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VOORWOORD.

't Was met een bijzondere ingenomenheid, dat de Vereeniging Voor
Vreemdelingenverkeer te Hoorn het denkbeeld van den Uitgever D. Y .
ALT A

te Amsterdam begroette,

om een uitgebreide geïllustreerde

gids van Westfriesland's hoofdstad uit te geven.
Immers, bij een goede beschrijving van Hoorn, waarbij ten volle het
licht kon vallen op datgene wat Hoorn's ouden roem mag worden
genoemd, en mede op de toekomst, welke Hoorn met hare steeds uitbreidende industrie wacht, -

om niet te vergeten haar erkende reputatie

als de "koopstad" bij uitnemendheid, -

moet de gemeente wel varen.

Met genoegen -verleende "V. V. V., Hoorn" dan ook hare medewerking tot de uitgave van dezen gids, voor zoover dit in haar vermogen
lag.

F. BUTTER,
Secretaris V. V. V" Hoorn.
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HOORN

E

ok onder de steden zijn Zondagskinderen en stiefkinderen.
H üorn heeft het voorrecht gehad te behooren tol d e eerste
en de smart gevoeld , gerekend te worden tot de laatste. In
den gulden tijd der R epubliek bezong V ondel haar glorie :

D e Zuider Triton hee ft tot zijn trompet verkoren
D e H oofdstad van zijn zee, d en uitgelezen Hooren.

Maar ook zij zelf w as er zich fier van bewust, de rijke koopstad van
West-Friesland te zijn:
En vraagt men hoe ick Hoorn van ouds herr heten moet
En heet ick anders recht als Hoorn van overvloedt.

(N ieuwe)

Ooste rpoo rt te H oorn, in 1577 gebo u wd en in 160 1 voo rzien vu n ee n ka p.
Thans non ~1 e h cel intac t.

Een overvloed, die lot een uitgelatenheid in zeggen en doen brengen
kon, waarvan wij ons thans geen denkbeeld kunnen vormen, tenzij wij
"' t Groot H corns Lied ebcel( ter hand nemen, waaruit van elke bhdzijde de zinn€lust met uitdagend oog ons tegenfonkelt. W aarlijk de
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burgers van Hoorn benijdden "het roemruchtig Amstellant zijn overgroote stadt niet, met zijn grachten vol van vuylichheid ."
"Wij roemen op oud Horen jent
Vermakelijck en excellent ..... .
was hun leuze.
Niet lang hield die juichtoon aan. "De overgroote stadt" trok langzaam maar zeker den handel en de scheepvaart van de steden langs de
Zuiderzee tot zich. De rumoerige patriotten en de booze F ransche tijd
takelden van hetgeen er van vroegere grootheid was overgebleven, nog
meer af. Hoorn was in het begin der l 9e eeuw slechts een schaduw
van wat het geweest is. Het bleef evenwel nog steeds een stad van
beteekenis in West-Friesland. Bakermat van oude geslachten als èe
Van Akerlakens, de Bredehoffs de Vicq, de Blocquerys, de Merensen,
de Carbasiussen, de Alewijns, de F oreesten ; zetel eener rechtbank, middelpunt van een welvarende landbouwstreek, in het bezit eener druk
bezochte markt en eener bloeiende industrie, kon zij zich nog ahij d
troosten met haar bevoorrechte plaats onder haar mede-zusters.
Dit duurde zoo voort tot in 1877 een lang gedreigde slag de stad
tref. De rechtbank in Hoorn werd verlegd naar Alkmaar, dat nogmaals
kon juichen in zijn victorie.

D e Roo stcen (Kaa smarkt) in vroener lijd .
Link s het voo rmulin Stuc.thuis. rechts c..lc \\' aun.
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Ongeveer terzelfder tijd werd Hoorn in het groote spoorwegnet opgencmen. Groot waren de verwachtingen, maar kort duurde de blijdschap,
toen het al ras bleek, dat, nu haar isolement was opgeheven, er meer
langs dan in de stad gebrachl. werd.
Zoo scheen het troetelkind d er fortuin een stiefkind geworden.
Maar het is het niet.
Al moest Hoorn, gelijk \.rouwens geheel Nederland zelf , afdalen
van de hooge pLaa\.s, die het eenmaal door een gunstigen samenloop van
omstandigheden had ingenomen, een stiefkind, neen, dat is Hoorn niet.
Steeds meer zien we in den laatslen tijd de bewijzen, dat Hoorn er
in slaagt, zich meer en meer op te voeren in de rij der belangrijke stede01
van Noord-Holland.

D e Kocp oo rt in 172J. vlln de sl<.1ds:t.iidc uczicn·

Hoorn blijft in meerdere opzichten bevoorrechl..
E en vluchtige blik reeds zegt het iedereen, hoe schilderachtig Hoorns
ligging is. Men zal het ons toestemmen, wanneer men na een verrukkelijken boot\.ocht over de Zuiderzee, de stad langzamerhand aan den
hoázont ziet op du iken. Een heerlijk zeegezicht biedt Hoorns buiten haven, omkranst met hoog opgaand geboomte en te midden w . nrvan
de sierlijke Hoofdtoren, de glorie reeds der oude Wesl-F riezen zich
verheft.
En de ziel van dat stoere volk leef t nog voort op de kaden c.1
:st~aten der stad.
7

l.a m brrt iteli ~ z• > :> n kvmt 1r:c t z ï::l mue::ler te Hoc r n uun.

De steenen en de gevels der huizen vertellen op overtuigende w ijze
van zijn glorie en bloei.. T elkens en lelkens weer w ordt ge herinnerd
aan den strijd met Bossu, aan de reizen van B ontEkoe, aan de machtige
O.I. Compagnie; ge ziet er .de bewijzen van de bouwkunst onzer
voorvaderen, hoe ze karaktei::W:isten te geven aan hun openbare geb ouwen, hoe ze wisten le sj;>~~k_;~~. ook door hun gevels, portieken en
ornamenten ; ge ziet historie, wanneer ge door Hoorns straten wandelt.
O veral wordt men geboeid, 't zijn door een aardig pcortje, of een
antieken gevel. H oorn is een stadje met bouwkundige, maar ook met
schilderachtige schoonheden. Een harmonie van beide, zoc noodzakelij!.;
vc.or een zuiver en fraai stadsgezicht, is hier aanwezig en geeft de!J
toeschouwer een gevoel van bewondering voor onze 1 7 e en i Be eeuw,
die dit zoo natuurlijk en gcei:l wist te bereiken.
Ware in 19 14 de oorlog niet uilgebroken , zeer zeker had Hoorn in

i 9 16 haar zeshonderdjarig bestaan gevierd. Want al is eenige tw1i rei
gerezen, omtrent het stichtingsjaar, de kroniekschrijvers geven 13l6 ah
zoodanig aan.
In het begin van de i 4e eeuw bezat West-Friesland slechts één stad ,
n.l. M edemblik e~ verschillende kleinere en grootere dorpen, waarvan

we noemen die, welke in de nabijheid lagen van de plaats, waar later
H oorn verrees, n.l. A venhorn, Scharwoude, B erkhout, Zwaag, Blokker
en Schellinkhout.
In 1316 dan. werden de eerste huizen, die laler een deel van de
gemeente Hoorn zouden worden, gebouwd. Ze stonden aan het Z.O.
gedeelte van den tegenwoordigen Roode S teen, waar zich in den zeedijk een sluis met .;vertoorn bevond , waardoor men van uit zee verbindi ng kreeg mel het achtergelegen land door de Gou of Tocht. D it
water diende niet alleen voor afwateri ng, maar ook als verkeersweg en
kwam als zcodanig bij den tcenemenden handel meer en meer in g·~bru\k .
N iet te verwo1deren is het, dat juist op de aangegeven plaats de eerst~
huizen werden gebouwd.
V dius vertelt van de stichting het volgende:
"Deur het voorl.andt liep in seeckere kil ( w elcke nu de haven van
de Nieuwedam is) rede)yck diep en schier ghekromt in mav.iere van
een hoorn, daerom c:Jck seer veyligh voor de schepen die daer quame:1
havenen. 't Lant zelfs, daer nu de stadt is, was laegh en morassigh voi
kleyne meere en bequamer om riedt en biesen vcort te brenge, als 'let
anders goets. Maer dat wat inwaerls lagh, was seer goedt en vruchtb.1er
en beset met veel schoone dorpen , die met haer ringh dese sluyse besluy-

Huo fdtoren te H oo rn ; vc rd c<lîn îngstoren

Di'm

d e hu ve n; si ebo uwc.I in 1532 en in t65 f

v ersierd m et een f ruui tor entje en ee:1 uurwerk. Thun s n o ~J ee n sieruc:id Viln de stud.
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Ook dit gebouw, dateerende van het jaar 1609, is geheel gerestau- ·
reerd. Het arduinsteen is toen door hardsteen vervangen. In den gevel
aan de zijde van den Rooden Steen zijn twee en aan den kant van het .
Groote Oost vijf ingangen.Op het dak zien we een paar sierlijke windvanen, terwijl tegen de beide gevels later een luifel is aangebracht. Ook
prijkt het gebouw met het wapen van Hoorn, gehouden door een
éénhoorn. Gewoonlijk heeft men het Hoornsche wapen tot tenant een
éénhoorn gegeven, die het schild voor de borst houdt. 't Eigenlijke
wapen is echter niets anders dan een schild, waarop een hoorn is .
aangebracht.
Nadat wij aldus de verschillende gebouwen van den Rooden Steen
hebben bezichtigd, gaan we het Groote Oost op.
In het huis Nr. 2 zien we aangebracht twee steenen. De eene vertoont
ons twee mannen , een berrie, beladen met kaas, naar de Waag dragende,
terwijl de andere voorstelt een schild met drie keizerskronen in een
cv.rtouche, gehouden door twee mannen; aan de onderzijde eindigt deze
in een vrouwenmasker en festoenen.
Oo~ de gevels onder de nummers 7 en 8 zijn waard er even voor
stil te staan. Die onder Nr. 7 toont ons o.a. het wapen van Drechterland, gehouden door twee engeltjes en die van Hoorn, Edam en.
Alkmaar, terwijl de top van Nr. 8 met de beelden van Neptunus en
Mercurius prijkt.
Voortwandelende bemerken we spoedig aan onze rechterhand het
H }){Jolheek- en het P osl- en. T clegru.afl1cnloor.
In het huis daarnaast (Nr. 32) opgetrokken in ouden stijl, zien we
een steen, voorstellende een schildpad, waaronder: B ene qui la tuit bene
vixit. "Wie zich wèl verborgen houdt, leeft gelukkig", m.a.w . "Zalig
een vergeten burgermannetje." Deze lezing is een andere dan die, welke
Van Lennep en Ter Gouw (Uithangteekens IV blz. 29 3) bij dezen
steen geven . Zij zagen hem voor een hort aan en v_e rtaalden het
bijschrift in: "Wie daar een ander 't minst in kijken laat, vaart er het
best bij." Blijkbaar stelt de steen echter een schildpad voor.
Aan de overzijde (Nr. 43) verrijst de R emonslrant sche l1crk. D e
gc-:vel van dit gebouw is geheel opgetrokken van bergsteen. Het balkon
wordt gedragen door twee caryatiden. Op het attiek bevinden zich
rijke vazen en de zittende beelden van Liefde en Trouw. O p de beide
hoeken prijken de godin der Wijsheid , Minerva en de god van den
oorlog, M ars.
V erder voortgaand, zien we links (Nr. 49) een gevelsteen, voorstellende een bal met kolfstok en passeeren we aan onze rechterhand de
18

Wijdebrugsteeg of, zooals de
steeg.
In het deftige heerenhuis,
gevestigd (Nr. 53), hielden
bezoek aan Hoorn, in 18 1 7

oorspronkelijke naam luidt, de Wybruchwaarin thans de Raad van Arbeid is
eens Koning Willem 1 en II, bij hun
en 184 3, verblijf.

Zetten wij onze wandeling voort, dan komen we aan de St. Antoniusof Oosterkerk. Evenals bij de Noorderkerk is ook hier de wijzerplaat bij
wijze van uithangbord aangebracht.
De Ooster- of St. Anthonie's kerk, werd begonnen in 1450 door
twee broeders, welke op het Oost bij de Bagijnensteeg ieder een houten
kapel stichtten, de een aan St. Cornelis, de ander aan St. Anthonius
gewijd. Die van St. Cornelis werd in 1495 van steen herbouwd, maar
na de Hervorming afgebroken, de St. Anthonie's kapel in 1493 en
15 19 in steen opgetrokken, in 1600 van een sierlijken toren voorzien,
terwijl in 1616 de noordervleugel, vroeger laag en met twee daken en
gevels voorzien, werd opgetrokken en onder één dak gebracht. In 1618,
1619 en 1 703 werden geschilderde ramen in de St. Anthonie' s kerk
aangebracht, welke echter thans voor het meerendeel zijn verdwenen.
Een, aan de oosttzijde van het kruis, bestaat nog. Dit raam is zeer de
aandacht waard.
Het overige gedeelte van het Groote Oost biedt weinig bezienswaardigs aan. Toch zullen we langs deze straat onze wandeling moeten
voortzetten, ons tevreden stellende met de soms niet onaardige gevelsteenen hier en daar aangebracht. Nr. 83 en 85 toonen ons in de
ankers het jaartal 1587, terwijl een steen met een baal, in den gevel is
aangebracht. Nr. 10 2- -1 04 vertoont een Zeepaard met het onderschrift:
Int see peert. Het jaartal is 1644. Nr. 1 14 is o.a. voorzien van een
steen, voorstellende een man en een vrouw, die een arme van brood
voorzien. De inwoners van Hoorn weten allen, wie die twee personen
moeten verbeelden, n.l. "Truydeman en sijn wijf", de weldoeners der
armen in de 15e eeuw. Dit huis, in 1658 verbouwd, werd vroeger
door hen bewoond. Rijk en zonder kinderen, waren zij zeer mild, zoowel ten opzichte der kerken, als tegenover de armen. Omstreeks 14 29
werd de groote kt-:rk aanmerkelijk uitgebreid; de gelden voor het optrekken van den noordmuur werden door T ruydeman geschonken. Ook moet
de Noorderkerk ved aan de mildheid en den godsdienstzin van Truydeman en zijn wijf te danken hebben gehad. En uit het Buurtmoêrsfonds
ontvangen nog heden honderden behoeftigen levensmiddelen.
Zetten we nu onzen tocht langs het Groote Oost voort, tot we komen
aan het huis, staande op den hoek van de Slapershaven. Behalve een
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den zeedijk; in 1703 vloog de kruitmolen in de lucht, waardoor velen
werden gedood en in de stad belangrijke verwoestingen werden aar.gericht. D e schade werd geschat op het voor dien tijd zeer belangrijke
bedrag van een half millioen gulden. Een hevige storm, die in 1704
de stad teisterde, bracht zooveel verwoestingen aan, dat de schade op
niet minder werd geraamd dan op die, welke door het springen van het
kruitmagazijn werd veroorzaakt. En eenige jaren later werd de stad
f eteisterd door een hevige kGorts-epidemie, die zeer veel slachtoffers vroeg.
Zoo kwam Hoorn langzamerhand in verval. Verschillende factoren
werkten daartoe mede en voorzeker niet het minst d ie, welke w c in
den aanhef van dit artikel noemden. Maar uit hetgeen we daar zeiden,
bl ijkt ook, dat veel bewaard is gebleven van datgene, wat is opgebouwd
in de jaren van Hoorns bloeitijd.
Ondanks het feit, dat Hoorn wordt gemoderniseerà, moet word t.'n
geconstateerd, dat veel pogingen worden aangewend, om Hoorn te
laten in dat kleed , dat herinnert aan het dappere en roemrijke voorgeslacht. W e zijn dankbaar voor elke daad, in dien geest verricht.
In dit verband denkeri we aan de restauraties van het W estfriesch
museum en de Waag, waardoor twee monumentale gebouwen ""·rer
prijken in hun volle staatsie, tol sieraad der stad en tot lo f van de
besturen, die tot de restauraties besloten.
Maar d aarnaast denken we ook aan het werk der vereeniging "OudHoorn" , di e hoewel pas slechts enkel e jaren bestaande, reeds veel herft
gedaan, om te behouden die perceelen en die gevels, die onze stad zoo
aantrekkelijk maken.
Want dàt is Hoorn!
Ook cmdat het bezit een zich steeds ontwikkelende induslïÏe en een
Middenstand, die de stad heeft verrijkt met tal van groote magazijnen.
die een veel grootere stad zelfs tot sieraad zouden strekken. Een Midderisté:nd, die Hoorn ook als koopstad maakt tot het middelpunt van tai
van dorpen uit de omgeving en daardoor oorzaak is, dat steeds een
·:an dc r:çen uit de omgeving en daardoor oorzaak is, dat steeds een levendig
'.1 e1kt er bestaat tusschen Hoorn en de bloeiende omliggende dorpen.
En wanneer dan straks uitvoering gegeven is aan de plannen der
IJ! estfriesche Kanaalvereeniging en dit deel van Noord-Holl and niet
langer verstoken is van de binnenscheepvaarr, dan zal ook Hoorn weer
ten volle gaan innemen de plaats, die haar vroeger in de dagen van grnole
glorie, was toebedeeld .
Na dit overzicht nooden we U uit ter wandeling door de stad.
l '2

