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HET WEST-FRIESCH 
MUSEUM TE HOORN 

~ f. i anneer men eene beschrijving 
~ ~ , ~ gaat geven va~ de kunstschat
~' ~ e ten van een of ander provinci
• i 1 aal of gewestelijk Museum, 
dan is het eigenlijk niet de plaats en de 
gelegenheid, om uit te weiden over het 
Gebouw. dat deze kunstschatten her
bergt. In dit geval echter, bij eene be
schrijving van het West-Friesch Muse
um te Hoorn, kan ik niet nalaten, ter in
leiding even de aandacht te vestigen op 
dit merkwaardig huis, dat ten allen tijde 
zulk een gewichtige rol heeft gespeeld in 
de geschiedenis van onze stad. 
Reeds de plaats, waar het staat, roept 
zooveel oude herinneringen wakker; de 
Roodensteen, of anders genaamd: de 
Kaasmarkt is toch tot op den huidigen 
dag het belangrijkste plein der gemeente. 
Dáár stond het vroegere stadhuis, ct'áár 
staat nog de mooie Waag .... maar laat 

ik niet te ver gaan; later hoop ik hier wel 
uitvoeriger op terug te immen. Ik meen 
nu beter te doen, met alleen het een en 
ander over het Museum-Gebouw mede 
te deelen. 
Op de plaats van het tegenwoordige Huis 
stond oorspronkelijk (d.w.z. 1450ofvroe
ger) de woning van den Proost van Wes~
Friesland. Deze zal een geheel anderen 
aanblik opgeleverd hebben dan de nu nog 
bestaande, in 1632 opgetrokken hard
steenen gevel. In een handschrift, betref
fende de geschiedenis van Hoorn, lezen 
wij hiervan: "DitProostenhuysvoorheen 
pronkten met 2 gevels, ieder breed 15 
voeten." 
Eenige kaarten van de oude stad bevesti
gen dit. Achter deze gebouwen stond een 
dwars huis, het zoogenaamde Hooge 
Huis, dat aan de Noordzijde voorbij deze 
beide liep. Op deze plaats is nu de meer 
binnenwaarts gelegen andere hardstee
nen gevel te zien, zoodat het bassecour 
- thans van de straat afgesloten door een 
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FIG. 1. HEK VOOR 
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SEUM TE HOORN. 
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ijzeren hek - ook toen reeds bestond. De 
vroegere afscheiding was zeer zeker een
voudiger. 
Toen Hoorn op het einde der 16e eeuw 
de zijde van de Hervorming koos, is dit 
Proostenhuys voor een ander doel inge
richt; het werd namelijk de Vergader
plaats van "Gecommitteerde Raden v. 
West-Friesland en 't Noorderkwartier." 
Dit College is in 1573 ingesteld; men kan 
echter niet met zekerheid zeggen, wan
neer precies de samenkomsten in dit ge
bouw begonnen zijn. Zij werden eerst ge
houden in een gebouw op het Noord"daer 
't vergulde Hooft uythangt." Volgens 
Velius waren de bijeenkomsten echter 
reeds voor 1596 naar de nieuwe inrichting 
overgebracht, blijkens twee geschilderde 
ruitjes met wapens van Hoorn en Enk
huizen, en voorzien van het jaartal 1596; 
hiervan is helaas niets meer te vinden. 
Tijdens het gebruik door Gecommitteer
de Raden onderging het voormalig Proos
tenhuys groote veranderingen en gedaan
teverwisselingen. In 1631 werd een nieu
we gevel gebouwd achter het bassecour, 
omdat alles erg vervallen schijnt te zijn 
geweest. 
Van dezen gevel is mij tot nu toe niets 
anders bekend dan een~ klein modelletje, 
voorkomende in de Kronyk van Velius. 
Dit doet ons zien, dat het een trapjesgevel 
was met kruisvensters, afgedekt door bo
gen. De gevel die er tegenwoordig staat, 

. dateert uit de 18e eeuw, toen zeker ook de 
inwendige verdeeling van het geb.ouw 
zeer veel verandering heeft ondergaan, 
op de welbekende manier, door niets te 

ontzien en alles te bedekken achter pleis
terlaag en betimmering. 
Alhoewel de bewerking van den hard
steen aan dezen gevel goed genoemd mag 
worden, maakt het geheel toch een dro
gen indruk. 
De andere gevel, aan de straat gelegen, 
dateert uit 1632, en staat dáár, waar zich 
de twee vroeger genoemde geveltjes be
vonden. Volgens een aanteekening van 
Paulus van der Meersche bij zijn exem
plaar van Velius, uitgave van hetjaar 1648, 
bi. 231 heeft "Cornelis Ryp, zoon van den 
Ed. Cornelisjansz Ryp, Gecomm. Raad 
van de Staten der Stad Alkmaar in het 
Collegie te Hoorn, in zijns vaders tegen
woordigheid den eersten steen van 't 
Collegie aan den Noordhoek bij den 
Roodensteen gelegd." i) We kunnen te
vens wel_ aannemen, dat er toen een ge
heele verbouwing van dit gedeelte heeft 
plaats gehad. 
Uit den van hardsteen opgetrokken gevel 
spreekt geheel de toenmalige zin voor 
strenge navolging van 't klassieke. (Plaat 
LXXVII). Aan de eerste verdieping is de 
Toskaansche orde toegepast; de vier pi
lasters rusten op piedestals, waartusschen 
twee ingangen naar een kelder, waarin 
niets bizonders valt op te merken. Tus
schen de pilasters zijn drie vensters, af
gedekt door bogen, ieder gevuld met een 
schelp-ornament. Het fries van deze orde 
is gebogen en voorzien van consoles, 
waarboven zich de pilasters van de vol
gende verdieping bevinden. Hierbij is de 
Dorische orde toegepast. Tusschen de pi-
1) Abbing 1bl.8. "Vervolg op Velius." 
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FIG . 2. HEK VOOR 
HET BASSECOUR 
VAN HET MUS. TE 

HOORN (1729). 

tasters van deze verdieping zijn twee ven 
sters, en in 't midden is het Wapen van 
West-Friesland geplaatst. De bogen bo
ven de vensters zijn gevuld met maskers 
en eenig ornament. Het fries is vlak en 
voorzien van triglyphen. 
De volgende verdieping heeft Jonische 
pilasters, waartusschen een venster, afge
dekt door een boog, die gevuld is met een 
masker. Aan weêrskanten daarvan ziet 
men nissen, smaller dan de daaronder ge
plaatste ramen, zoodat de gevel hier in
springt. Het fries hierboven is weêr ge
bogen. 
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De laatste, wêer smaller wordende ver
dieping, vertoont twee Corinthische pi
lasters, waartusschen het wapen van 
Oranje-Nassau, met de deviezen: "je 
Maintiendray" en "Honi soit qui mal y 
pen se" ,gehouden door twee Romeinsche 
krijgsknechten en gedekt dooreen kroon. 
Het fries hierboven is wederom gebogen, 
terwijl het geheel wordt bekroond door 
een gebroken fronton. Tusschen dit fron
ton staat een leeuw, met het wapen van 
Alkmaar; aan weerszijden erop liggen 
twee leeuwen met de wapens van Hoorn 
en Enkhuizen. Op de hoeken van de lager 



gelegen kroonlijsten komen ook leeuwen 
voor, met de wapens van Edam, Monni
kendam, Purmerend en Medemblik. Al 
deze wapens zijn gepolychromeerd. 
Wat de vensters betreft, deze zullen oor
spronkelijk kruisvensters geweest zijn; 
dit blijkt nog duidelijk uit allerlei sporen, 
en ten overvloede uit een plaatje in de 
Kronyk van Velius. Natuurlijk konden 
zij in den tijd der "Engelsche-schuifra
men"-epidemie niet daartegen gevrij
waard blijven. 
De totaalindruk van het bouwwerk is bi
zon der zwaar; het bovengedeelte vooral 
is zeer overladen. De zware leeuwen ma
ken het woelig; zij hebben in hunne 
houding iets, dat ons onwillekeurig doet 
veronderstellen, dat zij bij den gevel op 
en neer klauteren. Vooral de twee boven
ste vertoonen klaarblijkelijk geneigdheid, 
hun hooge ligplaats te verlaten . Als men 
de tallooze ijzeren stangen ziet, waarmede 
het gedierte van achteren in bedwang 
wordt gehouden, dan is de indruk niet 
alleen zwaar, maar zelfs angstig, vooral 
wanneerwe hierbij in aanmerking nemen, 
dat de gevel sterk voorover helt. De rib
ben, tot steun onder de bovenste lijst ge
plaatst, toonen genoegzaam aan, hoe 
noodig het is, dat met de herstelling van 
het gebouw niet te lang meer gewacht 
moet worden. 
De zijgevel, grenzende aan de Tribunaal
steeg, is opgetrokken in berg- en bak
steen; hieraan zijn nog Renaissance-de
tails op te merken, o.a. horizontale ban
den, die duidelijk doen zien, hoe ver
schillend de verdeeling der verdiepingen 

