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VOORWOORD. 

In het · West-Friesch Museum wordt een groot 
aantal voorwerpen bewaard, dat betrekking heeft 
op de geschiedenis van Hoorn en \Vest-Friesland. 
Er is hier veel te genieten, niet alleen voor den 
geschiedkundige, maar ook voor den schoonheids
minnaar, die telkens weer getroffen zal worden door 
den fijnen kunstzin der eenvoudige handwerkers 
uit vroeger tijd, waarvan de meest uiteenloopende 
voorwerpen getuigen. De bedoeling van deze be
knopte gids is iets te vertellen van de belangrijkste 
voorwerpen in ieder vertrek en de aandacht te ves
tigen op wat men over het hoofd zou kunnen zien. 

Van verschillende onderdeelen der verzameling 
bestaan gedrukte catalogi: A. Schilderijen; B. Tee
kenin§en; B.B. Foto's; D. Kaarten; G. Penningen 
en Munten; H. Voorwerpen van hout, onedel metaal 
en natuursteen; K. Varia (wapens, vlaggen, kos
tuums, enz.) ; C.M. Verzameling Messchaert. 
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ringen voor het eerst aan den R?oden Steen ge
houden werden, is niet met zekerheid te zeggen. We 
weten alleen dat in 163 I en 1632 de gevels aan de 
basse-cour e~ aan de straat vernieuwd zijn. Of het 
gebouw toen ook geheel verbouwd is, weten we niet, 
maar waarschijnlijk is het wel. 

De gevel aan de straat spree~t van den toen
maligen zin voor strenge navo~~mg van de. klas
sieken, van onder naar boven z1Jn de verschillende 
orden toegepast. 

In het midden zien we het wapen van West
Friesland erboven dat van Frederik Hendrik en op 
de gevelt~appen, gehouden door grimmige le~uwen, 
de wapens van de zeven steden van West-Fne~land 
en het Noorderkwartier, die hun vertegenwoordigers 
naar Hoorn zonden n.l. van onder naar boven en 
van links naar rechts, die van Purmerend en Me
demblik, Edam en Monnikendam; Hoorn, Alkmaar 
en Enkhuizen. Van 1908-r9II werd deze gevel, 
behalve de leeuwen met de wapens, vernieuwd, ech
ter geheel in overeenstemming met den ouden toe
stand. 

In de 18e eeuw heeft de sierlijke gevel van 1631 
aan de basse-·cour plaats moeten maken voor den 
tegenwoordigen. Eveneens uit de 18e eeuw ~ateert 
het prachtige ijzeren hek, waarop we het iaartal 
1729 zien en J. Uljé, den naam van den maker. 

In 1795 werd door h~t veranderen van den regee
ringsvorm de Gecommitteerde Raad OJ?geheven en 
daarna werd het gebouw . voor verschillende do~l
einden gebruikt. Tot 1877 was de Rechtbank er m 
gevestigd, die in dat jaar na~~ Alkmaar ve1:plaatst 
werd en in 1878 kreeg het ZIJD tegenwoordige be-
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stemming. Het achtergedeelte bleef tot 1932 voor 
kàntongerecht in gebruik, dat toen naar het Groote 
Oost verhuisde en ook die zalen bij het museum ge~ 
trokken konden worden. 

Als we het museum binnenkomen geldt ons eerste 
bezoek de groote zaal, waar vroeger de Gecommit
teerde Raad vergaderde. We gaan daarvoor links de 
twee treden op en door een kleine kamer rechts 
van de trap. Het is de moeite waard eerst dit ver
tryk te bekijken, met zijn prachtige vroeg 17e eeuw
sche eikenhouten betimmering (H 29), afkomstig 
uit het St. Pietershof (Gids voor Hoorn blz. 14). 
In het rijk geornamenteerde fries zijn de wapens 
gesneden van Holl and, Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, 
F rederik Hendrik, West-Friesland, Maurits, Willem • 
I en Edam. 

Op een groote kist met ingebrande versiering 
(H 125) taat een model van een tjalk (H 240); 
op een kleinere (H 122), dat van een botter 
(H 243), de mooie botters zijn op de voormalige 
Zuiderzee langzame11hand aan het verdwijnen. 

Het kleine schilderijtje (A 32) stelt den slag vóor 
Hoorn in 1573 voor, toen de Spaansche admiraal 
Bossu moest trachten de prinsgezinde steden aan 
de Zuiderzee te overmeesteren, waarbij zijn vloot 
werd verslagen en hijzelf gevangen genomen werd 
en naar Hoorn overgebracht (Gids voor Hoorn, blz. 
25 en 38) . . 

We gaan nu naar de groote zaal, die nog haar 
statig 17e eeuwsch karakter heeft behouden met de 
zware balken en sleutelstukken, waarin de wapens 
van de 7 steden gesneden zijn, de kruisvensters en 
het meubilair (de met rood velours bekleede stoelen 



BEKNOPTE GIDS VOÓR HET 
WEST-FRIESCH MUSEUM. 

Vóór dat we onzen rondgang door het museum 
beginnen, is het gewenscht een kort overzicht te 
geven van de geschiedenis van het gebouw. Dit 
fraaie gebouw toch, met zijn imposanten gevel, heeft 
een groote rol gespeeld in de geschiedenis van Hoorn 
en is op zichzelf reeds een bezienswaardigheid. 

Oorspronkelijk stond op deze plek aan den Roo
den .~ teen *) het huis van den Proost van West
Friesland, den vertegenwoordiger van den Bisschop 
van Utrecht; de naam Proosten teeg van het straat
je, dat langs het museum loopt, houdt tot op dezen 
dag de herinnering hieraan levendig. Op oude kaar
ten zien we twee kleine huisjes aan de straat met 
een dwarshuis er achter; ook de plaats achter het 
hek (toen een muur met een poort) bestond al. 