!-let Stati o n.

fot o SC HEPEL

·~er laten we het Stationsgebouw, dan is de eerste indruk, dien
we van Hoorn krijgen, geen onaangename. Het ruime stationsplein, met al dat groen op den achtergrond, doet ons
'
oog weldadig aan. We zullen het plantsoen echter niet
doorwandelen, maar we slaan rechtsaf en gaan dan rechtdoor langs het
spoorweg-emplacement, om daarna linksaf verder te wandelen. We
komen dan aan het Kleine Noord. Zetten wij langs deze straat onze
wandeling voort, · dan zien we aan onze linkerhand de Noord er-, of
V rcuwen-, of St. M ariakerk. Dit is een van de oudste bouwwerken
van Hoorn.
Naar Velius ons vertelt, zagen een zekere Claes Molenaar en zijn
vrouw in den herfst van 1426 's nachts van uit hun molen een Lieve
Vrouwenbeeld in de lucht hangen, boven de woning van den in hun
nabijheid wonenden Claes Doeddessz. De molenaar kwam met zijn
buren overeen, dat op die plaats een kerk gesticht moest worden, ter
eere van de Maagd Maria. Doeddoessz werd aangezocht zijn huis af
te staan, maar weigerde in krasse bewoordingen. De pest heerschtc
teen in de stad en men beschouwde den dood van den weigerachtige
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aan die ziekte, als een vanzelf sprekend gevolg daarvan. De weduwe
haastte zich aan het verzoek te voldoen, toen het na den,. dood van haar
man tot haar werd gericht. Zij stond haar woning af en de buren
bouwden voor gemeenschappelijke rekening een houten kerkje.
Korten tijd na de stichting kwam een schipper hier binnen vallen,
die een Mariabeeld aan boord had, dat hij naar Friesland moest overbrengen. Wind en getij schenen hem niet gunstig, een paar malen althans
dreven ze hem weer in de haven terug. De molenaar herkende in het
beeld hetzelfde, dat hij 's nachts in de lucht had zien hangen. Het
stuk werd hierna aangekocht en op het altaar geplaatst.
Staan wij nog even voor het gebouw, dat in 1441, 1450 en 1519
bij gedeelten werd verder gebouwd en vergroot, stil, dan zien w e in
den gevel een breed portaal. Het boogveld prijkt met een geraamte.
uitgestrekt op een mat; op een piedestal, hierbij geplaatst, liggen een
zeis en een zandlooper, terwijl hoogopschietende korenaren er boven
uitsteken.
Onder dit alles lezen we:

Ac. 1647.

En Messem lmmortalitatis.

(Zie hier de oogst der onsterfelijkheid.)
Den hoek der kerk omslaande zien wij een kleiner portaal. Ook hier
1s een versiering aangebracht, n.l. een piedestal met een doodshoofd en
twee doodsbeenderen er op, terwijl een zandlooper er boven hangt.
Hier leest men:

Hîc meta Doloris.
(Hier is de grens der smart.)
De wijzerplaat van deze kerk is bij wijze van uithangbord aangebracht.
Vervolgen wij onze wandeling langs het Kleine Noord, dat zich
voorbij de Noorderkerk aanmerkelijk heeft verbreed, zoo komen we
spoedig op het Groote Noord, een lange, rechte en breede straat. Kooplustigen kunnen te kust en te keur gaan in de vele winkels, welke ruime
en rijk voorziene etalages ons telkens doen stilstaan. Zij leveren ons het
bewijs ,dat we, tot het doen van inkoopen niet naar elders behoeven te
gaan, maar dat we in Hoorn ook wel goed en goedkoop terecht kunw~n.
Ook laten we niet na een paar gevels en gevelsteenen te bezichtigen ,
o.a. den steen aangebracht in gevel Nr. 104, voorstellende een mansen vrouwenhoofd, waaronder staat: In de T we vergulde Hofd. In dit
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huis vergaderden oorspronkelijk de Gecommitteerde Raden van West-Friesland. Deze steen is door de goede zorgen van de v~reeniging "OudHoorn" schoon gemaakt en opnieuw verguld. Tevens is toen het oude.
onderschrift, dat veranderd was in "In de Twe Verliefde", wed·~r
aangebracht.
De bovengevel van Nr. 70 is minder goed bewaard; Nr. 50 vertoonl
een 18en eeuwschen. top met een ketel als versiering, terwijl die onder
Nr. 40, evenals Nr. 70 E.en trapgevel, prijkt met een steen, verbeeldende
"Het gulden Vlies." Ook deze gevel heeft zijn restauratie te danken
aan de Vereeniging "Oud-Hoorn."
Zoo naderen we · zachtjes aan de R.K . Kerk, een gebouw, zoo wel
uit- als inwendig, e.en bezichtiging waard.
D eze kerk werd gebouwd in 1877. Destijds stond op deze plaats,
met den ingang op het Achterom, een kleinere kerk, die echter bij den
bouw van de nieuwe werd afgebroken. Ook stond een R.K. Kerk in
de Achterstraat, naast het Protestantsche Weeshuis; deze verbrandde
echter in het jaar 1877. Vóór 1825 bevonden de R.K. Kerk en de·
woning van den Pastoor Z:ich op het Nieuwe Noord.
Wandelen we verder het Noord af, na nog een blik te hebben
geslagen op het wapen van West-Friesland in gevel Nr. 3, zoo komen
we op een ruim marktplein, d en Rooden Steen. Valt Uw bezoek op
een Donderdag, zeker staat ge even stil, verrast als ge zijt over het
drukke, prettige gewoel , dat hier dan heerscht. Op dien dag wordt hier
n.l. de kaasmarkt gehouden. D eze was vroeger van meer beteekenis dan
thans, daar tegenwcordig verschillende kaasfabrieken zich hebben
gecombineerd tot kaasexportvereenigingen en haar product daardoor aan
de markt hebben onttrokken.
Doch ook op andere dagen levert dit marktplein veel bezienswaardigsop. Zoo verrijst in het midden het in 1893 opgerichte standbeeld van
"Hoorns grooten zoon", Jan Pieterszoon Coen. Deze, de grondlegger van het gezag der O.I. Compagnie in N ed.-Indië, werd den 8 err
Januari 158 7 in Hoorn geboren, deed zijn eerste reis naar Indië in
1607 en werd bij zijn tweede reis derwaarts in 1612 benoemd tot
" directeur-generaal over den handel van Indië", welke benoeming in
16 1 7 gevolgd werd door zijn aanstelling als Gouverneur-Generaal. Hij
veroverde het rijk J ac~tra, alsmede de stad van dien naam ( 30 Mei
1619), in welker plaats hij Batavia, sedert de hoofdstad van N ed.-Iridië,
stichtte. Behalve in Hoorn, is ook te Batavia ter eere van Coen een
standbeeld opgericht.
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Aan onze rechterhand
verrijst
het
Weslfriesch
Museum.
Niemand
verzmme
hieraan, één der
meest belangrijh
provinciale
musea, een bezoek
te brengen.
Voor verschii ·
lende doeleinden
1s
dit gebouw
reed s
gebruikt.
Zoo
zag
de
Proost van WestFriesland,
die
volgens een pnv1lege aan Hoorn
verleend, in d eze
stad moest wonen, dit gebouw
als zijn verblijf
aangewezen. D e
naam "Prooster:huis", nu nog wel
gebruikt en de
Proostensteel:;',

naast het Museum, herinneren ons nog aan dit feit.
De Gecommitteerde Raden van West-Friesland hield~!l hun eerste
vergaderingen, zooals reeds is medegedeeld , in een _huis op het Groote
Noord, "In de twe vergulde Hofd". Nadien werden deze echter
verlegd naar het gebouw, waarvoor we op 't oogenblik staan. Van
Proostenhuis werd dit dus Staten-Collegie. Nog later werd het de zetel
der Arrondissements-rechtbank. Veel inwoners van Hoorn spreken dan
ook niet van "het museum", maar van "het Tribunaal". Toen in 1877
de rechtbank echter werd verplaatst naar Alkmaar, kwam dit gebouw
weer leeg, doch sçoedig werden eenige lokalen ingenomen door het
Hoofdbureau voor den aanleg van de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen,
terwijl het in 1878 grootendeels tot museum werd ingericht. Een
16

gedeelte is in gebruik genomen door het kantongerecht. Het gebo tlw
trekt na zijn algeheele restaura tie weer een ieders aandacht.
D e gevel is opgetrokken van hardsteen, terw ijl de ramen der benedenverdi eping ingesloten worden door vier T oscaansche pilasters en die der
tweede verdieping door vier Dorische. D e bovenste twee verdiepingen
prijken met twee Jonische en twee C orinthische pilasters. O p de hoeken
der uitstekende kroonlijsten zijn leeuwen gepl aatst, die de wapens van
Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, M edembiik en
Purmerend houden. In het bovenste gedeelte van den gevel zien '"'e het
wapen van Oranj e-N assau, vastgehouden door twee krijgslied en, terw ijl
lager het wapen van W est-Friesland prijkt. Daar al deze w apens z •J n
gepolychromeerd, wordt het effect zeer verhoogd.
H et geheel wordt a fgesloten door een zeer sierlijk hek, in stijl
Lodewijk XIV.
De top van het huis er naast (Nr. 16) vertoont het wapen van
W est-Friesland, waaronder
Anno MDCCLXXXX,
terwijl in het huis op den linkerhoek van de Proostensteeg zich een
gevelsteen bevindt, voorstellende een krijgsman, waaronder men leest :
In d' IJ serman.

K acJ ~ m cJ rkl
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T egenover het museum bevindt zich de f!J/ o.ag, op den hoek van het
Groote Oost.
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Ook dit gebouw, dateerende van het jaar 1609, is geheel gerestaureerd. Het arduinsteen is toen door hardsteen vervangen. In den gevel
aan de zijde van den Rooden Steen zijn twee en aan den kant van het .
Groote Oost vijf ingangen.Op het dak zien we een paar sierlijke windvanen, terwijl tegen de beide gevels later een luifel is aangebracht. Ook
prijkt het gebouw met het wapen van Hoorn, gehouden door een
éénhoorn. Gewoonlijk heeft men het Hoornsche wapen tot tenant een
éénhoorn gegeven, die het schild voor de borst houdt. 't Eigenlijke
wapen is echter niets anders dan een schild, waarop een hoorn is
aangebracht.
Nadat wij aldus de verschillende gebouwen van den Rooden Steen
hebben bezichtigd, gaan we het Groote Oost op.
In het huis Nr. 2 zien we aangebracht twee steenen. De eene vertoont
ons twee mannen , een berrie, beladen met kaas, naar de Waag dragende,
terwij l de andere voorstelt een schild met drie keizerskronen in een
cartouche, gehouden door twee mannen; aan de onderzijde eindigt deze
in een vrouwenmasker en festoenen.
Ool< de gevels onder de nummers 7 en 8 zijn waard er even voor
stil te staan. Die onder Nr. 7 toont ons o.a. het wapen van Drechterland, gehouden door twee engeltjes en die van Hoorn, Edam en.
Alkmaar, terwijl de top van Nr. 8 met de beelden van Neptunus en
Mercurius prijkt.
Voortwandelende bemerken we spoedig aan onze rechterhand het

!-! ))pot heek- en het Post- en. T elegruafkcntoor.
In het huis daarnaast (Nr. 32) opgetrokken in ouden stijl, zien we
een steen, voorstellende een schildpad, waaronder: Bene qui la tuit bene
vixit. "Wie zich wèl verborgen houdt, leeft gelukkig", m.a.w. " Zalig
een vergeten burgermannetje." Deze lezing is een andere dan die, welke
Van Lennep en Ter Gouw (Uithangteekens IV blz. 293) bij dezen
steen geven. Zij zagen hem voor een hort aan en v_e rtaalden het
bijschrift in: "Wie daar een ander 't minst in kijken laat, vaart er het
best bij." Blijkbaar stelt de steen echter een schildpad voor.
Aan de overzijde (Nr. 4 3) verrijst de R emonstrant se he lcerfr.. De
gevel van qit gebouw is geheel opgetrokken van bergsteen. Het balkon
wordt gedragen door twee caryatiden. Op het attiek bevinden zich
rijke vazen en de zittende beelden van Liefde en Trouw. Op de beide
hoeken prijken de godin der Wijsheid , Minerva en de god van den
oorlog, Mars.
Verder voortgaand, zien we links (Nr. 49) een gevelsteen, voorstellende een bal met kolfstok en passeeren we aan onze rechterhand de
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Wijdebrugsteeg of, zooals de
steeg.
In het deftige heerenhuis,
gevestigd (Nr. 53), hielden
bezoek aan Hoorn, in 181 7

oorspronkelijke naam luidt, de Wybruchwaarin thans de Raad van Arbeid is
eens Koning Willem I en II, bij hun
en 1843, verblijf.