is in voor- en achtergebouw. Ook zijn 
boven de vensters nog bogen aanwezig, 
wier sluitstukjes versierd zijn met mas
kertjes. Behalve twee in de bovenver
dieping voorkomende kruisvensters met 
glas in lood zijn alle veranderd in schuif
ramen; zelfs zijn er twee geheel dichtge
metseld. 
Op de dakvensters zijn nog mooie lood
versieringen te zien; deze zullen echter, 
wanneer er niet spoedig zorg voor wordt 
gedragen, weldra geheel vervallen. Ver
der is daar nog een schoorsteen met ei
genaardig ijzerwerk ter bevestiging van 
een windvaan, voorstellende 'twapen van 
West-Friesland. De zijgevel, die aan 't 
bassecour grenst, levert niets bizonders 
op; de later bij gevoegde achtergebouwen 
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vind ik op 't oogenblik niet van belang 
om hier te bespreken. 
In 1603 werd een poort gebouwd voor de 
Kamer a/d. Roodensteen, (dit was de af
sluiting van 't bassecour, waar nu het hek 
staat.) 1) Volgens een oud, doch eenigs
zins onduidelijk plaatje, voorkomende in 
de kronyk van Velius, zag deze poort er 
aldus uit: in 't midden was de poortope
ning,en aan wêerskanten daarvan stonden 
kolommen; dáárnaastwas aan iedere zijde 
boven een borstwering een opening,even
als de middenpoort afgedekt door een 
boog. 
Dit alles heeft in 1729 plaats moeten ma
ken voor het ijzeren hek, waarvan ik hier
nevens afbeeldingen geef. (Zie fig. 1en2). 
Uit de photo van het geheele gebouw zal 
men bemerken, dat ook voor den gevel 
aan de straat een iets lager hek aanwezig 
is, een soort voortzetting van het andere. 
Hoewel zij beide niet overeenkomen met 
de constructieve opvattingvan den tegen
woordigen tijd, staan we toch verwonderd 
over de kolossale vaardigheid, die er 
noodig is geweest om een dergelijk 
smeedwerk met al die mooie vormen, 
krullen en ornamenten in elkaar te zetten. 
Jammer genoeg, dat het reeds zooveel 
geleden heeft! Er is niet genoegzaam zorg 
voor gedragen, zoodat reeds verschei
dene kleine onderdeelen gemist worden; 
de verf- en teerkwast heeft er dusdanig 
op huisgehouden, dat de mooie afwerking 
der details niet meer te zien is. Het klei
nere hek voor den hoofdgevel dareert uit 
denzelfden tijd, en is van een prachtige 
1) 4e Velius bi. 523. 
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compositie, geheel overeenkomende met 
de pilasterverdeeling van het daarachter 
liggend gebouw. 
Het College van Gecommitteerde Raden 
van West-Friesland en het Noorderkwar
tier is op 't eind der t 8e eeuw te niet ge
gaan. In de 1 ge eeuw werd het gebouw in 
gebruik genomen voor de Rechtbank; 
deze werd in 1877 verplaatst naar Alk
maar, waarop de Staat het gebouw in ei-

FIG. 4. PANEEL
TJE, AFKOMSTIG 
UIT DE VOORMA
LIGE GROOTE 
KERK TE HOORN. 



gendom nam. Een deel der ruimte werd 
bestemd voor 't Kantongerecht -- het 
overschot voor 't "West-Friesch Mu
seum". 
Wij zullen nu eens een kijkje gaan nemen 
naar den inhoud daarvan. 
Het eerste gedeelte van onze bespreking 
zal bevatten eene beschrijving van de 
prachtige betimmeringen, waaraan het 
Museum zoo rijk is. 
We treden het allereerst binnen in het 
benedenachtervertrek, dat bijna geheel 
voorzien is van eene betimmering" af
komstig uit het St. Pietershof alhier. 
[Dit St. Pietershof was oorspronkelijk 
een klooster; in 1457 vestigden zich eeni 
ge Tertianen van St. Pauls Convent te 
Amsterdam in een door hen gebouwd 
nieuw groot steenen huis; in 1461 bega
ven zij zich onder de Kruisbroeders; in 
1617 werd een Oude-Mannen-Huys -
St. Pieters Hof - gebouwd, dat in 1639 
met het Oude-Vrouwen-Huys werd ver-
eenigd. In 1662 werden de Proveniers 
van den Keerenerweg buiten de Noor
derpoort erin overgebracht; in 1692, toen 
het veel verfraaid werd, is ook de kerk 
der Augustijnen afgebroken. Zie kaart 
Velius 1615; hier staat: "St. Peters dal, 
eertyds een Cloostervan Augustyner Mo
nicken wort nu tot eén tuchthuys ge
maeckt." Hierover later meer en uitvoe
riger.] 
Als we deze betimmering nader. beschou
wen, dan is er 't volgende aan op temer
ken: Het zeer mooie, eenvoudige schot
werk, - (zie Fig. 3) dateerende uit het 
begin der 17e eeuw - is door pilasters in 

9 traveeën verdeeld. De pilasters rusten 
op piedestals, en zijn van boven voorzien 
van cannelures; onderaan zijn deze can
nelures gevuld met staafjes; de afschei
ding van onder- en bovendeel heeft plaats 
door.een lijstje. De kapiteeltjesvertoonen 
een zeer eigenaardig ornament; hoewel 
het hier erg beschadigd is, kan men onge
veer het zelfde hoofd type zien op Fig. 9. 
Elke travee bevat een heel eenvoudig ge
profileerd raamwerk met vlakke panee
len. Een der traveeën is veranderd in een 
ingang; dit maakt geen gunstigen indruk; 
of het altijd zoo geweest is, mag m.i. be
twijfeld worden, Het geheel wordt van 
boven afgesloten door een hoofdgestel. 
Het fries is in 9 deel en verdeeld door con
soles, boven de pilasters geplaatst; daar 
de beeldsnijder hierin voorzeker een 
prachtige gelegenheid vond om zijn kunst 
te uiten - zoo is dit ook hier niet nage
laten. De kopjes op de consoles zijn, zoo
als ook op de afb. duidelijk te zien is, 
alle even mooi. 
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De negen afdeelingen van 't fries prijken 
elk met een wapen, omgeven door sier
lijke grotesken en bladranken. Dit alles 
legt welsprekende getuigen is af van den 
goeden smaak en de groote techniek on
zer ambachtslieden uit de 17e eeuw, toen 
ook onze stad een eerste plaats innam on
der de steden; toen de handel bloeide en 
de welvaart niets spaarde, om alles in de . 
omgeving zoo fraai mogelijk te versieren. 
De wapens der fries-afdeelingen zijn die 
van Edam, Holland, Hoorn, Enkhuizen, 
Alkmaar, West-Friesland, Willem I,Prins 
Maurits, en naar ik meen Frederik Hen
drik. Deze wapentjes worden gehouden 
door vogels, menschfiguurtjes, leeuwtjes, 
eenhoorntjes enz., die aan wêerszijden 
uitloopen in sierlijke bladranken. 
Hoewel ik besloten had, mij voorloopig 
bezig te houden met de vaste betimmerin
gen, kan ik niet nalaten even stil te staan 
bij het merkwaardige paneeltje, dat in dit 
vertrek is opgehangen, een van de oudste 
stukken, in 't Museum aanwezig. (Fig. 4). 
Het is eene afbeelding van het Heilig 
Avondmaal; het geheel wordt omsloten 
door een boog met geschilderde caissons 
(goud met zwart.) Alles is zeer zeker ge
polychromeerd-geweest, zooals nog blijkt 
uit overblijfselen op handen en gezichten, 
en het goud op kleêren en tafelpooten. 
De grond is nog heelemaal geschilderd. 
De figuurtjes zijn goed gesneden, de ge
zichten vol expressie. In de bovenhoeken 
bevinden zich vergulde engelenkopjes, 
waarvan er een beschadigd is. 
De achterzijde is zwart geschilderd, waar
op in witte Gothische letters gedeelten 
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van de tien Geboden voorkomen. Hier
overheen is weêr zwart geschilderd, en 
met nieuwe Gothische letters (óók wit) 
het volgende: 
" .... sterck en .... zich die de misaaet 
der vadere besoecke aen de kindere, .... 
doe -barmharticheyt ae .... duysende die 
my lief hebbe en mijne wet we houde. 
Dat III ghebot. Ghy en sult de name des 
heere uwes gods niet te vergheefs ofte 
lichtveerdelic ghebruycke want die .... " 
Het paneeltje - afkomstig uit de Groote 
Kerk [in 1405 w~rd daarvan het steenen 
koor gezet benevens't kruiswerk, en in 
1838 brandde zij geheel af], is dus aan 
twee kanten gebruikt. Hoe komt dit? Ab-