Later was hier de vergaderplaats van den Gecom
mitteerden Raad van West-Friesland en het Noor
derkwartier, die eer t in een huis op het Groote 
Noord bijeenkwam. De Gecommitteerde Raad werd 
ingesteld, toen in 1573 Am terdam en Haarlem in 
handen van de Spanjaarden waren en er du geen 
gemeen chap meer bestond tusschen ·deze streek en 
het zuidelijk deel van Holland. Wanneer de vergade-

*) De geschiedenis van dit plein vindt men beschreven 
in de Gids voor Hoorn door J. C. Kerkmeijer. 
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zijn 18e eeuwsch); jammer genoeg is de schouw een 
minder gelukkige imitatie, aangebracht met de res
tauratie 1908--1911. 

De vier groote schutterstukken, afkomstig uit de 
Doelen (nu hötel) zijn geschilderd door den Hoorn
schen schilder Jan Albertsz. Rotius (geb. te Medem
blik 1624, overl. te Hoorn 1666). Rotius behoort 
tot de goede provinciale schilders der 17e eeuw, het 
museum bezit verscheidene uitstekende portretten 
van zijn hand, het regentenstuk boven de schouw 
(A 75), A 69 en .A 74 zijn eveneens van Rotius. 
Door zijn minutieuze schilderwijze krijgen we een 
zeer goed denkbeeld van het kostuum der schutters. 
De schilder zelf komt voor als sergeant op A 73 
(bij het raam), volgen de traditie is hij de figuur 
geheel links. 

Op de ezels zien we de portretten van Jan 
Pietersz. Coen en zijn vrouw Eva Ment, waarvan 
de schilder helaas onbekend is, ofschoon ze wel toe
geschreven worden aan W a:ben, een Hoornschen 
schilder van wien het museum eenige portretten be
zit (nrs. A 86, 87 en 88 in deze zaal) . Coen de 
grondlegger va'n het Nederlandsch gezag in Oost
Indië, werd in 1587 in Hoorn geboren. Reeds in 
. 1600 was hij in Rome in dienst van een Vlaamsch 
koopman, waar hij zeven jaar bleef. In 1607 maakte 
hij zijn eerste reis naar Indië als onderkoopman in 
dief!St der Oost-Indische Compagnie; in 1614 werd 
hij benoemd tot Directeur-Generaal over den handel 
in Indië en in 1617 tot Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch Indië. Op 30 Mei 1619 veroverde hij 
Jacatra en stichtte Batavia. In 1623 was hij met ver
lof in Holland en in 1625 trouwde hij met de 19-
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jarige Eva Ment, met wie hij in 1627 naar Indië 
terug ging. Reeds op 20 September 1629 overleed 
hij te Batavia. De schilderijen moeten dus tu~schen 
1625 en 1627 ontstaan zijn; vroeger waren ze in het 
bezit van de Kamer Hoorn der O.I.C. De gesneden 
lijsten met de familie-wapens zijn origineel. 

Boven de deur hangt een interessant schilderij, 
gedateerd 1589, met twee gi ldemeesters van het St. 
Joris gi ld, door een onbekend meester (A 36). De 
voorstelling ·is bedoeld als een waarschuwing, met 
de bijl, die één van hen vasthoudt, zal de hand van 
een oneerlijk beheerder der gelden afgehakt worden. 
Het op het schilderij afgebeelde beschilderde kistje 
met ijzer beslag en het opschrift: "Dit is Sint Jorij 
kijst", bestaat nog, men ziet het vlakbij op een kist 
staan. 

Links van de schouw hangt het door een onbe
kende in 1613 geschilderde portret van Dr. Theo
dorus Velius (A 35), medicus te Hoorn en schrijver 
van de bekende kroniek. 

Van Christoffel Pierson (1631-1714) is het por
tret van Jan Cornelisz. Meppel, luitenant-admiraal 
van Holland en West-Friesland (A 66, links van de 
deur). Rechts van de schouw hangen drie portretten 
van leden van het Hoornsche geslacht Boelisz . 

De laat 16e eeuwsche tinnen wijnkannen op de 
tafel, met het wapen van Hoorn op den voet, moeten 
volgens de traditie bij de jaarlijksche leermarkten 
gebruikt zijn. 

In de vitrine achter het portret van Coen ligt het 
model van het 17e eeuwsche oorlogsschip de Josua, 
waarop in 1658 de Hoornsche vice-admiraal Pieter 
Florisz. sneuvelde in den slag op de Sont. 



In de vitrine bij de deur zien we een model van 
een Zuiderzee-schokker; tegenwoordig wordt vrij
wel nooit meer een schokker in de Hoornsche haven 
aangetroffen. 

Onder de schouw staan eenige haardplaten, een 
prikslee en een zeer fraai gesneden en beschilderde 
bakslee, een z.g. toog. 

We verlaten nu deze zaal en als we bij de deur 
direct links gaan komen we in een kamer, die ons 
in een geheel andere sfeer verplaatst met haar Lode
wijk XVI betimmering, stoelen uit denzelfden tijd, 
een fraaie secretaire, waarop een klok (met de 
figuur van Pandora) en kandelabers in Empire-stijl. 

De l7e eeuwsche kist van Japansch lakwerk is een 
prachtig en geheel ongeschonden voorbeeld van deze 
mooie kunst. 

De platte piano is van Engelsch maaksel en da
teert uit de l9e eeuw; men moet dit slag instrument, 
dat op hetzelfde systeem berust als onze moderne 
piano, niet verwarren met een spinet (of met een 
clavecimbel) dat een tokkel-instrument i . 