Z etten wij onze wandeling voort, dan komen we aan de St. Antoniuso f Oosterkerk. Evenals bij de Noorderkerk is ook hier de wijzerplaat bij
wijze van uithangbord aangebracht.
De Ooster- of St. Anthonie's kerk, werd begonnen in 1450 door
twee broeders, welke op het Oost bij de Bagijnensteeg ieder een houten
kapel stichtten, de een aan St. Cornelis, d e ander aan St. Anthonius
gewijd. Die van St. Cornelis werd in 1495 van steen herbouwd, maar
na de Hervorming afgebroken, d e St. Anthonie's kapel in 1493 en
15 19 in steen opgetrokken, in 1600 van een sierlijken toren voorzien,
terwijl in 1616 de noordervleugel, vroeger laag en met twee daken en
gevels voorzien, werd opgetrokken en onder één dak gebracht. In 1618,
1619 en 1703 werden geschilderde ramen in de St. Anthonie's kerk
aangebracht, welke echter thans voor het meerendeel zijn verdwenen.
E en, aan de oosttzijde van het kruis, bestaat nog. Dit raam is zeer de
aandacht waard.
Het overige ged eelte van het Groote Oost biedt weinig bezienswaardigs aan. Toch zullen we langs d eze straat onze wandeling moeten
voortzetten, ons tevreden stellende met de soms niet onaardige gevelsteenen hier en d aar aangebracht. Nr. 83 en 85 toonen ons in de
ankers het jaartal 1587, terwijl een steen met een b aal, in d en gevel is
aangebracht. Nr. 102--- 104 vertoont een Zeepaard met het onderschrift :
Int see peert. Het jaartal is 1644. Nr. 1 14 is o.a. voorzien van een
steen , voorstellende een man en een vrouw, die een arme van brood
voorzien. D e inwoners van Hoorn weten allen, wie die twee personen
moeten verbeelden, n.l. "Truydeman en sijn wijf", d e weldoeners der
armen in de 1Se eeuw. Dit huis, in 1658 verbouwd, werd vroeger
door hen bewoond. Rijk en zonder kinderen, waren zij zeer mild, zoowel ten opzichte der kerken, als tegenover de armen. Omstreeks 1 4 29
werd de groote kerk aanmerkelijk uitgebreid; de gelden voor het optrekken van den noordmuur werden door T ruydeman geschonken. Ook moet
de Noorderkerk ved aan de mildheid en den godsdienstzin van Truydeman en zijn w ij f te danken hebben gehad. En uit het Buurtmoêrsfonds
ontvangen nog heden honderd en behoeftigen levensmiddelen.
Zetten we nu onzen tocht langs het Groote Oost voort, tot we komen
aan het huis, staande op d en hoek van d e Slapershaven. B ehalve een
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gced bewaarde puilijst merken we hier o.a. op, een gevelsteen met he
wapen van Prins Maurits, d oor twee leeuwen gehouden en een steen
met het jaartal 1612.
V oor we nu den hoek rechts omslaan en de Slapershaven opwandelen,
ten einde d en anderen gevel van dit huis te bezichtigen, loopen we even
verder. Ten eerste om te profiteeren van een aardig gezicht, dat we
vanaf de brug hebben en ook om de plaats te" bereiken, waar eertijds de
oude Oosterpoort stond. Die bevond zich n.l. aan het einde van het
einde van het Groote Oost, doch werd in 1576 als poort buiten dienst
gesteld. Toen werd, na en tengevolge van de uitbreiding der stad, een
m euwe gebouwd aan het eind van het Kleine Oost. D och hierover later.
In 15 11 werd begonnen met de fundeering van de oude Oosterpoort,
maar eerst in 15 38 was zij voltooid. Dit blijkt uit een gevelsteen,
aangebracht aan de stadszijde (thans berustende in het W.-F r. Museum),
waarop het wapen van H oorn, gehouden door twee éénhoorns en het
opschrift:
ANO
IS DIT
XVc
WERCKV
XXXVIII
OLMACT.
Vier torens stonden op de poort, die na 1576 als gevangenissen
werden gebruikt, terwijl d e chirurgijns er hun gildekamer hadden. Daar
d e poort te bouwvallig werd, besloot men in 1818 haar te verkoopen.
Zij bracht 3225 gulden op en in het volgende jaar werd zij gesloopt.
Gaan we terug naar de Slapershav en, zoo krijgen we een drietai
steenen te zien, betrekking hebbende op den beroemden slag op de
Zuiderzee ( 15 73).
Het huis op den hoek van het Groote Oost toont ons een fries met
schepen, waarvan het onderschrift luidt:
0 L offelycke daet o schoone gulden tyden
Wie datter aen gedenckt die meet hem nog verblyden
Het land dat schut en beeft: de vyant die komt aen
H ij wil met Amalek gantsch lsrael verslaen
Hy komt met groote macht - maer Godt heeft ons gegeven
Oock Arons end e Hurs wier namen syn geschreven.
Bussc· zeeslag geschiedt 1 5 7 3.
De fries van het huis d aarnaast (Nr. 4) toont ons een gezicht op
1 locrn ; verscheiden schepen ziet men op den voorgrond. Hieronder
staat:
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En sonder twyfel ist daer synd er ook int midden
Daer synder op het land die Godt met Mooses bidden
Totdat men overwint gelyck het is geschiedt
Waervan men huyden noch een klare teeken siet.
D e pui van gevel Nr. 2 is vrijwel b ewaard en prijkt met twee
gesneden houten consoles; de borstwering met 2 leeuwenkoppen en
twee beelden van Fortuna.
Daartusschen ziet men de voorstelling van d en slag op d e _Zuiderzee.
Hieronder staat:
Bossv Zeeslag D 10 M.D. 11 d ag.
Tot eer van haer geslagt tot lof van dese d aed.
Die klampen hem aen boordt die weten noch wel raed
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Hier is een Horens Hop daer gaet het op een vechten
Daer siet men 't eene schip vast aen het ander hechten.
ANNO 1573.
Daer siet men rechte liefde daer doet men onderstant
Daer vecht men sonder geit voort lieve V aderlant.
We zetten onze wandeling voort, tot we komen aan een smalle
houten brug, de Otto's brug.
Deze gaan we over, loopen recht door, hebben dan rechts van ons
het plantsoen, dat zijn naam ontleent (Baadland) aan het baden, dat
de jongens daar vroeger in de nabijheid deden. Het werd aanvankelijk
voor scheepstimmerwerven gebruikt, totdat de Raad in 16 12 tot
verkoop aan den meestbiedende besloot.
Op den walmuur gekomen,
profiteeren we . van een zeer
mooi · zeegezicht.
Links van ons trekt een
groot gebouw onze aandacht.
Vroeger vergaderden hier de
bewindhebbers van de Westlndische Compagnie. Het monogram in het fronton duidt
daar nog op. In 1863 werd
het in gebruik genomen door
de Loge West-Friesland.
Het perceel ernaast (Binnenluiendijk 3) bezit een
goed bewaarde houten pui.
We gaan nu op onze schreden terug, gaan de houten
brug weer over en wandelen
d an linksaf, langs de haven, de
Oude Doelen. Deze naam
is te danken aan het feit, dat
het eerste Doelenhuis aan deze
haven
stond.
Perceel Binn enlui cndijk 3.
folo SCJ-Jf:l'EL

Zoo zijn we gekomen op de Oude Doelenkade, waar we onder Nos.
21 en 19- 17 nog eenige gevelsteenen vinden . No. 21 prijkt met de
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wapens van Hoorn en Alkmaar en een schip, waaronder : in de Stretsvarer. ANNO 1618.
Nr. 19- 17 toont ons de wapens van Hoorn en Amsterdam en een
schip, waaronder we lezen : in d en Ostervarer. Het jaartal hier aangebracht is 1616.
De kade ten einde geloopen, komen we aan d e aanlegplaats van d e
"Hoornsche boot. "
De brug vóór ons zouden we kunnen overgaan, om daarna onze wandeling voort te zetten langs de Veermanskade.
Doch we raden aan, een kleinen omweg te maken, ten einde in de
gelegenheid te zijn, eenige niet onaardige gevels te bezichtigen. We
gaan dus rechtsaf d e Korenmarl(t op en slaan bij d e brug linksaf.
D e brug gaan we over en komen dan op d e Bierl(ade . Onder Nr. 10
vi nden we een zeer bezienswaardigen en uitstekend bewaarden gevel.
Het huis behoort thans in eigendom aan d e vereeniging "Oud Hoorn".
Nr. 2 bevat twe1~ steenen. De eerste verbeeldt twee mannen, die een
ton aan een juk dragen , terwijl we op den achtergrond een schip en een
stapel tonnen opmerken. De andere stelt voor een paard, gespannen
voor een slede, waarop twee tonnen liggen, terwijl twee mannen er bij
loopen. Het jaartal is 1618.
Nu gaan we de steenen brug over, slaan linksaf en bereiken spoedig, langs de A ppelhaven, d en N ieuwendam . Onder Nr. 19 zien wc
·e en gevel, wel een bezichtiging waard; we vinden er nog de oude
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kozij nen. Ook is een steen, met een voorstelling van een schip, aangebracht. Nr. 10 toont ons twee afbeeldingen van schepen, waarvan één
voorzien is van 't bijschrift: In 't Hasselse Houtschip. Zoo komen we
op de V eer mo.nsl~ ade met haar vele kaaspakhuizen.
Als gevels zijn vermeldenswaard Nr. 15, met de voorstelling van een
bonte koe. In het huis, dat eertijds op deze plaats stond, werd Willem
I J sbrantz. Bontekoe, die in 16 18 als schipper op een der schepen van
de 0.-1. Compagnie een reis naar Indië deed, in het jaar 1587 geboren.
Erg voorspoedig was deze reis echter niet. Zijn schip "Nieuw Hoorn",
bemand met 206 koppen, had in 't b egin veel van den storm te lijden,.
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terwijl voorbij Kaap de G oede H oop een ziekte onder 't scheepsvolk
uitbrak. D it was echter nog niet genoeg. In den Indischen Oceaan
raakte een vat brandewijn in vlam met dit gevol g, dat het schip, reeds
door een deel van de bemanning verl aten, in de lucht vloog, nadat het
vuur de kruitkamer had bereikt. Bontekoe werd als door een wonder
gered; hij kwam levend in zee neder, waarna hij door de sloep werd
opgenomen. Na onnoemelijke ellende werden de schi pbreukelingen
eindelijk gered door H ollandsche schepen, naar B atavia gebracht en
hartelijk ontvangen door den G ouverneur-Generaal J. Pz. C oen.
Gevel N r. 6 toont ons de w apens van Genua ( in 't wapen Jenuwe)
en die van Goud a en M onnikendam , terwijl gevel N r. 3 voorzien is van
twee steenen. In de pinas (1618) en Fortuna ( 1677) .
A an het eind van de Veermanskade, tegenover d en ltaliaanschen
zeedijk met zijn Synagoge, verrijst d e H cof dt oren.
Üp de plaats waar vroeger een blokhuis stond tot b escherming van
d en ingang der haven, werd den 6 en Augustus 15 3 2 d e eerste steen
gdegd voor den Hoofd toren.
D e bouw werd ondernomen op een stevig ingeheid paalwerk. Met
balken gegord trek men hem op, aan de stadszijde van b aksteen en aan
de zeezijde van grauwe steenen.
K osten noch moeiten werden gespaard om het geheel een sierlijk aanzien
te geven. In 165 1 voegde men aan het gebouw een fraai torentj e toe,
waardoor de bekende Hoofdtoren werd , wat hij tot heden is gebleven,
n.l. een aantrekkelijkheid voor toeristen van heinde en ver. In weinig
reisboeken wordt dan ook een a fbeelding van de "W aterpoort" gemist.
Door de goede zorgen van het G emeenteb estuur werd de Hoofdtoren
in 1905 - 1907 geheel gerestaureerd, zoodat dit interessante 16e eeuwsche
gebouw, op zoo gelukkige wijze bekroond door het fraaie 17 e eeuwsche
kloktorentje, thans weder in al zijn schoonheid daarstaat, gereed om
opnieuw d en tand des tijds te trotseeren en nog vele jaren lang de
vreemde bezoekers naar onze haven te lokken, welker ingang het reeds
beschermde toen de geoefende strijders van den Graaf van B ossu tot
hun schade en schande moesten ondervinden, hoe met heldenmoed en
doodsverachting vrijheid en vaderland door de stoere West-F riezen werden verdedigd.
Acht~r den Hoofdtoren bevindt zich het "houten hoofd'', gemaakt ten
dienste der scheepvaart. D at de noodzakelijkheid hiervan reeds vroegtijdig bleek, kunnen we hieruit cpmaken, dat het eerste "houten hoo fd "
dateerde van het jaar 1464. Dit werd echter in 1609 vergroot en na
dien tijd, o.a. in 1820 is het natuurlijk weer eenige malen vernieuw d.
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Zetten we onze wandeling voort en gaan we verder het Hoofd op.
We zien nu de Zuiderzee, met links de in 1913 geopende Vluchthaven.
Het eerste, dat we opmerken, vlak voor ons, is een groot gebouw, de
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Rijl{swcrkinrichting. Op het eiland, waar nu dit gebouw verrijst, waren
vroeger de Admiraliteitsmagazijnen. In 18 17 werden de gebouwen
26

-echter ingericht tot bedelaarsgesticht en daar dit altijd zeer bevolkt is
geweest en onze stad moest leveren, wat voor levensbehoeften en onderhoud noodig was, werd de opheffing van het gesticht in 1828 door de
neringdoenden zeer betreurd. D e leden der stedelijke regeering wendden
zich d an ook tot den Koning, met het gevolg, dat in 1829 de gebouwen
werden ingericht tot correctioneele gevangenis voor de noordelijke provinciën. Huis van Correctie bleef het tot 1886, toen het werd, wat het
nu nog is, een rijkswerkinrichting, die een verblijfplaats biedt aan hen,
die zich voortdurend schuldig maken aan landlooperij en dronkenschap.
G aan we nu rechtsaf den dijk over. D e huizen aan onze rechterhand
bieden niet veel bezienswaardigs aan. Links echter kunnen we genieten
van een prachtig zeegezi.cht, vooral , wanneer vele visschersschepen voor
cle stoffeering zorg dragen.
Gekomen daar, waar de dijk zich naar rechts ombuigt, gaan we dien

Pe rceel \V est 50.

Fo to SC HEPEL

27

af, wand elen verder langs en breede pad ve.n het plantsoen en komen op
het West.
In deze straat b lijven we staan voor Nr. 50 en Nr. 62. De eerste
gevel toont ons een goed bewaarde pui, waarvan de stijlen met gesneden
conscles zijn versierd, terwijl boven de deur het jaartal 1612 staat. Ock
zien we hier drie gevelsteenen aangebracht. De eerste verbeeldt een
kam en een roskam; de tweede een wagen, met zes menschen er in en
5etrokken door drie paarden. Hieronder staat: In de frachtwagen. De
d erde steen stelt voor een vrouw, een slede met kazen voortduwende.
Nr. 62 , gedateerd l 638 geeft ons een steen te zien, waarop staat:
In de vergulde Son.
Het West ten einde gele open, komen we w eder op den Rooden Steen.
De gebouwen heb::en we reed s vroeger bezichtigd. We beginnen thans
aan het tweede gedeelte van onze wandeling.
Zijn we zoo even van af
de Kaasmarkt het Groote
Oost opgegaan , nu steken
we, van 't West komende,
het marktplein schuin over
en gaan d e Kerh trau. t in .
Dc:ze straat was vroeger •
• nals de N ieuwstraat en
èlr' Gouw, in het verlengde
ervan gelegen, een water,
dat als voortzetting van de
T echt, het overtollige pold uwater door de sluis aan
den Rooden Steen in zee
ve;erde. Ïn 1420 werd het
5E.deeite, doo r ons op het
oogenblik bE.treden,
gedempt.