FIG. 6. BETIMME
RING IN HET MU
SEUM TE HOORN· 



bing verspreidt hierover eenig licht, in 
zijn "Vervolg op Velius" bi. 235. Daar 
vindt men: 
"In de handschriften C D leest men op 
dit jaar (1725) de volgende aanceekening: 
Na de Reformatie waren de paneel en in 
den predikstoel van de Groote Kerk mee 
de binnenvlakten naar buiten gezet en 
zwart geverwd. Hierop was met witte let
teren de wet des Heeren (de 10 Geboden) 
geschilderd.Dan,als dit nu veel te boersch 
geacht werd, zoo werden op order van de 
Heeren Kerk meesteren de voorpaneelen 
2 à 3 maal met Berlijnsch blauw overge
schilderd, en de overige ornamneten 
zwaar verguld." 
Ik meen dus gerust te mogen veronder
stellen, dat dit stuk snijwerk een achter
of zijpaneel is uit den preêkstoel van de 
voormalige Groote Kerk alhier. Aan het 
omkeeren hebben we zeer zeker te dan
ken, at het nog zoo goed gebleven is. 
Ver er levert dit lokaaltje, wat betimme
ring betreft, niets bizonders meer op. 
De däarop volgende groote Voorzaal, 
vroeger vergaderplaats van de Heeren 
Gecommitteerden, bezit 18e eeuwsch-be
timmerde vensters. Het schijnt, dat men 
indertijd begonnen was, met eenig snij
werk aan de raveeling van den vroeger 
bestaanden schoorstee'n aan te brengen, 
maar hiermede is later zekeropgehouden. 
Wij bestijgen nu de mooie eiken spiltrap 
en komen in een locaal, in welks midden 
deze trap vroeger zeer zeker los gestaan 
zal hebben, zooals dit ook in de daarboven 
gelegen verdieping het geval is. 
Nu is er een gedeelte van het locaal af ge-

r 
I ,' -~J::mr111rr1r'.· 
1 ' 

schoten door een prachtige eiken betim
mering, geheel voor dit doel gedacht en 
vervaardigd. Het gedeelte om de trap en 
vóór een voormaligen schoorsteen is vlak; 
het overige deel bestaat uit vlak paneel
werk (zie fig. 5 en 6). Elke travee is een 
kastdeur, behalve een, die toegang geeft 
naar een volgend locaal. De Pilasters, die 
deze traveeën begrenzen, zijn gecanne
leerd; het onderste gedeelte met de be
kende staafjes. 
Zij dragen Korinthische kapiteeltjes, ter
wijl de basementen rusten op bizonder 
fijn gesneden consoles (koppen). Het ge
heel is afgedekt door een hoofdgestel. 
Het fries is vlak, en verdeeld door conso
les boven de pilasters. Deze consoles zijn 
weêr buitengewoon prachtige voorbeel
den van kunstig snijwerk. Boven de 
kroonlijst zijn in het verlengde deronder
ste pilasters kleinere pilasters aange
bracht, die reiken tot dicht aan de balken. 
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FIG. 7. SLEUTEL
STUK MET CON
SOLE IN HET MU
SEUM TE HOORN. 



FIG. 8. 17E EEUW
SCHE KAST, AF

KOMSTIG UIT 
HET ST. PIETERS
HOF TE HOORN. 

Ze zijn op dezelfde wijze gecanneleerd en 
voorzien van Korinthische kapiteeltjes. 
Ze dienen terbegrenzingvan kastdeurtjes 
met vlak paneelwerk. Het geheel is onder 
de balken afgedekt door een hoofdgestel. 
Bij het binnenkomen in het hiernaast ge
legen vertrek wordt onze aandacht al da
delijk getrokken tot de rijke betimmering, 
die een aardig geheel vormt~ ofschoon ze 
bestaat uit deelen, uit verschillende ge
bouwen afkomstig. 
Boven deze betimmering is-hoewel wat 
den tijd betreft, daar niet bij passend -
goudlêer aangebracht; de zware moer
balken bezitten prachtig gesneden sleu
telstukken, die rusten op consoles. (Zie 
fig. 7.) Dergelijke sleutelstukken en con-
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soles komen op meer plaatsen in 't Mu
seum voor, hoewel niet geregeld. 
Onmiddellijk naast den ingang staat een 
mooie 17e eeuwsche kast, afkomstig uit 
het St. Pietershof; een prachtexemplaar 
van Hollandsche meubelmakerskunst 
(zie Fig. 8.) Zij is rijk met snijwerk ver
sierd. 
De drie gecanneleerde zuiltjes met mooie 
Korinthische kapiteeltjes zijn aan het on
derste gedeelte voorzien van snijwerk, en 
rusten op consoles in'den vorm van leeu
wenkoppen. De middelste kolom draait 
met het deurtje mede en doet dienst als 
slaglijst. Dit gedeelte wordt afgedekt door 
een sierlijk gesneden lijst, waarin boven 
ieder kapiteeltje een zwart zgn. diamant
kopje voorkomt. 
Boven deze grootere afdeeling is een klei
nere, door een tusschenschot in tweeën 
verdeeld.Overeenkomende met de plaats 
der drie kolommetjes zijn hier drie ka
ryatiden aangebracht, voorstellende Ge
loof, Liefde en Hoop met hunne resp. at
tributen. Deze karyatiden dragen ieder 
eenj on isch kapiteeltje, waarop een hoofd
gestel rust met breed gesneden fries, door 
consoles (kopjes) in 2 deelen verdeeld. 
In het midden van elk friesgedeelte is een 
cartouche, waarop aan den een en kant is 
voorgesteld de Spijziging van Christus 
door een Engel; aan den anderen kant de 
voeding van Elia door de Raven. Verder 
is het fries gevuld met mooi bladorna
ment, waartusschen figuurtjes. 
De deurtjes zijn heel eenvoudig verdeeld 
door lijsten, waartusschen stukjes zwart 
hout voorkomen. 



De naast de kast aanwezige betimmering 
met bank is ook uit het St. Pieters Hof 
afkomstig. Hoewel men bij den eersten 
oogopslag zou denken, dat zij oorspron
kelijk bij de kast behoort, komt men bij 
nader inzien tot andere gedachten. Trou
wens in den Catalogus van het West
Friesch Museum staat ook vermeld, dat 
bij het aanbrengen van dit schot de kroon
lijst op dezelfde hoogte als die van de kast 
is gebracht. 
Onder de bank zijn kastjes. Een gedeelte 
hiervan is zichtbaar op Fig. 9. 
De betimmering is geheel vlak, alleen het 
fries is onderbroken door consoles, voor
zien van snijwerk (kopjes.) Dit vlakke 
vindt zeer zeker zijn oorzaak in de om
standigheid, dat het schot bedoeld is als 
ruggèsteun. 
Aan de andere zijde wordt deze betimme
ring afgesloten door een 17e eeuwsche 
kast, afkomstig uit het tegenwoordige 
Stadhuis (zie Fig. 9.) 
[Dit Stadhuis was eertijds een klooster. 
Na de Hervorming is het achterste ge
deelte gebruikt voor stadsscholen; het 
voorste gedeelte voor een Logement voor 
Gecommitteerde Raden. Hiertoe was het 
van binnen in het jaar 1596 reeds verbe
terd; in 1613 werd het aan de straat gele
gen gedeelte geheel Iiîeuw gemaakt en 
met een fraaien voorgevel voorzien.] 
Deze kast vertoont veel overeenkomst 
met de betimmering beneden (zie Fig. 4.) 
De beide pilasters aan wêerszijden rusten 
ook op piedestals; zij zijn niet door een 
lijstje in tweeën verdeeld; de cannelures 
loopen door. De kapiteeltjes hebben den-

zelfden eigenaardigen vorm. Het fries is 
rijk versierd met ranken, in het midden 
waarvan een cartouche, waarop een fi
guurtje, m.i. een Bacchus is geplaatst. De 
consoles onder de kroonlijst vertoonen 
hier leeuwenkoppen. 
Aan den tegenovergestelden wand be
vindt zich eene betimmering, bestaande 
uit een dubbele deur met bedstede. (Fig. 
10.) Dit gedeelte is van later dagteeke
ning; de profileering is zwaar; zwaar zijn 
ook de kussens op de paneel en; het fries 
is dubbel gebogen. De kolommen zijn 
zeer streng; ' t geheel doet ons veel den
ken aan een betimmering, alhier in de 
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FIG. 9. KAST, AF
KOMSTIG UIT 
HET STADHUIS 
TE HOORN. 



FIG. 10. KAST EN 
BEDSTEDE, AF

KOMSTIG UIT 
HET VOORNOEM

DE ADMIRALI
TEITS-G EBOUW 

TE HOORN. 

