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FEEST-COMMISSIE: 

Eere-leden. 

A . E. ZIMMERMAN, Burgemeester van Hoorn, 
Eere-Voorzitter. 

J . GROOT, W ethouder. 
M. DE JONG, Wethouder. 
J. J. L. GEEL, Garnizoens-Commandant. 
S. C. VERWIJS, Waarn. Commandant dd. Schutterij. 
H. F. A. UTERMöHLEN, Luit.-Kapelm. d.d. Schutterij. 

Mr. G. H. BAST, 
P . BEST, 
P. VAN DTJK, 
M. BEIDENRIJK, 
G. H. VAN HOOLWERFF, 
J. H. 13. KEl-tNKAMP, 
P . .J. KROON, 
J. W. VAN BUREN LENSINK. 
H. W . J. SANN ES, 

J. A. G. SCHERMER, 
A. STOUTJESDIJK, 

Le.den 

van den 

Gemeenteraad. 

J 
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BESTUUR : 

P. BOS, Voorzitter .; 
P. EIJKEN, Vice~Voorzitte:~. ~ ·s 
G. C. TJNKELENBERG, 1'1" SecretariR. s 
J. C. Th. U'rERM:iHLE N, p•c Penningm. 
H. F. KERNKAMP, 2 10 Secreiaris. 
L. HOOFT, 2" 0 Penningmeester. 

P . BEST JR. 
A. BIERLAAGH. 
J. M. BILLROTH. 
W. L. DEKKER. 
J. DURKEMA. 
W. G. H. VAN ERP. 
IJ. HARDORFF. 
J .. P. Tr·r. LTGTBART. 
G. MONSEES. 
D. A. POOL. 
C. DE ROOY. 
B. SCHNElDEBS. 
M. STOR M. 
N. A. P. 'fA VERNE. 
C. VISSER. 
H . SCHOTTEE DE VRIES. 
J. WESSEMIUS. 

0 
<..> 

;:8 
0 
0 

P=1 
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C O MMISSIE N : 

Muziek. 

L. HOOFT, Voorzitter . 

N . A . l~ . TAVER:>:E, Secretari s. 

IJ HA lWORFF. 

J. A L JONGBLOED. 

R . H . A. RENCKE'fS. 

B, SCHNEIDERS . 

H . F. A. U'rERMöHLEN. 
II. VERWIJS . 

G . WELBERGEN. 

Kinderfeesten. 

G. MONSl~ES , Voorz itter . 

H . KERN KAMP , Penningmeester 

C. 1m llOOJJ , Secretar is 

A. BJERJ,HGIJ. 

W . I" DEKKE R. 

J. DURK}'1MA. 

D. A. POOL. 

Gondelvaart. 

J . C. Th UTERMö HLEN , Voorz. 

M. C. H ElJ BJ, OM. 

D. JO::-.l<MA N . 

II. SCHO'l'TEE DE VRIES. 

C. VISSER. 

J. WESSEMIUS. 

Optocht. 

J . M . l3IJ,T,RO'l' H , Yoorzilte1-. 

P . BEST Jr" Secretari s . 

A . BROUWER. 

G. A. E NGELMAN'N. 

W. G. H. VAN ERP. 

M. C. HEJJBLOM. 

J. JGESZ. 

J-I . KROON Dr.. 

,JOS. LlG'l' HART. 

C. OOH.'l'MA N GlDltLl NGS. 

l l. HOZITIN DAAL. 
M. S'J'OHM. 

'' · TJEMES. 
JOH. WJJ,SO N. 

Vuurwerk. 

DE llOOF DCOMMISSJE 
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PROGRAMMA. 

I. 

Maandag 12 September 

Reveille: 

8 uur: 

Roodensteen , Brug Kleine Oost , 
V eermanskade , Breed , Koepoorts
plein. 

9 uur : 

van de Torens der Groote en Oosterkerk. 

OPENING DER FEESTEN. 
DA A RNA 

CONCERT in de Muziektenten 
op den Roodensteen en de Turfhaven tot ll1 '2 uur. 
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§)î[u~ie1vlîovp~ de-z, d.d. Sc!1-wtte-z:,i} ,te Moo~, 

JN DE MUZIEKTEN'l' OP DEN ROODENSTEEN. 

Programma. 
I. 

1. Feestmarsch over Nederlandr;;che Volkr;;-
liederen . .. . ............ . ........... Jos. Kessels. 

2. Ouverture la Montagnarde . .. .. . .. . . . JJ'. J. Scltweinsberg. 
:J. Heil Oranje , Fantasie over Hollandsche 

Volksliederen cler l 7e eeuw .. ....... Valerius-Ooenen. 
4. Gage d'Amour, Polka voor Cornet-Solo Ok. de Oarmont. 

II. 

5. Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Bernard. 
ö. La Flûte enchantée , F antasie sur l'Opera il!. J. H. Kessels. 
7. Amour au Printemps , Grande Valse . . C. JJ'aust. 
8. Marsch , Vive le Regiment . . . . . . ... . Paul Larose. 

Militaire MuzieKvereeniging JJCRESCEND0.11 

Beschermheer: de HoogEdelGestrenge Heer GEEL, 
Majoor Commandant van het l e Bat0

" 7e Reg' Inf' c 

Directeur: de Heer IJ. HARDORFF, Serg ' Majoor titulair . 

OP DE TURFHAVEN. 

PROGRAMMA 

I. 

1. Wilhelmus van Nassouwe, Oude Toon-
ze_tting (1626) ... ......... ... AnR. VALERIUS. 

2. Le tribut de Zamora (Marche Mili-
taire) de Gounocl .......... .. ÁRR. PAR F. DEGREZ. 

:3. Le Trouvère, (Potp:mrri sur l'opéra 
de Verdi) .................. ) M. J. R. KESSELS. 

4. Potpourri populaire No. 3 .. . . .. . F. RENAUD. 
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II. 

5. Lustige Brüder Walzer von • •••. • R001füT VoLLSTEDT. 
6 Dona Flora, Fantaisie-Dramat ..... Cn . DE CAR.1WNT. 
7. A l'opéra comique Mosaïqne (sur 

des m0tifs d · o pérettes Allemandes) Jos. KESSELS. 
s. Wien Neêrlandsch bloed J. W. W1LMS ARR. J oH. M.COENEI:--. 

t. U u1•, 

Kinderzang op het Ooelenpfein. 

