
NIEUWBOUW 

bouwperiode 
type 

architect 

aannemer 

investering 

1996-1997 
twee woonappartemen -
ten en een kantoor 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
West-Friesland, 
Westwoud 
€ 310.074,-
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Vóór de realisering van deze nieuw-
bouw lag het terrein hier braak. Ooit 
stond ook hier bebouwing van het 
Mariaklooster en het latere protestantse 
weeshuis. Al in 1993, toen de restaura-
tie en renovatie van de kapel van het 
klooster in volle gang was, smeedde 
Stichting Stadsherstel Hoorn plannen 
om op deze plaats nieuwbouw te 
realiseren. In 199 6 kocht de stichting 
de grond van de gemeente voor 
€ 0,46. Deze had het terrein sinds 
1 9 8 9 in eigendom. Belangrijke uitgangs-
punten van de nieuwbouw vormden 
het verloop van de voormalige rooilijn, 
het besloten karakter van de gevel langs 
de Turfhaven en de bouwhoogte en het 
architectonisch karakter van de be-
staande bebouwing ten westen van de 
Waterpoort. Het nieuwe pand is 
daarom gedekt met een zadeldak terwijl 
de voorgevel de bestaande rooilijn volgt. 
De achtergevel heeft door de toepassing 
van grote glazen raampartijen een open 
structuur. Het vooruitgeschoven mid-
dendeel van het gebouw vormt een 
handreiking naar de binnentuin. 

Er zijn twee wooneenheden in het 
complex ondergebracht die aan parti-
culieren zijn verkochten. Tevens is er een 
kleine kantoorruimte. Dit is bij de 
Stichting Stadsherstel Hoorn in gebruik 
als vergader- en kantoorruimte. Naar 
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aanleiding van dit stadsvernieuwings-
project heeft dit gedeelte van de 
Turfl1aven een andere naam gekregen: 
Weeshuis tuin. 

Rechts en links: 
Weeshuistuin 7, 8, en 9. 

Stadsherstel liet de architec-
tuur afstemmen op de histo-

rische bebouwing: gesloten 
aan de straatzijde en open 

aan de tuinzijde. 

Detail van Weeshuistuin 
7,8 en 9 aan de tuinzijde. 
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Baks teen en tras in de Trommelstraat 

Links: De oude gesloopte 
woning stond model 
voor deze nieuwbouw 
woning. 

Onder: Bakstenen moeten in 
verband worden gemetseld. 

Kruisverband 

De huizen in de Trommelstraat tonen een breed scala aan baksteensoorten en metselverbanden. 
Ze weerspiegelen de ontwikkeling van de baksteenproductie en metseltechnieken tussen de 
17 de- en 21 ste eeuw. Omstreeks de 13de eeuw werd klei al tot steen gebakken met het doel 
ermee te bouwen. Men wilde daarmee een alternatief bieden voor de dure en moeilijk te 
verkrijgen tufstenen. Deze natuursteen paste men voornamelijk voor grote openbare gebouwen 
toe zoals stadspoorten, kerken en bestuursgebouwen en had onder meer een verdedigings-
functie. Het formaat van de vroegste baksteen, de kloostermop, komt overeen met de toen gebrui-
kelijke afmeting van tufsteen, zo'n 35 cm bij 17 cm bij 8,5 cm. Wie dit soort kloosterstenen 
aantreft, zoals bij West-Friese kerkjes, kan er van verzekerd zijn met 13de- of vroeg l 4de-
eeuwse architectuur van doen te hebben. In de loop van de tijd maakte men de bakstenen 
kleiner. Daardoor konden ze sneller worden gebakken waardoor men kon voldoen aan de 
steeds groeiende vraag ernaar. Deze vraag werd vanaf de 16de eeuw in gang gezet door de 
afgekondigde keuren en verboden op brandgevaarlijke bouwmaterialen in de stad, zoals hout 
en riet. AI verscheidene steden, zoals Hoorn en Amsterdam, waren geteisterd door stadsbranden. 
In tegenstelling tot onze moderne tijd, waarin fabrieken alle mogelijke baksteensoorten 
produceren, was baksteenproductie voorheen een streekgebonden aangelegenheid. De kleur 
en het formaat varieerde per riviergebied en werd bepaald door de kleisoort en de lokale 
bereidingswijze. Baksteenfabrieken stonden onder meer aan de oevers van de Oude Rijn, de 
Utrechtse Vecht, de Hollandse IJssel, de Waal en de Maas. Men sprak wel van rode Leidse 
stenen, gele IJsselklinkers en van Waal- en Vechtformaat. In vele hofjes, zoals in het Claes 
Stapelhofje, vindt men nog de favoriete gele IJsselsteentjes. 
Het formaat van de streekgebonden baksteensoorten varieerde ook, zoals bijvoorbeeld: 
Waalrood 21,8 x 10,7 x 5,6 cm 
Rijnsteen 
IJsselsteen 

20,0 x 9,8 x 4,5 cm 
15,8 x 7,5 x 4,5 cm 

112 steensverband Kruisverband 
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Links: Onregelmatige bak-
stenen gebruikte men liever 
niet voor de voorgevel. 

De herdenkingssteen in 
Trommelstraat 9 

Metselverbanden. 
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Bakstenen werden in het verleden 
gekeurd. De beste stenen - de zogehe-
ten keurbakstenen - gebruikte men 
voor de voorgevel van een gebouw. 
Deze was immers het visitekaartje van 
een huis. De stenen werden zorgvuldig 
op grootte, kleur en hardheid geselec-
teerd. Bakstenen die onregelmatig van 
vorm en kleur waren en minder hard 
gebakken, waren van mindere kwali-
teit. Deze gebruikte men voor de uit 
het zicht gelegen delen, zoals de zijmu-
ren. De zacht gebakken stenen waren 
niet tegen regen en wind bestand en 
werden gebruikt voor de binnen-
muren. Men noemt ze daarom ook wel 
'binnenwerkers'. Wanneer men geen 
dure keurbakstenen tot zijn beschik-
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king had en desondanks een deftige 
voorgevel wenste, ging men meestal, 
ook vanwege vochtdoorslag, over tot 
het sausen o f  pleisteren van de voorge-
vel waarna men het fijne metselwerk in 
kleur imiteerde. De hardst gebakken en 
daardoor slijtvastere stenen, vanwege 
het heldere geluid dat ze bij het tegen 
elkaar slaan maken ook wel 'klinkers' 
genoemd, bestemde men voor de bes-
trating. 
Door de invoering van de stoommachine 
en de ontwikkeling van de strengpers 
halverwege de l 9de eeuw en door de 
verbetering van oventechnieken kon 
men de kwaliteit van de baksteen veel 
beter sturen. Dit resulteerde in de twee-
de helft van de l 9de eeuw en in de eer-
ste helft van de 20ste eeuw in een 
opmerkelijk rijke baksteenarchitectuur. 
De rood genuanceerde bakstenen in de 
voorgevel van Trommelstraat 9 zijn 
nieuw. Men noemt ze vormbakstenen, 
vernoemd naar de vormbak waarin de 
klei is gevormd. Ze zijn minder regel-
matig en maatvast dan de gladde ver-
blendstenen in de voorgevel van het 
pand op nummer 7 die met een streng-
pers zijn vervaardigd. Over het alge-
meen zijn verblendstenen het helderst 
van kleur. 

Bakstenen moeten vanwege de stevig-
heid van de muur in verband worden 
gemetseld. Essentieel daarbij is dat de 
stootvoegen niet boven elkaar staan. 
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Een deel van de 
Trommelstraat met nr 9 als 
eerste woonhuis. 

Trommelstraat 9 voor 
restauratie. 



Kleurrijke en maatvaste 
verblendstenen. 

Een vaak toegepast verband is het zoge-
heten 'staand verband': om en om een 
laag strekken waarbij de strekken pre-
cies onder elkaar liggen. De toepassing 
van baksteen in drassige bodem, zoals 
in Hoorn, vergde in het verleden spe-
ciale voorzieningen. Het grondwater 
zou anders in de muren omhoog trek-
ken met alle nadelige gevolgen van 
dien. Het onderste gedeelte van de 
gevels van de huizen is dan ook meest-
al met een 'trasraam' uitgevoerd, een 
waterkerende laag van metselwerk van 
hard gebakken stenen en sterke 'tras-
specie': een mortel van kalk en gemalen 
tufsteen. Blauwe tras leverde de beste 
hydraulische eigenschappen. Later ver-
ving men de gemalen tufsteen door 
modernere species met hydraulische 
eigenschappen. Het trasraam onder-
scheidt zich veelal duidelijk van het 
opgaande metselwerk. Het is meestal 
ook beter bestand tegen opspattend 
regenwater. 

TROMMELSTRAAT 9 

Nieuwbouw 
bouwperiode 
type 
aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 
investering 

1883 
arbeiderswoning 
1992 
1993 
architect G. Hartog, 
Benningbroek 
G. Knol, Hoorn
€ 6 1 . 6 7 1 , -

Het pand werd in 1960 aangekocht 
door de gemeente. Stichting Stads-
herstel Hoorn kocht het in 1992 voor 
€ 5.613,-.  Het is een eenvoudig 
arbeidershuisje. De bewoners waren 
onder meer een tuinmansknecht 
(1912), een tuinman (1928), een los 
arbeider en een sigarenmaker (beiden 
in 192 8). Bij de aankoop was het in 
zo'n slechte staat dat Stadsherstel 
besloot nieuwbouw te plegen zodat 
een en ander beter aan het hedendaags 
wooncomfort kon worden aangepast. 
Het oude woninkje had een opmerke-
lijk hoge bouwlaag en was gedekt met 
een laag schilddak. Aanvankelijk was 
het huisje ongeveer vijf meter diep. 
De keuken bevond zich in een recht-
hoekige aanbouw tegen de achtergevel. 
Hier was ook het gemak dat tot 19 S 1 
op het wisseltonnenstelsel was aan-
gewezen. In een latere periode breidde 
men het woonhuisje met een bouw-
volume van vier-en-een-halve meter 
naar achteren uit. De afmeting van de 
nieuwe totale lengte is uitgangspunt 
geweest voor de afmetingen van de 
huidige nieuwbouw. De nieuwe woning 
heeft een lagere zoldervloer en een 
hogere kap zodat ook de zolderver-
dieping efficiënt kan worden ingericht. 
De voorgevel is ook een meter breder 
dan zijn voorganger. De deur, de ven-
sters en de dakkapel zijn geïnspireerd op 
die van de eerdere woning. Stadsherstel 
Hoorn verkocht de woning in 1994. 
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leerling, de gezel, de meester, 
de beunhaas en de ingenieur 

Links: Gedempte Appelhaven 
28-34.Woningen voor de 
arbeider in de 19de-eeuw, 
na de restauratie door 
stadsherstel. 

De term 'beunhazerij' werd 
vooral in de bouw gangbaar. 

Op de bouwplaats zijn in de vroeger tijden altijd ambachtslieden van verschillende niveaus 
betrokken geweest. De leerling was in de leer en deed het eenvoudige werk. De gezel voerde 
geschoold werk uit. De meester had een meer omvattende functie. Hij was architect, 
aannemer, uitvoerder, maar werkte ook nog op de bouwplaats als meestermetselaar of 
meestertimmerman, afhankelijk van zijn specialisme. Ter bescherming van de beroepsgroep 
bestonden er gilden. Deze instanties hielden zich bezig met het opstellen van regels en 
exameneisen aangaande het ambacht. Ook zorgde het gilde voor bijstand en ondersteuning 
bij ziekte en overlijden van zijn leden. Alleen ambachtsmeesters konden gildelid worden, 
maar zij moesten hiervoor wel lidmaatschapsgeld aan de bos - het steunfonds - van het 
gilde leveren. De beroepen van metselaar, steenhouwer, leidekker, loodgieter en pompenmaker 
waren bij het zogeheten Sint Barbaragilde ondergebracht. Schilders, glazenmakers en beeld-
snijders zaten bij het Sint Lucasgilde en timmerlieden natuurlijk bij het Sint Jozef gilde. 
De smeden zaten weer bij het Sint Eloysgilde. De naamgeving herinnert nog aan de schuts-
patroon van het betreffende gilde die vóór de hervormingen in 15 7 3 nog nauw verweven 
was met rooms-katholieke kerkdiensten. Elk gilde vereerde zijn uitverkoren schutspatroon in 
een daaraan gewijde kapel in de kerk. De term 'gilde' is afgeleid van het germaanse woord 
'geldan' dat offer betekent en mogelijk verband houdt met de rituele handelingen in deze 
sacrale ruimte en wellicht ook met de verplichte financiële bijdrage van de leden aan het 
gilde. Ambachten konden niet zonder meer worden uitgeoefend. Men moest het poorterschap 
bezitten - mensen van buiten konden dit overigens kopen - en men moest in de leer bij een 
baas of meester zijn geweest. Overigens waren er ook beroepen die niet tot het gildenwezen 
behoorden, zoals herbergier, pruikenmaker en knopenmaker. Voorzover bekend werkten er 
geen vrouwen in de bouw. Wanneer zij met een ambachtsmeester getrouwd waren of het 
bedrijf na overlijden van hem erfden, speelden zij meestal wel een belangrijke rol in de 
bedrijfsvoering. 
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DE LEERLING 

Jongens van bemiddelde ouders verkeer-
den in een bevoorrechte positie. Zij kon-
den de baas leergeld betalen en hadden 
dan goede vooruitzichten op een verdere 
carrière in het ambacht. Weeskinderen en 
kinderen van onbemiddelde ouders had-
den dit vooruitzicht niet, maar waren 
afhankelijk van de goede wil van de baas. 
Officieel moest een baas al zijn leerlingen 
bij het gilde aanmelden. Hij mocht er 
maar een beperkt aantal aannemen om te 
grote concurrentie op de toekomstige 
arbeidsmarkt te voorkomen. Het aantal 
leerjaren verschilde per ambacht. Na de 
vereiste periode te hebben doorlopen 
ontving de leerling een 'leer brief'. Hij kon 
nu gezel worden. Financiële steun door 
de baas in geval van ziekte of overlijden 
kwam bij leerlingen vrijwel niet voor. 

OF GEZrI., DF MEESTER EN DE BEUNHAAS 

Een baas of  meester mocht ook maar 
een beperkt aantal leerlingen in bezit 
van een leerbrief aannemen. Het was 
niet gebruikelijk de gezellenproef af te 
leggen. Na een paar jaren dienst te heb-
ben gedaan werd men meestal automa-
tisch tot gezel gepromoveerd. Daarna 
kon men opgaan voor het meester-
schap. Hiertoe moest de 'proeve van 
bekwaamheid' worden afgelegd. Dit 
had echter alleen zin wanneer men 
plannen had zelf baas te worden en een 
bedrijf te beginnen. Daarvoor moest 
men weer over voldoende financiële 
middelen beschikken of  het vooruit-
zicht op overname van het bedrijf van 
de vader hebben. Vele gezellen bleven 
dan ook maar bij hun baas werken en 
hoopten dan een weduwe te huwen 
wiens overleden man een bedrijf had 
nagelaten. In dat geval behoefde de 
gezel alleen nog maar zijn diploma 
voor het meesterschap te behalen. 