N oorderkerk voorkomende en dateeren
de van 1642. 
Zij is afkomstig uit een gebouw,oorspron
kelijk St. Agnietenklooster, daarna Prin
sen Logement, en Vergader- en Verblijf
plaats der H.H. Gecommitteerden ter 
Admiraliteit, opgericht in 1586. In 1607 
werd dit gebouw ge}1eel veranderd; in de 
1 ge eeuw werd het ingericht tot Klinische 
School,die in 1866 werd opgeheven ;thans 
wordt het gebruikt als Stedelijk Zieken
huis. 
In de zoogenaamde "Taveerne", op de
zelfde verdieping gelegen, een lokaal, dat 
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door de Commissie van Toezicht op het 
West-Friesch Museum geheel als een 
oude herberg wordt ingericht-, komen 
nog een merkwaardig muurkastje en een 
schoorsteen voor, afkomstig uit den 
Hoofd-Toren. [Deze werd in 1532 ge
bouwd en in 1651 verrijkt met een To
rentje op het dak.] 
Het fries van den schoorsteen is in 2 dee
len . verdeeld door drie zeer mooie con
soles, aan eiken zijkant zijn er bovendien 
nog twee aanwezig. In het midden van elk 
gedeelte der voorzijde bevindt zich een 
cartouche,het eene voorstellende de Wal-



-

vischvangst, het tweede de Traankokerij. 
(Zie Fig. 11.) Voor de rest is het fries op
gevuld met rankornament. De zijkanten 
zijn vlak. Een kroonlijst ontbreekt. 
De beide voorstellingen betreffende de 
Walvischvangst en de traankokerij wij
zen er op, dat deze schoorsteen waar
schijnlijk in betrekking staat met de 
Groenlandsche Compagnie, die in 1614 
is opgericht en in 1645 heeft opgehouden 
te bestaan. 
Zeer wel mogelijk is het, dat die Compag
nie in den Hoofdtoren vergaderde;· het 
blijf~ te betreuren, dat dit gebouw niet 

van binnen kon worden gerestaureerd; 
dan had de schoorsteen ongetwijfeld be
ter op zijn eigen plaats kunnen blijven. 
Het Muurkastje(Fig.12)naastden schoor
steen is ook afkomstig uit den Hoofd
toren, waar nog een dergelijk, hoewel iets 
kleiner exemplaar aanwezig is. 
De gecanneleerde Pilasters dragen] oni
sche kapiteeltjes met mooi geornamen
teerde halzen. Het fries is een pracht
stukje van snijwerk. In 't midden ziet men 
een vaasvorm, ter wêerszijden daarvan 
dolfynen en bladornamenten. Het geheel 
is wèl de moeite waard, om eens nader 
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FIG. 11. SCHOOR
STEEN-BETIMME
RING, AFKOM
STIG UIT DEN 
HOOFD-TOREN 
TE HOORN. 



FIG. 12. MUUR 
KASTJE, AFKOM

STIG UIT DEN 
HOOFD-TOREN 

TE HOORN. 

bekeken te worden. De deurtjes maken 
met hun rustige profileering een fraaien 
deftigen indruk. 
De betimmering aan de andere zijde van 
dit locaal (Fig. 13 geeft een gedeelte ervan 
te zien) is afkomstig uit het St. Pietershof, 
namelijk uit dat gedeelte van het gebouw, 
dat een paar jaren geleden werd afgebro
ken en nu geheel nieuw is opgetrokken 
op een wijze, die uit een practisch oog
punt misschien te verdedigen - maar uit 
een archeologisch oogpunt daarentegen 
sterk te betreuren is. 
Ze stond daar tusschen een groote zaal en 
een veel hooger gelegen kleiner vertrek. 
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Er onder was een ingang naar een nog 
bestaand keldertje. 
De betimmering bestaat uit een deur, aan 
wêerszijden begrensd door gecanneleer
de pilasters met heel eenvoudige kapi
teeltjes, die gedragen worden door sier
lijk gesneden consoles. Hiernaast is een 
breed venster, in drieën verdeeld door 
gecanneleerde pilasters, korter dan die 
van de deur en eveneens rustende op ge
sneden consoles. Elk gedeelte van dit 
venster is verdeeld door een horizontalen 
regel, de nu verk'regen openingen zijn ge
vuld met balustertjes, achter de vakken 
zijn drie draairaam pjes met glas in lood. 
Het overige schotwerk is vlak. De deur 
schijnt me ergens anders uit afkomstig. 
M.i. is zij ingekort. Het geheel wordt af
gedekt door een heel eenvoudig hoofd
gestel. 
Waar het oorspronkelijk voor gediend 
heeft, is mij onbekend. Wel is mij ter oore 
gekomen, dat in de groote zaal verkoo
pingen werden gehouden, terwijl de ad
ministrateur dan in de kleine kamerach
ter het venster zat. 
Hoewel deze betimmering in een desola
ten toestand verkeerde, waren er nog aan
wijzingen genoeg, om haar in den ouden 
vorm te herstellen. 
Verdere betimmeringen zijn in ons West
Friesch Museum niet aanwezig. De hoo
ger gelegen kamers hebben nog mooie 
consoles en sleutelstukken (als in Fig. 7); 
verder komen daarin nog voor: een 
schoorsteenversiering van ebbenhout, 
met verguld snijwerk; [deze is echter 
meer te beschouwen als een omlijsting van 



FIG.13. BETIMME
RING, AFKOM
STIG UIT HET 

ST. PIETERS-HOF 
TE HOORN. 

een zich daarin bevindend schilderij,] en 
een schoorsteen uit het midden der 18e 
eeuw, versierd met een allegorisch schil
derstuk en eenige familiewapens, afkom
stig uit het Protestantsche Weeshuis al
hier. 
Hoorn Aug. 1906. J.C. KERKMEYER • 
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HET WEST-FRIESCH 
MUSEUM TE HOORN 

II. 
ri!~~"n tegenstelling met het eerste 11. ~~ artikel over het West-Friesch 
lii • ._. M "d "d 1!911 ~ useum ----::- te vm en m en 
îm • 4enjaargangvan dit tijdschrift, 
bi. 321-335 en speciaal handelende over 
het gebouw zelf en zijn vaste betimme
ringen - zal dit tweede hoofdstuk die
nen ter beschrijving van hetgeen in het 
gebouw aan meubilair aanwezig is. 
De tafels. - (Plaat LVIII A en B). 

In de eerste plaats moeten wij de aan
dacht vestigen op de twee echt-zeven
tiende-eeuw~che bol poot-tafels, afkom
stig uit het vroegere Admiraliteitsgebouw 
(zie 4e jaarg. bi. 332) en uit het "Loge
ment van gecommitteerde Raden" thans 
stadhuis. 
Welke van deze beide nu in 't Admirali
teitsgebouw of in het Logement van Ge
comm. Raden gestaan heeft? Het is mij 
ondanks velerlei nasporingen nog niet 
bekend geworden. 
Fig. A komt veel overeen met de tafel, 
vermeld door den Heer Vogelsang in afl. 
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FIG. 1. 
KLAPTAFEL EN 
STOELEN UIT 
HET W. F. MU
SEUM TE HOORN. 



A 

B 

PLAAT LVIII. 
272 BOLPOOT-TAFELS. W. F.MUS. TE HOORN. 



FIG. 2. 
STOELTJE UIT 

ET W. F. MUS. TE 
HOORN . l

-
!' 

! 
1 
1 
1 

l 1 

\ I 

2 van jaarg. 5, bl. 53, fig. 7. Zij is ook een 
weinig met ebbenhout ingelegd, en de 
pooten zijn al even zwaar. 
Zij staat in de zoogenaamde Regenten
kamer, welker betimmering door ons is 
besproken in het meergenoemde artikel 
van jaargang 4. 
De tafel, afgebeeld op Fig. B ziet er een
voudiger uit, en is ook bij lange na zoo 
mooi niet van profileering; deze is zwaar 
en log, en de bolpooten lijken daardoor 
nog lomper dan bij de vorige tafel. Over 
het geheel is aan de details minder zorg 
besteed. 

Het aardige eiken driepoot klaptafeltje 
(zie Fig. 1) is met een weinig eenvoudig 
snijwerk en enkele cannelures versierd; 
het ziet er met zijn mooi geprofileerde 
pootjes zeer elegant uit. De herkomst 
ervan is niet met zekerheid te bepalen, 
maar ongetwijfeld hoort het hier in de 
omgeving thuis. 
De verdere tafels in het Museum aanwe
zig leveren geen stof tot bespreking op. 
De stoelen. 
Het primitieve ongeprofileerde drieyoet
stoeltje met houten zitting, waarvan fig. 2 
de afbeelding .geeft, wil ik niet voorbij
gaan, hoewel het een imitatie is naar zulk 
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FIG.3. 
POPPEN STOEL. 
W. F. MUS. 



FIG.4. 