KINDEROPTOCHT. 
Programma. 

Aan de bewaarscholen wordt een bedrag uit·gekeerd 
om in de schoollokalen te kunuen feestvieren. 

De kinderen zullen zich ten l uur in hunne resp. 
schoollokalen moeten bevinden waar zij door Dames 

onderwijzeressen en H.H. Onderwijzers zullen worden 
verzameld en geleid worden naar het Doelenplein. 

De kinderen die niet ter school gaan moeten zich 
0111 1 uur op het Doelen plein bevinden. 

Nadat aan de kinderen vlaggen en vaandels zijn uit

gereikt wordt de optoch t geformeerd waarbij de twee 

muziekkorpsen worden ingedeeld . 
De optocht zal den volgenden weg nemen : 

Van het Doelenplein, Turfhaven, Gr. Noord , lfoudeu

steen, Stadhuis, Gouw, Doelenplein . 

DAARNA: 

· Bij terugkomst op het Doelenplein zullen aan ieder 

kind worden uitgerilikt bons waarop mm de aanwezige 

versierde tentjes versnaperingen verkrijgbaar zijn. 
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Op het terrein zal aanwezig zijn een fraaie poppen
kast en een Professor in de Goochelkunst die de kinderen 
aangenaam bezig zullen houden. 

Te r herinnering aan den Inhuldigingsdag zullen tegen 
het einde der feestviering aan ieder kind worden uitgereikt: 

1°" Een Kroningsbeker, 
2°. Een Herinneringsmedaille, 

deze medailles zijn door bet gemeentebestuur kosteloos 
ter beschikking gesteld. 

Te ongevee1' 5 uur zal de feestviering geeindigd zijn. 

CONCERT 
in de Muziektenten op den Roodensteen en 

de Turfhaven. 

~uz.iettftot-p~ êlet- êl.êl. Scf\/wl:tet-ii te Jïooz,n, 
OP DE TURF.HA VEN . 

r. 

l. Marsch , La Cocarde tricolore. . . . . . . . ,-J. Cosetti. 
2. Ouverture La P1;incesse enchantéc.. . . . L. Langlois. 

:3. Feestklanken , Fantasie over N ederlancl-
sche Volksliederen. . . . . . . . . . . . . . . . . . "11. J. II. Kessels. 

4. Marsch, Salut à l'Armée ............ J. Delaet. 

II. 

5. Marsch ................. . ... ....... L. Lan:;lois. 

6. Les Ètincelles d'or, Polka voor Cornet L . Langlois. 

7. La Catalane , J?antaisie. . . . . . . . . . . . . . 0. Petit. 

8. New Life, Grande Valse ............ K. Komzak. 
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Militaire Muziekvereeniging "CRESCENDO" 
OP DEN ROODEN8TE EN. 

P R OGR AM M A. 
I. 

1. Wien Neêrlandsch bloed J.W.WrLMS ARR. J oH . M. CoEN EN. 
2. Kermisrommel, (Marsch) ....... . ARR . P . K. IVARBU RG. 
3. La Dame blanche, Fantaisie . .. .. BornLnrnu 
4. Potpourri populaire .No. :-L • •... F. RENAU D. 

IL 
5. L'Aurore (GrandeValse deC.Faust) ARH. M. J . H. Iü:ss l!:LS. 
6. Au Bord de la Meuse Bolero . ... F. HuMB Ll!:T. 
7. Marche militaire, Ezra Read ... . Atm. P. K . WAHBURG. 
8. Wilhelmus van Nassouwe, uucle 

Toonzetting ( 1 6~6) .... . .. . . . . ADH . VALl!:lWJS, 

S 1.Jur, 

(4tjantastisrhe ~nndeluaart, 
opgelu isterd door Muziek. 

Aan de Gondel vaart zullen deelnemen : 

Een versierd Stoomj acht , een Ohin eesche j onk, een 
Venetiaansche gondel, drijvende 1VIuziektenten, een Gal

joot, een versierd Stoomschip, ongeveer 50 verlichte 
Visschersvaartnigen, enz. enz 

Het Baatland zal dien a\'ond geheel à giorno en met 
Bengaalsch vuur worden verlicht . 

De Gondel vaart zal worden samengesteld rn , de 

Karperkuil" en aan »de Veermanskade" en neemt den 

volgenden weg : 
Karperkuil, Ottobrug, Baatland, Sas, Hou 'en Hoofd, 

Buitenha\'en, Nieuwendam en wordt aan de Vischmarkt 

ontbonden. 
rA AFL OOP DER p-oNDEL VAART 1 

Muziek op den Roodensteen. 
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Dinsdag 13 September, 
's mo1·~ens S uur. 

KLOK GEL UI van de Torens. 

9-1.1. 1.Jur, 

Cloncer f in de cJV{uztekfenfen 

op den Roodensteen en de T urf ha ven. 

~u~utd'io-z:,l'-:> de--r, d.d. Sc~wtte-u} te- Jfoo't-tt, 
OP lJ1~ TURFHAVEN. 

--# PROGRAMMA. ~ 

I. 

l. Marsch, .En Garde.. . . . . . . . . . . . . . . . . Jos. Kessels. 

2. Ouverture, Un Jour dt> l'ête .... . .. .. F. J. Scltweinsóerg. 

3. Fantasie "url'opera Lucie de .La111ull:nn oor G. Donizetti. 

4. Mazurka, La fille de l' Air. . . . . . . . . . . Ed. Laro:,-e. 

IL 

5. Marsch, Aux Armes... . . .. ..... .. . . W. van Perc/c. 

6. Ouverture, Confidcnce. . . . . . . . . . . . . . . . W. ,van Perck. 

7. La belle Bruxe!loise, Valse . . . . . • . . . . . L. Langlois. 

8. Polka-caprice over volkslied ir en. • . . . . Clt. de Ca1·mont. 
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Militaire Muziekvereeniging ,,CRESCENDO". 
OP DEN ROODENSTEEN. 

PROGRAMMA. 
I. 