St. Ja ns Ga st hui".
Foto SC I-IEPl ' f,

28

Het hoekhuis links (Nr.
1) heeft zijn ouden gevel
van het jaar 1660 grootendeels bewaard, terwijl we
er m een grooten steen een
bruinvisch opmerken.
De Kerkstraat ten einde

:geloopen, komen w e op het K erkplein . Het eerste, d at hier ons oog
trekt, is de Groote Kerl~ .
Hierover vertelden we reeds vroeger.
H et gebouw over de kerk is, zooals een inscn ptie m den sierlijken
gevel reeds aanduidt, het St. ] ans Gasthuis (Armenhuis), gebouwd in
1563 .
H et eerste St. J ans Gasthuis moet reeds in 1346 zijn gesticht en wel
op dezel fde plaats als dat van 156 3. In d e K erksteeg werd in 15 31 een
nieuw gasthuis gezet, d at van achteren tegen het b estaande raakte,
terwijl in 1563 het laatstgenoemde werd verbouwd en van een zeer
fraaien voorgevel werd voorzien. D eze is nog onveranderd aanwezig,
behalve dat een kleine deur is dichtgemetseld.
Opmerking verdient, dat de gevel en de ramen niet in de as staan .
T usschen de vensters van de eerste verdieping zien w e een beeldj e,
voorstellende St. Jan, terwijl we er naast twee keurig gehakte koppen
.opmerken. De trappen van den gevel zijn gevuld met saterfiguren.
In de laatste jaren werd het gebouw door het hier in garnizoen lig·gende bataljon infanterie gebruikt als magazijn. Na de opheffing van
.het garnizoen is het gebouw ingericht tot boterhal.
Er naast staat de Vakschool voor meisj es.
Aan het perceel nr. 40, links, valt de l 8 e eeuwsche halsgevel op,
die mede met steun van het Rijk en van de vereeniging "Oud-Hoorn"
is gerestaureerd.
Steken we het K erkplein schuin over, dus de G roote K erk aan onze
rechterhand houdende. W e zien dan spoedig voor ons een poort, toegang
gevende tot het Ziel~e.nlwis en links van ons de z.g. Klo osterp oort.
H et ziekenhuis was vroeger het Agnietenklooster. De Kloosterpoort
vooral noopt ons, er even voor stil te staan.
Bijna geheel van zandsteen opgetrokken, wordt zij geschraagd door
twee Jonische zuilen. D e boogdriehoeken vertoonen twee engeltjes,
waarvan het eene een doodshoo fd en het andere een zandl ooper ho udt.
Hierboven bevindt zich een steen, waarop staat : He t oude-vrouwenhuys,
terw ijl op het fronto n twee vrouwenbeelden zijn aangebracht. Bovendi en
zien we een schild met het wapen van Hoorn en een steen met het
jaa rtal der stichting n.l. 1610.
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Zeker ·moet achter
deze poort, volgens
bovengenoemde mscriptie
het
O udeVrouwenhuis gevestigd.
zijn geweest, terwijl de·
naam "Kloosterpoort".
en een bordje, waarop staat ,,'t Klooster""
dat we te zien krijgen,
, wanneer we de poort
onder door gaan, ons
doen denken aan eerL
voormalig klooster.
Beide is waar.

Kloosterpoort.

Foto SCHEPEL

Op deze plaats moet
n.l. het in 1404 gestichte
St. Geertenklooste;· hebben gestaan, terwijl in het be-·
gin der 1 7 e eeuw
(vergelijk het jaartal
op de poort) hier eea
Oude-vrouwenhuis
moet ZIJn gebouwd.

Niet onmogelijk is natuurlijk, dat eenige gebouwen van het voormalig,
klooster toen werden aangewezen tot verblijfplaats voor die ouden vaM.
dagen.
Tegenwoordig worden de verschillende vertrekken van "het klooster··
voor geheel andere doeleinden gebruikt. Zoo is hier de muziekschool
gevestigd, terwijl ook het teekenkundig genootschap "Debutade" hie!"
zijn vergaderingen houdt.
Zooals. we bemerken komen we, "het klooster" verlatende, in een
smalle straat, de Wissels traat. Na eerst een blik te hebben geslagen op
het portiek van zandsteen, waarboven een zeer beschadigd carte! van
1606, gaan we linksaf, waarna we in de Nieuwstraat komen.
Het huis aan de overzijde (Nr. 17) heeft een zeer bezienswaardigen
top, voorstellende twee dolfijnen, waarboven Neptunus (de God der
zee) en de verpersoonlijking der scheepvaart, zetelen.
Even verder rechts verrijst het Stadhuis.
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In 1385 gesticht en ·bewoond door Jeronymieten"
ook wel "broeders van den.
goeden wille" genaamd"
werd het gebouw na de
Hervorming, na eerst verbonden te zijn geweest met
het St. Caeciliënklooster,
dat er achter lag, voor an. dere doeleinden gebruikt.
Het achterste gedeelte werd
ingericht tot stadsscholen,
terwijl het voors~e gedeelte·
in. gebruik werd genomen
door de Gecommitteerde
Raden van. het Noorderkwartier.
He t Stadhui s.
Door den overgang van
Foto SCM EP EL
klooster tot Statenlogement
of Statenpoort, moest het
gebouw echter geheel worden verbouwd. In 1596 begon men met de·
inwendige veranderingen, terwijl d e gevel van 1613 dateert.
Bij het afbreke11J in 1797 van het oude stadhuis op den Rooden
Steen (daar, waar nu een rij hoornen staat) werd dit gebouw als zoodanig in. gebruik genomen.
Bezichtigen we na dit stukje geschiedenis eerst den gevel, om daarna
over te gaan tot ee11J korte beschrijving van een der zalen. Eert
eigenaardigheid bij dezen gevel op te merken is, dat hij niet in een
rechte lijn is opgetrokken, maar dat de beide helften onder een stompen
hoek tegen elkaar staan. Elke helft heeft een sierlijken top, waarop een
beeld van Prins Maurits verrijst. Behalve met eenige vrouwen- en
leeuwenmaskers prijken de friezen boven de vensters met de wapens van
Medemblik, Edam, Alkmaar, H oorn, Enkhuizen, Monnikendam en
Purmerend, terwijl tusschen de twee toppen het wapen van Oranj e,
gehouden door een leeuw, zichtbaar is. Daaronder lezen we op een
steen, waarnaast de wapens van H oll and en West-Friesland zijn aangebracht het jaartal 16 13. De geveltrappen zijn gevuld met ornamenten.
De portiek en de blokken van zandsteen boven en naast de ramen, die
op het gebouw een zoo markanten stempel drukken, waren door de verfkwast van een onartistiek voorgesacht haast onkenbaar gemaakt.

3 1.

'•

Gelukkig heeft men het front van die verflaag ontdaan en het in z11n
oorspronkelijken vorm hersteld.
In de ramen zijn verschillende wapens geplaatst van gebrand glas. In
de kamer van den Burgemeester (links) zien we de wapens van de
burgemeesters vanaf 1797, terwijl in de kamer van den Secretaris wapens
vcorkomen van J. Pzn. Ccen, Velius, Pieter Floris en Rotius.
Onder de vertrekken munt de raadzaal, vroeger de eetzaal der
Gecommitteerde Raden uit. De prachtige schoorsteen met de daarboven
geplaatste schilderij is de grootste merkwaardigheid .van deze ruimte. Het
doek, voorstellende den slag op de Zuiderzee tegen Bossu, werd in 1660
door de Staten van West-Friesland aan Jan Blankerhof besteld. Het is
gevat in een zeer rijke eikenhouten lijst. Dit kunstwerk gesneden door
Johannes R enema, is versierd met de attributen van de zeevaart en met
de wapens der W estfriesche steden, Alkmaar in het midden, rechts die
van Hoorn, Edam en Medemblik, links die van Enkhuizen, Monniken.dam en P urmerend.
Op het stadhuis berust ook de beker van Bossu, hoog 44 c.M. Deze,
later verguld, draagt tot randschrift:

Rien + ov C ontês
Ie Mi + Atens.
't Geen waarschijnlijk zal beduiden: Rien ou contens; Je m'y attens.
"Graaf of niets. Ik ben erop voorbereid ." Op het deksel staat een
beeldje, voorstellende een man, gewapend met schild en speer.
Nemeh we nu van het stadhuis afscheid, om onze wandeling voort
te zetten. Ons doel voert ons door de Muntstraat, de breede straat, vlak
over het stadhuis, maar eerst zullen we even de smalle straat aan onze
linkerhand, de Korte Achterstraat, inloopen. We zien dan de Chr. Ger.
Kerk en daarnaast het Prctestantsche ~Veeshuis.
De portiek, van zandsteen opgetrokken, dateert van 1729. Het
gebouw vormt met de kerk ernaast het voormalige St. Marienklooster,
gesticht in 1408. Het heeft bovendien 3 jaar gediend tot gedwongen
verblijfplaats van den graaf van Bossu. Boven den ingang van het
gebouw, dat hem tot gevangenis strekte, werd later het volgende opschrift
geplaatst:
A nn o 1573 M :n zag
In Octo~e r den elfde d ag
G r aa f Bossu h ie r ve r overt tot 1Too rn ,
Ge v an çien in d it huis h y lag
!' v en drie jar en n a den slag,
Di e hv no Z uid er zee had v erlo r en.
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Het opschrift, dat oorspronkelijk met gouden letters op zwarten grond
.boven d en ingang stond, werd na een verbouwing in hardsteen gebeiteld
en m den muur geplaatst, daar waar eertijds de mgang der gevangenis
was.

Gaan wc nu even
verder, daarbij d e hreed e straat voor ons
dwars overstekend, dan
kunnen w e nog d e D oe/er; bezichtigen.
Het eerste Doelenhu is stcnd, zooals reeds
is opgemerkt, aan de haven , te; plaatse, waar
thans d e gracht nog
"Oude Deelen" heet.
ln 1585 werd echteï
een andeï Doelenhuis
gebouwd en wel d ·o
Oude of S t. J orisdoelen, terw ijl m 16 14
daarnaast de Nieuwe of
St. Sebastiaansdoelen
werd cpgericht.

Na tien sfuÇl op de Zu iderzee wordt J\drni rna l

Boven de portiek in d e
Achterstraat en boven
een der twee portieken
aan d en ach termuur van

Bossu, doo r de woed ende mcni f1lc bcdre ind,

het D oelenplein (Achter de Vest) zien we
.St. Sebastiaan aangebracht, terwijl hij wordt beschoten door tw ee krijgslieden. Boven den tweed en poortingang Achter de Vest, zien w e St.
Joris, di e d en d raak doodt, terwijl we op d en achtergrond een kasteel
en een vrouw, met een eenhoorn naast zich, opmerken. J ammer genoeg,
is dit alles zeer beschadigd.
naa r de

gevo n ~1 c ni s

ueleid.

Keeren we nu op onze schreden terug en gaan we de Af unl slraal in.
Deze dankt haar naam aan het feit, dat hier vroeger d e W estfriesche
Munt, in 1586 gest;cht en in 181 2 opgeheven, stond. H et eerste, dat
we in deze straat opmerken is het gebouw aan onze rechterhand, waarm
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vroeger de gemeentelijke H.B. School was gevestigd en dat thans.
verschillende OI!derwijsinrichtingen herbergt. Het wordt nog wel het
" Oost-Indische Huis" genoemd. Geen wonder!
Bij de oprichting der O.I. Compagnie in 1602 werd een der Kamers
in Hoorn gevestigd, terwijl de bewindhebbers uit deze plaats hun
kantoren aanvankelijk hadden in het voorste gedeelte van het St.
Geertenklooster aan de Nieuwstraat, ter zuidzijde van de Wisselstraat.
Het duurde echter niet lang, of men verkreeg een eigen gebouw, het
"Oostindische huis", dat, waar we thans voorstaan.
D e gevel toont ons slechts enkele versieringen, o.a. een monogram van.
de Vereenigde O.I. Compagnie, gehouden door engelen en twee festoenen met schilden. Lang verborgen geweest onder een stof- en verflaag, is
het daarop aangebrachte weer voor den dag gekomen. Het eene schild
vertcont een schip, het andere een monogram van de V.0 .1.C .
In het groote gebouw aan de overzijde zijn de gemeentescholen 1 en 2
gevestigd.
V erder biedt de straat niet veel bezienswaardigs meer; we w andelen
dan ogk ongestoord verder en gaan de brug over.

't V oo rnrnlis:ie 0. 1. Pa khui s.

Fo to SCHEPEL

Het huis op den hoek van de Pakhuissteeg en Onder de Boompjes,
links van ons, staat bekend als het voormalige O.I. pakhuis. Het diend'e
vroeger als opslagplaats van de goederen uit Oost-Indië aangevoerd.
Den trapgevel vinden we nog bewaard, terwijl het deurkozijn een schild
met een zak en het jaartal 1606 toont. Het huis er naast bezit een
fraaien gevelsteen met twee schepen.
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We loopen nu de Pakhuissteeg in; de huizen links, vroeger samen het O.I. pakhuis
vormende, (vandaar nog den
naam Pakhuissteeg) dienden
later tot hulpkazerne.
Van uit de Pakhuissteeg
loopen we door tot de V cliusbrug. We zien voor ons op
den achtergrond de R.H.B.S.Gevelsteen in hel voo rmali ne 0 . I. Pakhui s.
School, met daarachter de
Foto SCHEPEL
Rijkstuinbouwwinterschoo!.
Het gebouw op den voorgrond is gemeenteschool Nr. 4. Op de brug
staande hebben we rechts van ons een mooi gezicht op de Oosterpoort.
W e houden nu de gracht ( Oosterpoortsgracht) links van ons en
wandelen door het plantsoen in de richting van die poort. W e bevinden
ons nu op een gedeelte der oude wallen. In het laatst van 1884 evenwel
liet het gemeentebestuur deze terreinen geschikt maken voor plantsoen.
De aanleg was tevens werkverschaffing, want voor het rooien der
hoornen en het afgraven, en verplaatsen van den grond gebruikte men
behoeftige stadgenooten. Ongeveer 80 man was aangewezen, waarvan
er dagelijks 40 aan 't werk werden gesteld. Om de kosten, die aan deze
werken verbonden waren, goed te maken, deed men een beroep op de
Hoornsche ingezetenen. En niet tevergeefs, want een som van omstreeks
2000 gulden werd aan bijdragen ontvangen. Daardoor was het werk
nog voor den zomer van 1885 gereed en ook daardoor mag men zich
verheugen in het bezit van een fraai plantsoen.
We loopen dit ten einde uit en komen dan bij de O osterpoort. Na de
uitbreiding der stad in 1576 bleek de noodzakelijkheid van een nieuwe
Oosterpoort. Zooals reeds vroeger is gezegd, stond de oude aan het eind
van het Groote Oost. De nieuwe poort dan, in 15 7 8 gebouwd, zooals
een steen in den gevel aan de stadszijde ons zegt, was oorspronkelijk
voorzien van een plat dak. In 1601 werd er echter een woning met eeri
spits dak op geplaatst, welke het· vroeger eenigszins lompe gebouw tot
een sierlijk geheel vervormde. Deze· poort is de eenige nog bestaande van
Hoorn's poorten en is in 1876, onder toezicht der Commissie van Rijksadviseurs hersteld, nadat in 187 4 was bekend gemaakt, dat B. en W.
der Gemeente Hoorn de poort voor afbraak wilden verkoopen. Het
steenen traptorentje is in 191 3 naast de poort geplaatst, daar toen de
bovenverdieping bewoonbaar werd gemaakt.
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Gaan we de poort onderdoor, dan zien we, dat de oorspronkelijke
deuren nog aanwezig zijn, terwijl we tevens opmerken, dat deze doorgang met stergewelven overdakt is. Aan de brugzijde zijn eenige wapenschilden aangebracht, waarvan twee de wapens voor Hoorn en WestF riesland vertoonen. Verder zijn 4 nissen aanwezig; uit twee hiervan
steken steenen kanonnen. In de fries leest men:

N il prosvnt vigilvm excvbiae, nihil o.rma, mináeqve
Mvrorvm inf?enles, rave aPVe lonilrva, ca1111ae 1578
Ni Devs H ancce velis regere ac tvtarier vrbem
(Deze spreuk is ontleend aan Ps. 127 : 1 en beteekent:
"Niets baat de waakzaamheid der wachters, niet ook de wapenen of
der muren hooge tinnen, of het gedonder van het dofklinkend roer,
indien niet gij, o God! deze stad wil besturen en beschutten."
Het jaarcijfer is achter het woord cannae is kanon (roer) gezet, dus
midden in de spreuk, kennelijk omdat aan het eind van den tweed er,
versregel nog
alleen plaats
['-.,,_
epen was.)
' . l ·- .......
De brug, voor
1763 van houi:
vervaardigd,
werd m d at
)aal" vervangen
door een ste enen , welke nu
'.
nog aanwezig
is. Zij zal ons
leiden naar d~
overzijde van
de gracht, d e
Draafsingel.
Dezen volgen
we en slaan
daartoe links
af. Hij biedt
ons verschillende mooie punten. Vooral
naar links zienOosterpoort. ·
Foto SCI IFPFI.
de kunnen we
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op dezen sin gel genieten van vele prachti ge natuurgezichten. We vergeten
evenwel niet op enkele pl aatsen om te zien, omdat we hier ook een
mo oi uitzicht hebben op de Oosterpoort.
In het plantsoen aan d e overzijde verrijst een ronddeeltoren, de S t.
Marientoren, vroeger d ienende tot verd edigin g der wa llen, later patronenmagazijn geworden en thans in gebruik bij d e vereeniging "Oud-Hoorn".
Aan het eind e van den Singel zien we de Z iekenverplegin g "de
V ill a".

Drnufsinocl.

foto SCI l EPFI.

Den Koepocrtsweg, rechts van ons, wandel en we niet op, maar we
gaan li nksaf d e Kc·epoorl sbrug over, waarna we op het K oepoorlsplein
komen . Deze namen, all e di ie voorafgegaan d oor het w oord " Koepoort" ,
herinneren. er ons aan, d at vroeger bij het begin van d en Koepoortsweg,
de Koepoort stond. D eze poort was een sterk , maar tevens een zeer
sierlijk gebouw, vcorzien van een in steen gehou wen beeld van Pomor..a,
de gc din d er boomvruchten en van eenige dierenbeelden, o.a. een paar
koeien. In 1871 is het gebouw echter gesloopt, terw ijl de merkwaard;ge
beelden en steenen, van d e poort a fkomstig, thans een plaats hebben
gekregen in het W estfriesch museum .
V an de Koepoortsbru g op het Koepoortspl ein gekomen, gaan we
d adelijk rechtsaf de steenen brug over, langs deSccieteit. Na links van
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ons (Nr. 36) nog een ouden gevel te hebben opgemerkt, loopen we
steeds rechtdoor langs de N oorderslraal, met rechts van ons een plantsoen,
waarachter het station ligt, tot we komen aan de Veemarkt. Deze gaan
we linksaf over.
Gaan we uit van de hier aanwezige ruimte, dan kunnen we wel
begrijpen, dat de Veemarkten in Hoorn tot de belangrijkste behooren1
ten minste, wanneer die ruimte op marktdagen geen overtollige blijkt
te zijn. Nu dit laatste is het geval niet, want met de groote najaarsveemarkt, die in November wordt gehouden, zijn niet alleen dit marktplein en dat voor het station geheel ingenomen door b est Hol!andsch
en Friesch vee, maar ook het Breed en het Kleine en Groote Noord zijn
daarmede dan gedeeltelijk bezet. Binnen- en buitenlandsche veekooper3
bezorgen op zulke marktdagen aan velen in de stad dan ook een aardige
verdienste. Toch is dit laatste er met d en aanleg van verschillende
spoorwegen voor velen niet beter op geworden.
De Veemarkt langs wandelende, zien we aan de overzijde den
acht~rkant van de Noorderkerk, terwijl we aan dezelfde zijde onder
Nr. 19, op den hoek van de Turfsleeg, het voormalige turfpakhuis van
het vroeger reeds ter sprake gebrachte Buurtmoersfonds vinden. De geve!
vert<>ont een St. Pieterscheepje mei het onderschrift:
Synte Pieters Scheepye
Mag Hellen Maar Niet
Vergaen. Op Gods Woort
Blyf lek Vast Staen.
ANNO MOCCXXIII.

Het pakhuis is een overblijfsel van de kapel van het voormalige
St. Claraklooster. 't Gebouw aan de overzijde is de voormalige Kazerne
,,'t Waaitje."
De Veemarkt ten einde gekomen, steken we de Turf haven, in 187 7
gedempt, schuin links over en gaan de Ramen in. Het plantsoen, midden
in deze straat aangelegd, is oorzaak, dat zij reeds dadelijk een aangenamen
indruk op ons maakt. Ten tijde van Karel den Stouten werd àeze
straat, die van de zijde der tegenwoordige Kruisstraat door middel van
een poort toegang had; uitsluitend bewoond door arbeiders bij de lakenfabricatie. Dit feit verklaart ons den naam "Ramen." Het luiden van
een klok waarschuwde des avonds de vollers, dat de poort zou worden
gesloten. Het water, dat er door liep, werd in 1598 gedempt.
De kerk aan onze rechterhand is die der Doopsgezinde Gemeente,
gesticht in het jaar 1865. In het plantsoen zien we een gedenkteeken;
opgericht in 1897 is het hier geplaatst ter herinnering aan Mr. W. K.
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Baron van Dedem, Burgemeester van Hoorn van 187 5 tot 1891 en
Minister van Koloniën van 1891 tot 1894.
Ramen Nr. 23 vertoont ons een gevelsteen met een haan, waaronder
.staat: In die Ro Haen 1628. In het huis werd op kosten van d(
vereeniging " Oud-Hoorn" een kruisraam met glas in lood aangebracht.
Interessant is ook de topgevel van perceel Ramen 1 1. .
D e straat bijna ten einde gekomen verrijst links van ons de

Luthersche kerk.
De L utherschen beriepen hier in 1628 hun eersten predikant. Aanvankelijk hielden zij hun bijeenkomsten nu hier, dan d aar, zonder een
eigenlijk kerkgebouw te hebben. In 1631 werd echter een stuk grond
in de R amen aangekocht en aldaar een kerk gebouwd, welke in 1645
werd vergroot. Eerst in 1 7 68 werd deze kerk vervangen door een grooter
en doelmatiger gebouw, het thans nog bestaande.
Het gebouw tegenover de L uth. kerk is de R.K. School voor M cisjes .
De Nicuws tecg zullen we linksaf inslaan. Eerst loopen we even door,
de Kruisstraat in. Aan onze linkerhand onder Nr. 28 zien we een\
portiek van gehouwen steen. Vroeger gaf deze poort toegang tot de
Latijnsche school; na de oprichting van de H.B. School is deze echter
opgeheven. De opschriften aan de poort luiden: Christo duce et auspice
C hristo en ae lo musa beat. De gebouwen vormden vroeger een onderdeel
van het Jeronymietenklooster. Nu verleent de poort ons toegang tot
gemeenteschool Nr. 3.
Gaan we nu terug en wandelen we de Nieuwste eg in. De vde
w inkels en het drukke verkeer, vooral op marktdagen, zijn oorzaak, dat
sommigen deze straat wel eens de "Hoornsche Kal verstraat" noemen.
Aan het einde der straat, recht s, zien we het gebouw, thans in huur
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en dat
daarvoor dienst d eed als Bureau van politie. Vroeger maakte het deel
uit van het St. Caeciliënklooster. Aan den hoek gekomen, gaan we
rechtsaf en wandelen langs het Stadhuis de Nieuwstraat m. Het
belangrijkste van deze straat hebben we reeds bezichtigd.
Naderen we het Kerkplein , zoo gaan we dit niet nogmaals over,
maar slaan rechtsaf de K er!cstecg in ; niet omdat ·deze zelf onze aandacht
vraagt, of het moest zijn, omdat we onder Nr. 30 nog een steen
vind en, waarop een boom is afgebeelà, maar om, steeds rechtdoor
loopende, d wars over het Groote Noord en door de Geldersche steeg
te komen aan het Achtercm.
Hier linksaf slaande, zien we aan onze linkerhand de achterzijde van
d e R .K . kerk, terwijl we rechts van ons de nieuwe R .K. Parochiale
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l)ia co niehu is-

Foto SC!IEP EJ.

school voor iongens, het R.K.
Wees- en Armenhuis (Nr.
15) en het Protestantsche D iaconiehuis opmerken. Beide gevels z1in een bezichtiging
waard. De eerste dagteekent
van 17 7 3 en in de laatsten
merken we 2 oude gevelsteenen op, de een met het jaartal 16 15, de ander met drie
egels.
Het perceel Kuil 32, linb
van ons, toont een mooi trnpgeveltje.
Gaan we nu weder terug tot
aan d e C eldersche steeg. V./~
wandelen deze links in, w aarna w e komen aan d en W esletdijk .
W e zouden dezen
nu rechtsaf kunnen volgen tot
w e, langs de achterzijde van
" het Park", komen aan het
Breed, maar hetzelfde d oei
kunnen we bereiken door

langs de zee te loopen. We beklimmen daartoe den dijk en w e vergasten
ons aan het heerlijke vergezicht dat ze ons hier biedt.
Te gelijker tijd wandelen we echter (rechtsaf) door, tot we gekomen
zijn a.an het punt, waar de dijk zich naar links vooïtzet. Gingen w e
hem verder langs, zco zouden we al spoedig buiten de gemeente Hoorn
zijn. D e w eg voor ons, de W estersingcl, bij de ingezetenen bf ter bekend
onder den naam Jodensingcl, - zeker omdat we er het lsraelietische
kerkhof aantreffen - en het plantsoen aan de overzijde lokken w el tot
een wandeling uit en zouden ons ook voeren tot het doel, het station,
maar toch zullen w e daartoe een anderen weg nemen.
We slaan rechtsaf en gaan het Bre ed op. Bij het begin dezer straat,
die haar naam niet ten onrechte draagt, stond vroeger de in 1502
gebouwde W esterpoort. Dit is de poort, waardoor Lambert Melisz, in
1 5 7 4 zijn mceder op een slede binnen Hoorns veste leidde. Men kent
hel verhaal van den edelen Westzaner, die tijdens de stro optochten de;S panjaardrn in de Zaanstreek al zijn bezittingen in den steek liet, om

zijn moeder te kunnen redden. Over het ijs ging zijn weg naar Hoorn,
waar hij hoopte voor den vijand veilig te zijn. Hoewel door de
Spanjaarden aangehouden, waren deze zoo door zijn kinderliefde
getroffen, dat ze_ hem ongehinderd verder iieten gaan. Zoo gelukte het
hem, zijn moeder binnen Hoorn in veiligheid te brengen. De daad van
Lambert Melisz, werd in deze stad op zulk een hoogen prijs gesteld, dat
een gedenkteeken, dat zijn kloekmoedi gheid zichtbaar voorstelde, aan de
\Vesterpoort werd aangebracht Onder de afbeelding was geschilderd :
Doen Dwinglandy den Staat en \V estzaan dede zugten,
13evryd dees brave Soon sijn Moede r va n de Dood,
En quam, op dil \fa tsoen, va n da a r tol hi er toe vlugten.
Soo blijft ee n Ede l Kind sy n O ud ers trouw in loot.
(R. Lanne wa nen.)

l'e rceet Breed 32.
Fo to SCI IEl'Et.

Na het wegbreken der Westerpcort
in 1872 werd het basrelief bewaard en
berust het thans op het W. -Fr. Museum.
Tevens werd toen in den gevel van hd
Hotel "'t Onvolmaakte Schip", rechts
van ons, een arduinen gedenksteen, diz
de heldendaad voorstelt, geplaatst.
Het Breed biedt ons nog meer bezienswaardigheden aan. We noemen in
de eerste plaats het Zuivelconsulcn!sc hap, gevestigd in gebouw Nr. 11.
Van de gevels vermelden we nog de
volgende: Nr. 9 vertoont een gevel met
drie steenen, waarvan twee met de wapens van Alkmaar en Hoorn en een
derde met 'n marskramer. De gevel Nr.
3 2 is wel de meest karakteristieke van
Hoorn; ook vertoont zij ons een fraaier.
steen, voorstellende een vrouw in een
~omenijswinkel. Gevel Nr. 38 geeft ons
een voorstelling van een jaagschuit, terwijl in den zijmuur van het huis hoek
'.( l eine Noord een steen is aangebracht.
waarop staat: in de jonge T obyas.
Aan het Noord gekomen, steken we
dit dwars over en loopen, steeds recht
door, het Breed en de Gedempte
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T urf hu.ven langs. Het huis Nr. 34 werd in 1630 door Dominicus
S apma tot een Remonstrantsch bedehuis ingericht, terwijl in den gevei
een steen is aangebracht, voorstellende een hand, die naar een Alzien<!
O og wijst. Verder wandelende zien we links van ons in het Dal een
groot gebouw verrijzen, het St. Pietershof.
Het St. P ietershof staat op de plaats van en is wellicht voor een d eel
nog afkomstig van de gebouwen van 't vroegere Dalsklooster, dat in 145 7
door
eemge
T ertianen uit A msterdam w erd
gesticht. In het begin
der 16e eeuw, toen het
door de uitlegging der
stad ( 1508) binnen de
w allen kw.am. te liggen,
is het belangrijk vergroot, in 16 1 7 tot een
oude-mannenhuis en in
l 662 mede tot een Leprosenhuis ingericht.
T hans bevat het gebouw
verschillende woningen,
d ie aan ouden van d agen een veilig en een
goedkoop tehuis verschaffen .
Het gebouw is zeer
bezienswaard , vooral het
1 7 e eeuwsche ged eelte
rondom de b innenplaats
met zijn torentje en zijn
galerijen met hcuten tongewelven.
Boven d en ingang van
Binne nplaats St. P ieters H of.
Foto SCH EPEL
het D al lezen we :
Consvlibus Flammescit Amor: Nee Patribvs Ardor
Occid it. Obsepsit Flammea Cvra Senes.
Machina Testatvr. Firmant lnsignia. Tantis
Praemia Sint Svpers Exoritvra Viris.
(Bij de regeerders ontvlamde de lie fde; ook bij de Vaderen was die g loed met
vergaan. (Daarom) maakte !um vurige zorg een toe vluc!tt voor de ouden van
.dagen. Dit g ebouw g etuig t er van , De wapens bevestigen 't. Aan zulke g roote
en uitnemende mannen moge 't loon eens geworden )
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Daarnaast bevinden zich festoenen met gepolichromeerde wapens,
terwijl in het fronton een rijk versierd wapen van Hoorn, gehouden door
een eenhoorn, prijkt. Aan den gevel in de Spoorstraat, waarvan het
achterste gedeelte eerst later is bijgebouwd, vindt men een portiek van
bergsteen. Gok bemerken we een fries met een mans- en een vrouwekop
en ANNO 161 7. De bekroning w ordt gevormd door een nis met het
beeld van St. Pieter. Daaronder staat: St. Pietershof.
Nu we op de Spoorstraat zijn, gaan we even rechtsaf het M unnikenveld
<>p. We bemerken dan ten eerste onder Nr. 21 het zeer lief gelegen
"Vrouwenhofje".
In het jaar 1682 begon menr aan den bouw van dit hofje voor
rekening van drie welgestelde burgers van Hoorn, Jan Janszoon Koekebakker, Pieter Bos en Klaas Stapel. Naar den naam van den laatste
wordt het hofje nog wel het " Klaas Stapels hofje" genoemd.
Onder de nummers
'""" -'1
15 , 17 en 19 zien
we twee welbewaarde trapgevels. E en
zeer eigenaardige
steen is hier aangebracht. Uit een ledekant hangt een naakte man achterover;
een
oude
vrouw
houdt hem vast, terwijl een jonge vrouw
hem den hals wil afsnijden. Op den achtergrond ligt' een brug
over een nv1er, waar
twee mannen aan het
vechten ZIJn. Ook
zien we een stad met
poorten. (Kennnelijk
de Sage van Judith
en
Holofernes te
Bethulia.)
Het aan de overz;jde
van het water staancle
huisje Nr. 2 , met
Munnike nveld 15•19.
Foto SCHEPEL
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puntgevel, winkelpui met houten ingangsboog ( 1593) en 18e eeuwsche·
insteekkamer is aangekocht door de vereeniging Hendrick de Keyser te
Amsterdam. Deze gevel is een der oudste in Noord-Holland.
Nadat we deze aantrekkelijke omgeving, een samenvoeging van water,
oude gevels en hoornen, no·g eens goed hebben opgenomen, wandelen we
terug, slaan de Spoorstraat rechtsaf in en d aarna links houdende komen
we aan ons punt van uitgang terug.
Onze wandeling is betrekkelijk kort geweest. We hebben daarbij niet
van alles melding kunnen maken. Maar we hopen, dat het U niettemin
is gebleken, hoe schilderachtig Hoorns ligging is; hoe in en ook om de
stad den vreemdeling veel aantrekkelijks wordt geboden, waardoor de
oude Westfriesche hoofdstad wordt gemaakt tot een stad, die een bezoek
meer dan waard is en die ook verdi ent, dat een bezoek door U aan
and eren w ordt aanbevolen.
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Iets over Handel en Industrie