17E EEUWSCHE 
STOELEN W. FR 

MTJ SEUM. 

een meubeltje, •:c) voorkomende op een 
tryptiek in 't Museum aanwezig. Deze 
tryptiek hing vroeger in de schepenka
mer van het in 1797 gesloopte stadhuis 
en is ± 1476 geschilderd. De maker is 
is onbekend. Hierop kom ik bij een latere 
beschrijving van de schilderijen nog wel 
terug. 
Bij zonder interessant is het poppenstoel
tje, fig. 3. De stijltjes en de houten zitting 
zijn groen geverfd, de sporten, de randen 
van de zitting en de gebogen rugleuning 
rood, terwijl op de binnenzijde van deze 
laatste met gele letters geschilderd staat: 
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"Die tijt is kort, die doot is seer snel" en 
aan de buitenzijde:" Wach u van sonden, 
so doet gy wel Ao 1624". Mij dunkt, dat 
dit stoeltje, met een zittinghoogte van 20 
cM., wel een in gebruik geweest zijnd 
model vertegenwoordigt. 
Van de echt t 7e eeuwsche stoelen op fig. 
4 afgebeeld, zijn er 8 in de Regentenka
mer aanwezig, benevens de armstoel van 
Fig. 6. t) 
Zij zijn eigendom van de gemeente; voor 
welk college zij gediend hebben is mij 
onbekend. Toch zullen zij wel personen 
gedragen hebben, die in onze goede oude 



fl: 

bt 
stad iets te zeggen hadden. De beklee
ding der breede zittingen en hooge rug
gen is van kalfsleer, en werd eenige jaren 
geleden nog vernieuwd. Zij is op het hout 
bevestigd door koperen knoppen op een 
roode bies. 
De leuningen van den armstoel zijn fraai 
besneden, zooals op Fig. 6 duidelijk te 
zien is. 
Als men de Regentenkamer binnentreedt 
en die stoelen zoo om de oude tafel ge
schaard ziet, omgeven door al die mooie 
betimmeringen en de prachtig gesneden 
kasten, voelt men zich onwillekeurig ge
heel en al in den deftigen en degelijken 
ouden tijd verplaatst. 
Voordat ik de stoelen van latere perioden 
ga bespreken, moet ik die even aanstip
pen, welke afgebeeld &taan op Fig. 1 ter 
weerszijden van het kl'aptafeltje. Zij zijn 
van palissanderhout en hebben matten 
zittingen. Het Museum bezit er drie van 
deze houtsoort, en nog verscheidene an
dere van een overeenkomstig model maar 
van minderwaardig hout. EigenaardJg is 
de variatie van knoppen - hieropvoorko
mende - die ik hiernevens schets (fig. 5). 

Tot slot willen wij nog even beschouwen 
de stoelen op Fig. 7, 8 en 9, vertegen
woordigende drie achtereenvolgende pe
rioden. 
Die van Fig. 7, met hun lage en groote 
zittingen, zijn bekleed met prachtig wijn-
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FIG.5. 
STOELKNOPPEN 
U/ H W. FR . MUS. 

FIG. 6. 
FAUT EUIL, BE
HOOR ENDE BIJ 
DE STO ELEN O P 
FIG . 4. 



FIG. 9 . . 
STOELEN W. FR. 

\'\US. TE HOORN. 

vond, bleek mij, dat de stoelen, afgebeeld 
op figuur 4 en 6, afkomstig zijn uit het 
stadhuis te Hoorn. 
Of ze altijd gestaan hebben in dit gebouw 
dat voor het Gemeente-Bestuur er intrek 
nam, diende tot Logement voor Gecom
mitteerde Raden - of dat ze uit het oude 
Stadhuis, gesloopt in 1797, overgebracht 
zijn, is mij niet gebleken. 

Hoorn,Juni 1907. J.C. KERKMEIJER. 
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FIG.8. 
STOELEN W. FR. 
MUS. TE HOORN . 
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George Godart Henry voornoemd was 9e 
en laatste graaf van Athlone en stierf in 
Engeland in 1843 op 22-jarigen leeftijd, 
nog ongehuwd, Zuylestein nalatend aan 
zijne eenige zuster Elisabeth, echtgenoo 
te van Frederik William Child Villiers. 
Ook deze overleed zonder kinderen na
telaten, te Sul by Hall in Engeland den Sen 

januari 1897, en had bij testamentaire 
beschikking de heerlijkheid Zuylestein 
c.a. vermaakt aan haar neef Godardjohn 
George Charles graaf van AI den burg 
Bentinck, heer van Amerongen, enz., 
zoodat wederom Zuylestein en Ameron
gen in bezit van denzelfden eigenaar zijn, 
die het grondgebied van Zuylestein nog 
heeft vergroot door den aankoop van 
twee flinke boerenhofsteden, zoodat dit 
nu ruim 500 hectaren beslaat. 
Het kasteel wordt thans bewoond door 
zijn ouderen broeder Karel Reinhard 
Adalbert graaf vanA ldenburg Bentinck, 
die ons onlangs welwillend de groote 
vestibule en een paar zalen van het slot 
op de 1 e verdieping liet bezichtigen. 
Hetgeen wij toen in oogenschouw namen 
heeft nog het oude eerbiedwaardige ca
chet, geheel passend in en bij zulk een 
eeuwenheugend kasteel. Zware moer-

HET WEST"fRIESCH 
MUSEUM TE HOORN. 

(Vervolg). 
il~~n het artikel, voorkomende in 
~1 . I& den vierden Jaargang, be
~ ~ .schreef ik de vaste betimme
• • ringen in het West-Friesch 

balken in de zoldering, donker-eiken
houten betimmering, dito sierlijke trap 
naar boven, oude schilderijen, platen en 
familiepo-rtretten, antieke meubels en 
kostbaar porcelein, familiewapens en 
bijzonderheden, herinnerend aan de 
Reede-Ginckels, de Nassau-Zuylesteins 
en den koning-stadhouder prins Willem 
Il! van Oranje, die hier menigmaal ver
toefde en naar wien eene der kamers nog 
de koningskamer wordt genoemd. 
Het is gelukkig dat Zuylestein weder be
woond is en in handen van een Neder
landschen eigenaar, die in de onmiddel
lijke nabijheid woont en het met zorg res
taureert en onderhoudt, want de voor
laatste bezitters woonden allen in Enge
land en trokken zich niet veel aan van 
dezen eigendom, zoodat het slot lang
zamerhand leelijk in verval geraakte. 
Wij eindigen met den wensch, dat het nog 
eeuwenlang een sieraad moge blijven in 
ons dierbaar vaderland en zoodoende nog 
lang zal kunnen getuigen van ons schoon 
en grootsch verleden en roemruchtig 
voorgeslacht! 

H. M. WERNER. 

Rhedersteeg, October 1907. 

Museum. Ik behandelde toen tegelijk de 
in 't Museum aanwezige 17e eeuwsche 
kasten, omdat deze hier meestal met de 
betimmeringen één geheel uiqnaken, en 
wel in dien verstande, dat de paneelco_m
binaties tusschen de pilasters deuren zijn, 
die toegang geven tot kasten in de muren. 
De destijds aanwezige los staande kasten 
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FIG. 1. 
GLAZEN MUUR
KASTJE BEVAT 

ZILVERWERK 
VAN BRONS, 
ZILVERSMID 

LAATST 
18E EEUW. 

LEG. MEVR. DE 
VICQ-CARB . 

leverden geen stof tot bespreking op. 
Nu is echter door het legaat Mevr. de 
Vicq-Carbasius het Museum in 't bezit 
gekomen van een paar kasten uit de 18e 
eeuw, die ik niet geh~el voorbij wil loo
pen, temeer, daar ik in d~gende rege
len de meer belangrijke verzameling kis
ten ga bespreken. Kasten en kisten heb
ben immers steeds zeer zusterlijk dienst 
gedaan in het huishouden onzer voorva
deren. 

De eerste kast is een laat 18e eeuwsch 
kabinet, van licht opgelegd mahonie, ver
sierd met de gewone medaillons, vazen 
en guirlandes van een donkerder hout
soort. Op de laden vindt men koper be
slag, en aan weêrskanten zijn zwarte ko
lommetjes met koperen basementen en 
kapiteelen. 
De deuren zijn niet vlak, maar vertoon en 
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aan de onderzijde een bocht, die zeer ze
ker wel moeilijk te maken is geweest, 
maar die 't geheel niet bepaald verfraai r. 
De binnenkant der deuren is opgelegd 
met notenhout. 
Dit soort kabinet komt in deze streken 
meer voor, meestal donkerder, maar van 
denzelfden vorm. 
Hoewel ik een dergelijk exemplaar niet 
als toonbeeld van meubelmakerskunst 
zal trachten te verheffen - de tegenwoor
dige tijd stelt gelukkig andere eischen, en 
bovendien zijn bij nadere beschouwing 
de détails niet fijn-; de profileering is lee
lijk, en de pooten zijn werkelijk abomi
nabel - toch heeft zoo'n kabinet nog iets 
"gezelligs" over zich. Als die groote deu
ren opengaan, en de menigte planken, 
hokjes en laadjes vertoont zich aan ons 
oog, dan begrijpen wij ineens de voor
liefde die onze grootmoeders koesterden 
voor een dergelijke ruime bergplaats van 
lijf- en linnengoed. Dan kunnen wij er 
ons in denken, welk een waardige plaats 
zulk een omvangrijk meubelstuk innam, 
en wij voelen mede met de huisvrouw, 
die er zich eiken "kamerdag" moê op 
wreef, en het bovendien nog versierde 
met mooie porceleinen kommen. 
Het .tweede exemplaar is een 1se eeuw
sche eikenhouten secretaire, opgelegd 
met mahonie. Dit is een eenvoudiger 
meubeltje, hier en daar versierd met wat 
koper en voorzien van een marmeren 
blad. Door de strenge lijnen maakt het 
over 't geheel een bizonder goeden en 
aangenamen indruk; bovendien is de 
kast van binnen zeer doelmatig ingericht. 