Het kwam vaak voor dat gezellen zwart 
werk aannamen. De term 'beunhaas' 
stamt overigens uit het kleermakersvak. 
Beun betekent zolder. Kennelijk waren 
er veel kleermakersgezellen die op een 
verscholen zolderkamertje wat erbij 
verdienden. Beunhaas is vooral in het 
bouwbedrijf een gangbaar begrip 
geworden. Voor gezellen was bijstand 
door middel van de 'gezellenbos' gere-
geld. 

' ' .
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DE INGENIEUR 

Het gildenwezen werd in 1798 opge-
heven. Ondanks de vrije concurrentie 
die ontstond veranderde er aanvankelijk 
nog weinig, maar de opkomst van de 
industrie leidde tot een heuse aardver-
schuiving. Handwerkzaamheden wer-
den gemechaniseerd en producten 
gestandaardiseerd. Er ontstond een 
nieuwe klasse: de fabrieksarbeider. Ook 
introduceerde men nieuwe bouwpro-
ducten, zoals gietijzer, gewapend beton 
en later ook staal. Die vereisten nieuwe 
bouwtechnieken brachten uiteindelijk 
een nieuw soort ambachtsmeester 
voort: de ingenieur. 

GEDEMPTE APPELHAVEN 2 8 - 3 4

bouwperiode 
type 
aankoop 
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

1877 
arbeiderswoningen 
1994 
1994 
G. Hartog,
Benningbroek
West-Friesland,
Westwoud
€ 310.839,-
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Glazenmakers. Leerlingen 
met bemiddelde ouders 

betaalden leergeld. (Uit: 
Johannes en Casparus 

Luiken, 100 verbeeldingen 
van ambachten, 1694) 



In de l 9de eeuw ontbraken 
slaapkamers, men sliep nog 
in bedsteden ( de kruizen op 
de tekeningen). 

Begane Grond (type a) 

Tek. H.]. Zantkuijl 

De vier huizen aan de Gedempte 
Appelhaven zijn duidelijk het product 
van de mechanisatie- en standaardisa-
tie-perikelen in de tweede helft van 
de 19de eeuw. Ze zijn in serie en 
met fabrieksmatig gestandaardiseerde 
bouwmaterialen gebouwd. Het type 
woning is ontworpen voor de nieuwe 
sociale klasse van fabrieksarbeider. 
De vier huisjes zijn twee aan twee 
gegroepeerd en ondergebracht in een 
langgerekt bouwblok van één bouw-
laag onder langgerekt schilddak. Elke 
woning is toegerust met twee vensters 
met T-ramen waarboven segmentvor-
mige strekken. Het bouwblok staat op 
het aangeplempte gedeelte van de 
voormalige Appelhaven. 
De oorspronkelijke plattegrond was 
gangbaar voor de arbeiderswoningen 
in de l 9de eeuw. Achter de voordeur 
bevond zich een klein halletje dat naar 
het kleine voorkamertje aan de straat-
zijde leidde. Vermoedelijk had dit ver-
trek, net zoals het traditionele 1 7 de-
eeuwse voorhuis, een openbare func-

Begane Grond (type b) 

Dwarsdoorsnede (type b) 

tie. Zo had weduwe van J. van Dijk op 
nummer 34 in 1882 hier nog een win-
keltje in sterke drank. Tegen de zijmuur 
van de woonkamer in het achtergedeel-
te van de woning was een houten 
omtimmering met twee bedsteden en 
een kast. De keuken bevond zich in de 
aanbouw tegen de achtergevel. Op het 
plaatsje achter het huis waren een 
berghok en een gemak. De woning op 
nummer 3 0 was overigens tot 19 54 
nog steeds niet op het riool aangeslo-
ten, hoewel deze allang in de straat was 
aangelegd. Via de trap in het kleine hal-
letje aan de straatzijde werden de zol-
der met overloop en slaapkamer ont-
sloten. In de loop van de 2 0ste eeuw is 
het interieur van de woningen gewij-
zigd. Alle stoffige en bedompte bedste-
den zijn gesloopt en ook het kleine 
voorvertrek is vaak weggebroken om 
de woonkamer naar voren te kunnen 
verlengen. Ook zijn in de loop van de 
tijd twee dakkapellen op het bouwblok 
aangebracht. 

In 1991 nam Stadsherstel Hoorn het 
initiatief de woning op nummer 34 te 
verbeteren. Bij de plannen werden 
vervolgens ook de overige drie wonin-
gen betrokken. In 1994 deed zich de 
gelegenheid voor alle vier de woningen 
van de gemeente voor € 26.368,- te 
kopen. De stichting wilde dit authen-
tieke bouwblok heel graag behouden 
omdat al veel van de oorspronkelijke 
bebouwing aan de Gedempte Appel-
haven door nieuwbouw was vervangen. 
Men heeft overwogen om de woningen 
in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen, zoals die waarin het huisje op 
nummer 3 0 zich toen nog grotendeels 
bevond ( zie tekening type B), maar dat 
zou te kleine een-persoonswoningen 
opleveren. Om meer ruimte te scheppen 
bleek het zelfs noodzakelijk de achterge-
vels twee meter naar achteren te ver-
plaatsen. De oorspronkelijke achterge-
vels moesten overigens toch al worden 
afgebroken omdat ze zo'n dertig centi-
meter waren verzakt. De bewoners 
moesten daardoor blokken onder de 
beddenpoten zetten om niet uit bed te 
rollen. Ook liet de stichting aan de ach-
terzijde een grote dakkapel plaatsen. Al 
met al is er aan de achterzijde van de 
woningen veel gewijzigd. 
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Linksboven: De Appelhaven 
rond 1960. 

Linksonder: Aan de slag. 

Rechts: Wethouder van der 
Meer, voorzitter mevr. Bax 
en bewoonster Atie Haas 
(links) bij overhandiging 
van de sleutel. 

De dakdoorsnede aan de voorzijde bleef 
echter ongewijzigd. Om het waarde-
volle straatbeeld te handhaven werd in 
eerste instantie besloten de voor- en zij-
gevels en de bouwmuren te herstellen, 
ondanks de verzakking en het achter-
overhellen van de voorgevel. Dit stuitte 
echter op problemen. Het metselwerk 
van de voorgevel op nummer 3 0 moest 
vanwege de slechte conditie worden 
vernieuwd - met de oude gebikte ste-
nen - waardoor een onevenwichtig 
beeld met de overige voorgevels zou 
ontstaan. Bovendien moesten alle ven-
sters en deuren van de huisjes worden 
vervangen. Het plaatsen van nieuwe 
kozijnen zou echter problemen op-
leveren met de bestaande scheve muur-
openingen. Kortom, de gehele voorge-
vel van het bouwblok bleek toch te 
moeten worden vernieuwd. Volgens de 
architect was daarbij het hergebruik van 
de oude bakstenen geen reële optie. 
Men had de oude bakstenen dan moe-
ten afbikken waardoor een aantal onver-
mijdelijk zou zijn gesneuveld. Het 
tekort noodzaakte dan weer de aankoop 
van een partij oude stenen met hetzelf-
de Vechtformaat en de juiste kleur. Dat is 
niet gelukt. Bij alle steenfabrieken 

in Nederland die het Vechtformaat 
leveren zijn vervolgens de mogelijkhe-
den van een nieuwe steen onderzocht, 
passend bij het bestaande kruisverband, 
de lagenmaat, de strekkenmaat, de 
kleur en de textuur van de oude 
bakstenen van de huisjes. Ten behoeve 
van de samenhangende maatvoering 
tussen metselwerk, kozijnen en metsel-
verband is de gehele gevel op schaal 
1 : 2 0 uitgewerkt, op basis van de nog 
bestaande gevel. 

De oorspronkelijke segmentvormige 
bovendorpels van de kozijnen zijn door 
rechte vervangen. Dit houdt verband 
met het eerdere uitgangspunt om de 
gevel te behouden en de kozijnen te 
vernieuwen in de oude scheve muur-
openingen. Ook heeft men alle wonin-
gen aan de straatzijde voorzien van een 
dakkapel. De verdiepingsvloer is lager 
aangebracht zodat meer ruimte in de 
kap ontstond. Stichting Stadsherstel 
Hoorn verkocht de huisjes op nummer 
30 en 34 in 1994; dat op nummer 32 
werd tot 1998 verhuurd en daarna 
verkocht. Nr. 28 is inmiddels verkocht 
aan Intermaris Woondiensten. 
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Een Hollandse theeceremonie 

Links: De gerestaureerde 
Kaagwinkel Breed 3 8, 
met het woonhuis van de 
fam. Kaag, Breed 40. 

rechts:Winkelier Kaag 
verkocht java-, souchon-, 
zwarte-, uxem-, groene-, 
hysent- en peccothee. 
(Briefhoofd van de firma 
Kaag) 

Sinds de oprichting van de V.O.C. en de W.I.C. nam de theeceremonie een geweldig hoge 
vlucht. Thee was een exotisch product dat werd ingebed in de cultuur van ceremoniën en 
sociale riten van de hogere stand. Er ontstonden theekransjes van deftige dames met verstand 
van thee. Op gezette tijden nodigden zij elkaar uit. Nadat de gasten waren gearriveerd begon 
men met het proeven van de thee. Er waren kleine busjes met verschillende theesoorten op 
tafel uitgestald. Zodra het hete theewater was aangedragen begon men met het proeven van 
de verschillende theesoorten. Winkelier Kaag aan het Breed 38 had een uitgelezen collectie 
theesoorten onder meer gekweekt op de plantages in Oost-Indië, zoals java-, souchon-, 
zwarte-, uxem-, groene-, hysent- en pecco thee. Bij het proeven gebruikte men kleine 
proefpotjes en kleine kopjes. Als men zijn keuze had gemaakt - over het algemeen liet men 
zich adviseren door de gastvrouw - ging men over tot het drinken van de thee in grotere 
koppen. Het behoorde tot de gedragscode dat men tijdens het proeven blijk gaf over 'goed 
theeverstand' te beschikken. Voor het karakteriseren van de thee sprak men van dan van 
'opdrogend', 'toenypend' of 'hartsterkend'. Tot aan het einde van de 19de eeuw gebruikten 
de dames bij het theedrinken kleine trekpotjes waarin een sterk thee-extract gemaakt werd. 
Hiervan schonk men een weinig in een porseleinen kopje waarna het werd verdund met heet 
water uit de bouilloir. Suiker, eveneens een exotisch product en onder meer aflrnmstig van de 
'volksplantingen' in Suriname, werd vaak in vrij grote hoeveelheden aan de thee toegevoegd. 
Naar believen kon men deze kandijsuiker in het kopje oplossen, of onder het drinken een 
klontje ervan in de mond nemen. Winkelier Kaag had rekening gehouden met deze zoete-
kauwsters. In de magazijnen boven zijn winkel had hij zakken vol bruine en gele kandij 
en broodsuiker. Tijdens en na het theegenot at men ook andere zoetigheden, zoals Franse 
confituren, marsepein en ulevellen of gesuikerde olijfjes. Thee werd zo heet mogelijk 
gedronken waarbij men een slorpend geluid liet horen. Er werd veel thee gedronken! 
In de Theezieke juffers bijvoorbeeld krijgt een gehaaste heer te horen dat hij nog wat geduld 
zal moeten hebben omdat zijn echtgenote 'nog maar een kopje of twintig' gedronken had. 
Dit gaf aanleiding tot het ontsnappen van darmgassen maar dat vond men niet onfatsoenlijk. 
Wel vereiste de etiquette dat men eerst de woorden 'met je permissie' uitsprak om aan te 
kondigen dat men zich voor deze zogenaamde 'Haegsche theecomplimenten' van zijn zetel 
ging verheffen. Theepartijtjes hield men niet alleen thuis. Men kon ook speciaal daarvoor 
ingerichte vertrekken in koffiehuizen afhuren. 

Ontleend aan: T. R. ter Molen, Het goede leven, thee, Utrecht/ Antwerpen 1979. 

TELEFOON 17 
GIRO 77248 
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Hier verkoopt men koffie en Sukelade Serbette, Thee 
en Limonade. Gezuiverde Huy en goe Tabak 
Komt in en proeft het met gemak. 
Uit: Koddige opschriften, opgenomen in 'Koffie in 
Nederland,Vier eeuwen cultuurgeschiedenis'. P Reinders, 
Th.Wijsenbeek, e.a., Zutphen/Delft 1994. 

DE KM.GPANDEN BREED 38, 40, 
An!TEROM 1 02 EN 1 04 

,10 l f l  NTEN 

bouwperiode 
Breed 40 
type 

bouwperiode 
Breed 38 

type 

bouwperiode 
Achterom 
102-104
type 
aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 
investering 

tweede helft l 8de e e u w  
middenstandswoning 
voorgevel uitgevoerd in 
Lodewijk XVI-stijl 

187 8, ontworpen door 
architect A.C. Bleijs 
winkelpand met kantoor 
en magazijnen; architec-
tuur uitgevoerd in eclec-
tische architectuurstijl 

1 7 de eeuws pand 
pakhuis 
1995 
1995-1996  
L. Trigallez, Hoorn
West-Friesland Westwoud
€ 907 .560 ,-
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Het complex omvat drie panden die elk 
afzonderlijk zijn gebouwd, maar in de 
loop van de tijd bij elkaar zijn getrok-
ken. Het betreft de panden Breed 4 0 ,  
de daaraan grenzende fraaie hoekwin -
kel 'De Gekroonde Jaagschuit' op Breed 
3 8 en Achterom 1 0 2 en het daarachter 
gelegen pakhuis 104. Beide straten 
waren aanvankelijk stadsgrachten: het 
Achterom tot 1684 en het Breed, toen 
nog Smerighorn geheten, tot 174 2. 
Mogeli jk staat de oorspronkelijke 
bouwgeschiedenis van de percelen al 
sinds de 1 7 de e e u w  in het teken van de 
tabaks-, koffie-, en theehandel. Zo nabij 
de halteplaats van de trek- o f  jaagschuit 
Hoorn-Amsterdam bij de Westerpoort, 
bood de plek een ideale vestigings-
plaats voor een café waar reizigers in 
afwachting van de jaagschuit een ver-
snapering konden nemen. De trekvaart 
werd in 1660 aangelegd. Het huidige 
winkelpand vervangt een 1 7 de-eeuws 
pand dat ook  al 'De Gekroonde 
Jaagschuit' heette. Hiervan resteert 

Breed 38. 
De projectontwikkelaar 

wilde hier 
een parkeergarage. 