1. Wilhelmus van Nassouwe, Oude 
Toonzetting (1626' •..•...... ÄDR. VALERIUS. 

2. Ons Ideaal, Marsch .•.•••.•..• • • L. A. SCHOUTEN. 
3. La Fille du Régiment" . ........ Jos. KESSELS. 
4. Potpourri populaire No ,. 4" .. ... G. RENAuo. 

II. 

5. Le Bouquet, Grande Valse •.••••.• J. VAN HEMERT. 
{i, Le Khedive,(Potpourrisurl'operette) C. FAUST. 
7. The Honymoon, Mare he militaire GEORGE RosEY 
8. Lien ~foêrlandsch b~ o 1d, ,J.'W. WILMS ÀRn JoH JYL CoENEN. 

•Uur, 

~r!Dl!Dlftt -b1forlil1rht ~~ft!Dltfo. 
Weg van den Optocht : 

Koepoortsweg, .Achterstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, 
Kaasmarkt, West, Wijdesteeg, Appelhaven, Wijdebrug
steeg, Gr. Oost, Kaasmarkt, Gr. Noord, Breed, Turf
haven, Gouw, Muntstraat, Gravenstraat, Gerritsland, de 
Zon, Gr. Oost, Wijdebrugsteeg, Appelhaven, Vischmarkt, 
Nieuwendam, Veerma_n_skade, . H~l. Zeedijk, Paardensteeg, 
Kuil, Achterom, . Breed, Kleine Noord, Veemarkt (West
zijde), Veemark~ . (Oo.sttijde), Noorderstrnat, Koepoorts
plein , Achterstraat, Doelen. 

RUSTPLAATSEN : Turfhaven en Achterom. 
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Volgorde en Verklaring 
van den 

Geschiedkundigen Optocht. 

No. 1. De Heraut. 

De waardigheid van heraut is haren oorsprong ver
schuldigd aan de tournooien (steekspelen) der midden
eeuwen. Omdat uit alle landen ridders~derwaarts trokken, 
om naar den priis te dingen, waren er ambtenaren noo
dig, die kennis hadden van de wapens alsmede van de 
regelen en gebruiken, waar.tau men zich te honden had. 

De voorloopers der herauten waren reeds bij de Grieken 
en Romeinen bekenà. Deze waren als boodschappers van 
oorlog en vrede onschendbaar, verschaften vrijgeleide enz. 

'fen tijde van het ridderwezen vormden de herauten 
aan de vorstelijke hoven een afzonderlijken stand , 
behoorlijk onderwezen in alles wat op den adel betrek
king had. Zij moesten nauwkeurig bekend zijn met den 
hoogen en lagen adel , met beider wapens , rechten en 
eigendommen , en waren tevens belast met de regeling 
der openbare feesten. Zij beslisten over de geschillen 
omtrent den adeldom, vervaardigden stamboomen, ont
wierpen of wijzigden de wapens en waren zelfs rechters 
over de zeden van den adel. 

Bij de steekspelen hielden zij wapenschouwing en be
paalden of degenen , die zich aanmelden , tot den strijd 
konden. worden toegelaten. Men verdeelde hen in drie 

klassen , wapenkoningen , liermden en leerlingen. Om als 
zoodanig te worden aangenomen , werd ~ getuigenis ver
eischt van den onberispelijken levenswandel van den 
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·candidaat. Daarna werd hij gedoopt met wijn, ontving 
·een nieuwen naam en werd voorzien van een wapenrok. 

Na een diensttijd van zeven jaar kon hij heraut wor
,den , indien twee wapenkoningen en vier herauten ge
tuigden, dat hij steeds zijn plicht had vervuld. Alsdan 
doopte zijn meester , de vorst , hem op nieuw , schonk 
hem een anderen naam en een nieuwen wapenrok. Bii het 
-kiezen van een wapenkoning of het ontvangen van den 
hoogsten graad riep men zooveel wapenkoningen en 
herauten bijeen als mogelijk was, om aan de feestelijk
heid den grootsten luister bij te zetten. Verklaarden 
·deze gezamenlijk, dat de candidaat de hem toegedachte 
eer verdiende , dan werd hij door den vorst gekroond en 
ontving den naam van een der provincien des lands. 

De wapenkoningen en herauten , welke thans nog, bij 
kronin-~splechti~heden , optochten enz. werkzaam zijn, 
vertounen slechts een schijnsel van den voormaligen glans. 

(Eacyclopaedie W. P.) 

No. 2. :1318. 

Een der drie eerste huizen te Hoorn. 

In strijd met op het Rijksarchief en elders berusten
de documenten wordt het jaar 1316 algemeen als stich
tingsjaar van Hoorn aangenomen . 

Het lag dus voor de hand, een dier gebouwen in het 
programma van den optocht op te nemen. Aangezien 
voor zooverre bekend . daarvan geene afbeeldingen be
staan , is getracht met de ten dienste staande gegevens, 
zoo getrouw mogelijk, een voorstelling te geven, van een 
der vermelde woningen. 

Aan de oostzijde van den Ro >densteen bevonden zich 
destijds een sluis en overtoom, als waterkeering en af
sluiting, tusschen de Zuiderzee en de Gouwe (tegenwoor
dige straat) die, tot aan zee doorliep. 
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A.an deze sluis losten Hamburgers, Denen en anderen 
hun bier, dat zij aan de bewoners dezer streken verkoch
ten, of tegen hunne producten inruilden. 

De slimme Duitschers zagen spoedig het nut eener 
duurzame vestiging in. 

Z~j bouwden drie huizen (herbergen) en legden daar
door den grondslag van het latere Hoorn. Voor het 
door ons voorgestelde , waarvoor "de Hoorn" uithangt , 
zitten een der drie stichters (Hamburger) Ulco genaamd 
en een West-Fries Jaep Maertsz en twee West-Friezin
nen Gréta en Hilda. 

Met het oog op de straatversieringen is het huis op 
verkleinden schaal voorgesteld. 

Dewijl het gebruik van schoorsteenen op burgerhuizen 
eerst later algemeen werd, is op het strooien dak een 
soort van dakvenster tot rook afvoer aangebracht. In 
den geest des tijds is , voor het boven de deur aange
brachte stichtingsjaar, de / weggelaten. 