Om de maat vol te maken, moet ik nog 
een paar 1 ge eeuwsche glazen porcelein
kastjes van opgelegd mahonie noemen, 
als teekenende voortbrengselen uit den 
tijd, toen de meubelma}<.er meer had van 
een· aanplakker. Men staat verbaasd over 
de gecompliceerde lijsten, de leelijke 
schroefvormige kolommen, de openge
sneden ornamentjes die bovenop tot sie
raad moesten dienen ... ja, men had niet 
genoeg aan één houten gesneden slotplaat 
rondom het sleutelgat, maar er moest er 

ook nog een aangebracht worden op de 
stijlen, waaraan de deuren draaien; zeker 
uit een oogpunt van strenge symmetrie. 

Ik geloof bijna te ver te gaan met het be
schrijven van dergelijke meubeltjes. 
Maar ik achtte het me een plicht, ze niet 
voorbij te zien, daar ze toch bewijzen, 
hoe men - nog niet zoo heel lang gele
den - over al deze dingen dacht. We 
zien ze nog dagelijks om ons heen, die 
smakelooze, opgeschikte dingen; wel be-
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gint men anders te redeneeren, maar er kleed, en niet zelden met koper- of zil
worden toch nog genoeg meubeltjes ge- verbeslag. 
maakt, die iemand de koude rillingen De in 't Museum voorkomende kisten 
aanjagen. 

Een aardig, echt tFe eeuwsch pronkerij
tje wordt voorgesteld op fig. I. Het is een 
glazen muurkastje, bevattende eenigzil
verwerk, vervaardigd door Brons, een 
zilversmid uit het laatst der 18e eeuw, 
wiens werk hoog stond aangeschreven. 
(Van den maker van dit zilverwerk is mij 
verder niets bekend; maar dat in die da
gen de zilversmeedkunst voor Hoorn 
van groote beteekenis was, is zeker. Er 
werden heel wat uitmuntende stukken 
afgeleverd. Thans is deze industrie er 
niet beter op geworden. In 't Museum 
zijn nog veel stukjes zilverwerk aanwe
zig, waarop ik later hoop terug te komen). 
Zooals het kastje daar staat, is 't, alsof 
het zóó is weggenomen uit een deftig 18e 
eeuwsch Patriciërs-huis. 

Ik moet nu overgaan tot de zuster van de 
kast, de kist. 
Verscheidene mooie en interessante 
exemplaren van dit meubelstuk verrijken 
het West-Friesch Museum. 
Op oude inventarissen van boedels uit 
de t 7e en 18e eeuw komen de kisten 
soms in grooten getale voor; ze werden 
genoemd, 't zij naarde houtsoorten, waar
van ze vervaardigd, 't zij naar de kamers, 
waarin ze geplaatst waren. Zij waren hoog 
en lang, van ijzer of van eiken- of Oost
Indisch hout, van buiten soms met leêr 
overtrokken, van binnen met linnen be-
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zijn van de meest uiteenloopende ge
daante. Ik zal hier eenige afbeelden en 
beschrijven, beginnende met de groote 
exemplaren. 
Fig. II geeft ons eene afbeelding van twee 
eikenhouten kisten, die -- hoewel ver
schillend van grootte - een eigenaardige 
overeenkomst van ornament bezitten. 
De bovenste ( l M. lang) is afkomstig uit 
het Stadhuis te Hoorn. In den Catalogus 
van het Museum wordt zij" 17e eeuwsche 
Archiefkist" genoemd. 1 k voor mij meen, 
dat dergelijke kisten meer gediend heb
ben tot berging van kleederen, enz. Ze is 
alleen aan de voorzijde versierd, waar 
drie paneelen voorkomen met eenvou
dig, vlakgesneden relief, bestaande uit 
eene toepassing van een achtbladigen ro
zet, die door zijn welgekozen verdeeling 
een goeden indruk maakt. De twee bui
tenste stijlen van het voorvlak zijn ge
canneleerd, de stijlen tusschen de pa
neeltjes met mooie torussen versierd, 
die evenals op boven- en onderregel een 
zeer goed effect teweeg brengen. 
Jammer, dat het sleutelgat zoo maar wil
lekeurig in den bovenregel is aange
bracht, zonder dat hiermede in de com
positie rekening is gehouden. 
De gecanneleerde stijlen loopen iets 
voorbij den onderregel, zoodat zij de 
pooten vormen. In den hierdoor ontsta
nen hoek is als vulling een eenvoudig 
steekwerkje, zooals meermalen aan ta
fels uit denzelfden tijd voorkomt. 



De zijpaneelen en het deksel zijn vlak; 
ha11dvatsels ontbreken; de scharnieren 
geven geen aanleiding tot vermelding. 
De onderste kist, iets grooter dan de bo
venste (1.45 M. lang) is ook afkomstig 
uit het Stadhuis en we_rd aldaar tot voor 
korten tijd gebruikt in het kleederenma
gazijn der d.d. Schutterij tot het bewaren 
van oud leêrgoed enz. 
Ook hier is alleen het voorvlak versierd. 
Echter is de profileering en het ornament 
van deze kist gecompliceerder dan van 
de vorige. Het geheel is in vijven ver-

deeld; de paneeltjes zijn iets gerekter en 
vertoonen in 't midden ook een rozet, 
terwijl daar boven en onder twee halve 
zijn aangebracht. De ruimte tusschen de 
rozetten is langer en wordt gevuld door 
een conventioneel bladmotief. De uiter
ste stijlen zijn, evenals die van de eerste 
kist, voorzien van cannelures, waarin 
van onderen staafjes zijn. Het geheel 
wordt beneden afgesloten door een een
voudig geprofileerde lijst; pooten ont
breken. 
De stijltjes tusschen de paneelen zijn 
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evenals boven- en onderregel versierd 
met torussen. En waar ik zoo straks wees 
op het verkeerd aanbrengen van het sleu
telgat bij de eerste kist, is hier aan dit be
zwaar eenigszins tegemoet gekomen, 
dooruat de torus in den bovenregel is 
onderbroken. 
Het onderste gedeelte van het sleutelgat 
maakt echter een leelijke insnijding in 
de omlijsting van het middenpaneel. De 
rand van het deksel is flink geprofileerd 
en voorzien van eene Ionische tandlijst. 
Handvatsels ontbreken ook bij deze kist; 
hiervoor doen touwen dienst. Slot en 
hengsels leveren geen stof tot bespreking 
op. 
De beide kisten zien er zeer eenvoudig 
uit; toch maken zij een fraai en rustig 
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effect, door de mooie eikenhoutkleur en 
het conventioneele, zoo aardig toege
paste ornament, dat de constructie niet 
verbergt, maar wel degelijk daarmede 
overeenstemt. 

Ik moet nu overgaan tot het beschrijven 
van twee geheel andere exemplaren, van 
iets lateren datum, fig. III en de bovenste 
van fig. IV. Ze zijn vervaardigd van een 
Indische houtsoort, wier gewicht niet 
medewerkt tot het gemakkelijk verplaat
sen van dergelijk~ meubels. 
Fig. III is een groote kist, 180 cM. lang, 
en op eigenaardige wijze versierd. Het 
ornament is er gedeeltelijk in gebrand, 
wat natuurlijk door 't vele wrijven zoo 
goed als geheel verdwenen is - gedeel
telijk is de achtergrond uitgediept en ge
pointilleerd. 
Op het voorvlak aanschouwen we drie 
paneelen, die alleen decoratief zijn en 
met de constructie niets temaken hebben. 
De gedeelten rondom deze paneelen 
doen ons bij den eersten oogopslag aan 
regelwerk denken; zij vertoonen figuren, 
dier- en bladvormen, waarvan ik den sa
menhang en de beteekenis niet meer uit
maken kan, daar alleen de omtrek flauw 
zichtbaar is gebleven. 
Het brandwerk op de buitenzijde van 
het deksel is geheel verdwenen. Aan de 
binnenzijde zijn twee decoratieve paneel
tjes aangebracht door middel van lijstjes. 
De flinke ijzeren handvatsels zijn hard 
noodig om zoo'n lichaam te versjouwen. 
Het tweede, met het vorige overeenko-
mende exemplaar is een 1 M. lange kist, 



van een Indische houtsoort vervaardigd 
(Fig. IV boven). 
Aan voorzijde, zijkanten en boven- en 
binnenkant van het deksel komt even
eens brand werk voor; alleen aan de bin
nenzijde van het deksel is de voorstelling 
- een hertenjacht, omlijst met verschil
lende randen - nog duidelijk te zien. 
Aan de zijkanten zijn flinke koperen 
handvatsels. 
Aan de kist (Fig. IV beneden) van Indisch 

wortelhout - lang 1.25 M. - zien we al
leen eenig koperbeslag, dat zeer goed be
werkt en op beredeneerde wijze geplaatst 
is, daar het de planken aan de hoeken en 
den bodem verbindt en zoodoende een 
uitstekend decoratief geheel vormt. Ook 
de slotplaat ziet er sierlijk uit. Aan de zij
wanden zitten stevige hengsels. 

(Wordt vervolgd). 
j. C. KERKMEYER. 