Stadsherstel kocht de 
panden in 1995. 



Het oorspronkelijke 
winkelinterieur is uniek. 

Gevelsteen in de gevel van de 
voormalige thee-, koffie- en 
tabakswinkel. 

alleen het houten gevelbord uit 1 7 9 3 
dat tegenwoordig in de winkel hangt. 
Overigens noemde men dit soort cafés 
destijds koffiehuizen, maar men kon er 
ook thee en limonade krijgen en een 
pijpje tabak roken. Koffiehuizen waren 
veelal ook voorzien van een winkeltje 
waar men deze producten kon kopen. 
Vanaf 1847 zijn de drie panden vrijwel 
ononderbroken in het bezit geweest 
van de familie Kaag, een familie van 
tabakskervers, sigarenmakers, koffie-
branders en theehandelaren. 
De restauratie en renovatie van de 
Kaagpanden, zo genoemd omdat de 
panden van 1847 tot 1994 vrijwel aan-
eengesloten in bezit van één familie -
de familie Kaag - zijn geweest, vorm-

den een van de moeizaamste projecten 
die Stichting Stadsherstel Hoorn in 
haar toen 25-jarige bestaan tot stand 
heeft gebracht. De huizen waren door 
een onduidelijke onderhandelingstac-
tiek van de voormalige eigenaar in 
handen van een projectontwikkelaar 
gekomen die de prijs veel te hoog had 
opgedreven. De aankoopkosten voor de 
Stichting Stadherstel Hoorn bedroegen 
daardoor meer dan één miljoen gulden 
een geweldige financiële aderlating. De 
projectontwikkelaar had aanvankelijk 
plannen een parkeergarage en fietsen-
stallingen te bouwen en zaaide daar-
door grote paniek onder de monumen-
tenliefhebbers van Hoorn. Zij wendden 
zich tot Stadsherstel Hoorn. Alle finan-
ciële steun zegden zij de stichting toe, 
als deze de panden maar zou redden. 
Zo gezegd, zo gedaan, maar de beloof-
de geldelijke steun bleef tot teleurstel-
ling van de stichting uit. Uiteindelijk 
kon het project worden gerealiseerd 
dankzij financiële hulp van de Kerk-
meijer-De Regtstichting, het Kerken-
armenfonds, het Prins Bernardfonds en 
de Gemeente Hoorn. Bij de restauratie 
in 199 5 liet de Stichting Stadsherstel 
Hoorn de met elkaar verbonden pan-
den weer als drie afzonderlijke eenhe-
den herstellen. Het pand Breed 3 8 heeft 
men in een winkel en een bovenwo-
ning gesplitst. Het woninggedeelte 
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werd verkocht, maar de gerestaureerde 
winkel bleef in beheer bij de stichting 
en werd in 2000 alsnog verkocht. De 
panden Breed 40 en Achterom 104 zijn 
eerder verkocht. In het kader van de 
restauratie en renovatie liet Stadsherstel 
tevens het boek "De gekroonde 
Jaagschuit te Hoorn. Handel in koffie, 
thee en tabak op het Breed" van Willeke 
Jeeninga verschijnen. Het vormt het 
zevende deel van de Bouwhistorische 
reeks Hoorn. 

BREED 3 8 / ACHTEROM 104 
Dit winkelpand beslaat het hoekperceel 
op Breed 38 en Achterom 104. De win-
kel met het authentieke winkelinterieur 
behoort tot de fraaiste historische win-
kels van Hoorn. Het is een opvallend 
hoog gebouw en dateert van 18 7 8. 
Boven de entree is een fraaie, gekleur-
de gevelsteen met een voorstelling van 
een groen geschilderd Hollands huis 
aan een vaart met een trekschuit. De 
schuit wordt langs een jaagpad voort-
getrokken door een paard. De schipper 
stuurt de boot met een lange stok wat 
bij. In de kajuit zitten passagiers. De 
gevelsteen is aan de bovenzijde versierd 
met draperie en een kroon. In de 
cartouche aan de onderzijde staat de 
tekst: 'De Gekroonde Jaagschuit'. Het 
hoekpand is ontworpen door architect 
A.C. Bleijs. Deze heeft zich hierbij laten 
inspireren door oudere architectuur-
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stijlen. Zo toont de gevel stijlkenmer-
ken van de Hollandse renaissance uit de 
17de eeuw zoals obelisken, voluten, 
cartouches, Ionische kapitelen, sluitste-
nen en waterlijsten waarvan de kleur 
boeiend contrasteert met de kleur van 

Links: Het gevelbord uit 
179 3 van de gesloopte 

voorganger hangt binnen. 

Rechts: Achterom l 02 
opgeknapt. Oorspronkelijk 

stonden hier twee 
pakhuizen. 

Detail 
winkelinterieur. 
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Links: Breed 40.  De fraaie 
dakkapel in Lodewijk 
XVI-stijl. 

Rechts: Breed 40,  begane 
grond. Het pand loopt de 
hoek om naar het achterom. 

het metselwerk. De vormentaal van het 
exterieur vindt men ook weer in het 
fraaie winkelinterieur terug, dat even-
eens door architect Bleijs is ontworpen. 
De markante winkelpui bestaat uit drie 
korfbogen, ondersteund door gecanne-
leerde Ionische pilasters van natuur-
steen. De gevel boven de pui is inge-
deeld in drie traveeën met kruisven -
sters en eindigt in een halsgevel met 
gebogen kroonlijst en sierbol. De even-
eens fraai vormgegeven gevel aan de 
zijde van het Achterom heeft een voor-
uitspringende middentravee met paars-
gewijze gemetselde pilasters en kruis-
vensters. Het geheel wordt bekroond 
door een halsgevel met driehoekig 
fronton en sierbol. 
De daarop aansluitende gevel aan het 
Achterom hoort bij de architectuur van 
het hoekpand, maar is soberder uitge-
voerd. De toegangsdeur vervangt een 
venster en leidt nu naar de woning 
boven de winkel. De sierlijk gekrulde 
smeedijzeren muurankers completeren 
de rijke vormentaal van het gebouw. 
Het pand was niet alleen als winkel in 
gebruik, getuige de opschriften in de 
cartouches aan de zijde van het Breed: 
STOOM-TABAKS-FABRIEK, KOFFIE-
THEE-TABAK, SNUIF en SIGAREN 
en aan de zijde van het Achterom: 
SIGARENFABRIEK. 
Feitelijk gebruikte de firma Kaag de 
bovenverdiepingen van de winkel niet 
als woonhuis, zoals de voorgevel doet 
vermoeden, maar als magazijnen voor 
de opslag van koffie, thee en tabak. 
Volgens de inventarissen stonden hier 
vele vaten opgetast met portorico-, varinas-, 
javadek-, manilJa-, krul-, en de havannatabak; 
honderden java-, portorico-, maryland-, gemeene-, 
en havannasigaren; tientalJen ponden carotten-, 
reuk-, gemeene-, macuba-, en steden snuif; hon-
derden balen beste koffiebonen, koffijsiroop en 
vaste en losse chicorei; tientalJen mandjes met 
korte- en lange pijpen; tientalJen ponden java-, 
beste-, souchon-, zwarte, uxem-, groene-, hysent-, 
pecco thee en honderden ponden bruine en gele 
kandij en broodsuiker. 

ACHTEROM 102 
In dit pakhuis waren de sigarenfabriek 
en de koffiebranderij van de firma Kaag 
gevestigd. Hier stond de stoommachi-
ne die Pieter Kaag in 1 8 7 6 aanschafte. 
De machine was vervaardigd door de 

Engelse fabrikant WN. Nicolson & Son 
en bestond uit een stoomtuig waarmee 
verschillende apparaten onder hoge 
stoomdruk konden worden aangedre-
ven, zoals de cilindervormige trom-
mels waarin de koffiebonen al draaien-
de gelijkmatig boven een vuur werden 
gebrand. Vóór de komst van de stoom-
machine bediende de firma zich van 
"twee coffijbranders en een fornuis" 
met toebehoren. Voor het kerven van de 
tabaksbladeren had men twee kerfban-
ken tot zijn beschikking. Het vervaardi-
gen van sigaren vereiste de specifieke 
vakkennis van een meestersigarenma-
ker. Oorspronkelijk bestond het pak-
huis uit twee afzonderlijke pakhuisjes 
die na 1801 werden samengevoegd. 
Waarschijnlijk voert de geschiedenis 
van beide pakhuisjes terug naar de 
periode waarin het Achterom nog een 
gracht was. Al in 1560 bouwde men 
aan deze gracht pakhuizen voor de 
opslag van de aangevoerde producten. 
In 1 9 0 5 verving men de twee af  zon -
derlijke gevels door de huidige voorge-
vel. Ook inwendig onderging dit pand 
heel wat verbouwingen. De begane 
grond van het linker gedeelte bevat de 
keuken en de sanitaire voorzieningen 
van het pand op Breed 40. 
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Links: Breed 4-0. Ook 
binnen liet Stadsherstel 
de historisch waardevolle 
onderdelen restaureren. 

Monumentenzorg 
registreert nauwkeurig. 

Stadsherstel liet hiervan onder meer de 
oorspronkelijke schouw, de water-
pomp en het hardstenen werkblad in 
de keuken restaureren. Het interieur 
van het pakhuis is gerenoveerd. 

BREED 4 0

In 1790 werd Hermanus van Berkel 
eigenaar van dit pand. Waarschijnlijk 
was hij het die de voorgevel in deze 
periode liet moderniseren. De gevel is 
drie traveeën breed. Zowel de deurom-
lijsting, het markante snijraam daarbo-
ven, de opmerkelijke dakkapel als de 
consoles van de kroonlijst zijn in 
Lodewijk XVI-stijl uitgevoerd, daarbij 
gebruik makend van sierlijke ornamen-
ten als vazen, bladeren en festoenen. De 
plattegrond van de woning is na de 
inwendige restauratie door Stichting 
Stadsherstel Hoorn grotendeels onge-
wijzigd gebleven. De historisch waar-
devolle onderdelen, zoals de marmeren 
gangvloer, de marmeren schouw met 
fraai gesneden boezembetimmering en 
de originele spiegels met kandelaars 
zijn gerestaureerd. De inventaris van 
18 2 2 van de inboedel van Hermanus 
geeft een goed beeld van het interieur. 
Op de begane grond waren een voor-, 
tussen- en een achterkamer gesitueerd. 
Daarlangs was een gang vanaf de voor-
deur naar achteren. Op de bovenverdie-
ping waren een voor- en achterkamer. 
Oorspronkelijk had men geen vaste 
(slaap) vertrekken op zolder. 

Van de vijf kamers in het huis waren er 
vier met een tafel, zes stoelen en een o f  
twee fauteuils ingericht. Slapen deed 
men in bedsteden in een vaste houten 
kastwand. Wellicht gebruikte men één 
van de vertrekken wel als een koffie- en 
theehuis voor klanten van de winkel. 
De panden waren immers binnendoor 
met elkaar verbonden. Koffie- en thee-
huizen waren over het algemeen een-
voudig ingericht en hadden het karak-
ter van een woonkamer. Het kwam 
voor dat zo'n vertrekje door kleine 
gezelschappen werd afgehuurd. De 
oudste beschrijving van een koffiehuis 
dateert van 16 7 3 en is af gelezen aan de 
Amsterdamse boedelinventaris van 
Johannes Matthias van Erevan. Het 
betreft een Amsterdams koffiehuisje dat 
slechts één vertrek had: het voorhuis. Er 

stond een buffet, een schenktafeltje, 
een zitbank en een vurenhouten tafeltje 
met vier stoelen. Aan de muren hingen 
enkele schilderijtjes en een spiegeltje. 
Koperen kannen stonden op komforen 
en in een vijzel konden de koffiebonen, 
die in een zak aan de muur hingen, 
worden fijngestampt. 
De voorkamer op de verdieping van het 
pand Breed 40 komt voor een dergelijk 
koffiehuis in aanmerking. De vloer was 
netjes gestoffeerd met een vloerkleed 
en karpet. Er stond een tafeltje met zes 
stoelen, twee fauteuils met groene zit-
tingen en twee penanttafeltjes. De 
muren waren behangen met twee spie-
gels met luiken en vier schilderijen. 
Aan serviesgoed was er een groot 
blauw porseleinen stel, twee theebla-
den, een theeservies, een zwart servies-
je en een dozijn 'coffijgoed'. In de hal 
stond een theestoof en een waterketel. 
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I n de kaas, uit de kaas 

Links: Appelhaven 6. 
Na herstel bevat het 
voormalige kaaspakhuis 
zeven appartementen. 

Rechts: Gevelsteen Grote 
Oost 2. Vele inwoners zaten 
'in de kaas'. 

Maar waarom heb ik het dan gedaan? Ik walg van kaas. Ik heb nooit verlangd kaas te 
verkopen. Kaas gaan kopen in een winkel vind ik al erg. Maar met een kaasvracht ronddolen 
en smeken tot een christenziel die last van de schouders neemt, dat kan ik niet. Dan liever 
dood. Waarom heb ik dit gedaan? Want het is geen nachtmerrie maar bittere werkelijkheid. 
Ik had gehoopt de kazen in die patentkelder voor eeuwig te begraven, maar ze zijn los-
gebroken, spoken mij voor de ogen, drukken op mijn ziel en stinken. Ik geloof dat het mij 
overkomen is omdat ik te meegaand ben. Toen Van Schoonebeeke mij vroeg of ik het doen 
wilde, heb ik de moed niet gehad hem en zijn kaas van mij af te stoten, zoals ik had moeten 
doen. En voor die lafheid doe ik boete. Mijn kaasbeproeving is verdiend. 

Uit: Willem Elsschot, Kaas, Amsterdam 1969. 