Onder den choorsteen staat een vuurkorf, ervoor 
een laat l8e eeuwsche gevlochten wieg met een zij
den damast gordijn en een vuurmand met een gor
dijn van saai; dit tot laat in de l9e eeuw gebruikte 
voorwerp werd verwarmd door middel van kooltjes 
in den pot onderin; de moeder zat ervoor om de 
baby te helpen en tevens werden de kleertjes erop 
gedroogd. 

Het koeharen karpet (K 258) dateert uit de l8e 
eeuw en is afkomstig uit de regentenkamer van het 
St. Pietershof. Karpetten uit dien tijd zijn uit den 
aard der zaak zeldzaam, bovendien is dit een bij-
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zonder weefsel. Prof. Dr. J. Six beschrijft dit kleed 
in een artikeltje: "Koeharen kleeden ·uit de l8e 
eeuw", dat na zijn overlijden in Oud Holland ge
plaatst werd (afl. III . 1927). Prof. Six noemt het: 
" ... één van de zeldzaamste overblijfselen van vroe
ger tijden, die ik ooit zag". Verder: "Het tapijt be
hoort tot die groep van zeer moeilijke weefsels, 
waarin ik bij mijn onderzoek naar de linnen patro
nen, kruiswerk heb meenen mogen te erkennen . .. 
Er zijn hier te lande geen linnenwevers meer, die 
de kunst verstaan met zooveel kammen te werken 
als deze patronen vereischen en er zullen er onder 
de uit tervende wevers van Hilversumsche tapijten 
ook wel nauwelijks wezen." 

In de vitrine ~ijn een aantal bezienswaardige boe
ken tentoongesteld. Daar is in de eerste plaats een 
Getijdenboekje (F 636), afkomstig uit het Katrijnen 
klooster te Hoorn en zeer waarschijnlijk ook te 
Hoorn geschreven in -+- 1422. Het is beschreven 
door Prof. Dr. A.W. Byvanck in Noord-Nederland
sche Miniaturen II, Handschriften uit Hoorn. 

Het oudste gedrukte boek is De Spiegel der Be
houdenis door Laurens Koster gedrukt in het mid
den der lSe eeuw. Het is de tweede Hollandsche 
editie. Helaas werd dit zeldzame boek zwaar be
schadigd bij den brand der Groote Kerk in 1838, 
waar het toentertijd in de bibliotheek bewaard werd. 
Nog een oude druk is F 283, Dat boeck van den 
leven ons liefs Heeren Jhesu Christi, in 1488 te Ant
werpen gedrukt door Claes Leeu. Verder liggen hier 
een aantal Hoornsche liedboekjes, z.g. mopsjes, die 
in de l8e eeuw zeer populair waren en fraai gebon
den werden in perkament of fluweel, sommige met 
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zilveren slotjes. Aan een kerkboek met childpatl 
band bevindt zich nog de lange zilveren ketting, 
waaraan de dames het bij hun kerkgang plachten te 
dragen. 

We verlaten de kamer door de andere deur. In de 
gang trekken eenige interessante gevelsteenen de 
aandacht; één van de mooiste is wel die met den 
ouden man met stok. Typisch zijn de bij elkaar be
hoorende steenen, de ééne met Marv Stuart en 
Darnley, de andere met Jacobus I e~1 Anna van 
Denemarken, afkomstig van een gevel aan de Turf
haven, met opschriften in het Engelsch en Latijn. 
In de Burlington Magazine van September 1913 
publiceerde Miss Martin de gravures waarnaar deze 
steenen gehakt zijn. 

De groep met de koeien en Pomona is het eenige 
overblijfsel van de Koepoort, die in 1871 afgebroken 
werd. 

Boven de gangbank hangt een groote geschilderde 
kaart van Batavia, die in het bezit was van Jan 
Pietersz. Coen en die :belangwekkend is voor het 
plan der oude stad. Voordat we door het mooi ge
sneden 17e eeuwsche poortje gaan (afkomstig uit 
een huis in Enkhuizen), zien we rechts een 16e 
eeuwsche eikenhouten archiefkist met ijzer beslag, 
afkomstig uit Hauwert, waarboven het portret van 
Michiel Adriaensz. de Ruyter, geschi lderd door 
Ferd. Bol ( 1667), een van de weinige overblijfselen 
van de Admiraliteit van West-Friesland en het 
Noorderkwartier, in den volksmond bekend als het 
Zeekantoor (Gids voor Hoorn, blz. 35). 

Door het poortje gaan we de kamer links binnen. 
Ook deze heeft een 18e eeuwsche betimmering, die 
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v?or .het .grootste deel oorspronkelijk is; de bespan
mng 1s meuw. 

Uit een particulier huis in de Rijp kwam het ae
brandschilderde raam tevoorschijn, met den dat~m 
1657 en het opschrift van den houtkooper Vaalhen 
uit Hoorn; het is merkwaardig dat een straat in 
Hoorn den naam Vale Hen draagt. 

Een kleine, maar niet onbelangrijke, verzameling 
glaswerk is opgesteld in een vitrine voor het raam·; 
hooge, slanke w~jnglazen uit de 17e eeuw, waaronder 
een gegraveerd vleugelglas; een glaasje met het wa
pen van de familie Merens erin gegraveerd en 1674; 
een aantal bokalen met gedrilde versiering en op
schriften, de meeste van polderbesturen e.d. afkom
stig, andere gemaakt ter gelegenheid van familie
gebeurtenissen. Eén glas is versierd met het wapen 
van Hoorn in stippelgravure. Twee glazen illustree
ren de wijze waarop onze voorouders elkaar voor 
den mal hielden: de hartjes van eenige van de bloe
men aan den rand van het ééne zijn doorboord, als 
men dus daar dronk, morste men; van het andere 
"fopglas" met den blauwen rand verraadt de vorm 
duidelijk de aardigheid. Onderin deze vitrine staat 
een 16e eeuwsch kist je met bijzonder mooi ijzrr be
slag, waarin het timmermansgild zijn bescheiden 
bewaarde. Eveneens zeer mooi zijn de koperen in 
elkaar passende gewichten. 