Hoorn, Februari 1908, 
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HET WEST-FRIESCH 
MUSEUM TE HOORN. 

I 1. 
CTL•~An et inwendige van het geres-
1~1 taureerde gebouwonderging 

U. r~·-.i 1 groote verbeteringen. In de 
~a1lJ benedenzaal was indertijd om 

de drie vensters van den voorgevel een 
Louis XV-betimmering aangebracht; 
deze is nu weggenomen. Hierachter ble
ken nog twee zeer mooie sleutelstukken 
te zitten, een met het wapen van Purmer
end en een met dat van West-Friesland. 
PI.LVIII. 
Het wapen van Purmerend was het vroe
ger veel gebruikte Koggeschip op welks 
achtersteven een vlag met het wapen van 
Willem Eggert, heer van Purmersteyn 
(dit laatste wapen is nu het wapen \ an 
Purmerend geworden). 
Het vinden van deze beide sleutelstuk
ken deed vermoeden, dat de andere sleu
telstukken versierd geweest waren met 
de wapens der overige zes steden van 
het Noorderkwartier. Het aantal kwam 
ook juist overeen met dat der steden. 
De twee oude sleutelstukken zijn weer 
op hun oorspronkelijke plaats gebracht, 
en onder de drie and~re groote balken 
van de zaal zijn nieuwe geplaatst met de 
wapens der 6 steden. Onder ieder sleu
telstuk is een mooie zandsteenen console 
aangebracht, versierd met eten masker 
een eenig ornament. Pl. LIX en fig. 1. 
Een schoorsteen was niet meer aanwe
zig; wel kon men nog goed zien dat er 
een geweest was, want de raveeling, met 

nog eenig snijwerk, was blijven bestaan. 
Deze raveeling is zoo gebleven, en men 
heeft daaronder een monumentalen 
eikenhouten schoorsteen gemaakt, rus
ten de op zan dsteenen kolom men; de 
achterwand is in het midden van gebak
ken steen, terwijl daarnaast imitatie-Delft
sche tegels zijn aangebracht; de vuur
plaat is van roode tegeltjes. 
De geheele zaal prijkt nu weer in haar 
oude glorie, alsof de H.H. Gecommit
teerden haar zooeven verlaten hadden! 
Het kleine kamertje achter deze zaal 
heeft geen veranderingen ondergaan fig. 
2, evenals het daarboven gelegen por
taal met de prachtige eiken betimmering. 
De bovenvoorzaal onderging geen in
grijpende veranderingen; alleen is de 
zolder hiervan duchtig onder handen 
genomen. 
De balken waren zoo slecht dat zij alle 
vernieuwd moesten worden. In plaats 
van de oorspronkelijke massieve eiken 
zijn nu ijzeren, met eiken ·betimmerde 
balken in de plaats gekomen, rustende 
op de oorspronkelijke mooi gesneden 
sleutelstukken en zandsteen en consoles. 
Zeer eigenaardig is het groote aantal 
balken dat voordezen zolder gebezigd is. 
De schoorsteen, die vroeger van beneden 
door deze zaal heenliep, is weggenomen, 
waardoor het geheel niet meer zoo ge
broken is, en men een flinke ruime zaal 
verkregen heeft. 
Het mooie portaal hierachter, waar nog 
de oorspronkelijke spiltrap te zien is die 
beneden gedeeltelijk weggenomen werd 
om plaats te maken voor een later exem-
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plaar - heeft geen veranderingen onder
gaan behoudens het wegnemen van een 
schoorsteen die hier van beneden door
liep. 
De kap van het gebouw moest geheel 
nieuw gemaakt worden. Op de dakven
sters waren nog mooie fragmenten van 
lood-versieringen; deze zijn nu weer in 
hun geheel juist zoo aangebracht. 
De schoorsteen, die vroeger bij den nok 
uit het dak kw·am, onderging bij de res
tauratie ook een verandering. Hij komt 
nu weer, als in den ouden tijd, aan de 
steegkanr, uit het dak; en hij is voorzien 
van een mooie windvaan met het wapen 
van West-Friesland, evenals vroeger 
Pl. L. 

De andere gedeelten van het gebouw 
(waarin ook nog mooie en merkwaardige 
fragmenten genoeg te vinden zijn) onder
gingen geen veranderingen. 
Op sommige plaatsen ziet men een zon
derling mengelmoes van stijlen; er is 
maar hier en daar wat bijgetimmerd. Op 
sommige plaatsen in de gang komen nog 
oorspronkelijke balken met sleutelstuk
ken en consoles voor den dag. 
Het ijzeren hek aan de straat, dat in 1729 
geplaatst was, en in den loop der tijden 
zeer veel geleden had door allerlei ver
keerde bewerkingen, is bij deze restau
ratie als geheel herschapen. Het ziet er 
nu weer prachtig uit. 
Op het hek staat een jaartal, verder J. 
Ulje Fecit en een merk M H met een 
kroon erboven. 
Voor het hek staan voor den gevel drie 

kanonnen in den grond. Twe~ hiervan 
zijn mis~chien ·dezelfde, waarvan ik in 
een handschrift lees: 
"De twee stukken canon, die bij de komst 
"van de Ed. Mog. Heeren medegebracht 
"waren, met hetgeene erbij behoorden, 
"wierden geplaatst aan de Roodesteen en 
"stonden voor het collegie van de Ed. 
"mog. gecomm. Raden (1787)". 

* * * 
Ik wil nu nog even releveeren wat ik ge
vonden heb omtrent de veranderingen 
die plaats hadden betreffende de bestem
ming van het gebouw. Op het jaar 1752 
lees ik in Abbing: 
"Sedert den aan vang der Republiek was 
" de Rekenkamer van West-Vriesland en 
" het Noorderkwartier binnen onze stad 
"Hoorn, doch nu werd met den 1 sten Mei 
"dezes jaars (1752) dezelve verplaatst en 
"overgebracht naar den Haag, ten einde 
"met de Rekenkamer van Holland ge
"makkelijker en eenstemmig te kunnen 
"handelen." 
De Rekenkamer is dus toen uit het ge
bouw verdwenen. 

In 1754 was het gebouw in feestgewaad. 
Mevrouw de Prinses Gouvernante met 
den erfstadhouder en prinses Carolina, 
die te Hoorn een bezoek brachten, kwa
men ook binnen deze muren. 
Het Bassecour was met tapijten belegd 
en overdekt. Voor het College stond een 
gedeelte van het Regiment Guarde-dra
gonders, dat hier in garnizoen lag. De 
"Burgerschutteren" ontbraken natuur
lijk ook niet. 
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Terwijl Hare Koninklijke Hoogheid de 
vergadering bijwoonde, werden de Prins 
en Prinses in een ander vertrek door al
daar aanwezige dames en heeren bezig
gehouden. 
Na afloop van de vergadering werden zij 
ook in de Raadkamer verzocht, waar de 
jonge Stadhouder voor ee11 open raam 
door een buiging enz. de burgerij be
dankte. 
In een ander vertrek was voor de familie 
een ontbijt klaargeze t. 
1 n een handschrift lees ik hierover: 
"Wanneer deese Train het college van 
"haar Ed. Mog. begon te naderen werd 
"in de vensters van een der vertrekken 
"boven de Raadkamer beurtelings op de 
"Trommel geslagen en dan op de Pauc
"quen en Trompetten het meer gen. Air
"tie van Wilhe.lmus gespeeldt, hetwelk 
"ook geschiede op de klokken, welk een 
"en ander soo lang duurde als hunne 
"Hooghedens bij haar Edele Mogende 
"zig bevonden." 
Gevangenen schijnen ook wel eens in het 
gebouw ondergeb racht te zijn, want op 
het jaar 1787 lees ik, dat er "gevangen 
"gehouden werden zoo in de Gijselka
" mer van G. R. als op de Staten poort en 
"de kamers van de o~de Rekenmees
ters. 

Bij publicatie van 31januari 1795 werd 
het voorgaande Regeeringsbestuur ver
nietigd verklaard en een nieuwe volks
regeering ingevoerd, zoodat het "Colle
"gie van Gecomm. Raaden zoo in het 
"zuyder als in het N oorderquartier: Ree .,. 

"ken kamer van Holland en West-Vries
"land" werd ingetrokken. 

* * * 
In ditzelfde jaar 1795 was dit gebouw de 
plaats, waar de burgers hun "Gemaakt 
"goud en zilver als schenkbladen, koffie
"kannen, kandelaars, trekpotten, thee
"bosyes, suikerbakyes, zoutvaten, enz. 
"moesten brengen, om het zelve (daar 
"de Nood het nu vereysten) aan het va
derland op te offeren.' -' 
Er was toen slechts een "provisioneeJI' 
of zaakwaarnemer werkzaam, namelijk 
de Heer B. van den Velde. 
Verder was "een Commissie van 4 Goud 
"en Zilversmits met een secretaris om de 
"voorn. goederen te ontfangen, te wee
"gen en te takseeren en de aanbrengers 
"quitantie daarvan te geeven ". 