Het gebied boven het IJ was wereld-
wijd beroemd om zijn Edammerkaas. 
De naam vindt zijn oorsprong in de 
bekendheid van het gelijknamige stad-
je Edam als een belangrijke exportha-
ven aan de Zuiderzee tussen de l 4de-
en 1 7 de eeuw. Het productiegebied 
van de kaas omvatte de veeteeltgebie-
den Noorderkwartier, West-Friesland, 
Texel en Wieringen. Helaas voor Edam 
slibde de haven in de 1 7 de eeuw dicht 
en verloor het stadje zijn leidende posi-
tie als exporthaven. Hoorn en overi-
gens ook Amsterdam en Alkmaar, ble-

ken eveneens gunstige havenplaatsen 
voor de export van 'Noord-Hollands 
trots'. Men neemt aan dat Hoorn in de 
l 8de eeuw de grootste exporthaven
van het gebied was. Niet alleen in de
afzetgebieden nabij de Zuiderzee maar
ook in de Oostzeelanden en de rest van
Europa en in handelsgebieden van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
en de West-Indische Compagnie lustte
men de Edammer bol. Voor een Cubaan
o f  Japanner was 'Edammer' synoniem
voor 'Hollander'. Spin in het web was
de kaasmarkt op de Rode Steen, toen
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nog Kaasmarkt geheten. Van heinde en 
ver brachten de kaasboeren hun bollen 
naar de markt waar het loven en bieden 
plaatsvond. Overigens niet eerder dan 
dat men de kaas zorgvuldig had 
beklopt: kazen keurde men op het 
gehoor. Aanvankelijk wat onregelmatig 
van vorm en gewicht ontwikkelde de 
kaas zich in de loop der tijd tot een 
pronte bol. Favoriet waren de regelma-
tige bolgevormde kazen die van binnen 
hard waren. Men maakte ze destijds al 
in verschillende gewichten. Overigens 
sjoemelde men nog wel eens met het 
vetgehalte. Vet werd gebruikt voor het 
maken van boter, maar een laag vet-
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gehalte ging ten koste van de kwaliteit 
van de kaas. Vanaf 1918 voorzag men 
de Edammer van een keurmerk wan-
neer deze écht was, dus 40% of iets 
meer aan vetgehalte bevatte. Vanaf 
1949 verkocht men uitsluitend nog 
bolle kazen van 40+ als Edammer en 
een wagenwielvormige 48+ kaas als 
Goudse kaas. Ook is niet meer het toe-
leveringsgebied maar het vetgehalte in 
combinatie met het model van de kaas 
bepalend voor de naamgeving. Zo wer-
den in Hoorn zowel Edammer- als 
Goudse kazen geproduceerd en ver-
handeld. 

Links: Kaaspers anno 18 71. 

Rechtsboven: In 1925 was 
de firma de Jong de grootste 

kaasexporteur van Hoorn. 
Een collage van haar bezit. 

Rechtsonder: De Roode Steen 
omstreeks 1900: beroemd 

om de Edammer kaas 

Personeel van de aannemer 
na de verbouwing van 

het kaaspakhuis. 
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Om kwaliteit te waarborgen en om 
belasting op het gewicht te kunnen 
heffen, was het wegen van kaas al 
vroeg een aangelegenheid van de loka-
le overheid. Deze had hiervoor acht 
paar kaaswegers aangesteld. Die droe-
gen de kazen op een berrie naar de 
Waag. In de gevel van Grote Oost 2, in 
1841 in bezit van de familie Reinier de 
Vries, kooplui in kaas, prijkt nog een 
gevelsteen met een voorstelling van 
twee Hoornse kaasdragers die op het 
punt staan de Waag met zijn weegscha-
len te betreden. Kaas betekende werk, 
véél werk. Vele inwoners van Hoorn 
zaten 'in de kaas'. Men was kaasboer, 
kaaskeurmeester, kaaswinkelier, kaas-
drager, kaaskoopman, kaasexporteur, 
kaasschraper, kaasinpakker o f  gewoon 
kaashulp. Aangetrokken door de handel 
en de gunstige exportfaciliteiten vestig-
den vele kaashandelaren zich bij de 
Kaasmarkt en in het nabij gelegen 
havenkwartier. 

Fameuze Hoornse kaasexporteurs 
waren de firma's De Vries, De Jong en 
Kroon. De Jong was de grootste en had 
zich in 1910 ontwikkeld tot een 
wereldfirma. Zijn kaaspakhuizen 
besloegen een groot deel van het 
havenkwartier. Van hier vonden de 
bolle Edammers en de Goudse 'wagen-
wielen' hun weg naar verre oorden, 
maar pas nadat ze gedurende een tijd 
hadden gerijpt op houten stellingen in 
de twee, drie tot vier verdiepingen 
hoge kaaspakhuizen. Hier werden de 
kazen gekeerd, gepoetst en ingewreven 
met lijnolie om te voorkomen dat hun 
korst barstte. Het ventileren van de 
ruimtes was noodzakelijk; al op een 
afstand kon men ruiken wie in Hoorn 
'in de kaas zat'. Men herkent de kaas-
pakhuizen dan ook aan het grote aantal 
vensters in de gevels. Zo is ook het 
grote aantal vensters in het door 
Stichting Stadsherstel Hoorn gereno-
veerde en gerestaureerde kaaspakhuis 
van de firma De Jong aan de 
Appelhaven 6 zeer beeldbepalend. 
Voor de export ondergingen de kazen 
nog een extra behandeling. Na de vette 
korst met een schraapmachine te heb-
ben verwijderd smeerde men de bollen 
met een rode kleurstof in. Vroeger 
werd de kleurstof getrokken uit de 
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spaanders van pernambucohout uit 
Brazilië, tegenwoordig gebruikt men 
rood gekleurde paraffine. Daarna wor-
den de kazen verpakt in rood cellofaan-
papier. Tot op de dag van vandaag vor-
men de blozende bollen één van 
Hollands meest gevierde exportpro-
ducten. Overigens zijn ze allang niet 
meer afkomstig uit Noord-Holland, 
maar uit het onbeduidende plaatsje 
Zuidhorn in Groningen. Daar is niets 
Noord-Hollands meer aan. In 1984 
werd de laatste Hoornse kaashandel 
K.H. de Jong en T. Kroon en Zonen -
een fusie van de aanvankelijk zelfstan-
dig opererende firma's - door aanhou-
dende schaalvergroting in de zuivelin-
dustrie opgenomen in de Holding-
Maatschappij Frisian Dairy Trade. Kaas 
heeft nu voor Hoorn geen enkele eco-
nomische betekenis meer. De laatste 
kaasmarkt werd hier in 1942 gehou-
den. Het allerlaatste kaaspakhuis dat 
nog in gebruik was, was dat van de 
firma De Jong aan de Appelhaven 6. Tot 
1992 fungeerde het nog als opslag-
plaats voor de kaasfabriek in Zuidhorn. 
Daarna werd het definitief ontmanteld. 

APPELHAVEN 6 
RIJKSMONUMENT 

bouwperiode 1 8 8 8 
type kaaspakhuis 
aankoop 1 9 9 8 
uitvoering 
architect 

aannemer 

investering 

1999 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
West-Friesland, 
Westwoud 
€ 853.107,-

Dit imposante kaaspakhuis is zeven 
traveeën breed en bevat drie bouwla-
gen en twee zolderverdiepingen onder 
een mansardekap. Het pand werd in 
1 8 8 8 in opdracht van de kaashandelaar 
Klaas de Jong als een kaaspakhuis 
gebouwd. Het was een modern pak-
huis en het was voorzien van de 
nieuwste technische snufjes. Het valt 
door zijn schaal, de opmerkelijke 
architectuur en het grote aantal ven-
sters direct op. Kaashandelaar De Jong 
had duidelijk veel ruimte nodig. De 
geknikte kapvorm verschaft aan de 
binnenzijde meer ruimte dan een 
zadeldak. Het dak wordt gedekt met 

Rechts: Voorgevel Appelhaven 
6 vóór de restauratie. 
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keramische pannen. Ook deze kap-
constructie heeft Stichting Stadsherstel 
Hoorn zorgvuldig behouden. Het dak 
is ingesloten tussen twee geknikte tuit-
gevels met een uitkragende gemetselde 
deklijst en geprofileerde grijze natuur-
stenen blokken op de knikken en de 
schouders. De voorgevel is horizontaal 
geleed door gemetselde waterlijsten en 
is toegerust met een groot aantal T-ven-
sters met dubbele naar buiten draaien-
de ramen en bovenlichten. Beeld-bepa-
lend zijn de oorspronkelijke vensters 
met op de punt geplaatste ruitjes, gevat 
in diagonale houten roeden. Stichting 
Stadsherstel Hoorn en de Monumen-
tencommissie van Hoorn voerden 
lange discussies over het behoud ervan. 
De stichting zag de roeden liever recht, 
met het oog op het uitzicht van de toe-
komstige bewoners. "Wij restaureren 
voor de mensen van nu", aldus de 
voorzitter van de stichting aan een 
journalist op zijn vraag waarom men 
niet zo tilt aan de authenticiteit van de 
ramen. "Ook monumentenzorg is 
onderhevig aan veranderende opvattin-
gen. Vroeger werd al moeilijk gedaan 
over het aanleggen van centrale ver-
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warming, dan moesten er potkacheltjes 
in de pas opgeknapte panden. Dat kan 
je je nu niet meer voorstellen." Toch 
had Stichting Stadsherstel Hoorn uit-
eindelijk een gewillig oor voor de 
argumenten van de commissie en liet 
de ramen tenslotte restaureren. 

In tegenstelling tot oude pakhuizen 
waarbij het takelen van goederen langs 
de middenas van de voorgevel plaats-
vond, heeft dit pakhuis geen pakhuis-
deuren in de middenas. Alleen op de 
eerste verdieping zijn aan weerszijden 
van de voorgevel twee dubbele smalle 
deuropeningen voor het takelen van 
goederen geplaatst. De producten wer-
den echter voornamelijk met karren en 
wagens via de dubbele deuropeningen 
in de zijden van de voorgevel op de 
begane grond getransporteerd. Inwen-
dig was er een kaaslift waarmee men 
de producten van en naar de boven 
gelegen verdiepingen transporteerde. 
Deze lift is bij de renovatie verwijderd. 
Het kaaspakhuis herbergde kantoor- en 
bedrijfsruimtes waar de kazen voor 
export gereed werden gemaakt. Die 
heeft men met aanverwante gereed-

Appartementen in hartje 
Hoorn. 



De bij de restauratie 
aangebrachte gevelsteen, 
vermoedelijk het 
gemeentewapen van 
Westwoud 

Wethouder ]. Schaper 
overhandigt bij de opening 
een cadeau aan de voorzitter 
van Stadsherstel mevr. Bax: 
de bouwvergunning uit 
1888 die binnen twee 
weken was verleend. 

schappen, stellages, trappen en machi-
nes moeten wegbreken. Van het oor-
spronkelijke interieur is dus niet zoveel 
behouden. Sommigen vinden dat 
jammer. Aan de andere kant zijn de 
zeven nieuwe appartementen die 
Stichting Stadsherstel Hoorn liet 
inbouwen een welkome aanwinst. 
Woonruimte in hartje Hoorn is immers 
heel schaars. 

Op de begane grond bevinden zich nu 
een berging, een aantal parkeerplaat-
sen, een entree naar het nieuwe 
trappenhuis en de lift in de kern van 
het gebouw. Ten behoeve van de entree 

heeft men het voormalige venster 
vervangen door een deur. Op elke 
verdieping zijn twee appartementen, 
ingericht met woonkamer aan de zijde 
van de Appelhaven en twee slaapkamers 
aan de achterzijde. De woonkamers 
sluiten aan op een open keuken en de 
hal bij het trappenhuis. Op de bovenste 
zolderverdieping is slechts één apparte-
ment bestaande uit een woonkamer, 
een keuken, een hal en twee slaapka-
mers. In de zijgevels van de tweede ver-
dieping zijn loggia's en in die van de 
derde heeft men ingestoken terrassen 
aangebracht. De vensters zijn geïso-
leerd terwijl een aantal naar beneden 
toe is verlengd ten behoeve van een 
Frans balkon. Het metselwerk van de 
gevels is grotendeels intact gebleven en 
hersteld. 

De bij de laatste restauratie in de gevel-
top aangebrachte gevelsteen uit 1 7 7 7 is 
een gemeentewapen, vermoedelijk 
afkomstig uit Westwoud. Het wapen 
stelt een verdorde boom met drie 
vogels voor. Bomen symboliseren 
rechtspraak. Gemeenten waar het recht 
op rechtspraak is vervallen zouden een 
dorre boom in het wapen voeren. De 
vogels representeren dorpen die tot één 
gemeente zijn samengevoegd. 
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Uuc en zijn badgeheimen 

Links: Op de plaats van 
het badhuis realiseerde 
Stadsherstel een woon-
winkelhuis in een op de 
bestaande bebouwing 
aangepaste architectuur. 

Entree van het 
badhuis. Foto gebruikt 
bij het afscheidsfeest. 

"Ik heb hele warme herinneringen aan dit badhuis. Ik ben in 1942 op 't Grote Noord 
geboren en ik denk dat ik vanaf mijn tiende jaar voor het eerst met mijn moeder naar het 
badhuis in de Kruisstraat ging. Meestal gingen we in de winter als het koud was. ' t  Was 
hier warm en er hing veel stoom van de douches. Uitkleden, beetje dringen en dan onder de 
douche. Toen ik helemaal gesteven was kon ik gaan zitten wachten tot m'n moeder kwam. 
Later ben ik hier heel wat keren alleen geweest. ' t  Mooiste was, en dat herinner ik me nog 
goed, als het winter was en er sneeuw lag. Dan liep ik zo van het Achterom via het Nieuwe 
Noord met m'n laarsjes door die knisperende sneeuw. Muts op, handdoekje mee met een 
stukje zeep en wie was daar dan ... Gerrit de badhuisbeheerder. Meestal met een hoofd als 
een boei van het schoonmaken en van de warmte. Zijn vrouw tante An had ook zo'n boei. 
Zij verkocht de toegangskaartjes. Het mooiste vond ik dan om te proberen het laatste half 
uurtje vóór sluitingstijd te krijgen om een ligbad te nemen. Uitkleden, héél snel een klein 
laagje heet water in het bad laten lopen, even poedelen, dan ' t  vuile water weg laten stromen, 
dan hup snel die plug weer op het afvoerputje, dan helemaal achterover liggen en dat warme 
water tot aan je nek te laten lopen en dan ... zingen! Maar zingen vond Gerrit niet leuk want 
als iedereen aan het zingen sloeg gaf dat zo'n kakofonie aan geluiden.'t Galmde dan door 
het badhuis. Maar er was hier een schitterende akoestiek. 
Ik ben hier ook vaak met mijn oom geweest. Hij kon prachtig zingen. Dan stond ik als kleine 
jongeman in dat badhokje en dan zong mijn oom 'O my truly fair'. Prachtig was dat." 

Uit: Hé, het is tijd hoor! Historie en afscheid, interview met Luc Trigallez tijdens een video-
opname ter gelegenheid van het afscheidsfeest in het badhuis, Stichting Stadsherstel Hoorn, 
Hoorn 2000. 

Op de plaats van de huidige Wereld-
winkel stond in 1999 nog het badhuis 
dat bij een kerkgenootschap in gebruik 
was. Alle dagen in de week was het 
geopend, maar het was hier vooral op 
zaterdagen een drukte van belang. Dan 
kwamen er zo'n 500 bezoekers. Menig 
inwoner van Hoorn kwam dan na een 
week van hard werken - de werkweek 
liep toen nog tot zaterdagmiddag -
tegen betaling van een kwartje het 
werkzweet afspoelen. De gang naar het 
badhuis behoorde tot een vast ritueel. 
Hier kwam men elkaar tegen, hier 
zong men luidkeels dat het galmde en 
hier wisselde men boven het geraas van 
het stromende en kletterende water 
gesprekken uit en maakte men 
afspraakjes om naar de film o f  het café 
te gaan. Feitelijk begon het weekend in 
het badhuis. 
Het voor die tijd hypermoderne bad-
huis met 20 douchecellen en 5 badkui-

Hé, het is tijd hoor! 