In het midden van de kamer liggen in een vitrine 
sierlijke waaiers van ivoor en parelmoer met beschil
derd perkament en horloges, waarvan nr. L 427 het 
oudste en merkwaardigste is. Dit zilveren achtkan
tige Fransche horlogetje werd -+- 16oo gemaakt door 
A. Martinot à Troyes; ook van het zilveren horloge 
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L 219, gemaakt door Jean Hubert Rotten -+ 1650, 
kan men niet genoeg het prachtige maaksel bewon
deren. Deze twee horloges loopen nog op een snaar, 
niet op een ketting, zooals de latere. De andere hor
loges met hun veelal rijk bewerkte kasten, zijn even
eens de aandacht waard. 

In de andere vitrine worden sieraden behoorende 
bij de West-Friesche dracht bewaard. We zien hier 
duidelijk het verschil in vorm tusschen de oorijzers 
van het begin (L 520), het midden (L 521) en het 
eind (L 519) der 19e eeuw. In één der kamers boven 
is een volledig kapstel op een kop aangebracht, 
waaraan men, beter dan door een beschrijving, deze 
bijna uitgestorven hoofdtooi kan zien. 

Verscheiden schilderij en in deze kamer geven ons 
een goed beeld van Hoorn in de 18e eeuw. De zee
kant met den Hoofdtoren zien we op de schilderij
tjes van A. van Oudewater (nrs. A 62 en 63) en op 
A 168, dat toegeschreven wordt aan Klaas Cloek 
(Hoorn -+ 1730-1800). De aardige schilderijtjes 
A 64 en 65 zijn van Is. van Ouwater (1747-1793); 
nr. 64 de Roode Steen met links de vergaderplaats 
der Gecommitteerde Raden, het gebouw waarin we 
ons thans bevinden, in het midden het oude 15e 
eeuwsche stadhuis, helaas in 1796 gesloopt en geheel 
rechts een gedeelte van de nog bestaande waag. Een 
beeld van de Nieuwstraat in de 18e eeuw geeft nr. 
65, geheel rechts het tegenwoordige stadhuis, toen 
het logement van den Gecommitteerden Raad en op 
den achtergrond de sierlijke toren der in 1838 ver
brande Groote Kerk; als we dit prachtige stadsbeeld 
bekijken, beseffen we weer welk een onherstelbaar 
verlies Hoorn in 1838 geleden heeft! Nr. A 161, de 
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haven van Hoorn, is een zeer aantrekkelijk schilde
rijtje van Caspar van den Bos (1655) , een Hoorn- . 
schen schilder, geboren in 1634 en jong overleden. 
Van bijna een eeuw later (1743) is de mooie teeke
ning door H. Rietschoof (1687-1746 Hoorn). 

Het portret (A 175) van den heer J. Wolterbeek 
Muller (de vroegere eigenaar van het poortje uit 
Enkhuizen) is geschilderd door Is. Israëls. Het stil
leven (A 174) getiteld In morte vita, is van de hand 
van ]. C. Kerkmeijer, conservator van het West
Friesch Museum. In den hoek staat een standbeeldje 
in gips van ]. Pz. Coen door den beeldhouwer 
Stracké gemaakt, als mededinger in den prij svraag 
voor het standbeeld op den Rooden Steen. (Het 
standbeeld op het plein is door Prof. Leenhoff.) 

Van deze kamer gaan we naar het vertrek aan de 
overzijde van de gang, waar verschillende voertuigen 
en modellen ervan bewaard worden. Het meest de 
aandacht trekt de 18e eeuwsche sjees; de tilbury is 
betrekkelijk modern, toch raken ze snel uit de mode. 
Een mooie l8e eeuwsche ar is nr. H 261, geschilderd 
in zwart en zilver. Aan den muur hangen een aantal 
zijden vlaggen, die, om ze tegen verder vergaan te 
bewaren, op schilderslinnen geplakt zijn. Ze werden 
alle gemaakt in 1747 voor de feestelijkheden ter eere 
van Willem IV. Het vlaggetje van de schutterij 
boven de deur met bijbehoorende stok met medàilles 
ernaast, dateert uit de 19e eeuw. 

In de gang hangen ledenlij sten van gilden, enz. en 
aan het eind staat een marmeren relief, waarop een 
zeeslag is afgebeeld, het eenige overblijfsel van de 
graftombe van den vice-admiraal Pieter Florisz. 
(zie blz. 9), gesneuveld in de Sont in 1658, welke 
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tombe verwoest werd bij den brand der kerk ( 1838) . 
We gaan terug naar de hal en naar boven langs 

· de interessante oude trap, waar we nog meer her
inneringen aan Pieter Florisz. vinden; al dadelijk 
zijn wapenrusting, die ons direct opvalt als we de 
eer te kamer binnenkomen. Dit vertrek, eigenlijk een 
dichtgetimmerd trapportaal, is voorzien van een 
fraaie l7e eeuwsche betimmering, men moet vooral 
letten op de zeer mooi gesneden kopjes. We zien 
hier hellebaarden, pontons, eenige met de wapens 
van Oranje-Nassau, Holland en Hoorn erin gegra
veerd; oude geweren, Indische wapens, eenige mu
ziekinstrumenten, w.o. een z.g. serpent (K 57), een 
instrument met leer overtrokken, met zes toongaten, 
dat sedert lang door de bas-tuba vervangen is. 