Zie de afbeeldingen der voormalige Heidensche Kerk 
te \V estwoud en van den bekenden steen te Schagen. 

No. 3. Eerste Stads-bestuur. 

:1391.. 

Spoedig verkreeg het zich snel uitbreidende Hoorn 
een Bestuur. lfot eerste waarvan de namen bekend zijn, 
bestond uit een Schout , drie Burgemeesters en zeven 
Schepenen. In den optocht zullen ze als volgt voorkomen: 

Barthm1t Pietersz., Schout. 
Ridder Gerrit van Heemskerk. 
Jan Meliszoon. 
Gerard Jacob ;-)tammesz. 
Heijne Jansz. 
Claes .Tansz. 



Claes Albertsz. 
Heijne Martijnsz. 
J acob Pi eter111z . 
Martijn Jansz. 
Ewout Claesz. 
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De Sclwut, ook Sclzolt of Sclielte genaamd1 was als 
· eerste rechtspersoon belast met alles wat de rechtsplegin
gen betreft. Rij hield in dienst zijnde een staf, of roede 
in de hand. Gewoonlijk de eeden afnemende, noemde 
men dit ,gestaafde eeden . Hiervan kom af ,,Eedstaven" . 

Aan Burgemeesters, Poortmeesters, Raden, Berade1·s of 
Raadsmannen geheeten, was de zorg en de bewaking der 
steden toevertrouwd. 

De Schepenen of gezworenen, afkomstig van het Kel 
tische woord ,,Scliwijn'' (rechtspreken) waren in de 
vroegste tijden als vrije mannen (arimannen) rechters bij 
openbare volksvergaderingen . 

Later onderging hun werkkring een belangrijke wij
ziging. Eerst in het laatst der vorige eeuw werden de 
Schepenbanken opgeheven. 

De meest bekende onder dit elftal is voorzeker Rid
der Gerrit van Heemskerk . Hij was heer van Oosthui
zen , nam deel aan verschillende oorlogen en woonde op 
de tegenwoordige Gerritsland, naar hem genaamd. 

No. 4. 

Na den slag op het Keern. 

Deze groep stelt voor de terugkomst der onzen en 
hunne bondgenooten, na het verslaan der Kennemers op 
den weg van Hoorn naar Wognum; daarna het "Keern" 

genaamd. 
Alvorens tot de verklaring over te gaan, ga het vol

gende vooraf. 
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Toen graaf Willem IV, in 1345 in den strijd tegen 
de Friezen was gesneuveld, zonder wettige nakomelingen 
na te laten, werd zijn' zuster Magaretha door haar 
gemaal keizer Lodewijk, met het graafschap Holland 
beleend. Hoe fier ook van aard , toch viel de last der 
regeering hn.ar te zwaar. In 1349 stond zij Holland en 
Zeeland af aan haar zoon Willem, tegen eene geldelij
ke schadeloosstelling. Deze weigerde de bepaalde som 
te voldoen en beweerde, als zoon des keizers, recht te 
hebben op beide provinciën. Op aanraden van eenige 
ontevreden edelen, door Willem uit bet bestuur verwij
derd, herriep Margaretha haren afstand. Sommige steden 
en edelen kozen haar partij , andere hleven den zoon 
getr1Juw. De volgelingen van Magaretha (de bP-houdenden) 
tooiden zich met roode mutsen en noemden ?:ich Boek

scheri. De aanhangers van Willem (de liberalen) droegen 
grijze mutsen en namen den naam van Kabeljauwen aan. 

Beide partijnamen werden gekozen , omdat de kabel
jauwen de kleine vischen , volgelingen van Marga.retha 
wilden verslinden en de Hoekschen de Kabeljauwen wil
den vangen. 

De oorlog naar beide partijen genaamd ontbrandde en 
werd bijna l1/2 eeuw met wisc:;elend geluk voortgezet. 

Toen in 1416 de toenmalige graaf Willem VI, afge
vaardigden uit verschillende, hem getrouwe stE=~den, opriep 
om na zijn overlijden zijne d')chter Jacoba als zijn op
volgster te zien aangewezen, behoorde die van Hoorn 
tot het 13tal opgekomene. 

In 1417 overleed graaf Willem en aanvaarde Jacoba 
(van Beijeren) de regeerin~. Hoorn bleef haar aanvan
kelijk getrouw; totdat in 1426 het. droevig einde eens 
zoons van burgemeester Orn ljf haar \lartij deed kiezen 
voor haar tegenstanders. (Zie Velius op dat jaar.) 
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Op weerwraak bedacht werd Willem Nagel met een 

leger afgezonden, om het afvallige Hoorn te tuchtigen. 
Op den Oudiek tusschen Blokker en Zwaagdijk 

kwam bet tot een treffen . De overmacht zegevierde. 

De W est-Friezen werden geslagen 
Nagel talmde en verzuimde van ziin zegenpraal ge

bruik te maken . Hoorn maakte zich dit talmen ten 

nutte en zond in allerij l een bode naar den Hertog, die 
t erstond uit Amsterdam, over zee, 500 beproefde krijgers, 
waaronder 300 Pic:i.rdische boog ichutters, onder den 
ridder Jan de Viller.'.l Heer de L' b le A.dam en Jan de 
Sempol ter hulpe zond. Na een stevig maftl op den 
Rooden Steen , trok dit legertje door burgers versterkt, 
de N oorderpoort uit en versloeg op den weg naar 
W og11 urn \f agel en zijn medestanders. Het vaandel van 
Alkmaar viel den overwinnaars in handen en bleef 56 
jaren in hun bezit; totdat het in 1482 door de Alk

maardcrs hero1 erd wenl. 
Volgorde: 

de Villers (gewond). .Jan clc Sempol (met het vaan
del) en ln rgemeester Lambert Cruijf. ~faerten Velaar. 
JtLn Dirksz Banjaard. Euft Allertsz. Jan van Noord· 
w\jk. (Leden der Stadsregeering). Hopman, Picardiers 
e11 gevangenen sluiten den stoet. 

Truijdeman en zijn Wijf. 

Dit, in Hoorn en omstreken overbekend tweetal behoeft 

geen toelichting. 
(D0ze groep is aangeboden door de Bakkers-vereeni

gi n~ ~Ons Belang'' te Hoorn . 