~[Il

ij Uw rondwandeling door de stad zal U gebleken
zijn dat de winkelstand in Hoorn tot bijzonder groote
ontwikkeling is gekomen. H et moet U z11n opgevallen dat de winkels dezer gemeente, zoowel wat
aangaat hun grootte, als de keuze der daarin aanwezige artikelen, de
vergelijking kunnen doorstaan met die, welke men vindt in steden, die
veel grooter zijn en die veel meer inwoners tellen dan Hoorn, dat er
slechts 12000 heeft.
D e oorzaak hiervan is niet ver te zoeken. Hoorn toch vormt het centrum van ongeveer 30 dorpen, welker b ewoners de hoofdstad van
'\Àf est-Friesland tot hun koopstad hebben ~ekozen. H et is duidelijk, dat
die groote magazijnen niet zouden kunnen bestaan, wanneer ze alleen
werden bezocht door Hoornsche ingezetenen. Maar nu is het anders!
Bedoelde 30 gemeenten, tezamen ongeveer 50000 inwoners tellend e,
bezorgen mede aan den Hoornschen winkelstand den beduidenden
omzet. Ook veroorzaken zij de groote bedrijvigheid, die in Hoorn op
marktdagen en in bepaalde seizoentijden heerscht.
Het verkeer tusschen de omliggende gemeenten en Hoorn wordt ver·gemakkelijkt door de spoorwe~verbindingen, alsmede door een tiental
él.uto-omnibusdiensten. En dat Hoorn als koopstad gewild is, moge
blijken uit de flinke bezetting dier omnibussen. Maar mede zal dit
duidelijk zijn voor hen, die zien, hoeveel door de ruim 100 bodediensten,
die geregeld op Hoorn rijden, dagelijks uit deze gemeente naar buiteP
wordt vervoerd.
Het tuinbouwende gedeelte van het platteland heeft de laatste jaren
geen reden tot juichen. Door de internationale verwikkelingen is de export
van de tuinbouwproducten zeer bemoeilijkt en worden de prijzen gedrukt.
De terugsla.g daarvan wordt ondervonden door den winkelstand in Hoorn
en in ongunstigen · zin wordt bewaarheid het gezegde, dat het Hoorn
.goed gaat, wanneer het den bouwer goed gaat. Maar ook aan dien
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minder gunstigen toestand zal een einde komen. Duitschland zal weer
worden, wat het vroeger was, de groote afnemer van het Noordhollandsche gewas en de tegenslag, waaronder men thans gebukt gaat, zal weer
spoedig overwonnen zijn.
In den ongunstigen toestand van het oogenblik ligt evenwel mede de
verklaring van het feit, dat vooral de handel in en de fabricatie van
gouden en zilveren werken, anders van zooveel beteekenis voor Hoorn,
minder gunstige tijden doormaakt.
Dat die handel en industrie voor Hoorn van belang zijn, moge hieruit
blijken, dat in het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
West-Friesland gehouden Handelsregister niet minder dan 1 5 dergelijke.
in Hoorn bestaande zaken zijn ingeschreven.
Van den groothandel is vooral de kaashandel van beteekenis.
Door de vroeger reeds vermelde oorzaak is de aanvoer van kaas ter
Hoornsche kaasmarkt niet van die beteekenis, welke hij vroeger had.
Bedroeg de aanvoer in 1913 b .v. in totaal 2440885 K.G., in 1922
bedroeg hij 744383 K.G. en in 1923 1460758 KG.
Gel~kkig is in de laatste paar jaren weer van een opbloei sprake.
Ook de veemarkt is voor Hoorn van groote beteekenis. Vooral op de
groote voor- en najaarsveemarkten is de aanvoer beduidend.
Zoo werden in 1922 op de voorjaarsmarkt aangevoerd 101 1 runderen, terwijl in dat jaar op de groote najaarsveemarkt aan de lijnen 3 7 7 7
runderen stonden. In het geheele jaar werden 41 566 dieren aangevoerd.
Voor het jaar 1923 bedroegen deze getallen resp. 1447, 3342 en
32291.
Op de botermarkt, die dit jaar in een gebouw is ondergebracht,
b i:!droeg de aanvoer in 1922 totaal 31134 K.G., terwijl de aanvoer
voor 1923 bedroeg 33967 K.G.
Al heeft de gemeentelijke zaadbeurs haar beteekenis geheel verloreP.,
van bijzonder groot belang is de zaadbeurs, die eiken Zaterdag in het
Parkhotel wordt gehouden. De ondernemers stellen trouwens alles in het
werk, om aan de verlangens der bezoekers tegemoet te komen. De
handelaren uit alle deelen van het land komen daar hun zaken doen en
zeer belangrijke transacties hebben daar plaats.
De industrie
dan de handel.
vroeger eeuwen
in het begin der
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heeft in Hoorn steeds een- geringere beteekenis gehad
De laatste was altijd het hoofdmiddel van bestaan. In
was vooral de lakenweverij van beteekenis. Zoo waren
16e eeuw in Hoorn 44 weefgetouwen in werking. Ook

het goudsmidsbedrijf werd er steeds met succes uitgeoefend. Er ware!~
goudsmeden, die om hun kunstvaardigheid zulk een roep hadden, dat
zij zelfs uitnoodigingen ontvingen naar het buitenland te komen. Zoo
ontbood Christiaan l 1 van Denemarken de gebroeders Pieter en Gerbrand
Dircksz. in het begin der l 6e eeuw, om zijn "signet te steken" (m.a.w.
zijn zegels te snijden) en verscheidene andere stukken voor hem !e
bewerken.
Gelijk is gezegd, is ook thans nog genoemde industrie van b eteekenic.
Daarnaast vermelden we d e metaallndustrie, die in deze gemee11te
eveneens van belang is. Zoo wordt het b ekende oud-Hollandsche ko perwerk in Hoorn in groote verscheidenheid vervaardigd.
De aanwezigheid van een belangrijken kaashandel heeft het bestaan
van verschillende kistenfabrieken tengevolge. Ook is de industrie van
werktuigen voor zuivelfabrieken van beteekenis.
Overigens heeft Hoorn o.a. nog een paar betonfabrieken, eert
ijsfabriek, een zoutziederij, een fabriek voor het vervaardigen van gecondenseerde melk, twee stoomwasscherijen, een briketten- en eierkolen-·
fabriek, een likeurstokerij, een azijnfabriek en een pepermuntfabriek.
Maar industriestad is Hoorn niet. De oorzaak moet hierin worden
gezocht, dat het verkeer te water uit den aard der zaak niet van groote
beteekenis is. Binnenwater hee ft de stad niet, zoodat een verbinding te
water met het achterland uitgesloten is. En dit toch heeft de industriein de eerste plaats noodig. Kan de fabriek haar product per water
vervoeren, dan worden voor haar de kosten van expeditie, alsmede de
kosten van aanvoer van de door haar benoodigde grondstoffen veel
lager. Zij zal dan beter kunnen concurreeren en zich gemakkelijker een
bestaan kunnen verzekeren.
Daarom zal het voor Hoorn van bijzonder groote beteekenis zijn, Jat
cle voorgenomen kanalisatie van West-Friesland haar beslag krijkt.
Wordt dan tevens gezorgd voor goede industrie-terreinen, dan zal het
niet kunnen uitblijven, of ook de industrie van Hoorn zal tot groote
ontwikkeling kunnen komen.
Ook de scheepvaart zal dan weder tot meerderen bloei komen. Deze
is nu bepaald tot de verbindingen over zee met Amsterdam en Friesland.
Een uitgebreidheid van vroeger eeuwen zal wel niet meer worden bereikt. Van de beteekenis daarvan kan men zich een denkbeeld vormen,
als men weet, dat in den winter van 1618 tweehonderd "buitenschepen"
in de haven L~.en, voor het meerendeel vrachtvaarders, die de vracht
opdeden te Amsterdam. Toen bloeide de handel met Italië en de
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Levant, alsmede die met Oostland. In 1607 voeren 80 schepen uit
Hoorn naar Italië en door de straat van Gibraltar. Naar dien handel
op Italië draagt de in 1648 aangelegde en nog heden bestaande
ltaliaansche Zeedijk zijn naam.
In de jaren tusschen 1648 en 1658 bezat Hoorn zeven havens, die
ieder haar eigen soort schepen herbergden. Geen bekende reede of haven
werd toen bevaren, of men had er een Hoornschen wimpel zien waaien.
Zoo zal het niet meer worden. Maar toch zal de binnenvaart een
opleving geven, die de stad slechts groote voordeden zal kunnen
op leveren.
Ook daardoor zal Hoorn w eer veel van zijn ouden roem kunnen
herwinnen. Is de stad in b etrekkelijk korten tijd tot snelle ontwikkeling
en grooten wasdom gekomen, waardoor zij de bloeiende koopstad aan
d e Zuiderzee is geworden, die met eere haar plaats in de handelsgeschi ed enis inneemt, vrij spoedig ook is die zon ondergegaan. Haar
bl eef ten slotte door verschillende omstandigheden slechts de herinnering
aa n een grootsch verleden. M aar toch een samenwerking van andere
omstandighed en kan aanleiding zijn, d at veel van dien ouden roem
w ordt herw onnen. D e reeds genoemde kanalisati e zal d aaraan kunnen
medew erken, maar ook d e voorgenomen d rooglegging van de Z uiderzee.
Men wake er evenwel voor, d at die zoo geschied e, d at Hoorn d aar
de volle profijten van za l kunnen trekken.
M et angstvalligheid zorge men er voor, d at H oorn b ehoudt d e
instellingen, die haar stempel en tot een centrum van landbouw, handel
en nijverheid. Maar tevens, d at bevorderd word e de vestiging van
!Üeuwe instituten, van industrieën en van a l d atgeen, wat d e beteekenis
der gemeente kan versterken en verhoogen.
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Wed. M. SMIT
TURFHA VEN (hoek Ramen)

Groote sorteering Chocolade en Suikerwerken
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Firma

J. SCHEKKERMAN & ZOON, Schilders en Behangers.

·-·---- -- - ··--

- - - - - - -·

TROMM's Goedkoope Magazijnen

!

zijn het meest geso rteerd in

f

Glas " Porselein " Kristal

1

[ Huishoudelijke Artikelen
1

J.

TROMM
1

1

1

1

1
1

GOUW 9d1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

HOORN

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

STEENHOUvVERIJ C. GROOT
v/h. JAN REEK

BAANSTRAAT 33 - HOORN
1

Speciàal adres voor Graf monumenten,
Schoorsteenmantels, Marmerwerken en Slijpsteenen

--

SPECIALITElT IN

Verduurzaamde Groenten en Levensmiddelen
Binnen= en Buitenlandsch Fruit
Gedroogde en Versche Groenten

J. JANS

GROOTE NOORD No. 71

HOORN

TELEFOON No. 102

L. CLAIJ = WIJNI-IANDEL
Kleine Noord 2, 4, 6 - Hoorn
j Le vert uw belegen \iVijnen, Cognac,
Likeuren en Limonades
tegen billijke prijzen

1

_I

1

VRAAGT GRATIS PROEFMONSTERS

W. LIPPITS
Groote Noord 122 " Hoorn

Schoenhandel
I-Ioede11 en Petten

Timmern1an en Metselaar
Machinale Houtbewerking

Nieuwendam 28 ,.. I-Ioorn

Tel.
-

188. .

- --- - - - - - - - - - --

WILLEM SCHULD = Gr. Noord 90 = 1--Ioorn
Specialiteit in fij ne Lede rware n - Portemonnaies
Portefeuilles - Siçiarenkokers - Re is-1\ ecessaires
Acte-Tasschen - Oamestaschjes in groote verscheidenheid. Ci ty Baf!S, !-fond- e n Reiskoffe rs, enz.
Magazij n van Parapluie's - Parasols - Wandelstokken - Fournituren
REPAREEREN
OVERTREKKEN
RUIME SORTEERING

CONC LIRREERENO E PRIJZEN

Het m eest bekend en vertrouwd ad res
voor 1e kwaliteit

Rund= en V arkensvleesch
en fijne Vleeschwaren is:

T. KONING, Gr. Oost 36, Hoorn

1

nabij het Postkantoo~

TeL 143

································ ......................... ...... ························
.................
.·.. :·'····· ....................................................................
.............. .: .··..
·.·..
.··.· ALB. NIJDAM
..···
GR.
NOORD
84
•
HOOR'!'!
..··
..··
L inoleums
Tapijten
Gordij nen ..- Tafel•
"

"

..··
·.·.
.•··•

kleeden • Matten • Dekens • Matrassen • Ledikanten
... """ ... """""..
Loopers enz. enz.
"."""""""""..