In de vitrine bevindt zich de munten- en pennin
gen-verzameling. Het museum verzamelt uitsluitend 
munten van West- Friesland, de weinige andere zijn 
door schenkingen verkregen. Op enkele penningen 
willen we wijzen, nr . G 2, 4 en 6, geslagen ter her
innering aan de overwinning van de West friezen op 
den graaf van Bo su in 1573; nr. G IO een gouden 
medaille van de Admiraliteit van West-Friesland, 
een eereteeken voor verdienstelijke scheepsofficieren; 
nr. G 20 een zilveren penning ter gedachtenis aan de 
heropening van de West-Friesche munt en nr. 27 

op het nazien van de W.-F. munt; interessant is 
nr. rna, een gegraveerde zilveren penning ter her
innering aan een loterij voor de Luthersche Kerk 
te Hoorn in l70I. De ruimte laat niet toe meer pen
ningen te noemen; we willen alleen nog de aandacht 
vestigen op eenige zegelstempels, n.l. van den Ge
committeerden Raad van l 588 ( nrs. G 235 en 236) , 

1 
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van de Beemster van r6I2 (G 237) en nrs. G 238 
en 239 van Hoorn, de stempels 111et' dit opschrift 
(Sigillum oppidi Hornae ad causas) werden voor 
het eerst in 1591 gebruikt. Hier ligt nog een her
innering aan Bossu, n.l. een chakel van den ketting 
van het Gulden Vlies, die bewaard wordt in Monni
kendam en die gedragen moet zijn door Bossu 
(G 196). 

Ten slotte moeten nog de muntgewichtdoosjes, de 
z.g. "goudkastjes" genoemd worden (in de vitrine 
met <le munten), die door geldwisselaars en koop
lieden gebruikt werden om te onderzoeken, of een 
gouden munt het juiste gewicht bezat, omdat vroe
ger dikwijls met gouden geldstukken geknoeid werd. 
Op de gewichtjes is de afbeelding van de munt aan
gebracht, waarvan ze het gewicht hadden. Aan de 
binnenzijde van het deksel is meestal een etiquette 
van den balansmaker geplakt. Nrs. G 267, 268, 269 
en 270 zijn Hollandsche, nrs. 271, 272 en 273 Duit
sche doozen. 

In de gouden eeuw bloeide ook in Hoorn de laken
weverij; het is dan ook geen wonder, dat z.g. laken
looden teruggevonden worden, met het stadswapen 
en het jaartal 1615, die aan het laken bevestigd 
werden als waarborg voor de kwaliteit (in de kleine 
vitrine nrs. G 190, 191 en 192). In deze vitrine 
liggen een aantal loodgietersmerken G l II-139, ver
scheidene met het stad wapen en een datum. 

Op den rand van de betimmering staan eenige 
zandloopers afkomstig uit de Groote Kerk en tegen
over de deur een geschilderd houten basrelief, voor
stellende de vlucht voor de Spanjaarden in Februari 
1574 van Lambert Melisz. met zijn moeder van 

11 ,, 



18 

Westzaan over het ijs naar Hoorn. Ter herinnering 
hieraan lieten · burgemee teren van Hoorn dit relief 
plaatsen in de \i\Testerpoort waardoor hii binnen-
kwam. ' " 

We gaan nu de kamer rechts van de deur binnen; 
vlak naast de deur staat een prachtige vroeg 17c 
eeuwsche beeldenk':lst met de zeer mooi gesneden 
figuurtjes, Geloof, Hoop en Liefde en in het fries 
Christus door een engel gespijzigd en Elia door de 
raven gevoed. Deze kast en de betimmering met 
banken waarin ze opgenomen is, zijn afkomstig uit 
het St. Pietershof. Bij het raam staat nog een vroeg 
17e eeuwsche kast, minder rijk gesneden en daar 
tegenover een bedstede en een ka t in den veel een
voudiger laat 17e eeuwschen tijl, afkomstig uit het 
reeds lang veràwenen Admiraliteitsgebouw. De 
mooie tafel en stoelen passen geheel en al bij deze 
meubels. 

Het West-Friesche kap tel op de tafel toont ons 
wt>lk een kostbare dracht hier bijna uitgestorven is. 
Het gouden oorijzer, de gouden spelden en zijnaal
den, de voornaald, die hier van zilver is met diaman·
ten bezet, maar die dikwijls van goud was (beneden 
in de vitrine liggen eenige gouden voornaalden), 
maken het begrijpel~jk, dat slechts welgestelde vrou
wen zich deze weelde konden veroorloven; een een
voudiger dracht is het tullen mutsje, het z.g. hulletje, 
dat we ook op de tafel zien, hierbij behoorde, of 
behoort, want dit wordt nog wel gedragen, het typi
sche boerenhoedje (op de vitrine met poppen). 

Op verzoek vertoont de concierge eenige oude 
ko tuums, rokken en jakje van bedrukt katoen en 
damast, die buiten nog tot + 1860 gedragen werden. 

'1 

1 

1 

De geruite linnen dames japon dateert uit het eind 
der 18e eeuw. Nog ouder, uit de tweede helft der 
18e eeuw, is de rok van paars en groen ge treepte 
zijde met bloemslingers als kant. Het heerenko tuum 
in de vitrine is een trouwkostuum uit + 1785. Van 
de poppen is die op de bank, alleen in een vitrine, 
de merkwaardigste. Deze jongedame dateert ui1· + 
1800 en haar vVest-Friesch kostuum is er in die 
ongeveer 150 jaar niet beter op geworden. De pop 
in West-Friesch ko -tuum in de andere vitrine is on
geveer uit denzelfden tijd; de pop met de zwarte 
hoed is de oudste, n.l. uit het eind der 18e eeuw, 
die in de bruine japon is iets jonger en de in 't blauw 
gekleede dateert uit + 1870. Het is interessant te 
zien hoe de manier van dragen van de West-Frie
sche mut zich in den loop der jaren gewijzigd heeft. 

Op de groene kus ens op de bank zijn geborduurd 
het wapen van West-Friesland en de namen van de 
heeren Gecommitteerde Raden die erop zaten; dat 
met het chip was van de Oost-Indi che Compagnie. 