No. 6. Hoornsche uitvindin gen. 

T wee visschers to rschen Een haringnet. 
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In 1416 werd het groote haringnet t e Hoorn uitge

vonden. Deze vinding, die duizenden ten goede kwam 

en komt , verdient te worden voorgesteld. Daarop volg t 
een zeeman , een model dragende van het fluitschip , in 

1595 door den bekenden reeder en magistraat Lioorne 

uitgevonden. 
Aanvankelijk bespot, had de uitvinder door het spóe

dig namaken zijner in vele opzichten gewichtige vinding, 

voldoening voor zijn pogen. Zie over de fluit schepen , 

naar hun vorm zoo genaamd. Velius bladzijde 622 en 

Abbing-V.o.V. bladzijde 60 . 

Tot sluiting, de wiskunstenaar Reijnier Pietersz. van 
Twisk, uitvinder van het gulden kompas. (1598.) 

Dit. voor de zeevaart nuttige instrument waarmede 

men het Oosten en Vv esten b:i.j graden, mijlen en minu
ten kon meten, werd door velen beproefd en goed be

vonden. Men vermoedt dat de geringe bekendheid van 

den vernuftigen van Twisk een beletsel was voor de 

invoering van zyn instrument 

No . 7 . Bossu - -groeD. 

Nicolaas Ru~jlcliaver, een der meest bekende en braafste 

kooplieden uit zijn tijd, o a. bekend door z~jn aandeel 

in de verovering van den Briel, zijne krachtige mede

werking tot Alkmaar' s behoudenis en zijn kloekmoedig

heid in den strijd t egen Bossu, opent den stoet. 

Op hem volgen de vendrig Renoij , rnet het Prinsen

veu<lel en de gt>r.omm itteercle Claes Wij bran<lsz zeeman. 
Drmrna de geweldigde próvoost J ochem Nie; 'nk, ver

sierd met den gouden admiraalsketen hem door Bossu 

na al' overgartf geschonken In het midclen :Yl:u+niliaan 

dr 11- 11nin graaf van Bossu ex-bevelhebber der Sr, an

sche vloot. Saast deze, Cornelis Dirkszoon (gewond) bur

gemeester van ?\!I onnikendarn, vlmiraal der W est F"iesche 
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vloot, getooid met het gulden vlies van Bossu. Achter 
deze komen J,111 Floor. gecommitteerde, met het zwaard 
van Bossu en Trijntjes, Enkhuizer Zeekapitein met een· 
op de Spanjaarden veroverd zwaard. De Spaansche hop
man Oorquéra en Jhr. Joost van der Werve (Spaansch 
gezind edelman), oud Baljuw van den Brielle, in 1574 
te Hoorn overleden, volgen. Daarna Maximil1aan Heer van 
Kruijningen (Spaansch edelman) en Pieter Bak vice-ad
miraal der West-Friesche vloot, met den beker van Bossu 
Kapitein Thaemsz. Frederiksen van Medemblik, een Hop
man en soudtmieren tot sluiting. De benaming van sou
denier aan de toenmalige krijgslieden gegeven, komt af 
van soudaat, soudenaar, soldenier, soudenier of soldaat 
dat is loontrekkend krijgsman. Zij, die vroeger als zoo
danig werden aangenomen, ontvingen "Zout" als onver
brekelijk verbond. Bij de Arabieren, Russen, enz. is het , 
gebruik van brood en zout nog het teeken van vriend
schap en trouw. 

No. 8. :16:1S. 

Prins Mau:dts en gevolg. 

Tot opening een Stadsbode. Daarna Zijne Princelycke 
Excellentie Maurits van Nassau en twee Pages. Luitenant 
kolonel Jhr. v. Eijsinga en Scheltema, Kapitein. 

De kapiteins Veer en Panton . } 
De kapiteins W1llongbee en Loubles Engelschen 

Bartel Waltsdorf, Zwitschersch kapitein. 
Een hopman en muilketiers tot sluiting. 

Prins Maurits en gevolg allen te paard. 
De aanleiding tot dit bezoek van Maurits aan Hoorn, . 

was den inwomirs minder aangenaam , dan zijn daarop
volgend vertrek. 

De betreurenswaardige twisten op kerkelijk gebied. 
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bleven niet zonder uitwerking op de staatkundige han
delingen dier dagen. 

De. Prins die openlijk partij trok voor de Contra-Re
monstranten, wilde tot versterking van zijn macht, in 
de steden waar de tegenpartij meer of minder vertegen
woordigd was, deze door zijn geestverwanten vervangen. 

Hoorn behoorde tot de steden waar de regeering 
moest worden omgezet. 

De geschiedenis dier onverkwikkelijke tijden behoort in 
dit programma niet te worden vermeld. Die er weinig of 
niets van weten en dit wenschen, verwijzen wij naar Velius, 
Brandt, Suijker, Hooft, de Vrie~ enz. 

Alleen dit. De Prins kwam te Hoorn vergezeld van 
bovengemelde officieren en vijfhonderd soldaten, later 
door uit Friesland enz. ontboden krijgsvolk versterkt. 

De ontvangst was luisterlijk. Na verblijf van enkele 
dagen en het veranderen der regeering keerde Z.P.E. die 
duizend soldaten als bezetting achterliet naar Enkhuizen. 

No. 9. Coen - groep. 

De forsche, ernstige gestalte langzaam voortschrijdend 
aan het hoofd dezer groep, behoeft geen verklaring. 

Wie hij is, weet ieder. 
Jan Pieterszoon Coen, Hoorn's groote zoon is voor 

ons geen onbekende persoonlijkheid. 
Geprezen en gelaakt. Man van de daad, was het : 

"zalig de zaclitmoedigen" voor hem niet geschreven. Als 
een natuurwet, was hij ; zóó en niet anders. En al had 
hij, gemeten met de maat van onze moderne begrippen, 

.za0hter kunnen zijn, toch neemt. hij onder de groöte 
zonen van zijn tijd een der eerste plaatsen in. 

De vier achter hem loopende Javaantjes wijzen doo 
toeschouwer op het terrein van Ooens werkzaamheid. 
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Achtereenvolgens vragen, Jan Martensz. ~Ierens en 
Mr. Albert FransY. . Sonck onze aandacht. 