Historie en af scheid 
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Links: Menig inwoner 
kwam hier voor een 
kwartje badderen en zong 
dan luidkeels dat het 
galmde. 

pen werd in 19 S 2 geopend. Voor-
namelijk bewoners van de binnenstad 
bezochten het badhuis. De oude 
woningen in het centrum waren toen 
veelal nog niet met een douche o f  bad 
uitgerust. Eind jaren zestig werd het 
badhuis overbodig en het is tenslotte in 
19 72 opgeheven. Daarna fungeerde het 
gebouw nog twee decennia als kerk. 
Vóórdat het zou worden gesloopt orga-
niseerde Stichting Stadsherstel Hoorn 
op 21 november 1999 een feestelijke 
afsluiting zodat alle oudgedienden van 
het badhuis en de badgasten elkaar hier 
nog één keer konden ontmoeten. Het 
was een doorslaand succes. De pen-
ningmeester van Stichting Stadsherstel 
Hoorn, Frans Zwerver, zong op verzoek 
nog een keer 'O my truly fair', hetgeen 
hem heel goed af ging. Ook had men 
een expositie met foto's van het 
badhuis ingericht. Tot in de vroege 
ochtenduurtjes werden oude herinne-
ringen opgehaald. De oudgedienden 
van het badhuis werden in het zonne-
tje gezet en ontvingen bloemen. Ter 
gelegenheid van het afscheidsfeest liet 
Stichting Stadsherstel Hoorn een video 
van het feest en van de interviews met 
badgasten en personeel maken. 

KRUISSTRAAT 2 0
NIEUWBOUW 

bouwperiode 
type 
aankoop 

2000 
woon-winkelhuis 
2000 

uitvoering 2000 
architectenbureau Benjamin, Hoorn 
aannemer West-Friesland, 

Westwoud 
investering € 3 6 3 . 0 0 0 

Op de plaats van het gesloopte badhuis 
liet Stichting Stadsherstel Hoorn in 
2000 een woon-winkelhuis in een 
eigentijdse architectuur bouwen. Het 
bestaat uit twee bouwlagen en een met 
houten delen beklede dakopbouw. De 
gevel wekt door zijn doorlopende 'hals' 
en gebogen stalen U-balk als bekro-
ning, associaties op met de l Sde-
eeuwse halsgevels met fronton. De bak-
stenen gevel is drie traveeën breed en 
op de begane grond voorzien van een 
winkelpui. In de middenas van de eer-
ste verdieping van de woning is een 
Frans balkon van roestvrij staal, inge-

sloten tussen twee vensters. 
De stalen constructie van de pui, zoals 
de puibalk en de stijlen, is opzettelijk in 
het zicht gehouden. Zo vormt de con-
structie een wezenlijk onderdeel van de 
architectuur en ziet men welke delen 
van het gebouw steunen en welke 
delen ondersteund worden. 

Liet Stichting Stadsherstel Hoorn op 
het Kerkplein nog in een historiserende 
architectuurstijl bouwen hier toont ze 
een mooi voorbeeld van stadsvernieu-
wing in een eigentijdse stijl. Bij stads-
vernieuwing, waarbij in de binnenstad 
open gevallen ruimtes weer worden 
<lichtgebouwd, spelen overigens heel 
andere factoren een rol dan bijvoor-
beeld bij stadsuitbreidingsprojecten 
waar men meer de ruimte en ontwerp-
vrijheid heeft. Hier stond Stichting 
Stadsherstel Hoorn voor de opgave om 
woon- en winkelruimte op een relatief 
klein oppervlak te realiseren. Ook het 
straatbeeld van de Kruisstraat stelde 
eisen aan het ontwerp: niet te hoog en 
niet te afwijkend van belendende pan-
den. Voor de architect, die ook een 
zekere ontwerpvrijheid wenst, was dit 
een boeiende opgave. Geraffineerd is 
de wijze waarop extra woonruimte is 
gecreëerd door het pand van een dak-
opbouw te voorzien, zonder dat de 
bouwhoogte van de belendende pan-
den wordt doorbroken. De voorgevel 
sluit immers op de gevelbeëindigingen 
van de buurpanden aan. De dakop-
bouw bevindt zich achter de doorlo-
pende 'hals' van de gevel en verkrijgt 
pas verder naar achteren zijn volle 
breedte. Aan de achterzijde van de 
woning is op het platte dak van de win-
kel een terras gecreëerd hetgeen uiter-
mate comfortabel is voor een binnen-
stadsbewoner. Het woon-winkelhuis 
heeft door de toepassing van staal en de 
donkergrijze en donkerblauwe kleur-
stelling van het houtwerk een geheel 
eigentijdse uitstraling maar voegt zich 
door de toepassing van bakstenen ook 
weer naar de omgeving. 
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an leem naar steen 

Links: Nieuwstraat 13 en 
15 hersteld. Vooroverhellende 
gevels ontlenen hun vorm 
aan de houtbouw waarbij de 
vloeren naar boven toe steeds 
verder uitsteken. 

Rechts: Midden in het 
'rookhuis' lag een vrije 
stookplaats waarvan de 
rook via een luikje in het 
dak ontsnapte. (Reconstructie 
van een stookplaats bij de 
Archeologische Dienst 
Hoorn). 

Hoe zagen de vroegste huizen er in de l 4de eeuw uit? Eenvoudig en vernuftig. Zo waren er 
woninkjes met slechts één rechthoekig vertrek en gebouwd met materialen uit de directe 
omgeving zoals klei, riet, stro, boomtakken en stammetjes. Zo'n huisje stond er omstreeks 
1300 aan de noordzijde van de Rode Steen. Het werd door de Archeologische Dienst van 
Hoorn teruggevonden op de plaats van de voormalige Winstonbioscoop. De wanden bestonden 
uit dicht naast elkaar geplaatste en in de bodem gestoken stammetjes waartussen een vlecht-
werk van wilgentenen was aangebracht. Dit was aan de binnen- en buitenzijde aangesmeerd 
met leem: een mengsel van modder met strootjes, soms ook met koeienmest, die de modder 
stevig en hecht maakten. 
Midden in het vertrek lag een vrije stookplaats: een eenvoudig vierkant vloertje van bakstenen 
of zwerfkeien, soms aan een zijde afgeschermd door een opgemetseld muurtje. Omdat de rook 
vrij kon ontsnappen werd dit huisje ook wel 'rookhuisje' genoemd. Nog smeulende houtrestjes 
schoof men voor het slapen gaan in een in de bodem verzonken aspot.Volgens Cees Aay van 
de Archeologische Dienst van Hoorn konden de gloeiende restjes onder een laagje as nog lang 
nasmeulen en kon men ze de volgende ochtend weer gebruiken om een nieuw vuur te maken. 
Het Iemen huisje had een rieten dak met boven de stookplaats een luikje waardoor de rook 
naar buiten kon. De bewoners werden mogelijk omstreeks 1330 verrast door een overstro-
ming en moesten hals over kop hun huisje verlaten. Waarom zouden zij anders zoveel huis-
raad, zoals potten en pannen, hebben achtergelaten? De archeologen vonden die vrijwel onge-
schonden onder de nieuwe ophogingslaag terug. 

De nieuwe terpwoning bovenop het 
ingestorte rookhuisje is uitgebreider en 
ongeveer 8. 5 meter lang en 5 meter 
breed. Vermoedelijk betrof het een vak-
werkhuis, zo genoemd vanwege de 
zichtbare houtconstructie van stijlen en 

schoren en de daartussen gelegen vak-
ken met vlechtwerk en leem. De ach-
tergevel was waarschijnlijk bekleed met 
houten delen. De voorgevel heeft men 
door de bestaande bebouwing niet 
kunnen opgraven. Overigens had ook 
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dit huis een rieten dak. Naast leem- en 
houtbouw kwamen er in de l 4de 
eeuw ook al stenen huizen met een o f  
meerdere verdiepingen voor. De histo-
rieschrijver Velius verhaalt over drie 
hoge stenen huizen van kooplieden uit 
Hamburg die aan de Rode Steen een 
handelspost in bier, boter, kaas en zui-
vel hadden gevestigd. Natuursteen was 
in West-Friesland niet voorradig en ook 
de productie van bakstenen stond toen 
nog op een laag pitje. De bouwmateria-
len zullen dan ook van elders zijn aan-
gevoerd. 

Vanwege de hoge kosten van natuur-
steen en baksteen gebruikte men deze 
materialen alleen voor gebouwen die 
deze vanwege de functie, de status en 
de brandbestendigheid nodig hadden, 
zoals kerken, stadspoorten en bestuurs-
gebouwen. De stookplaats in de huizen 
met een verdieping bevond zich tegen 
de zij- o f  achtergevel; men zou anders 
een gat midden in de verdiepingsvloer 
branden. Hier werd het vuur door een 
schouw afgeschermd en via een stenen 
rookkanaal naar buiten a f  gevoerd. 
Stookplaatsen leverden in de steeds 
dichter wordende bebouwing een 
geweldig brandgevaar op. Zo had 
Hoorn al een ernstige stadsbrand te 
verduren gekregen waarbij hele wijken 
in vlammen waren opgegaan. In de 
loop van de l 6de eeuw ging men er 
toe over alle brandbare bouwonderde-
len, zoals houten gevels en rieten daken 
te vervangen door vuurbestendige 
bouwmaterialen als baksteen en kera-
mische pannen. Dit werd door het 
stadsbestuur krachtig aangemoedigd. 
In 1608 vaardigde het nog een keur uit 
waarin werd bevolen jaarlijks 25 tot 30 
rieten daken door pannendaken te ver-
vangen. Het zogeheten versteningspro-
ces zette zich in de eerste helft van de 
1 7 de eeuw in versneld tempo voort. 
Het vervangen van houten voorgevels 
door bakstenen leverde een markante 
overgangsarchitectuur op: de 'op vlucht 
gebouwde' voorgevels. Deze voorover-
hellende gevels ontlenen hun vorm aan 
de houtbouw waarbij men de verdie-
pingsvloeren, van beneden naar boven 
trapsgewijs steeds verder buiten de 
gevel liet steken. Ook de voorgevel van 
Nieuwstraat 13 helt enigszins voorover. 
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Over het algemeen ontstonden de 
grootste stadshuizen aan de belang-
rijkste verkeersroutes en bij het 
bestuurscentrum. Patriciërswoningen 
verrezen vooral in de nabijheid van het 
voormalige stadhuis op de Rode Steen, 
maar ook het Logement voor de 
Gecommitteerde Raden uit 1613-1618 
aan de Nieuwstraat had een aanzuigen-
de werking op deftige stadsbestuur-
ders. Zij vestigden zich ondermeer aan 
de Nieuwstraat 13 en 1 S. 

D E  BEDOPANDEN, 
NIEUWSTRAAT 1 3  EN 1 5  
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 13 1 6 9 3 
type koopmanshuis met een 

met lofwerk gedecoreer-
de ingezwenkte halsgevel 

bouwperiode 15 mogelijk 1 7 de-eeuwse 
fundering, 19de-eeuwse 
voorgevel 

type koopmanshuis in 
eclectische stijl 

aankoop 2000 
uitvoering 
architect 

aannemer 
investering 

2002 
Hangelbroek en 
Gouwetor, Hoorn 
West-Friesland Westwoud 
€ 2.000.000,-

-i1 - :;.... 

·······

Nieuwstraat 13 in 1982. 



Boven: De schildpad in het 
frouton van nr. 13 komt uit 
het wapen van de familie 
Binneblijf. Het symboliseert 
een teruggetrokken leefwijze. 

Nieuwstraat 15 in 1982. 

Ditmaal zag Stichting Stadsherstel 
Hoorn een mogelijkheid twee winkel-
panden te kopen. Voor de stichting 
betekende dit een geweldige uitdaging 
aangezien zij nog niet zo vaak bij het 

herstel van historische winkelpanden 
betrokken is geweest. Haar doel was 
beide panden te restaureren en de twee 
winkels te moderniseren. Bijzonder is 
het feit dat zij de verdiepingen tot 
woningen ombouwde. Op nummer 13 
is één woning ondergebracht en op 
nummer 15 zijn er twee. Zo voorziet 
men in de behoefte aan woonruimte in 
de binnenstad. Een prettige bijkomstig-
heid is dat de winkelstraat buiten slui-
tingstijden daardoor geen stiltegebied 
wordt. Het bewoonbaar houden en 
maken van de winkelstraten in de bin-
nenstad is een onderwerp dat ook bij 
Stadsherstel steeds weer terugkeert in 
discussies. Winkeliers en eigenaren zijn 
vaak aarzelend zo niet afwijzend over 
bewoning van de bovenruimten van 
hun winkelpanden. Het missen van eta-
lageruimte en de overlast van huurders 
wordt vaak als bezwaar aangevoerd. In 
dit geval heeft Stichting Stadsherstel 
Hoorn goede maatregelen getroffen. 
Na restauratie zal men de panden weer 
verkopen. 
De Bedopanden ontlenen hun naam 
overigens aan het voormalige woonin-
richtingsbedrijf Bedo B.V Inwendig 
zijn de interieurs in de loop van de tijd 
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Links: Stadsherstel wilde na 
aankoop van de 
'Bedopanden' de 
bovenverdiepingen 
geschikt voor 
bewoning maken. 

Rechts: Kroonlijst 
Nieuwstraat 15. 

Lofwerk op de 
klokgevel van 
Nieuwstraat 13. 

ingrijpend gewijzigd. Zo zijn beide 
panden in 1971 door het wooninrich-
tingsbedrijf middels een aantal door-
braken bij elkaar getrokken. 

Beide panden staan aan het voormalige 
pad langs de westoever van de voorma-
lige Gouw, een veenriviertje o f  afwate-
ringskanaal dat in zuidwestelijke rich-
ting naar zee stroomde. Al in de l 4de 
eeuw was deze westoever bebouwd. De 
percelen waren toen gemiddeld 3, 5 
meter breed en 14 meter diep, maar 
door samentrekking zijn ze tegenwoor-
dig breder. De koopmanshuizen op 
nummer 13 en 15 zijn elk ongeveer 
6. 5 meter breed.