In het hangkastje worden de zilveren childen van 
het bakkers- en van het visschersgild bewaard, die 
bij begrafenissen van leden op het baarkleed gehan
gen werden. Op de zilveren ·statie~trompet is het 
stadswapen gegraveerd en 1668; het kleine zilveren 
bekertje draagt het jaartal 1594. 

We gaan nu naar de andere kamers op de.ze ver
dieping en dan zien we eerst de verzameling Chi
neesch en Japansch porselein, aan het museum na
gelaten door Mevrouw H . M. de Vicq-Carbasius. die 
vele kostbare voorwerpen aan het mu eum geschon
ken en gelegateerd heeft, w.o. het laat 18e eeuwsche 
kabinet in deze kamer. Het is ondoenlijk in een klein 
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bestek iets over het porselein te zeggen; het is het 
soort porselein, dat sedert de 17e eeuw met scheeps
ladingen naar Europa gebracht werd. Voor kenners 
zijn er zeer goede stukken bij. Ook het andere por
selein in de wandkasten, van verschillende her
komst, het zilveren speelgoed enz., werden nagelaten 
door Mevrouw de Vicq-Catbasius en haar zuster 
Mej. Carbasius. De aandacht mag nog gevestigd 
worclen op ·eenige zeer mooie speksteen beeldjes en 
zilveren voorwerpjes (het meeste zilver werd in 
Amsterdam in de 18e en 19e eeuw gemaakt) . 

De I 7e eeuw che betimmering tusschen deze 
kamer en de z.g. taveerne ernaast vormde een schei
ding tusschen een zaal en een hooger gelegen kamer 
in het t. Pietershof (H 31). 

In de taveerne worden verscheiden voorwerpen 
van huishoudelijken aard uit vroeger tijd bewaard. 
Het mooi gesneden frie van de schouw verdient 
met aandacht bekeken te worden; met het muur
kast je links bij het raam was het in de 17e eeuw 
een passende versiering van de vergaderkamer der 
Compagnie van Spitsbergen, die zich toelegde op de 
walvischvangst en die gevestigd was in de Hoofd
toren (Gids voor Hoorn, blz. 29); op het fries zien 
we dan ook de jacht op een walvisch en een traan
kokerij afgebeeld. 

Bij het raam hangt een prachtig gezicht op Hoorn 
(1622) door den bekenden schilder Hendrick Cor
nelisz. Vroom (1566-1640). Dit fraaie doek geeft 
ons een duidelijk beeld van Hoorn in haar bloei
periode, met de chepen op den voorgrond en rechts 
de werven. 

Vele nog bestaande gebouwen kunnen we herken-
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nen; daar zijn om te beginnen de Hoofdtoren ( 1532) 
nog zonder het klokkentorentje, dat er in 1651 op
gezet werd en het houten hoofd; geheel links de 
Noorderkerk (Gids voor Hoorn, blz. rn); in het 
midden het vroegere, helaas verdwenen, tadhuis op 
den Rooden Steen (vergelijk het childerijtje van 
I. van Ouwater beneden) en de nog bestaande waag; 
hier vlakbij de mooie Gotische kerk, die in It~3S 
verbrandde, met den ook verdwenen klokkentoren 
er tegenover; rechts de Oosterkerk en verderop de 
beide Oo terpoorten (Gids voor Hoorn, blz. 27 en 
2.2). Interessant is het keukenstuk door een onbe
kenden schilder (toegeschreven aan Floris van 
Schoten, Ie helft der 17e eeuw). 

We gaan terug ·naar de trap en begeven ons naar 
de tweede verdieping. Hier zien we nog heel goed 
de oude wenteltrap, die beneden weggetimmerd is. 
Op het trapportaal hangen de familieportretten der 
familie Meren" die vroeger in Hoorn een vooraan-
taande plaats bekleedde. Hoewel verschillend van 

kwaliteit, zijn er eenige zeer goede portretten onder; 
de meeste zijn ook interessant voor de be tudeering 
van het kostuum. 
' Hier bevindt zich nog een herinnering aan Pieter 
Florisz. ; de koning van Denemarken zond het stof
felijk overschot van Florisz., toen deze ge neuveld 
was, naar Holland en over de kist liet hij de hier 
aanwezige praaldeksel plaatsen, overtrokken met 
fluweel en met zilveren versieringen in de hoeken, 
de letters P(ieter) F(lorisz.) V(ice) A(dmiraal) 
V(an) H(olland en) W(estfrie land), Anno 1658, 
het wapen van F lorisz. en een gedicht om zijn roem 
te verkondigen. 
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In het kleine kamertje op deze verdieping worden 
kaarten, teekeningen, gravures en foto' van Hoorn 
en \l\'estfriesland bewaard. Zeer kostbaar zijn de 
oude kaarten naast de deur. Van die van Joost 
Jansz., waarschijnlijk van l6o6 (D 63) zijn slechts 
enkele exemplaren bekend. De beschrijving met gra
vures in den rand is in 1620 als boekje uitgegeven; 
de foto naar dit zeer zeldzame boekje, waarvan het 
origineel zich in Amsterdam bevindt, hangt hierbij. 
Nog zeldzamer is de hiernaast hangende kaart door 
Floris van Berkenrode 1621 (D 64); deze kaart is 
het eenig bekende volledig exemplaar. 

Als men de teekeningetjes van Corn. Pronk ( l8e 
eeuw), die in de midden-vitrine hangen, aandachtio
bekijkt, zal men menig nog bestaand gebouw her
kennen. Aan den anderen wand hangen afbeeldin
gen van de gesloopte Koepoort, waarvan de beelden 
beneden in de hal staan; van de Oude Oosterpoort, 
die tusschen het Groote en het Kleine Oost stond 
en die in 1818 voor afbraak verkocht werd ( eenige 
overblijfselen ervan worden op den zolder be
waard) ; van den brand der Groote Kerk ( 1838) 
en gezichten aan den zeekant. 