..··

.
. /
···············································
................................ ···················

~

1-f.H. Timmerlieden en Wagenmakers!
Wanneer U een houtbewerkingsmac hine wenscht
aan te schaffen, koopt deze dan bij vaklieden.
Levering uit voorraad met 1 jaar garantie,
tevens gratis vakkundig ond e rri c h t.
Electrische· Houtdraaierij, -Zagerij e n "Schaverij van

FREMEIJER & WIJNA - Baanstraat 7-9 - HOORN
Tel. Int. 176

·•

...............
...............
.
""

-~

··· ~ ··

............................................................... .

PARKHOTEL

~HOORN

~-

HOTEL=RESTA URANT
A N. \V. B. AUTO=GARAGE.
TELEFOON 15.
Groote en klei ne zalen voor partijen en vergaderingen .
Logies met ontbijt vanaf f 2 .75.
·:.z.: Pension na overeenkomst.
GEBR. VEER. ~:·
- ·· ..

·-·

- - - -- -- - - - - - - -- - - - - - -

••••" .........
•••• •••• •• ..
•• ················
•• •• •••• •• •• •••• .......................................................................
••••••••
•••••••• ••••••••• •• ••••• •••••••• ••••••••
...
....
"

..
....
...."
...::::.
....
......
.......

....

"

..

JAC. BOSSERT ;

..

..""
....
~i

• • ••o•• •• • ••••• • • •• • ~•• •

Magazijn van

Antieke Klokken
1e klas moderne
K 1o k ken en Hor 1o g es ::

~

~
,

....
....
....

·:. .

R E PA R AT 1E "1 N R 1C H T 1N G
.

Il.. ·~·· ··

......
::

N IEUWSTEEG 41
HOORN

"

::

..

....

:::: :::: :: : : :::: :: : : ::: ::: ::::: : :: :: :::: ::: :::::::::: ::: ::::: ::: :::: :::: ::: ::::: ::: ::::: ::: ~ ::: ~ ::::::::

Borstelfabriek

"DE AREND".

:::::::: fAB RI EK VAN ENGELSCHE BEZEMS EN BORSTEL WER K ::::::::
:::::::::::: MAGAZIJ N VAN SCHOONMAAK- MATERI ALEN ::::::::::::

Café
Restaurant

"De Witte Engel"

Bekend om zijn prilna keuken
en billijke prijzen

Groote Noord 138 =I-Joorn =Tel. 173
..
·· N.V. HOORNSCHE IJZERHANDEL··..
....
v .h. FIRMA GEBR. EIJKEN
"
Telefoon lnterc. 2 13
"
Postchèque en Girodie nst No. 871'27
G R 0 0 TE N 0 0 R D 52 :: H 0 0 R N
..
.." IJzerwaren - Ger eedsc happ e n - Huishoudelijke- e n ..
Jachta rtike le n - Huisvlijtbenoodigdheden - Vlechtwerk
......"
Asp ha ltpapier e n Tcerproductcn
: :::::::: :: :: : : : : : :: :: : : :: :::::: :: :::::: ;:: : : : : ::::::
:::::: :::::::::: :::::: ::: ::: : :::::·::: ::::: :::
: : : ::: : : : : : : : :: : :::::::: :::::::::: :::::: :: ::: ::: ::::::::: :::::::: :: ::: : : : ::::::: :::::: :: : ::::::: ::::::::

:;

~

~:::

Bij den onderg eteekend e zijn v erkrijgbaar de v o lgend e artikel en :

DE FIJNSTE EAU DE CO LOGNE, ZEEPEN EN ODEURS
van de Firma's COTY - IIOUBIQANT - PIVER - PINAID - d'ORSAY - LUOI N (Paris)
ERASMIC - GROSSM ITH (London)
COLGATE (Ne w-York)
DRALLE (No. 47 11) Ke ulen
BOLDOOT (Amsterdam)

Verder alle mogelijke TOILET-ARTIKELEN in Celluloid e nz .
Alle soorte n SCHEERMESSEN - G IU ETTE MESJES.

A par te sa lon voor Dames haa r wassc hin g me t e lec tri sc h c droging.
l loogachtend ,

W. W. DE BO ER

~

HOORN.

················
........ ························
........
::·············· ...............................................
··········'9····················· ................................
··:·····················
"

: J. VEEN & ZOON 1
Groote Noord 65

::

~. g

Ho o rn ~

...............................................................................

;........l. PIANO'S
- VLEUGELS ::
........................ ........................ ............... ..................................

........ ........ ................ ........................ ................ ................ ........ ........
"

DEZE GIDS
ZOU NIET VOLLEDIG ZIJN INDIEN HIJ U NIET 'WEES OP

:: HET ADRES::
VOOR U \V KANTOOR- EN SCHRIJFBEHOEFTEN

fA WEo. S. VAN BERKUM
HOORN

NIEUWSTEEG 23

111-. ·-. ·-·. _". -· ·-· ·-· ·-· ·-·. ". ·-·. -·. - . ·-· ·-. ·-. ·-· ·-· ·-·. -· ·-. ·-· ·-·. -· ·-· ·-·

Hotel "Bellevue"

Café=Restaurant
Cclcgc n teçrcnovcr het statio n

TELEFO ON INT. 75

Electrische verlichting. - --- - Restaurant à la Carte.
Aa nbevelend , Wed. J. U PPITS.

·-··-··-· ·-··-··-··-· ·-··-· .... ·-· ·-· ·-· ·-··-· ·-· ·-· ·-· ·-··-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-··-·
0 0 c::zzz::> c::zzz::> CZZ2:) c::zzz::> C222.::> c::zzz::> CZZ2:) c::zzz::> c::zzz::> CZZ2:) c::zzz::> c::zzz::> 0 0
0
0

~ Bloemenmagazijn Nieuwstraat 10 ~

~

~IE?E9.R2~

§ Bouquetten Kransen en

voorwerpen van kunst en smaak.

~ Zaal-, Kam er- e n Grafdecora tien.

~

Nett e a fw e rking.

~
§

Ruime ke us in Ja rdini e r s e n Ma ndj es. ~

J.

VERËLL.

~

0
0
0 0 c::zzz::> c::zzz::> c::zzz::> c::zzz::> c::zzz::> CZ22:) CZZ2:) c::zzz::> CZZ2:) CZ22:) CZZ2:) CZ22:) 0 0

Vleeschhouwerij
en
Spekslagerij
JE ADRES VAN UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT

Rund=, Kalfs=, Varkens= en Schapenvleesch
TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN.

C. MEIJSSEN • Gouw 32 - Hoorn.

Aanbeoe!end,

~i=======================

r-----~

J4 H. SCHEPEL
FOTOGRAAF
GROOTE NOORD 40
OVERAL TE ONTBIEDEN

lvloderne zaak in

Foto>=Îoestellen

Projectie=Artikelen, enz.
Vakkundige bediening.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
~ P. NOOIJ & Co. ~ HOORN ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~

~

~

Fruit-, Comestibles- en Vischhandel

;m

~
~

Telefoon Intercommunaal 53

~

EN GROS

~

EN DETAIL

~

Specialiteit in versche en gedroogde ZUIDVRUCHTEN

~
~

Hygiënis.che Hnr:ng-lnleooerij

::

~.==·.
~

Hei nanoewezen adres voor H.H. Winkeliers

. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··~::·
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=====
=====
A. SPAANDER & Co.
Kleedermagazijnen

HOORN=== ALKMAAR Heeren::: en Kinderkleeding
f-lecren Mode:::Artike!en
K!eeding naar Maat

___

1

EIGEN COUPEURS EIGEN WERKPLAATSEN
_.......,. ======
BILLIJKE PRIJZEN - _
1
~

-~-.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1~ ',
1
~

1

Het voordeeligst

~
· ~
··

en soliedst adres

~

>'

voor alle voorkomende schoenreparatiën is

Groote Oost 86 ,., Hoorn

~
~
OOJ

Electrische reparatie-inrichting

~

nieu"v Schoenwe rk

~

daar wij uitsluitend
NEDERLANDSCH FABRIKAAT verkoopen.

1

1

Het aangewezen ad res voor

Beleefd aanbeue!end,

Gebr. \Vesterink.

1
1
!I
~
~

~

~

1
~

Ij

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hotel:: Restaurant

~,DE

DOELEN"

Te(. s
Geheel electrisch verlicht.
Autogaroge aan het hotel verbonden.
Toiletkamer.
Badkamer.
W. C.
Zalen voor Vergaderingen.
Logies met ontbijt vanaf f 3. Bekende keuken.
'fablc d 'hóte 6 uur.

Dine rs in diverse prijze n.
A. VAN BEEK v.h. G. v. cl. POL

N.V. v.h. J. KEETBAAS & Co.
HOORN - Tel. 248

Groothandel in Vette~ en Margarine
Fabricage van Mélange
@000000000000000000000000000000000000000000000000~

1
00
00
cro
00
00
00

WEST~FRIESCH MUSEUM

1
00
00
00
00
00

Het Museum is te bezichtigen:
van 10-12 1/ 2 en van 2-5 uur , van 1 October tot 1 April tot 4 uur. an
Op Zondag van 10-2 uur
à :.: 5 cts. p. p.
Den Jen Zondag van Juni, Juli , Aug. en Sept. van 10- 1
à 25 et. p . p.; van 1-4 uur à 10 cts. p . p.

~oooooooooooooooooooooooooomoooooooooooooooooooo@

K. MEILOF - Turfhaven 4 - Hoorn
Handel in alle soorten Mand werk, Slagersfietsmanden, Reismanden, Tuin- en Serremeubelen.
In a lles groote voorraad.
Lage prijzen
Vraagt prijsopgaaf voor groote partijen .

OPSLAGPLAATS : NIEUWE NOORD No. 42.
DINSDAGS op de markt te PURMEREND
Werkplaats: DAL No. 1.

~

Westerstraa t.

Beleefd aanbevelend, K. MEILOF.

EERSTE HOORNSCHE COPIÊER-INRICHTING

J.

SCHRICKX, Kerkstraat 8, Hoorn
1

-~

=I

ALLE KANTOOR -A RTIKELEN
TEGEN UITERST LAGE PRIJ ZEN.
LUXE VULPOTLOODEN
STEEDS GROOTE SORTEERING

1
.,---

SPECIAAL A OR ES VOOR STA DSG EZIC HTE N !

Fa.: HOEKSTRA & . Co.
Kleine Noord 21

-

·ttootri

Drogisterij "De Vergulde Gaper"
Drogerijen
Chemicaliën
Verfwaren
Verband- en V erpleging~artikelen
VEE - GENEESMIDDELEN
Homoeopatische Geneesmiddelen van Dr. Willrnar Schwabe

.......................................................................................................
.

: ttDe Drie Kronen"

W'ANNEER MEN HET BREED AFGAAT
tot aan het Achterom , dan ziet men op den
rechterhoek, a ls waardige pendant van · het
perceel der Firma Kaag, aan den linkerkant :

" DE DRIE KRONEN'.
dateerende Anno 1715 en gerestaureerd in het jaar 1881.
In dit pand is vanaf 1715 steeds een koek- en
banketbakkerij gevestigd, welke in Hoorn en omgeving beroemd is om de ECHTE HOORNSCHE
SPRITS, die daar vanaf de oprichting steeds door
iedere opvolger naar het oude recept gebakken is.
Dat deze ouderwetsche lekkernij nog steeds in
den smaak va lt, bewijst wel de groote omzet
van dit artikel {pl.m. 3000 pond per jaar).
DE TEGENW'OORDIGE BEW'ONER
J. BERGSMA, welke bij zijn naam den naam zijner
voorganger voert en dus handelt onder den naam
van J. BERGSMA v.h. A . VLAAR, heeft tevens de
zaak gemoderniseerd en heeft bij den naam die hij
heeft in de Hoornsche Sprits, ook een zeer goeden
naam voor a lle andere artikelen, a ls: "Botercake",
· "Pain d 'Amande", Bonbons en Chocolade. Ook
de kokerij wordt door hem met veel succes beoefend .
• Een ieder dus, die Hoorn bezoekt, sla niet over om

..

•

:•••••••••••0 •••• •• •••••h••••••••••••
•

.

daar zijn cadeau voor familie of kenniJscn te koopen.

Van Hoorn komende zonder de Eerste Hoornsche Sprits van j. BERGSMA v.h. A. VLAAR
is geen volled ig bezoek aa n Hoorn geweest.

····················· ~ ··········

................................................

·· · ········· ~··· ········

Electrische Bierbottelarij
en Mineraalwaterfabriek
"DE MOUTMOLEN ·'
NIEUWE NOORD 52

HOORN

houdt zich ten zeerste aanbevolen voor het leveren van
Amstelbieren, Limonades, enz. enz.
H. M . M. JORIS

Hoornsche Electrische Melkinrichting

BEZOEKT DE MELKSALON
de
GROOTE NOORD 22 tegenover
R. K. Kerk

-

Prima consumptie
Zie de prijscourant

Billijke prijs
AANBEVELEND

P. BAKKER

Levering en uitvoeri ng va n alle werken in

gewapend en ongewapend Beton,

in eerste kwaliteit werk tege n concurreerenden prijs,
....
........
als:
....
Beerputten, Cement-IJzer Regenbakken .
.... Regen-, Wel- en1-6000
liter (systeem Monier)
..
..
Fundeeringen, Kelders, Trappen, Gewelven,
....
....
Grafkelders, IJskelders, Loop- en Rijbruggen,
....
....
Ierkelders, Stallen, Reservoirs, Schuttingen
en
Schoeiïngen.
....
Inrijpalen, Dorpels, Duikers, e nz. enz. ::
.... Broeibakken,
VOORLOOPIGE TEEKENINGEN EN BEREKENINGEN KOSTELOOS.
................................................................................................
.......!:.
........................................ ............. .. ················································
"

Vraag de echte

l-loornsche Tabak met het merk "De Pool"
Speciaal ons Seriemerk "De gekroonde H"
VERPAKKING IN VIJF KLEUREN
ROOD per pond f 1.20
PAARS per pond f 100
GROEN "
" f 0.90
BLAUW "
" f 0.80
ZWART per pond f 0.70

FIRMA T. A. POOL.

BEZOEKT
"'t

de Melksalon=Lunchroom=
Restaurant

HAANTJE"

Gr. Noord 63 =

tegenover de Nieuwsteeg

= Hoorn

T e lefoo n 224
Aanbevelend,

S. ROOD-DE HAAN.

r~~~§~§~~~~

~ BEZIE!
~

~

de e t a 1 a g e's van H o o r n s c h
Winkelstand

~BEZOEKT
~
~

~
het magazijn van Luxe- en
Huishoudelijke Artikelen van

~
~

~ DE JONG & EILANDER ~

L™™™0™0™™™~

S. Wagemaker
Handel in:

Chemicaliën en Drogerijen.
=============
K e r k p 1e i n 32

Telef. 2.3.3

============
.--

Hoorn .--

,JAC. MES

HOORN

TURFHAVEN 37
HOEK RAMEN
IN GOUD - ZILVER - HOR.LOGES _
EN OUD-HOLLANDSCH ZILVERWERK
-

.

BERNARDO

SIGAREN
Z

IJ N

DE B

EST E

SUMATRA
ZANDBLAD 81 GAREN
~+a•

===

FABRIKANTEN:

B. M. LIESHOUT
EN ZONEN
HOORN
/
1sTE

HOORNSCHE ELECTRISCHE
LIMONADEFABRIEK

WIJNEN, LIKEU-REN EN GEDISTILLEERD
"BATAVIER" ZEER FIJNE LIKEUR

HANDEL IN

AGENTSCHAP HEINEKEN ' s BROUWERIJ.