In 1808 werd het gebouw gebruikt door 
"den Drost van dit quarcier om zijn zit
"tinge in te houden, en ieder in te ont
"fangen die hem spreken mosten, en ook 
"werd het nu gebruykt daartoe, dat alle 
"de cantoore van alle de collective mid
"delen hier nu bij malkander in geplaatst 
"en gehouden werden, waartoe het nu 
"alles ook heel goed geschikt was". 
Deze Drost werd later door een Com
missaris vervangen, die echter niet lang 
bleef en spoedig naar Haarlem verplaatst 
werd. 
De hoop op het herkrijgen van een der
gelijk regeeringscollege als de Gecomm. 
Raad werd geheel vernietigd, toen in het 
voorjaar van 1815 aanbestedingwerd ge
houden van het in orde brengen eener 
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vergaderplaats in het Prinsenhof te Haar
lem; sedert eenigen tijd was ook een 
Gouverneur over Noord-Holland aan
gesteld, die te Haarlem resideerde. 
In 1877 is het "Tribunaal" of "onder
Geregtshof" dat in dit gebouw gevestigd 
was, opgeheven. Wanneer dit College 
zijn zetel erin gevestigd heeft, is mij niet 
bekend. Vanaf 1877 tot op heden houdt 
het kanton-gerecht er zitting. 

In 1874 ontving het gemeentebestuur ee
ne missive van den Rijksadviseur over 
de Oudheden en Kunstwerken, waar
bij in overweging gegeven werd, om dus-
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danige oude kunstwerken in stand te 
houden en een Museum in te richten tot 
opneming van een en ander. 
Deze aanschrijving had tot gevolg, dat 
zich in 1877 eene Commissie voor het 
West-Friesch Museum constitueerde. 
Deze Commissie vatte het plan op, om 
in het voormalige Rechtsgebouw, waar 
ook het kantongerecht gevestigd zou 
worden, een verzameling schilderijen en 
andere voorwerpen van geschiedkundi
ge en artistieke waarde bijeen te brengen 
die het eigendom waren van de stad of 
die door particulieren in bewaring zou
den worden afgestaan. 



In den gemeenteraad van 18 Dec. 1877 

verzocht de voorzitter machti~ing voor 
het dagelijksch bestuur om lokalen van 
het Rechtsgebouw, na keuze van den 
Heer Kantonrechter, te bestemmen voor 
deBureauxvan de Staat~spoorweg Com
missie. 
In een Gemeenteraadsverlag over het 
jaar 1877 lezen wij: 
"Nu het gebouw had opgehouden, zetel 
"van de Rechtbank te zijn, kon de stad 
"als vrij eigendom daarover beschikken. 
"Men zagin,dateen dergelijk monument 
"als dit in stand gehouden moest worden, 

"doch de kosten hiervan zouden een 
"niet geringe last voor de Gem een te zijn. 
"Gelukkig werd een regeling met de 
"Regeering getroffen, waarbij deze ge
" negen bleek, de verplichting op zich te 
"nemen, het gebouw ongeschonden in 
"stand te houden. Het perceel werd wel 
"eigendom van de Staat, doch over een 
"deel van de lokalen zou de Staat slechts 
"de beschikking erlangen; van de ove
"rige zou de gemeente voor altijd het ge
"bruik hebben, en wel voor het doel, 
"waarvoor die werden verlangd. 
"Men meende daar namelijk een waar-
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"dige plaats voor een West-Friesch Mu
"seum te hebben gevonden, een plaats 
"waar al aanstonds de voorwerpen van 
"kunst- en historische waarde, die de 
"gemeente in haar bezit heeft, zouden 
"kunnen worden overgebracht, en waar 
"zij niet langer als het ware onder de ko
" renmaat zouden verborgen blijven. 
"Nog voor een ander doeleinde bleek 
"later de beschikking over sommige van 
"de lokalen, die het gebouw op den Roo
"densteen aan biedt, voor onze Gemeente 
,,gewenscht. 
"Aan haar bestuur was namelijk, onder 
"mededeeling van het plan om hier het 
"hoofd bureau voor den aanleg van de 
"spoorweglijn Enkhuizen - Zaanstreek 
"over te brengen, de vraag gedaan of 
"voor dat bureau een geschikte ruimte 
"kon worden aangewezen. 
"Er was bij een bezoek van den Ingenieur 
"onuer wiens bestuur het bureau zou 
"komen, gebleken, dat er localen in het 
"rechtsgebouw waren, die uitstekend 
"aan die eischen voldeden. Ook tot de 
,; voorziening in die behoefce heeft de 
"met de Regeering getroffen regeling 
"ons, mits voorloopig het terrein voor 
"het Museum wat beperkende, in staat 
"gesteld". 

In Juli 1878 werd door de Commissie 
een circulaire voor oprichting van het 
West-Friesch Museum rondgezonden, 
waarbij vrijwillige bijdragen werden ge
vraagd. 
In den Gemeenteraad van 25 Februari 
1879 wordt de inscru.ctie van de Com-
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missie van Toezicht op het West-Friesch 
Museum goedgekeurd, en tevens een 
Commissie benoemd. 
De Hoornsche Courant van 28 Mei 1879 
vermeldt: 
"De lokalen in het voormalig gebouw 
"der Rechtbank alhier, bestemd voor het 
"Museum, hoewel nog niet ~eheel ge
"reed, zullen toch reeds een begin van 
"hunne bestemming bereiken. Men is 
"begonnen, de groote schilderijen, de 
"oude Schutters voorstellende, over te 
"brengen; daartoe is de muur voor een 
"deel uitgebroken en zijn de groote schil
" derij en reeds naar binnen gebracht". 

Sedert dien tijd is, nu eens met meer, 
dan weer met minder, de verzameling 
vergroot, zoodat onze stad nu in het be
zit is van e_en' collectie op allerlei gebied 
van zaken, betrekking hebbende op het 
verleden van West- Friesland, die hoogst 
merkwaardig is, en zeer juist op haar 
plaats in een gebouw, waarin zooveel 
beraadslaagd is over onze gewestelijke 
belangen. 
Voor ik eindig, kan ik niet nalaten te 
wijzen op de voortreffelijke manierwaar
op het gebouw is gerestaureerd. Alles 
en alles bestudeerd tot in de kleinste de
tails, is het gebouw volkomen in zijn 
oude gedaante herrezen. 
Een woord van lof aan allen, die eraan 
hebben medegewerkt, is hier zeker niet 
misplaatst. De zorg en het beleid waar
mede alles "is gesc·hied, zijn zeer te res
pecteeren. Wie het gebouw in zijn ge
vaarlijken toestand voor de restauratie 



gekend heeft, moet met mij toegeven, dat 
het een uiterst moeilijke taak was, om 
die groote verweerde steenklompen van 
zoo'n hoogte naar beneden te krijgen. 
Gelukkig is alles zonder eenig incident 
~fgeloopen, en mogen wij onze stad 
Hoorn gelukwenschen met de herkrij
ging van dit monumentale bouwwerk, 
dat haar, naar wij hopen, nog tot in !engte 

TOELICHTING BIJ DE PLATEN 

Den 2en Sept. j.l. is door den Zeer Eerw. Heer J. 
Pompen, Vic. Gen. v.h. Bisdom 's Hertogen

bosch, de gedenksteen gelegd voor het Retraiten
huis te Vught, waarvan wij hier een reeks afbeel
dingen der plannen en een perspectiefteekening 
geven. 
Dit Retraitenhuis wordt gebouwd op een terrein 
ongeveer 250 M lang en 240 M. breed, gelegen na
bij de spoorlijn den Bosch-Eindhoven, buiten de 
kom der gemeente Vught. 
In dit gebouw zijn duidelijk 3 gedeelten te onder
scheiden: het paters huis, het retraitanten huis met 
een 60-tal log~erkamers en de kapel. 
liet patershuis heeft (het souterrain en de zolder 

van dagen tot een sieraad moge strekken. 
j. C. KERKMEIJER. 

Hoorn, December 1911. 
Jk kan niet nalaten, mijn dank te betui
gen a_an den Heer Rijksbouwkundige, 
door wiens goedgunstige beschikking 
ik in staat gesteld ben, verscheidene 
mooie reproducties aan dit artikel toe 
te voegen. 

niet medegerekend) vier verdiepingen evenals het 
retraitantenhuis. Daar de verdiepinghoogten van 
patershuis en retraitantenhuis verschillen, heeft 
de verbinding van beide gebouwen plaats over de 
bordessen van de hoofdtrap, welke in het paters
huis juist voor de middengang van het retraitan
tenhuis is gelegen. 
Het souterrain van het patershuis bevat de ruim
ten voor centrale verwarming en tot berging van 
brandsto!fprovisie en rijwielen en is, behalve langs 
de binnentrap, ook langs twee buitentrappen toe
gankelijk 
De beganegrond van het patershuis bevat, behalve 
de keukens, brood- en dien kamer voor den dienst 

van het retraitantenhuis, een knec·htskamer en een 
spreekkamer, welke laatste in onmiddellijke ver-
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FIG. 1. 
RETRAI TENH U IS 
TE VUGHT. 
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