Het geslacht der Merensen leeft nog in de herrinne
ring van den tijdgenoot. Op het W est-Friesche Museum 
biedt het naar hen genoemde zoogenaamde kamertje 
een keur van portretten dezer familie. 

Mr. A. Fr. Sonck geboren in 1571 oYerleden 1658 
was burgemeester van Hoorn eu bekend door zijn mensch
lievende gematigde gevoelens. Cornelis Ment en Jacob 
Jozias Wibo vertegenwoordigen met de twee voorgaande, 
de Bewindhebbers der 0. I. Compagnie. 

Een ander beroemd tweetal volgt : 
Willem Oornelisz . Schouten, ontsluiter van den vei

ligen weg naar de Stille-Zuidzee , landontdekker en zee
vaarder en Pieter Florisz., vice-admiraal van Holland en 
West-Friesland. Al ligt de hem ter eer opgerichte, 
door den beeldhouwer S. van Campfort vervaardigde 
tombe 'in puin , toch blijft in woord en beeld de herinne
ring aan den dapperen bestrijder van Brit en Zweed bestaan. 

Jan Corneliszoon Meppel, Luitenant Admiraal van 
Holland en ·west-Friesland overleden 1669 en Govert. 
Albertsz. 't Hoen, Schout-bij-nacht, twee waterleeuwen 
uit den heldentijd van de Ruiter, staren ons met hun 
gezonde kijkers aan. 

Weder een beroemd tweetal , Willem Bastiaan Sche
pers, Luitenant-Admiraal van 't collegie op de Maas, 
ridder der orde van den Dannebrog overleden 1704, gaat 
vertrouwelijk naast Willem IJsbrandsz. Bontekoe, zeevaar
der en hndontdekker. 

Achter hen komen Abel Tasman, volgens Krusenstern, 
de grootste zeeman der zeventiende eeuw en Jan Dik, 
die -van jongen op de Admiraliteitswerf opklom tot. 
Schout-bij-nacht van ~olland en West-Friesland. 
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Velen, zeer velen zouden kunnen worden toegevoegd!. 
aan deze in zoo menig opzicht merkwaardi~e samenvoe
ging van helden en mannen der wetenschap. 

Vier gezanten van den koning van Achim (Atjeh). 
tot sluiting. Vooral in onzen tijd, nu de strijJ op Su
matra's N. W, en N.O. kust duizende levens en milioenen 
schats vroeg en nog niet geheel is bedwongen, nu vooral 
is het (zij het een profetie) ons goed te kunnen wijzen op . 
een viertal, dat in 1602 als onderworpen, in Hoorn de 
gastvrijheid genoot der machtige Compagnie. 

No.10. De Eendragt. 

:l.8Ui. 

Geheel in den geest van 't voorgaande wordt den 
oeschouwer een op straat zeldzaam waar te nemen 
schouwspel geboden. 

Een schip uit de zeventiende eeuw. 
't Is "de Eendragt'' groot 180 last, bemand met 65 

kloeke West-Friezen. Willem Cornelisz. Schouten en 
Isaac le Maire ondernamen iu 1615 met dit schip, een 
notendop vergeleken bij de reuzenvaartuigen der 194• 
eeuw een tocht om de wereld. 

Al is de proportie van dit schip kleiner dan de Een
dracht van 1615 en telt de bemanning ruim 30 koppen 
minder , toch heeft de jeugdige bemanning recht op een 
eere-saluut , evenals de Vereeniging "Schuttevaer , die 
ons zeer aan zich heeft verplicht. 

Schouten's "Eendragt" wijst ons terug naar den tijd 
toen naast het Ora~je , Wit , Blauw , de meer of 
minder gestreepte vlag van West-Frieslands hoofdstad 
op den adem der winden gedragen , aan den top van. 
handelsvaartuig of krijgsschip zwierf van N. tot Z. van 
O. tot W. 
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Ze zijn voorbij die dagen van glorie. 
Zullen ze keeren ? 
Is de geestkracht der stoere vaderen een onbekend 

woord voor den nazaat ? 

No. 11. Gdeerden en Kunstenaars. 

Op de levenslustige jeugd volgen de mannen der we

tenschap en de prietiters der kunst. 
De geleerdste Nederlander naast Erasmus, Hadrianus 

Junius, is in wijsgeerig gesprek verdiept met Nicolaas 

Bulius. 
Junius geboren te Hoorn 1511 geneesheer en geleer

de , was bedreven in zeven talen en een sieraad der 
wetenschap. Nicolaas Bulius geboren te Hoorn 1550 , 
Docter in de medicijnen , Schout en Advocaat-fiskaal 
van de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit zijn elkan

ders gezelschap waardig. 
Hoorn's geschiedschrijver Dr. · Theodorus Veli.us en 

Dr. Petrus Hoogerbeets volgen. Op den 10 Januari 1572 
werd Velius, den 2 Maart 1542 Dr P. Hoogerbeets 
geboren. Geleerdheid en welsprekendheid was beider deel. 

De man van Loevestein, Dr. Rombout Hoogerbeets, 
Dr. in de beide Rechten, eerste Raad in den Hoogen 
Raad van Holland en Pensionaris der stad, geboren 1561 
onderhoudt zich minzaam met een jong mensch den in 
1602 op 34 jarigen leeftijd der wetenschap te vroeg 
ontvallen Professor Cornelius Vigius. 

Twee mannen der kunst Jan Albert Rotius, de 
schilder der schuttersstukken op ons Museum en Jan 
Linsen zijn ambtgenoot zijn in druk gesprek over het 
pas voltooide doek des eersten, Linsen prijst het mees
terstuk, no. 22 op het Museum, hemelhoog. De da.arop 
volgende Jan Lis onlangs uit Italie teruggekeerd doet 



23 

z:gn gezel Jan Claes Rietschoof een verhaal van z:gu 
wedervaren. 

Rietschoof is geheel gehoor en zegt dat hij een 
gezicht op het Schuiteneiland en de stad van de zeezijde
gezien onderhanden heeft. Genoemd schilderij behoorde 
in 1842 in eigendom aan Mr. F. van Bredeho:ff de Vicq 
van Oosthuizen. 