In de oriëntatie van de gevels herkent 
men nog duidelijk de pre-stedelijke 
ontginningsstructuur van het veenge-

bied dat hier waarschijnlijk al om-
streeks de l 3de eeuw in cultuur werd 
gebracht. De voorgevels staan evenwij-
dig aan de zuidwest verlopende, door 
demping van de Gouw ontstane 
Nieuwstraat, maar de zijgevels daarach-
ter draaien schuin weg omdat de per-
celen nog het 'grid' -patroon van de 
vroegere oostwest verlopende ontwate-
ringsslootjes volgen. Deze waterden in 
de Gouw af. 

NIEUWSTRAAT 1 3  

De voorgevel van dit pand is nog op 
vlucht gebouwd. De nieuwe onderpui 
die Stichting Stadsherstel Hoorn liet 
aanbrengen heeft dezelfde afmetingen 
als de traditionele 17 de-eeuwse onder-
pui, maar is verder geheel eigentijds 
vormgegeven. Het geveldeel van de 
verdiepingen is grotendeels authentiek 
en uitgevoerd als een ingezwenkte 
halsgevel met natuurstenen voluten op 
de schouderstukken en lofwerk op de 
lijsten. De gevel is drie traveeën breed 
en toegerust met l 9de-eeuwse schui-
framen. De drie staande vensters op de 
eerste verdieping bevatten vierruits 
schuiframen met tweeruits bovenlich-
ten; de twee vensters en het enkele 
venster van de zolderverdieping bevat-
ten tweeruits schuiframen met twee-
ruits bovenlichten. 
Al vóór 1830 werd het toen veertien 
meter diepe pand zo'n vier meter naar 
achteren uitgebreid waarna men het 
geheel onder een verlengd zadeldak 
bracht, aan de achterzijde ingesloten 
door een eenvoudige tuitgevel. 
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Tenslotte heeft men aan de achterzijde 
een bouwvolume van zeven meter 
met een plat dak toegevoegd. In het 
fronton is een gebeeldhouwde schild-
pad en het jaartal 1693 te zien. De 
schildpad komt in het familiewapen 
van de Hoornse patriciërsfamilie 
Binneblijf voor. Kenmerk van het dier is 
dat het zich in zijn schild kan terug-
trekken. Soms wordt het in combinatie 
met vleermuizen af ge beeld - ook deze 
dieren leven teruggetrokken - zoals op 
de gevelsteen van Grote Oost 3 2. Een 
spreuk hierop luidt: 'Bene qui latuit, 
bene vixit' (wel geleefd heeft hij die in 
het verborgene leefde), daarbij doelend 
op goede deugden als ingetogenheid 
waardoor men de verlokkingen des 
levens, zoals roem, macht en ver-
leiding, kan weerstaan. De spreuk is 
van Ovidius (43 v. Chr.-17 AD). Hij was 
door de Romeinse keizer Augustus ver-
bannen en raakte in de vergetelheid, 
maar juist hierdoor bloeide hij als 
dichter en schrijver op. Ovidius was er 
van overtuigd dat een vergeten burger 
een gelukkig burger was. In het zoge-
heten 'Album' van Daniël de Marez, 
waarin een tekening van het familiewa -
pen van de familie Binneblijf is opge-
nomen luidt de daarbij behorende 
tekst: "Het is veiliger thuis te blijven en 
zich aan studies te wijden dan de 
gevaarlijke vreugden van de geest te 
volgen." Geen echte feestnummers, die 
familie Binneblijf. Het is mogelijk dat 
zij het pand Nieuwstraat 13 in 1693 
lieten bouwen. 
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NIEUWSTRAAT 15 

Dit pand is waarschijnlijk eveneens 
l 7de-eeuws, maar werd in de l 9de
eeuw van de huidige, sierlijke lijstgevel
met geblokte stucwerk voorzien. De 
l 9de-eeuwse onderpui werd in de
20ste eeuw al weer gemoderniseerd.
De gevel is drie traveeën breed en is
toegerust met fijn geprofileerde
vensters. Op de eerste verdieping
bevatten de vensters dubbele, naar
buiten draaiende drieruits ramen. De 
kortere, staande vensters op de tweede
verdieping zijn toegerust met dubbele,
naar buiten draaiende tweeruits ramen.
De dakkapel van de zolderverdieping
heeft dubbele tweeruits ramen en zij-
wangen. In tegenstelling tot die van
zijn buurman op nummer 13 staat deze
gevel te lood. Mogelijk werd het pand
toen ook verhoogd, maar men moest
de kroonlijst aan de rechterzijde abrupt
beëindigen om niet met de geveltop
van het pand op nummer 1 7 in het
gedrang te komen. De kroonlijst heeft
sierlijk gesneden consoles aan de
noordzijde. Het imposante 14 meter
diepe gebouw is gedekt met een
mansardekap. Al vóór 18 3 0 is het
naar achteren uitgebreid. Omdat het
achtererf hier breder is kon men
het nieuwe bouwvolume breder
optrekken. Beide voorgevels liet de
stichting in harmonieuze en histo-
rische kleurstellingen schilderen.

Links: De schuine muren 
achter de voorgevel volgen 

nog het verloop van de 
afwateringssloten. 

Rechts: Het lofwerk op de 
klokgevel werd ook 

opgeknapt. 
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raagt prijs! Vraagt prijs! 

Links: De bijzondere 
wintertuin van architect A. 
C. Bleijs uit 1880 was 
nodig aan restouratie 
toe. 

Rechts: Het gerestaureerde 
Ridderikhoffpand, naast de 
Waag. 

Het seizoen nadert en wij zijn zoo vrij, Tooneel-, Operette- en Revue-vereenigingen attent te 
maken op ons Costuummagazijn "West-Frisia" te Hoorn. U zult daar een collectie vinden, 
die in staat is Uw uitvoering een schitterende aankleeding te bezorgen. Wij leveren U 
costumes, voldoende aan de moderne eischen, ook wat hygiène betreft tegen zeer concurree-
rende prijzen. Onze stijl-costumes voldoen aan de strengste eischen. Voor aankleeding van 
Revues en Operettes is ons Costuummagazijn het grootste en meest gesorteerde adres. 
Wij maken U erop attent, dat in ons atelier, waaraan speciale costuumontwerpers zijn 
verbonden, geregeld nieuwe costumes worden gemaakt. Het Costuummagazijn "West-
Frisia" is de eenigste eigenaar van de geheele collectie costumes van het v.m. Ned. Revue-
Gezelschap Henri ter Hall. Dit zegt U toch reeds voldoende. Voor dansclubs hebben wij een 
schitterende collectie voor balletten, menuets en gavottes, etc. etc., in diverse aantallen. 
Op het gebied van Kinder-Operettes zijn wij ongeëvenaard. Wij hebben gebroken met de oude 
sleur en aangeschaft kindercostumes naar moderne ontwerpen, waardoor het oog gestreeld 
wordt, door juiste kleurencombinaties en eenheid. Terwijl de costumes vervaardigt zijn van 
prima stoffen, geen satinet of tarlatan, maar alleen fluweel en zijde. Wij raden U dringend 
aan, Iaat de aankleeding van Uw eerste uitvoering in dit seizoen door ons verzorgen en 
U heeft succes. Vraagt prijs! 
Vraagt Prijs! 
Minzaam aanbevelend, Fa. Joh. M. Ridderikhoff & Co. 

Uit: Catalogus Costuummagazijn "West-Frisia" Hoorn, Fa.Joh. M. Ridderikhoff & Co. 
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Van I 912 ( vermoedelijk 
van 1897). Roode Steen: 
historisch knooppunt van 

water- en dijkwegen. 
In Roode Steen 9 is nog 

café Daalmeijer gevestigd. 

Vraagt prijs! Vraagt prijs! 2 1 9  



De Ridderikhoffpanden aan de Rode 
Steen 9 en het Grote Oost S, ontlenen 
hun naam aan het toneelkostuumver-
huurbedrijf Ridderikhoff dat hier van 
1925 tot 1998 gevestigd was. 

De gebouwen staan op en bij de Rode 
Steen: historisch knooppunt van water-
en dijkwegen waar al in de vroegste 
geschiedenis van de stad bebouwing 
ontstond. Het pand Grote Oost S is op 
de in de l 3de eeuw voltooide West-
Friese Omringdijk gebouwd. Het pand 
op Rode Steen 9 staat aan de oostzijde 
van het voormalige watertje de Gouw 
en aan de binnenzijde van die 
Omringdijk. De historieschrijver 
Abbing schrijft dat in 1710 bij het gra-
ven van een kuil in een huis naast de 
Waag - dit moet het huis Rode Steen 9 
zijn - nog restanten van de oude 
beschoeiing van dit water zijn gevon-
den. Bij de Rode Steen hielden de 
scheepjes uit het agrarische achterland 
halt om hun waren op de markt uit te 
laden o f  om over de overtoom naar de 
andere kant van de dijk getrokken te 
worden. Kennelijk was de dijk in de 
13de eeuw daar laag genoeg voor, maar 
gedwongen door overstromingen heeft 
men de Omringdijk steeds meer moe-
ten verhogen en raakte de overtoom 
buiten gebruik. Uit bouwhistorisch- en 
archeologisch onderzoek blijkt dat de 
vroegste huizen hier door het ophogen 
van de dijk gaandeweg in de dijk zijn 
verdwenen. De fundamenten ervan 
vindt men nu een aantal meters onder 
het huidige maaiveld. Zo ligt ook de 
omstreeks de l 4de eeuw gemetselde 
fundering van het huis Grote Oost 2 
vier meter onder de huidige straat. 
De zijmuren van het tegenwoordige 
pand zijn op de oudere gegrondvest. 
Ook de oudste bebouwing van de 
Ridderikhoffpanden zal in de loop 
van de tijd in het dijklichaam zijn 
verdwenen. 

DE RIDDERIKHOFFPANDEN 
RODE STEEN 9 EN GROTE ÜOST 5 
RIJKSMONUMENTEN 

bouwperiode 
Rode Steen 9 

type 

16de-eeuws houtskelet, 
18de-eeuwse voorgevel 
vermoedelijk oorspronke-
lijk als pakhuis gebouwd, 
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bouwperiode 
Grote Oost S 

type 

aankoop 
uitvoering 
architect 
aannemer 

investering 

er zijn echter ook aan-
wijzingen dat delen 
van het pakhuis zijn 
omgebouwd tot een 
patriciërswoning 

l 7de eeuw,
18de-eeuwse voorgevel
pakhuis annex
koopmanswoning

2002 
J. Buchner, Hoorn
Koningklijke
Woudenberg
Woudenberg, Ameide
Medemblik
€2.565.100

GLOBAAL OVERZICHT BOUWGESCHIEDENIS 
RODE STEEN 9 

1550-1600 bouw van het pand; 
restanten uit deze 
periode onder meer: 

Rode Steen 9 in de steigers. 
Eén van de boeiendste 

restauratieprojecten. 



Rode Steen 9.Wandstijlen 
met 'olifantspoten'. 

achtergevel met 
origineel kruiskozijn, 
stenen poortje in 
Renaissance stijl, 
sierlijk gesneden 
sleutelstukken in 
Hollandse renaissance-stijl. 

1750-1800 grootscheepse 
verbouwing onderdelen 
uit deze periode onder 
meer: hergebruikte 
1 7 de-eeuwse wandtegels 
in kelder, voorgevel 
met entreepartij in 
Lodewijk XVI-stijl, 
halletje met twee 
houten poortjes 
met snijraam, verlaagd 
plafond met vakverdeling 
en verhoogde vloer in 
voorvertrek, uitbouw 
met schouw in Lodewijk 
XVI-stijl tegen noordelijk 
gedeelte van de 

achtergevel 
1880 wintertuin tegen de 

achtergevel ontworpen 
door A.C. Bleijs 

De Ridderikhoffpanden behoren tot de 
boeiendste restauratieprojecten die 
Stichting Stadsherstel Hoorn heeft uit-
gevoerd. Het pand Rode Steen 9 
beschikt namelijk over een authentiek 
l 6de-eeuws houtskelet. Bij het project
ging het onder meer om het herstel van 
de balklagen en het reconstrueren van 
een aantal verdwenen wandstijlen en 
korbelen. Het opgaande metselwerk is 
grondig opgeknapt. Ook de 1 7 de-
eeuwse bouwonderdelen, zoals het
sierlijke renaissance poortje, de l 8de-
eeuwse bouwonderdelen en de fraaie,
maar ernstig gehavende, in 1880 door
architect A.C. Bleijs ontworpen winter-
tuin, zijn hersteld en gerestaureerd.
Voorts zijn beide casco's gerestaureerd.
Van Grote Oost 5 is de 20ste-eeuwse
winkelpui vervangen door twee ramen,
zoals in de oorspronkelijke situatie het
geval was. Het plan dat de stichting
hier realiseerde behelst de inrichting
van een restaurant op de begane grond
en in de wintertuin van het pand Rode
Steen 9. Op de eerste verdieping van dit 
pand is ruimte voor een zaal met toi-
letten en de keuken. Mensen met een
verstandelijke handicap zullen in de 
gelegenheid worden gesteld om onder
deskundige begeleiding in de keuken
en in de bediening te werken. Ook krij-
gen zij een bedrijfsgerichte opleiding.
Het project staat onder supervisie van 
de stichtingen Philadelphia Zorg en 
Kans West-Friesland. Tot voor kort
werkten mensen met een verstandelijke
handicap voornamelijk in de besch-
ermde omgeving van een sociale werk-
plaats. Dit project stelt hen in de gele-
genheid de overstap naar het alledaagse
bedrijfsleven te maken. Soortgelijke
projecten blijken in Alkmaar en 
Zutphen uitstekend te functioneren.

Op de begane grond van Grote Oost 5 
realiseert Stadsherstel Hoorn een gale-
rie met winkel en een werkplaats. 
De bovenverdiepingen zijn tot wonin-
gen omgebouwd en worden aan 
Intermaris Woondiensten overgedra-
gen. De beide panden waren aan de 
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Spantconstructie: 1 juk, 2 jukdekbaJk 
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Linksboven: Rode Steen 9 
in 1974. 

Tekening H. ]anse. 