AAN BEVELEND ,

C. J. VAN DER KOELEN, ACHTEROM
TELEFOON

154

~.

De · Stoomwasscherij "West . . Frisia''
staat bekend voor het nette afleveren van helder

1

waschgoed, alsmede van stoomgoederen, gordijnen,
dekens, bedden, enz.
Aan onze inrichting is ook een desinfectie-afdeeling verbonden
Scherp concurreerende prijzen!
Hoogachtend,

Vraagt

Pr~jscourant

K. MEURS - Breed 8 .. - HOORN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~

.

1 Bank voor West-Friesland 1
~
HOORN
~
1
1
~

~

VEEMARKT 22

~
~
~

~

Effecten
Coupons - Valuta's - Rekening-Courant

I·
~
~

Telefoon 87 en 96

4 % Spaarbank
Agentschap :
Hypotheekbank voor Nederland - Amsterdam

~
~
~

~

1
~

~

~
~
~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N.V. Grossierderij v.h. A. KLIK
HELDER

HOORN

Te 1 ef. 52

Te lef. 135

Stoom Koffiebranderij en Theehandel
Grossierderij in KolÓniale Waren en
Bakkersartikelen

[frdl-

ll=

0-

(11=

(11-

0=

(1=

(9]

ITTl Als men op reis is

IUJ

heeft men behoefte aan een

rl

waar een groote verscheidenheid van artikelen aanwezig is.

r1

Il]

~ COMESÎef8ikËSzAAK ~

Il]

~
11

.

ZULK EEN ZAAK
VINDT U BIJ

lrn W.
[1J

VAN
DER STEUR
KERKPLEIN
~ I-IOORN
31

r1lUI
r1

[Jj

~

[1J

ITT61~0=(1=(1J=(ll=0=(1=(r;fill
UW BEZOEK AAN HOORN
HEEFT U VOLKOMEN BEVREDIGD
INDIEN U HEEFT BEZOCHT DE

V o1ksschoenwinke1 en het Volksmeubelmagazijn

KLEINE NOORD 38-40
Geweldige sorteering Schoenen, Pette n en Me ubelen .
Minuten v anaf station, bij de 0 . L. V ro uwe Kerk .
B. HARIN G - KLEINE NOORD 38 - HOORN

2

BEZOEKT het Bondscafé

"'t HOF VAN I-IOLLAND"
Ruime bergplaats voor Rijwielen
Beleefd aanbevelend ,

C. PIEKART :: Kl. Noord 65 :: Hoorn
Tel. 237

Meubileer%
inrichting "

't "'\vvoon
l !
hUlS, "

FRED. DE VRIES
KERKSTEEG 13-15 ". HOORN

=

TELEPHOON INTERC. 203

==

Wij zijn inge richt te r

meubileering van w oningen
voor iede r een.
Van 't eenvoudigste tot h et fijnste. Onze ja r e nlange e rv a ring ve rzekert U solide kwaliteit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1
Il

't M ooiste plekje

~

Thee= en Speeltuin

fl

"De Nieuwe Aanleg"

waar U na uwe wandeling uit kan rusten,
is in de

~
~

~

~

~

KEERN 35

~

~

tegenover Rijks Landbouw Proefstation
PRIMA CONSUMPTIE

I!

J\a nbevelenu ,

J.

SCHERMERHORN

1
1.
~
~

~

~

1
~·

~
~

~

1

~~~~~~~00~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eerste Hoornsche Copiëer-lnrichting
J. SCHRICKX " Kerkstraat 8 " HOORN
VERVA ARDIGT
alle voorkomende Drukwerken op haar nieuwste dupliceer
machines, zoo, dat het werk met drukwerk in netheid
concurreeren kan 1 - Directe levering door het geheele
land ;
i: de helft goedkooper dan drukwerk 1
Vraagt prijsopgave 1
Bestelt eens een proeforder 1

• - - - - - Aanlegger van - -· -- -

1111

Licht- en Kracht-In_st~llaties
Gas- en Waterle1d1ngen

111

oo~ C'ZZ:)Q2Z) C2Z2:J C2Z2:J Q2Z) azz::>Q2Z) Q2Z)C'ZZ:) azz::>Q2Z)oo

~

~

HET STOFFENHUIS
NIEUWSTRAAT 8 · HOORN

0

~

~
~
0

Steeds r ui m geso rt ee rd in de nieuwste

~

~ wollen%, zijden% en katoenen Stoffen ~
o

~

Garneeringen

Mode-Artikelen

Lingeries

Tricotages

o

~

~

AAN BEVELEN D,

~

~

C. BOUWMAN & Co.

~

00azz::> C2Z2:J C2Z2:J C2Z2:J Q2Z) C2Z2:J C2Z2:J C'ZZ:)Q2Z) C2Z2:J c:az:J azz::>OO

1

KAAN's Kaashandel

1

JE ADRES
V OOR

DE

FIJNSTE EDAMMER KAAS
HOORN
illi'=====:========= ,;~

i

GOUW 22

Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de

uitvoering U\ver verhuizing
Speciaal ingericht voor

Transporten per Autotapissières.
Firn1a G. GROOT ····

Hoorn ···· Telef. 149

r~~§~~~§~~~

~

JAC. BOSSERT

~

~

00000000000000000000000000000000000000000000

~

~ ~

Magazijn van Antieke Klokken

~ ~

1e klasse moderne Klokken en

~
~
~

!

1
0

Horloges
Reparatie=lnrichting

~ ~

! cm)jiJ
~

1cm
0

~

~ ~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooJ ~
~
Nîeuwsteeg 41 - Hoorn

i

~™™§™™™§™™~

Oogkundige Jac. van Beek~Sciaroni

El k oog wordt
nauwkeurig
onderzocht.

NEW-YORK, Put. 24 Oct. 1911.
FRANKRIJK, Jhrbi ersp rij;; d e r Pilrijsc he ·d okters bekomen .

0 Il d erzoe t( 1\:OS t e 1OOS..

\ 'clP clankhetuininncn ter inz«gt".
Ool; , ·nn hoomie!ll.1<1b\l" nutoriteitc!l .

Gebr.

Bervoets

Magazijnen te HOORN

Nieuwsteeg 32

Hofleveranciers van
Z.K.H. den Prins
der Nederlanden

Telefoon 1n t. 120

Heeren- en l(înderkleeding
Sport- en Mode-Artikelen
Hoogst in stijl

Laagst in prijs

~Fl*l~HBFOOH~HE~HE~l!ElHE~

~ 1 Banketbakkeri~

~
~

rJJ
~
.

L=

=1~

Kokerij

~

E. APPEL
Hoorn

~

Speciaal adres voor fijne B o ter sprits

~

Leverancier voor Bruiloften en Partijen

l1J

Kleine Noord 63

Diners

=

Dejeuners

=

Soupers

~

HEHE1~HE~HHFOOH!Ff003'[ ~
Speciaal adres voor levering van

Brillen, So Easy's,

Pince~Nez

met of zonder voorschrift.

UITGEBREIDE KEUZE MODELLEN VOORRADIG.
Electrische Slijp- en Reparatie-inrichting. Re p araties wórden te n spoedigste afgeleverd.
Het aangewezen adres voor Staalwaren en Ziekenverplegingsartikelen,
alsmede voor alle scheerbenoodigdheden.
Prinm Scheermessen, Scheerapparaten, Aanzetsteenen, Zeepen, Kwasten,
Riemen, enz. - Steeds voorradig de Origineele Gillette-Scheerapparaten,
Gillette Mesjes.
Haarsnijmachines van de beste merken.

J. RUTTENBERG

&

Zn.

~

Groote Noord 102

TELEFOON 171

~

Hoorn.

-----------5il
rr===========-,11
Fr
111 N.V. Hoornsche Metaalwarenfctbr1ek 111
111
111

,r.h. G. SCHOLTEN

UI

NIEUWSTRAAT

111

111

FABRIEK VAN

111

111
111

OUD--HOLLANDSCH EN
MODERN KOPERWERK

111
111

111
111

Uitsluitend voor den handel

111
111

.. ".".

HOORN

EXP_Ö_R_T

lb---...,,_~------...J:!!f
~-----~~.-------~----~::::!.I
..-....-....--..~.----.~~.--...-..~~

P. EDEL= Groote Noord 43
Hoorn

·=

=================

Tabak~

Sigaren
K o f f i e en T h e e
-

BESTAAT SINDS 1897

-

~-------------------------------Commanditaire Handelsvennootschap

-·

EDEL & THIES

Groothandel in Koloniale Waren
Fabriek van Suikerwerken

HOORN

TELEFOON 86

L _ _ _ _ __
De N. ' '· Hoornsche Kistenfabriek
v.h. C. GRAFTDIJK ,., Kl. Oost ,., Hoorn
Tel. Int. 27

levert zeer spoedig ieder kwantum
Kiste n ,., Bakken ,., Kratten enz. voor
den laags t en prijs

==~==

Boter, Kaas en
Eîeren
Het best e en goedkoopste adres voor prima
Kaas en Rootnboter is :
A. VET, Kerksteeg 18, Hoorn.
~

................................................................................................

~
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artistiek uitgevoerd

H

'. '.

;;

Reclame S~hilderwerk

::

··

..

M. STORM · Gr. Oost 31
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::

Atelier voor glas
schilderd e ve r sieri ng .

:

zonde r gebra n dDegelijk w erk.
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FOSTER's

Rugpijn Nie rpillen
Maagpillen
Zalf

A lleen-verkoop voor Hoorn en Omstreken bij :

NIEROP & SLOTHOUBER
Groote Noord 85 · ·:· Hoorn

Bezoekt de Lunchrootn

.:":· "DE SIERKAN" .:":·
Prima Vanille IJs met slagroom en Slagroom met vruchten.
Prima consumptie. - Billijke prijzen.
Beleefd aanbevelend,

GEBR. HEMKE;

Alleen-vertegenwoordigers van "V.A. M. L's YOGHURT"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

1 Waarheen

1
~
~
~

bij mijn bezoek aan Hoorn

Kruisstraat 25

?

Naar de
bij Nieuwsteeg en Ramen

~

1

1
~

00
~

1 Het adres voor prima 1ste klas 1
Huishoudelijke Artikelen
00
1 Land- en Tuinbouwgereedschappen 1
1
TH. KOOIJ
1
~

~

~

~

Vakkundige bediening.

Beleefd aanbevelend,

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het goedkoopste en meest
gesorteerde

Schoen- en Laarzenmagazijn
is de

Hoornsche Schoenhandel
A. DE VRIES ·· Gr. Noord 54 •• HOORN

WIE
als vreemdeling komt in Hoorn en een
betrouwbaar adres zoekt voor zijn

Rijwiel~,

Motor.- of Auto.-reparatie
wendt U tot

K. DE REUS " ..... Kleine Noord 59
en U zult tevreden zijn.

Aan beoefend.

r~~~§~§~~~~

~
~

Geregelde Motordienst

m
~
~

Hoorn ,..., Zaandam ,..., Koog==Zaandijk

Wormerveer - Krommenie

~
~

~

Neemt goederen aan te verzenden (lli
door geheel Nederland.
~
Billijk tarief.

Goederen onder eigen beheer.

~

Vertrek HOORN :
Dinsdagmiddag 1 uur.
Vertrek WORMERVEER : Donderdagmorgen 9 uur.

m
~ Inlich~=:~:kZa~~d~~:~~~ ~EEZE~~nT~~-r~:~avond.
~

Inlichtingen Wormerveer: A. SMIT - Tel. 17'26.

~

~

J. KAREL - Tel. 159 - ~
~™™™§™§™™

ffiZ

Aanbevelend,

wed.

Drogisterij
"De Vergulde Vijzel"
Gedempte T urfhaven 42
HET adres voor de Homoeöpathische
Geneesmiddelen van
Dr. WILLMAR SCHWABE

Tabak,.. en Sigarenfabriek
Koffiebranderij en Theehandel

Fa. P. Ka ag Antz.
in "De Gekroonde Jaag schuit"

Breed 38

" " .•" ...

Hoorn

________..___:::;;'I

1r===========, 11
IFr
BUREAU VAN ADVIES

111

· 111 VOOR WEST--FRIESLAND
111
- 1
O"d" leidi"g ve•
~11
Belasting:::,
1 wde~A~r. ~~t~:6u~~~~:i~:.:is n;:r
1
Huurcommissie,

Hl

111

1

111

Huurcommissie:::

111 en Rechtszaken.
---111

111

Accountancy.

~

Mr. s. A. THOMAS. Advocaat-Procu reur, beiden te Hoorn

1

Kantoren ~~p~:l.h~~;n No.

13.

1 D e Directie der Naam looze V ennootsc hap

111

~1·
1'
111
111
111

" Administrat ieka ntoor voor heen FIRMA

1

l·:~~o~~"d:d~~:;fhaven

No.

7.

111

Tcl No IW

'lb===========:JJ·
1!:5~..-..__....-.~~.-,..-.,.~..-....-.-.=.I

Rijwielen-- en Motorenhan d el
(voorheen A. Blaauw )

W. HOEKSTRA
Nie uwland 2 • HOORN
Vakkundige Reparatîe"Jnrîchtîng

'

'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1

1

~

00

00

00
00

~
~

~

~

~
~
~

~
~
~

1Drukkerij "West-Friesland" 1
i Kleine Noord 52-54 • Hoorn 1

•

.

00
~
Geheele verzorging van a11e soorten ~
~
00

·I Reclame - Uitgaven 1

Il
[I

Drukken, administreeren en ver·
zenden van week- en maandbladen

~
~
~

fl

00
00

~
~
~
~

1
00

~

Modern ingerichte
· Handelsdrukkerij

Uitgave van:
"Nieuwe Hoornsche Courant"
"Nieuwsblad voor West-Friesland"

00
~

1
1
00
00

1
00
~

00
~
00
00

1
~

00
.

~

~~00~~~0000~~~00~~00~~~~~~~00~

•'

Hoornsche
Crediet- en Effectenbank
i

Koopt en Verkoopt Effecten op alle beurzen.
Sluit Prolongaties en Beleeningen.
Verzilvert Coupons.
Koopt en Verkoopt Buitenlandsche Wissels en
Vreemd Geld.
Incasseert Wissels op binnen- en buitenland.
Neemt Gelden à Deposito, rentevergoeding nader
overeen te komen.
Opent Rekening-Courant met Rentevergoeding.
Verleent Credieten tegen persoonlijke en zakelijke
zekerheid.
Bezorgt Hypotheken."
Sluit Assurantiën.
Verhuurt Loketten voor bewaring van geld en
. geldswaardig papier in naar brand- en inbraakvrije kluis.
·
Gireert kosteloos gelden voor rekeninghouders naar
alle plaatsen in Nederland waar een Bankinstelling is. Informaties worden gaarne ten
kantore verstrekt.
Credieten - Hypotheken
,

Bank- &. Effectenzaken

Safe-Deposit in gepantserde kluis

1

Kantoor te HOORN: Dal No. 8, hij de Veemarkt
Kantoor te ALKMAAR : Oude Gracht 297
::
Zitdagen te MEDEMBLIK op DINSDAG van 9-1 ure
·in "Het Wapen van Medemblik".