Op de schilders volgen Cornelis Cort, geboren 1536,. 
den beroemden graveur, die door ztin stift de meesterstuk
ken van Raphael, Titiaan eu anderen vermenigvuldigde. 

Aandachtig luistert de naast hem loopende Jan Re
nema, bekend door de fraai gebeeldhouwde lijst om 
het schilderij (slag van Bossu) in de raadzaal te Room. 

De stoet wordt gesloten door een tweetal meesters in 
't drijven en bewerken van edele metalen. Het zijn Jan 
en Cornelis Dirksz., voorloopers van het gilde dat door 
de kunst der zilverbewerking een eervollen naam verwierf. 

Behalve een altaarstuk voor een der kerken alhier,. 
vervaardigden zij talrijke voorwerpen voor den koning· 
van Denemarken. 

No.12. Flora. 

Uit den tempel der wetenschap en kunst getreden, 
bezoeken wij een andere. 
~en, aan de Godin der bloemen gewijd • in de nabij 

heid van den Circus Maximus. 
't Was een uitstekend plan der V ereeniging van 

Tuiniers en Bloemisten alhier om aan den optocht deel 
te nemen. Moeilijk was het, maar ook mogelijk. Moei

lijk omdat in het kader van een geschiedkundigen optocht. 
geen figuren uit onzen tijd mochten worden opgenomen. 

Mogelijk omdat de zaak spoedig werd opgelost. 
Een voorstelling van Flora op haar troon , omstuwd 
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en vonrafgegaan door Romeinen werd voorbereid. Zoo 
werd het 

Zooal s velen weten , werd Flora door de Romeinen als 
godin der bloemen vereerd. In het jaar 516 na de 
stichting van Rome werden van 28 April tot 1 Mei 
feesten ter harer eer gevierd. Die feesten heeten 
"Florali<t.'. De tegenwoordige Floralia-tentoonstellingen 
zijn er een gevolg van. In den optocht wordt de zege
wagen waarop zij zetelt en met de door groen en bloe
men omgeven beeltenis der weldra gehuldigde koningin 
prijkt, getrokken door paarden , geleid door Romeinsche 
wagenmenners en voorafgegaan door speellieden (muzi
kanten). De waarlijk smaakvolle samenstelling en 
versiering van het geheel strekken de V ereeniging Tuin

bouw en Bloemisten tot eer. 

No. 13. Magistraten. 

De lieflijke verschijning is nauwelijks voorbij gegaan 
of een nieuwe groep vraagt de aandacht. 

Weder wordt een Burgemeester van Hoorn den 
volke voorgesteld. 't Is Mr. Nanning Ka:j_j ser, Magistraat 
en Staatsman. 

Met Hoogerbeets deelde hij het kerkerlot op Loevestein. 
Na den dood van den Stadhouder Willem II, werd 

hii hersteld in z:j_jn ambt van Pensionaris der stad en 
in 1652 verheven tot burgemeester. Later bPnoemd tot 
afgezant aan het hof van den Koning van Denemarken, 
verkreeg hij zulk een invloed op dien vorst dat Christina 
van Zweden zeide : In Denemarken regeert geen koning, 
de keizer (Kaij-ser) doet alles. 

Naast Kaijser gaat Burgemeester Jacob Simonsz.Koning. 
Mr Nicolaes Minnes en M'r. François RrPi\eho:ff ziin no. 
3 en 4 in den stoet. 

De eerste oud-burgemeester en ontvanger-generaal der 
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Admiraliteit van 't Noorderkwartier, ontvangt belang
rijke mededeelingen omtrent de jongste zendjng vanMr.Fran
çois van Bredeho:ff naar den Keurvorst van Brandenburg 
(1689). De laatste was onder meer Lid der Staten Generaal. 

De schepen Hercules de Vries en Mr. Jacob van 
Hool werft; de eerste Bewindhebber der 0 .1. Compagnie 
in 1714, de tweede burgemeester in 1721 bespreken 
hoofdschuddend den beruchten actiehandel, die in het vo
rige jaar ontworpen tot schade van duizenden uitliep. 

Mr. N anning van Foreest en Mr. Gerbrand de Vicq. 
Beide burgemeesters. Foreest wenscht de Vicq geluk 

met zijne benoeming tot burgemeester 1704. Dr. Nico
laas Boelisz . en Mr. Jelmer Hinlopen sluiten dit ver
maard gedeelte. 

No. 14. :I'''· Vaderlandsche Maatschappij. 
Het was 'n uitstekend plan in 1777 door een vijftal 

kloeke mannen opgezet en volvoerd. 
Cornelis Ris, Doopsgezind predikant . 
Mr. Joan van Bredeho:ff, vrijheer van Oosthuizen en 

bewindhebber der W.I. Compagnie. 
Adriaan Houttuin, koopman. 
Jacob Groes, schepen en 
Jan Jager, raad in de vroedschap en thésaurier der 

stad, stichtten eene vereeniging die in haar vaandel 
schreef ,,Zoo mogelijk, de bestaande armoede te vermin
deren en te voorkomen ; de oude vaderlandsche naars
tigheid te verbeteren ; de kinderen der armen in tucht 
en goede zeden opteleiden. 

Zij begon met het oprichten van een armenschool , 
waar gratis onderricht en leermiddelen werden verstrekt 
en een fabriekhuis , waarin ieder, onverschillig van 
welken leeftijd werk kon vinden. 
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Verder wilden zji , een aantal schepen ter walvisch

vangst uitzenden. Een huis aan den Binnen Luijen
dijk werd gekocht , waarin ruim honderd kinderen wer
den onderwezen in spinuen, weven, enz. 

De walvischvangst tamelijk voorspoedig in 't begin 

leverde in drie reizen een nadeelig saldo op van f 32,000. 
De schepen werden verkocht. 
Met de fabriek ging het beter. Hare goederen waren, 

als zeer deugdzaam, bijzonder gewild. 
Door schenkingen als anderzins beschikte zij in 1781 

over f 128600. 
Langen tijd was de Maat.schappij nuttig werkzaam en 

ouderen van dagen herinneren zich nog de laatste jaren 
harer werkzaamheid. 

Op een versierde wagen , de Maatschappij in haar 
bedrijf voorstellende; bevindt zich het bestuur en eenige 

werklieden. 