Onder: Het kostuum-
magazijn West-Frisia op 
Grote Oost 5 in 1925 

Rechts: De l 6de-eeuwse 
houtconstructie is 
gerestaureerd. 

achterzijde met elkaar verbonden en 
vormden een L-vormige plattegrond. 
In de oksel daarvan bevinden zich het 
Waaggebouw en de twee huizen Grote 
Oost 1 en 3. Het van buitenaf beschei-
den ogende pand op Rode Steen 9 
heeft een eenvoudige laat l 8de-eeuwse 
voorgevel met rechte kroonlijst. Ook de 
entreepartij dateert uit die tijd. De sier-
lijke deur is uitgevoerd met een ovaal 
kussen. Het pand bestaat uit twee 
bouwlagen, twee zolderverdiepingen 
en een vliering onder een schilddak. 
De eikenhouten bomen die men voor 
de bouw van het zware en robuuste 
inwendige houtskelet gebruikte blijken 
volgens het dendrochronologisch 
onderzoek omstreeks 15 5 0 te zijn 
gekapt. De houtconstructie bestaat uit 
eikenhouten jukken en een eikenhou-
ten sporenkap met kromstijlen en blokkelen. 
De houten wandstijlen in de achter-
ruimte op de begane grond zijn aan de 
onderzijde in de vorm van 'olifantspo-
ten' uitgevoerd. Het houtskelet is als 
'bouwpakket' aangeleverd waarbij de 
samenstellende onderdelen zijn voor-
zien van merktekens zodat men bij het 
in elkaar zetten ervan kon zien welke 
delen bij elkaar hoorden. In dit geval 
vindt men gehakte merktekens in 
Arabische cijfers in de kapconstructie. 
De zijgevels zijn van baksteen, maar 
hebben nog geen dragende functie. Het 
gebouw, waarin de spatkrachten geheel 
door het houtskelet worden opgevan-
gen, is dus een duidelijk overgangstype 
van houtbouw naar steenbouw. 
Het ligt voor de hand dat het als pak-
huis is gebouwd. Er zijn hijsluiken in 
de verdiepingsvloeren en de jukken 
zijn zo dicht op elkaar geplaatst dat 
deze gemakkelijk de zwaar beladen 
pakhuisvloeren kunnen ondersteunen. 
Volgens de restauratie-bouwkundige 
dr. ing. H. Zantkuijl, vertoont de oor-
spronkelijke plattegrond van het 
gebouw overeenkomsten met die van 
de historische pakhuizen in Lübeck, 
Duitsland. De opslagruimte op de 
begane grond strekte zich over de hele 
lengte van het gebouw uit. Goederen, 
zoals bijvoorbeeld biervaten, konden 
zo door de pakhuisdeuren vanaf de 
Rode Steen naar binnen worden 
gerold. Halverwege werd de opslag-
ruimte echter onderbroken door een 
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tegen de binnenzijde van de zijgevel 
geplaatst kantoor- en o f  woonvertrek 
met een schouw, een zogeheten bin-
nenhaard. 
Toch moet het voorvertrek aan de 
straatzijde al in een vroeg stadium tot 
een woonruimte zijn omgebouwd. 
Juist in dit gedeelte zijn de houten pla-
fondbalken versierd met sierlijk gesne-
den sleutelstukken in de vorm van een 
zich ontvouwend acanthusblad in 
Hollandse renaissancestijl. 
Dit soort decoraties verwacht men niet 
in een opslagruimte, maar meer in een 
deftig woonvertrek. Ook op de eerste 
verdieping zijn soortgelijke sleutelstuk-
ken aangetroffen. Men ontdekte hier 
een grijs- en rood geschilderde geblok-
te vloer. Het is niet aannemelijk dat 
men de vloeren van opslagruimtes zo 
decoratief uitvoerde. 
Nog een groot aantal andere architec-
tuuronderdelen uit de vroege bouwtijd 
is bewaard gebleven, zoals het gemet-
selde poortje in Hollandse renaissance-
stijl in de hal. De fel oranje-rode bak-
stenen daarvan vormen een kleurrijk 
contrast met de lichte natuursteen van 
de sluitstenen, de guirlandes en van het 
ovaal-vormige cartouche met rolwerk. 
In de oorspronkelijke achtergevel res-
teert nog een origineel l 6de-eeuws 
houten kruiskozijn toegerust met seg-
mentbogen, luiken en bovenlichten 
met een glas-in-lood raamvulling. 
In de tweede helft van de l 8de eeuw 
onderging het pand een aantal belang-
rijke wijzigingen waardoor het nog 
meer de allure van een patriciërswo-
ning kreeg. De oude voorgevel werd 
vervangen door de huidige lijstgevel 
met rijke toegangspartij in Lodewijk 
XVI-stijl. In de hal resteert nog het
dubbele houten poortje uit deze perio-
de. Het bovenlicht ervan is uitgevoerd
in sierlijk houtsnijwerk. De voorkamer
werd omgebouwd tot een moderne
stijlkamer. Hiertoe werden het plafond
en de vloer verhoogd. Ook werd een
schouw aangebracht.
Tegen de zuidzijde van de achtergevel
ontwierp de bekende Hoornse archi-
tect A.C. Bleijs omstreeks 1880 een
sierlijke wintertuin, geïnspireerd door
de wintertuin van Krasnapolsky in
Amsterdam. Door de toepassing van
fijne gietijzeren constructies gevuld
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met glaspanelen, gaf deze een sprook-
jesachtige aanblik. De ranke ribben van 
de wintertuin rusten op uitkragende 
delen halverwege de zijmuren. De win-
tertuin was ernstig vervallen. De glazen 
dakvlakken en de wandschilderingen 
met voorstellingen van watervogels 
zijn gerestaureerd. De achterwand van 
de schouw in de wintertuin is bekleed 
met een wit en blauw tegeltableau en 
de vloer is belegd met roodgrijze 
plavuizen. Ook het pand aan Grote 
Oost 5 kent een boeiende bouwge-
schiedenis. De l 8de-eeuwse lijstgevel 
vervangt een oudere. De plattegrond op 
de begane grond heeft een laat 1 9de-
eeuwse indeling met een voor-, tus-
sen- en achterkamer. De twee haarden 
met hoog oprijzende schoorsteenboe-
zems zijn ook uit deze periode, evenals 
het trappenhuis met decoratieve gietij-
zeren trapspijlen. Op de eerste verdie-
ping stonden tot voor kort rijen kle-
dingkasten met de toneelkostuums van 
de firma Ridderikhoff. 

Zoals gezegd behoren de Ridderikhoff-
panden tot de boeiendste restauratie-
projecten uit de geschiedenis van 
Stadsherstel. Die geschiedenis is daar-
mee echter nog lang niet voltooid. In 
haar niet aflatende ijver het historisch 
stadsschoon van Hoorn te bewaren 
heeft men al weer een nieuwe pijl op 
de boog: de restauratie en herbestem-
ming van het imposante 1 7 de-eeuwse 
VOC-pakhuis aan de Pakhuisstraat. Een 
project dat misschien wel nóg uit-
dagender is. 

Achtergevel Rode Steen 9 
met pannendak op de 

wintertuin 



Boven: Sleutelstuk met 
gesneden acanthusbladeren. 

Onder: Grote Oost 5. 
Vóór de restauratie. 
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Links: De wintertuin in 
Roode Steen 9 na de 
restauratie. 

Rechts: Een van de tafrelen 
uit de wintertuin 

De tussenpui, als toegang 
tot de wintertuin, stamt 
uit 1880. 
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Pakhuisst 

Wat gedaan is!! 

Stad 
Met het oog op d 



at Hoorn 

.. . en wat op stapel staat 

herstel 
stad van morgen 
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0 verzicht van het bestuur van de 
Stichting Stadsherstel Hoorn 
door Jan van der Heijden, secretaris Stichting Stadsherstel Hoorn 

Sinds de oprichting in 1 9 7 2 is er door 
de Stichting Stadsherstel veel tot stand 
gebracht. Daar wordt elders in dit boek 
verslag van gedaan. Het werk is altijd 
door vrijwilligers gedaan die daarvoor 
in het bestuur zitting hebben geno-
men. Daarom mag een overzicht van de 
bestuursleden sinds de oprichting niet 
ontbreken. Hieronder wordt eerst sche-

BESTUURSSAMENSTELLING 
DOOR DE JAREN HEEN: 

Vet: nieuwe bestuursleden 
Cursief: opvolging binnen bestuur. 

matisch aangegeven hoe het bestuur 
zich door de jaren heen heeft ontwik-
keld. Vervolgens volgen de bestuurs-
leden in alfabetische volgorde. Daarna 
wordt nog op enkele achtergronden bij 
de bestuurssamenstelling ingegaan. 
Daarbij komen onder ander aan de orde 
de organisaties die volgens de statuten 
bestuursleden mochten aaanwijzen. 

22 augustus 1972 1974 tot 1978 1978 1979 tot 1984 

j voorzitter H. van Scherpenberg H. van Scherpenberg H. van Scherpenberg D. Breebaart 
tot september 19 7 9 

2 secretaris D. Breebaart D. Breebaart D. Breebaart C. Heideman 
tot oktober 1987 juli '79 tot maart '86 

3 penning- Mevr. R. Bax Mevr. R. Bax Mevr. R. Bax F.W Zwerver 
meester tot heden II dec. 1980 

4 L. van Dijk Mevr. A.Schouwink Mevr. A. Schouwink 
tot augustus 1974 sept. '78 tot nov. '84 

s J. Rikkels A.Sijm A. Sijm A. Sijm 
tot augustus 19 7 6 nov:76 tot 2004

6 J. le Grand J. Van Zaal F.W. Zwerver Mevr. R. Bax 
tot februari 19 77 febr. '77 tot juni '78 aug. '78 tot 2004 

7 N.J. Groot N.]. Groot N.]. Groot N.]. Groot 
tot augustus 2000 

8 J. de Visser J. de Visser J. de Visser J. de Visser 
tot september 199 S 

9 D.Ybema J. Brouwer B. Delmee B. Delmee 
tot augustus 19 7 4 aug.1974 tot 1975 nov. '78 tot dec:88

10 C. Heideman
sept. '78 tot maart '86
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1984/1987 

D. Breebaart 
tot 28/ I 0/87 

J. van der Heijden
mei '86 tot heden

F.W Zwerver 

Mevr. L. Rensema 
nov. '84 tot heden 

A.Sijm

Mevr. R. Bax 

N.]. Groot 

J. de Visser 

B. Delmee 



De heer Breebaart o de 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

bok, zoals j 
Stichting 

voorzitter 

secretaris 

penning-
meester 

10 

admini-
strateur 

1987 

E.Wit (17 /06/87)  
voorz.: 28/10/87 

J. van der Heijden

F.W Zwerver 

Mevr. L. Rensema 

A.Sijm

Mevr. R. Bax 

N.J. Groot 

J. de Visser 

1989 tot 1996 

Mevr. R. Bax 
22/03/1989 

J. van der Heijden

F.W Zwerver 

Mevr. L. Rensema 

A.Sijm

N.J_ Groot 

J. de Visser 
tot 2 6 / 0 9 / 9 5

J. van der Linden 
mei '89 tot heden

K. Lieshout 
4 / 2 / 9 2  tot nov. '99

1996 tot 1999 1999 2000 tot heden 

Mevr. R. Bax Mevr. R. Bax Mevr. R. Bax 

J. van der Heijden J. van der Heijden J. van der Heijden

F.W Zwerver Mevr. L. Nijhuis 0 .  Schweers 
20 dec. '99 tot april ·o l sept. 2001 

Mevr. L Rensema Mevr. L Rensema Mevr. L Rensema 

A. Sijm A.Sijm A.Sijm

Mevr. L. Nijhuis F.W Zwerver F.W Zwerver 
aug. '98 tot april '01 

N.J Groot N.J. Groot K. Schuitemaker 
tot 15 aug. 2000 jan. 2001 

P.R. Kleintjes PR. Kleintjes PR. Kleintjes 
maart '96 tot heden 

J. van der Linden J. van der Linden J. van der Linden

Mevr. C. van Weel Mevr. C. van Weel C. van der Maat 
aug. '98 tot juni '02 tot 22 juni 2002 febr. 2003

K. Lieshout K. Lieshout S.Sneek
Over!. 27 / 11/99 maart 2000
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ALFABETISCH OVERZICHT VAN DE BESTUURSLEDEN: 

1. Mevr. R. Bax-van Altena, van 22 augustus 1972 tot heden;
van 2 2 augustus 197 2 tot december 19 8 0 penningmeester;
van december 198 0 tot 2 2 maart 19 8 9 bestuurslid;
van 2 2 maart 19 8 9 tot heden voorzitter.

2. D. Breebaart, van 22 augustus 1972 tot 28 oktober 1987;
Van 22 augustus 1972 tot september 1979 secretaris;
Van september 1979 tot oktober 1987 voorzitter;
Van oktober 1987 tot 2002 erevoorzitter;
overleden op 10 november 2002 op 97-jarige leeftijd.

3. J. Brouwer, van augustus 197 4 tot in 197 5, bestuurslid.
4. B. Delmee, van november 1978 tot december 1988, bestuurslid.
5. L. van Dijk, van 22 augustus 1972 tot augustus 1974, bestuurslid.
6. J. le Grand, van augustus 1972 tot februari 1977, bestuurslid.
7. N.J. Groot, van 22 augustus 1972 tot augustus 2000,bestuurslid.
8. C. Heideman, van september 1978 tot maart 1986.

Van september 19 7 8 tot juli 19 7 9 bestuurslid; Van juli 19 7 9 tot maart 19 8 6 secretaris. 
9. J. van der Heijden, van mei 1986 tot heden, secretaris.
10. P. R. Kleintjes, van maart 1996 tot heden, bestuurslid.
11. J. van der Linden, van mei 1989 tot heden, bestuurslid.
12. C. van der Maat, van februari 2003 tot heden,

bestuurslid namens de gemeenteraad van Hoorn.
13. Mevr. L. Nijhuis, van april 19 9 8 tot april 2001;

Van april 1998 tot december 1999 bestuurslid;
Van december 1999 tot april 2001 penningmeester.

14. Mevr. L. Rensema - Brevet, van november 1984 tot heden, bestuurslid.
15. J.Rikkels,van 22 augustus 1972 tot augustus 1976, bestuurslid.
16. H. van Scherpenberg, van 2 2 augustus 1972 tot september 1979, voorzitter.
17. Mevr. A. Schouwink, van september 1978 tot november 1984, bestuurslid.
18. K. Schuitemaker, van januari 2001 tot heden, bestuurslid.
19. 0 .  Schweers, van september 2001 tot heden, penningmeester.
2 0. A. Sijm, van november 19 7 6 tot heden,

bestuurslid namens de gemeente Hoorn van januari 1979 tot 1998. 
21. J. de Visser, van 2 2 augustus 19 72 tot september 199 5,

bestuurslid namens de Vereniging Hendrick de Keyser. 
22. Mevr. C. van Weel - Niesten, van augustus 1998 tot juni 2002,

bestuurslid namens de gemeenteraad van Hoorn.
23. E.D.Wit, van juni 1987 tot maart 1989;

Van juni 1987 tot oktober 1987 bestuurslid;
Van oktober 1987 tot maart 1989 voorzitter.

24. D.Ybema, van 22 augustus 1972 tot augustus 1974,
bestuurslid namens de Bond Heemschut.

2 5. J. Van Zaal, van februari 1977 tot juni 19 7 8, bestuurslid. 
26. F.W.Zwerver,vanaugustus 1978 tot heden;

Van augustus 197 8 tot 11 december 198 0 bestuurslid;
Van 11 december 1980 tot 20 december 1999 penningmeester;
Van 20 december 1999 tot heden bestuurslid.