We gaan nu het trapje naar de groote bovenzaal 
af. Eerst willen we iets over de belangrijkste schil
derijen vertellen. Naast de trap hangt het oudste 
schilderij uit het museum, een triptiek, behoorend 
tot de Hollandsche school omstreeks 1500. Dit ge
rechtigheidstuk was vroeger geplaatst in de schepen
kamer van het stadhuis aan den Rooden Steen. Het 
middenpaneel werd in 1622 overgeschilderd door 
J. Waben (zie blz. 8). De tafereelen stellen voor 
van links naar rechts: 

1 
, 1 

1 

1 

1 

: 
1 

1 

1 
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I. de rechter Sisamnes had zich om laten koopen. 
Cambyses, Koning van Perzië (530-522 v. Chr.) 
liet hem levend villen, met de afgestroopte huid den 
rechterstoel bekleeden en zette Sisamne ' zoon, 
Otanes, als rechter daarop. (Herodotus, Historiae, 
V. C. 25.) 

II. De Romeinsche keizer Trajanus (98- 117) 
liet, daartoe gebracht door de smeekbeden eener 
weduwe, wier zoon door een soldaat van Trajanus 
vermoord zou zijn, zijn leger halt houden, onder
'zocht de zaak en berechtte den moordenaar. (Kaiser
chronik (Der Kunige und der Keisere buoch) 58, 
59 e. v. 12 E.) 

III. Allegorische voorstelling van de recht
spraak, door J. Waben geschilderd, 1622. 

IV. Herkenbald van Bourbon had ziek te bed 
liggend bevolen, dat zijn neef, die een meisje be
leediad had, opgesloten zou worden; welk bevel 
echte~· niet werd uitgevoerd. Korten tijd daarna, 
toen Herkenbald zijn neef door het geopende raam 
naar binnen zag kijken, riep hij hem met vriende
lijke woorden bij zich en sneed hij hem met eigen 
hand den hals af. ( Caesarius Heisterbachcensis. 
Illustrium Miraculorum et Historiarum memorabili
um. Libri XII, lib. IX C XXXVIII.) 

V. Zaleucus, wetgever der Locriërs in Beneden 
Italië ( + 650 v. Chr.) had een wet laten afkondig~n, 
waarbij overspeler:3 met het uitsteken van beide 
oogen bedreigd werden. Toen hij zijn zoon aar;- over
spel schuldig vond, liet hij hem het ~inker , z1c_hzelf 
het rechter oog uitsteken. (Valenus Max1mus, 
Exempla Memorabilia VI, V 3.) 

~J 
1 



De portretten tegen dezen zelfden muur en eenige 
aan den wand links zijn van graven van Nassau 
kapi~eins in het leger en geschilderd door Jan va~ 
Teylmgen, Provoost-geweldige te Hoorn sedert 1631 
en. aldaar overleden in 1654; nrs. A 122 en 123, 
Willem IV en ·Willem V zijn van de hand van 
Benj. Bolomey (1739- 1 19) en nr. A 120 de 
koning stadhouder Willem III is door \Villem 
Wi ssing (1 656- 1687). 

Nocr eenige schilderijen moeten genoemd worden, 
nr. A 21 door J an van Goyen ( 1596- 1656); nr. 

76 een land schapje met vee ( 1666) door Corn. 
Saftleven (16o7- 1681) en nr. A 90 een mooi schil
derijtje door R. Nooms bijgenaamd Zeeman (1 623-
1667 of '68). Op het groote schoor teenstuk in 
ebbenhouten lijst aan het eind van de zaal zien we 
de bewindhebberen der Kamer Hoorn van de Oost 
Indische Compagnie afgebeeld (Gids voor Hoorn, 
blz. 38), geschi lderd door Joh. de Baen ( 1633-
1702) in 1682; aan de zijkanten taan hun namen 
en wapens geschilderd door M. Withoo . De Baen 
schilderde ook de groep kapiteins der schutterij 
(1686), nr. A 2. 

· De vitrine onder het schoorsteenstuk bevat aller
lei voorwerpen ter herinnering aan den beroemden 
zanger Johan M. Me schaert, die in 1857 in Hoorn 
geboren werd (overleden te Zürich in 1922). Rechts 
bij het raam hangt een studie door Jan V eth voor 
Messchaerts portret in het R~jksmuseum. 

Van de voorwerpen, die langs den kant staan , 
noemen we nr. H l, het nog gedeeltel~i k beschil

. derde l6e eeuwsche eikenhouten paneeltje met ge
beeldhouwde voorstelling van het Laatste Avond-
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maal. Het moet één van de paneelen van den preek
stoel der verbrande Groote Kerk geweest zijn . Met 
de Hervorming is het omgedraaid en werd een ge
deelte van de Tien Geboden er op geschilderd. 

We zien hier ook een notenhouten reproductie 
(H 2) van het marmeren grafmonument van Pieter 
Florisz., dat verwoest werd in den brand der Groote 
Kerk en waarvan slechts het relief met den zeeslag 
over is (zie blz. 15). 

We kunnen onmogelijk alle voorwerpen in de 
middenvitrine be chrijven, dat is ook niet noodig, 
de meeste spreken voor zichzelf. !echts een enkel 
woord over het gedeelte van het groote aantal in 
Hoorn in den grond gevonden scherven, dat hier 
tentoongesteld is. Het is interessant de versiering 
en kleur te bestudeeren van dit typisch Hollandsche 
baksel, waarin we ook vreemde invloeden, Chineesch 
zoowel als Spaansch en Italiaansch, duidelijk kunnen 
bespeuren. Dat dit aardewerk ook in Hoorn gebak
ken werd, wordt bewezen door een aantal opgegra
ven proenen, driehoekige voorwerpjes, die bij het 
bakken tusschen borden, enz. geplaat t worden om 
ze los van elkaar te houden . 

Onder de vitrine liggen Sinterklaasplanken met 
een groote verscheidenheid van voorstellingen; er 

' bovenop staan eenige uithangteekens van winkels; 
een model van den verdwenen houtzaagmolen in 
Opmeer; een model van een trekschuit en van een 
sleepkoetsje. Het model van den baggermolen 
(H 249) dient speciaal genoemd te worden. Deze 
baggermolen moet ± 1632 zijn uitgevonden door 
Jan Jansz. Nieng; hij was niet de uitvinder, maar 
hij zal een nieuw systeem bedacht hebben voor het in 

Il 
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beweging brengen en zeer waarschijnlijk is dit model 
door Nieng gemaakt. 

Naast de trap ligt een kayak, een Eskimo-boot, 
vervaardigd van walvischbeenderen en zeerobbenvel. 

We gaan nu terug naar het trapportaal en bestij
gen het laatste stuk van de oude trap om op den 
zolder te komen, waar behalve deuren, vlaggen, lan
taarns enz., de voorwerpen bewaard worden, die tot 
voor zeer kort op de boerderij bij het kaasbereiden 
gebruikt werden; de meeste kaas wordt nu in de 
fabrieken gemaakt, hoewel er nog wel boeren zijn 
die zelf kazen. Vooral de dikwijls rijk versierde 
kaaspersen trekken de aandacht. Heel interessant is 
de gevelsteen In de koppedraaier, met het jaartal 
1533, waarop men een kaaskop ziet maken, die het
zelfde model heeft als de kaaskoppen die ernaast 
staan. Verder zien we hier nog gevelsteenen ( eenige 
van de Oude Oosterpoort) en uithangteekens. 

De eenige plaats, die we nog niet bezocht hebben, 
is de kelder, die bij een bezoek vooral niet over
geslagen moet worden, omdat hier voorwerpen be
waard worden, gevonden bij de drooglegging van 
den Wieringermeerpolder. Het belangwekkendst zijn 
wel de zandsteenen doodkisten en de erbij behoo
rende zerken, versierd met kruisen en kromstaven, 
gevonden op de plaats waar het dorp Gawijzend 
gelegen heeft (benoorden Aartswoud), dat in 1334 
overstroomqe. Dergelijke zerken worden meer in 
W estfriesland gevonden en ook in Friesland en in 
de Rijnstreek, ze dateeren uit -+- de 11e en 12e eeuw. 

De zeer primitieve uit een eik gehouwen boot werd 
ook in de Wieringermeer, nabij Haukes, gevonden. 

In de groote vitrine tegen de trap worden andere 
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vondsten bewaard. Chronologisch liggen hier de 
typen van aardewerk, die op verschillende plaat
sen in het nieuwe gebied gevonden zijn. Het 
oudst zijn de fragmenten van laat Saksische koo-el-. ~ 
potten mt de 9e en IOe eeuw (nrs. 1-9); uit den 
zelfden tijd is het z.g. Pingsdorfer aardewerk, dat 
men herkennen kan aan de beschildering van roode 
vlekken en strepen (nrs. 10--14). In de 11e eeuw 
vinden we aardewerk met sporen van ongekleurd 
loodglazuur, waarvan nrs. 15 en 16 voorbeelden 
zijn; het baksel wordt dan ook harder (nrs. 18-23). 
Tegen het eind van de 12e en het begin va1• de 13c 
eeuw wordt het glazuur beter, de potten zijn nu voor 
het grootste deel bedekt met groen loodglazuur 
(nrs. 25-34). Hiermede bereiken we de vroege 
middeleeuwen, uit welken tijd de groote potten zon
der voet afkom tig zijn. Belangstellenden in de 
vondsten in de Wieringermeer verwijzen we naar: 
"De archaeologie van de Wieringermeer" door Dr. 
W. C. Braat, waaraan bovenstaande gegeven ont
leend zijn. 

Op de andere planken in deze vitrine worden 
fragmenten bewaard, die opgegraven zij n op de z.g. 
kloosterweide te Wester-Blokker, vlakbij Hoorn, 
waar vroeger het klooster Nieuwlicht stond, dat in 
1573 verwoest werd. 

Van de voorwerpen in de kleine vitrine zijn vooral 
belangrijk de drie geluidpotjes, "va es acoustiques", 
die gevonden werden in het koor van de Noorder
kerk te Hoorn en in dat van de kerk te Wijdenes, 
ingemetseld met de opening naar de binnenzijde van 
de kerk en die, naar men zegt, de acoustiek moesten 
bevorderen. 

Il 



Langs de muren staan gevelfragmenten en gevel
steenen, alle afkomstig van huizen in Hoorn, en 
gipsafgietsels van graf teenen in de Ned. Herv. 
kerk te Hoogkarspel. 

De 56 paaltjes met 28 huismerken (een huismerk 
is een door een persoon aangenomen teeken, dat 
vroeger veelvuldig gebruikt werd in plaats van den 
naam), die achter de grafzerken uit de Wieringer
meer staan, zijn z.g. landersmerken, afkomstig van 
Urk, die dienden voor aanwijzing van het recht van 
hooien in de gemeente-weide oostelijk van het dorp 
Urk. • 

Tegenover de trap staat een 18e eeuwsche balie 
uit het Admiraliteitsgebouw. Links ervan zien we 
een ouderwetsche brandspuit en brandmeester
stokken. 

Ons bezoek aan de verzameling is nu beëindigd. 
We hopen, dat dit korte overzicht ertoe zal bij
dragen in wijder kring belangstelling te wekken voor 
het West-Friesch Museum. 
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