ADMINISTRATEUREN 

K. Lieshout, van februari 1992 tot
november 1999.
S. Sneek, van maart 2000 tot heden.

TOELICHTING 

Over de oprichting van de Stichting 
Stadsherstel bestaat geen eensluidend 
verhaal. Bij de allereerste concept-

statuten is overigens nog sprake van 
een vennootschap onder de naam 
Hoornse Maatschappij tot Stadsherstel 
N.V In het boek is te lezen dat de 
heer Koos Groot, toenmalig directeur 
Openbare Werken van de gemeente 
Hoorn, het initiatief heeft genomen 
en geestverwanten heeft gezocht en 
gevonden. Dat onder die geestver-
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wanten leden zaten van de toen 
al tientallen jaren bestaande Vereniging 
Oud Hoorn lag voor de hand. 
Op 22 augustus 19 72 is de Stichting 
Havenkwartier, voorloper van de 
Stichting Stadsherstel, opgericht. 
Volgens sommigen door vertegen-
woordigers van de Vereniging Oud 
Hoorn, waardoor sprake zou zijn van 
een moeder-dochter-relatie. 

RELATIE MET VERWANTE ORGANISATES 

In de archieven is sprake van twee 
briefjes van de eerste secretaris van 
de Stichting Stadsherstel, de heer 
Breebaart, de latere voorzitter, van 
2 7 mei 1 9 7 2 aan de Vereniging 
Hendrick de Keyser in Amsterdam en 
de Bond Heemschut. Daarin schrijft hij 
het volgende: "Het ligt in de bedoeling 
binnenkort over te gaan tot het 
passeren van een acte tot stichting van 
Stadsherstel Havenkwartier te Hoorn, 
uitgaande van de vereniging 'Oud 
Hoorn'_" Vervolgens wordt gevraagd 
o f  een vertegenwoordiger van de
Vereniging Hendrick de Keyser zitting
wil nemen in het stichtingbestuur van
Stadsherstel Hoorn, " ... gelijk zulks ook
het geval is in de Stichting Oud-
Harlingen, naar men mij verzekerd
heeft." Eenzelfde briefje is ook naar
de Bond Heemschut gestuurd. In de
statuten van de Stichting Haven-
kwartier is vervolgens ook geregeld
dat drie bestuursleden zullen worden
benoemd door de Vereniging Oud
Hoorn, een door de Vereniging
Hendrick de Keyser en één door de
Bond Heemschut. Hieruit is in ieder
geval op te maken dat er sprake was van
een nauwe band tussen de Stichting
Stadsherstel en de Vereniging Oud
Hoorn, sterker zelfs, van grote invloed
van de Vereniging Oud Hoorn op het
bestuur van Stadsherstel.

Volgens de eerste statuten heeft de 
Vereniging Hendrick de Keyser als ver-
tegenwoordiger in het bestuur de heer 
J_E. (John) de Visser benoemd, de Bond 
Heemschut de heer D. Ybema uit 
Enkhuizen, en de Vereniging Oud 
Hoorn de heer Van Scherpenberg, de 
eerste voorzitter, de heer Breebaart, de 
eerste secretaris, alsmede de zelfde heer 
John de Visser. Overigens nam ook de 

heer N.]. Groot, directeur Openbare 
Weken van de gemeente Hoorn zitting 
in het bestuur. Op 19 januari 1973 is 
de naam van de Stichting Haven-
kwartier al omgezet in de Stichting 
Stadsherstel Hoorn. 

Hoe is de relatie met deze zuster- o f  
moederinstellingen in stand gehou-
den? De heer De Visser heeft de volle 
periode dat er formeel sprake was van 
een vertegenwoordigende zetel als 
zodanig gefunctioneerd. Toen de heer 
Ybema, die namens de Bond Heem-
schut in het bestuur zat, in 19 7 4 al 
opzegde, heeft de heer N.]. Groot voor-
gesteld dat hij de Bond Heemschut zou 
benaderen om hem als zijn vertegen-
woordiger aan te wijzen. Er is niet 
gevonden dat dat akkoord was, maar 
dat kunnen we gevoeglijk aannemen. 

RELATIE MET DE VERENIGING Ü U D  H O O R N  

In diezelfde vergadering zegt ook de 
heer Leendert van Dijk, ontwerper van 
ons briefhoofd, zijn bestuurslidmaat-
schap op. De heer Le Grand zal vragen 
o f  hij Oud Hoorn mag vertegen-
woordigen, hoewel niet duidelijk is
voor wie. De heer van Dijk zit volgens
de statuten namelijk op persoonlijke
titel in het bestuur. Maar als de heer Le 
Grand in februari 1977 vertrekt wijst
de Vereniging Oud Hoorn de heer Van 
Zaal als zijn opvolger aan. Al vrij snel
daarna, juni 19 7 8, de heer Van Zaal 
vertrekt, wijst ze vervolgens de heer
Frans Zwerver als diens opvolger aan. 
Van de drie mensen die volgens de 
statuten namens Oud Hoorn in het
bestuur van Stadsherstel zaten, zou er
dus één niet juist zijn. Wie dat is 
geweest, wordt niet duidelijk. Aan-
genomen zou kunnen worden dat de 
heer De Visser uiteindelijk niet namens
Oud Hoorn in het bestuur zat omdat
die al vertegenwoordiger van de
Vereniging Hendrick de Keyser in het
bestuur was.

Als de heer Van Scherpenberg op 
10 september 1979 afscheid neemt als 
voorzitter wordt er niet over gesproken 
wie  hem namens Oud Hoorn opvolgt. 
De heer Breebaart wordt de nieuwe 
voorzitter. Als mevrouw Rensema op 
29 november 1984 in het bestuur van 
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Stadsherstel komt, volgt zij "namens 
de Vereniging Oud Hoorn mevr. 
Schouwink op". Bij de benoeming van 
mevr. Schouwink was niet vermeld dat 
zij namens Oud Hoorn in het bestuur 
kwam. Als mevrouw Bax in 1989 de 
voorzitter wordt, komt de vertegen-
woordiging namens de diverse organi-
saties aan de orde: de heer De Visser zit 
nog steeds namens de Verenging 
Hendrick de Keyser, de heer Groot nog 
steeds namens de Bond Heemschut en 
mevr. Rensema zou als enige nog 
namens de Vereniging Oud Hoorn in 
het bestuur zitten. De heer Zwerver 
was ó f  geen lid meer van Oud Hoorn 
ó f  hij was zich niet meer bewust van 
het feit dat hij namens Oud Hoorn de 
heer van Zaal in 197 8 was opgevolgd. 
Mevr. Rensema stelt voor aan Oud 
Hoorn te vragen o f  mevr. Bax en de 
heer Van der Heijden namens Oud 
Hoorn in het bestuur van Stadsherstel 
kunnen functioneren. Op 21 juni 1989 
meldt ze dat het bestuur van Oud 
Hoorn daarmee akkoord gaat. 

Eind 1989 komt de loskoppeling van 
de 'moederorganisaties' aan de orde. 
Mevr. Rensema pleit ervoor dat er in 
ieder geval nog één bestuurslid door 
de Vereniging Oud Hoorn wordt 
benoemd. Dat wordt aan de drie 

organisaties voorgelegd. De Bond 
Heemschut en de Vereniging Hendrick 
de Keyser kunnen er mee instemmen. 
Ook de Verenging Oud Hoorn stemt, 
zij het niet van harte, in met het voor-
stel dat zij voortaan nog slechts één 
bestuurslid kan aanwijzen. Dat is dus 
mevr. Rensema. Op 2 2 maart 19 9 0 
worden de statuten in die zin aan-
gepast. Als mevr. Rensema in april 19 9 5 
aftreedt als bestuurslid van Oud Hoorn 
wordt door deze Vereniging na enige 
tijd de heer PR. Kleintjes in het bestuur 
van Stadsherstel benoemd. In 1998 
verzoekt Stadsherstel aan Oud Hoorn 
helemaal af  te zien van de bevoegdheid 
om een bestuurslid in het bestuur van 
Stadsherstel te kunnen benoemen. 
December 1998 geeft Oud Hoorn 
schriftelijk te kennen daarmee in te 
kunnen stemmen. 

RELATIE MET DE GEMEENTE 

Daarmee lijkt volledige zelfstandigheid 
een feit. Echter al in maart 1 9 7 6 deelt 
de gemeente Hoorn mede dat zij de 
heer F.L. (Frans) van Iersel als lid van 
de gemeenteraad, heeft aangewezen 
om op te treden als vertegenwoordiger 
van de gemeente Hoorn in het bestuur 
van Stadsherstel. Waar dat op is geba-
seerd is niet duidelijk. Binnen het 
bestuur van Stadsherstel bestaat hier 
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Bij de overhandiging van het 
eerste exemplaar van het 
boek "Risdam, een Hoornse 
Stadswijk" op 18 juni 
1999. V.l.n.r. mevr. Bax, 
in haar hoedaningheid als 
voorzitter van de 
Publicatiestichting Bas 
Baltus, Burgemeester 
Janssens, de heer Groot, 
een van de schrijvers van 
het boek en gedeputeerde 
H. Meijdam, die het eerste 
exemplaar in ontvangst 
mocht nemen. 

enige verbazing over. Stadsherstel zou 
liever een lid van het college in haar 
bestuur verwelkomen. Kennelijk is de 
kwestie in december 1977 nog niet 
opgelost.  De toenmalige voorzitter 
meldt dan dat hij een gesprek heeft 
gehad met van de heer Van Iersel. 
Dat leidde tot een br ie f  aan het college 
waarin aangegeven wordt dat Stads-
herstel graag de wethouder openbare 
werken w i l  (dat was  de heer A. Sijm). 
Collegewisseling speelt een rol ( zegt 
men) : men w i l  - de nieuwe - wethou -
der openbare werken. De heer Sijm 
functioneert dan al sinds 19 7 6 in het 
bestuur van Stadsherstel. In januari 
1979 benoemt het college formeel de 
heer Sijm als zijn vertegenwoordiger 
in het bestuur van Stadsherstel. De 
gemeenteli jk herindeling,  waarbij 
Hoorn, Zwaag en Blokker zijn samen-
gevoegd, is dan net een feit. De heer 
Sijm blijft tot het  einde van zijn 
raadslidmaatschap in 1998 vertegen-
woordiger namens de gemeente in 
het bestuur. Ook na het beëindigen 

van zijn raadslidmaatschap blijft de 
heer Sijm bestuurder bij Stadsherstel. 
In 1998 benoemt de gemeenteraad 
mevr. C. van Weel in het bestuur van 
Stadsherstel. Als mevr. Van Weel in 2 0 0 2  
wethouder wordt, legt ze haar bestuurs-
functie bij Stadsherstel neer. Vervolgens 
benoemt de raad de heer Van der Maat, 
hoewel aanvankelijk niet duidelijk is 
voor hoe lang. In verband met  het 
nieuwe duale stelsel zou dat slechts tot 
1 jan. 2003 zijn. 
Dat zou betekenen dat het slechts o m  
een  paar maanden ging. Dat leek 
Stadsherstel niet  zinvol. Het bleek 
echter op een misverstand te berusten, 
zodat de heer van der Maat begin 2003 
alsnog bij Stadsherstel kwam. 

Jan van der Heijden 
Secretaris Stichting Stadsherstel Hoorn 
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BOON C. DEN HELDER 

2 4 6  Lijst van intekenaren 



BOT JL. HOORN 

BOVENKAMP WJ. VAN DE HOORN 

BRINKWP. HOORN 

BROERSEN A.].M. HOORN 

BRUGMAN P. WINTERSWIJK 

BRUIJNS P.J. BLOKKER 

BRUIN C. HOORN 

BUIS JS.P. NIBBIXWOUD 

DANENBERG T.N. HOORN 

DEEN D.A. HOORN 

DEKKER C.F.M. HOORN 

DEKKERS H.P. HOORN 

DIJK F. VAN BLOKKER 

DIJKJ. VAN HOORN 

DIJKSTRA J. HOORN 

DIJS F.P. HOORN 

DONTJE-MANTEL A.W HOORN 

DUIN WJG. VAN SCHELLINKHOUT 

EEKWJ. HOORN 

EGGERS J. BOVENKARSPEL 

ENTIUS J.T.]. BLOKKER 

GEERLINGS W J  ZWAAG 

GENDT-VAN ZESSEN S. VAN HOORN 

GIETERMANS JM.  ZWAAG 

Lijst van intekenaren 247 



GODVLIET M.C. HOORN 

GOORH.VAN HOORN 

GREEUW P DE BLOKKER 

GROOT C.PG. HOORN 

GROOT J.M. ZWAAG 

HAGENAARS C.J.T. EPE 

HALSEMA H.]. BLOKKER 

HANGELBROEK Y.J. HOORN 

HANSEN F.H. HOORN 

HARST J. VAN DER HOORN 

HEINST.M. HOORN 

HET NOORDEN VERZEKERINGEN HOORN 

HILGEN-HINNEN G.C.]. TWISK 

HOFSTEDE R. TER HOORN 

HOITING M.D. HOORN 

HOLM.S. HOORN 

HOOGEN D.G.M. VAN DEN HOORN 

HOOGEVEEN L.PM. HOORN 

HOOIVELD-MAK E. HOORN 

HORBACH M.TH. HOORN 

HOORNA.A.VAN HOORN 

HUIZING A.J. HOORN 

HYLKEMAW HOORN 

JANSEN D.]. HOORN 

2 4 8  Lijst van intekenaren 



JONGBLOED A.A.M. 

JONGKIND OVERBEEK A. TH. 

JONG'S EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V K.H.D.E. 

JONKER R.P.]. 

KAAG A.E. 

KAPTEIN H.F.M. 

KELDER G.M. 

KEPPEL J. 

KERNKAMP P.M. 

KIEFT JL. 

KIESTRA M.L. 

KLAIJ-WAARD G. 

KLIJN S.]. 

KLIMMERT P.G. 

KNAAP ].A.G.M. VD 

KNEGT R. 

KNOL C.A.]. 

KOENEN]. 

KOK C.]. 

KOOIA.VD 

KOOLA. 

KOORN ].A.]. 

KORSE G.M.]. 

KOSTER B.R. 

HOORN 

HOORN 

HOORN 

OBDAM 

MONTAUROUX, FRANKRIJK 

HOORN 

HOORN 

KROMMENIE 

WORMERVEER 

HOORN 

HOORN 

BERKHOUT 

HOORN 

HOORN 

HOORN 

HOORN 

HOORN 

HOORN 

OOSTERBLOKKER 

HOORN 

WOGNUM 

HOORN 

OOSTERBLOKKER 

HOORN 

Lijst van intekenaren 2 4 9  
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