Naschrift. 

Was het aangenaam te wijzen op veel en velerlei uit 

Hoorn's verleden, treurig, maar niet te ontkennen is het, dat 

de eeus machtige Heerscheresse daalde van haar troon 
en werd medegesleept in de wieling , die voerde naar 
den poel der ellende ; gevolg van verdeeldheid en vreem
de overheersching. 

Op jaren van glorie, volgden velen van verval. 

Het laatste gedeelte del' vorige en 't begin dezer eeuw 
staan met zwarte kool geteekend in de geschiedboeken 
van het weleer machtig en geëerde West-Friesland. 

Toch wanhoopten de vroeden onder de beproefden niet. 

En al is het Hoorn onzer dagen een zwakke tegen

hangster van 't voorheen, toch hebben we hoop , dat 

geleerd door 't verleden en winst doende met zijn lessen, 
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de naneef prat op zyn fiere vaderen, zal trachten zooveel 

mogelijk te herkrijgen van wat verloren is . 
W erke het zien der stoere figuren, van onzen optocht 

en h un bedrijf en streven daartoe mede , dan wordt aan 
het aangemtme 'het nuttige verbonden eu zal het be

wustzijn te hebben gecban wat moest en kon , ons tot 
belooning zijn. 

S- 9 1/ 2 u ur , 

CONCERT in de Muziektenten 
op den Roorlensteen en de 'rurfhaven. 

§)1èuz,ivlt1tor-r~ de.1/ d.d. Sc'Ci'\;~tte.vi} te. Jfo01/11;, 
OP DEN ROODEN" STEEN. 

PROGRAMMA. 

r. 
1. Marsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Rosey . 

2. Ouverture, F lore fa belle. . . . . . . . . . . . L. Langlois. 
:) . Les Puritins, Fantasie snr l'opera..... V. Belz.ini. 

4. Birds of the Forest, I'olka voor twee 
Cornets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. ltf.ayr. 

ll. 

5. Marsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Riccius. 

6. Polonaise, Jours de bonheur.. . . . . . . . . Ed. Larose. 
7. Au Sud, Grande Valse.. . . . . . . . . . . . . . C. Faust . 

8. Triumfmarsch, Oran je-Nassau .•....... Jo.y, Kessels. 
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Militaire Muziekvereen:ging JJ CRESCENDO'' 
OP DE TUHFHA VEN. 

PROGRAMMA 
1. 

1. WienNeêrlandsch bloed,J .W.W1LMs AaR· JoH. M. CoENEN. 
2. Pommereuil pas-redoublé ..... . .. L. LANGLOis. 
3. La Ruche , Ouverture-fantastiq_ue . .AuG. LE TACK. 
'4. Potpourri populaire No. 4 ....... G. RENAUD. 

II. 

5. Souvenir d'Amsterdam , Valse de 
Concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jos. KESSELS. 

6. La belle argentière, Fantasie ... . G. TACK. 
7. Hipp , hipp , hipp hurrah! Kaiser-

Marsch ............ . ........ GEORG KuNOTH. 
8. Wilhelmus ·.-an Nassouwe , (Oude 

Toonzetting) 162ö . ... . . .. . ... AoR. VAL EB JUS. 

DAARNA: 

Groot schitterend Vuurwerk. 
OP HET VISSCHERSEILAND. 

(Vervaardigd door den Pyrotechnicus den heer 

A. GALT, van Rotterdam.) 

Aangeboden door de Gemeente HOORN. 

PROGRAMMA. 

No. 1. Annonce f o1'1nidable door een reeks lm alsigna

len, zwermpotten, moordslagen en zware kanon
nades. 

No. 2. Anamorplwse door zware vuurfonteinen en tin

telende sterrenregens, waartusschen gekleurde draai

ende vuurcirkel& welke zich oplossen in zware 

kanonnades . 
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No. 3. Kleurenspel in de nationale kleuren een schat 
van tintelende sterrenpracht opwerpend. 

No. 4. Niagara Wate1'val 1Jan mai;sa's vloeibaar vum· 

zich oplossend in donderende knaleffecten. 
No. 5. Impétneiise een vloed van tintelende sterren

pracht opwerpend dooraderd met veelkleurige 
paarlen omgeven door een krans van draaiende vuur
cirkels welke eindigen in donderende kanonnades. 

No. 6. Vlucht Vuwrpijlen een schat van flonkerende 
kleurenglansen uitstrooiend. 

No. 7. Pyroteclmisclie fluitende Telegmphie over het 
feestterrein. 

No. 8. Dmaiende Batte1'ij naar alle zijden vuur brakend 
er1 gloeiende kogels werpend afgewisseld door 
ontploffingen en zware kanonnades . 

No 9 Blinkende Bengaalsclie Oranje Zon die het feest-
terrein luisterrijk bestraalt. 

Ko, 10. Gr·oote Brillante Slotapothéose aan H.M. de 

Kon·ingin gewijd, prijkende met H.M 's portret 
gedekt door den koninklijken kroon van hen
gaalsche vuurlansen en tintelende kleurenpracht 
verrassencl te voorschijn tredend omsloten door 
twee piramides van vuurvederen met ~ekleurde 

draaiende vuurcirkels kwistig versierd en geflan
keerd door twee contrabatterijen het geheel 
overstrooid met bouquetten, vuurbloemen en alles 
eindigend in een zwaar bombardement. 

Tot afwisseling van het geheel zullen tusschen ieder 
nummer romeinsche kaarsen , knalsignalen , lichtzwer
vers, zwermpotten' bommen en bouquetten ontstoken 
worden terwijl vuurpijlen in de nieuwiite typen o.a. met 
Pyrotechnische muziek, kantwerk bloemguirlandes uit
werpend de lucht zullen doorklieven. 



"VOLG-ORDE 
VAN DEN 

Geschiedkundigen Optocht. 

No. 1. Heraut de Heer J. Reelc. 

No. ~. t31G. 

SHellHng van Hoo••n 

Eén de1· drie eerste lwizen . 

Stichter van Hoorn , Ulco 
West-Fries, Jaep Maertsz. 
West-Friezin , Gréta 

Hilda 

1301. 

No. 3. Ee1•ste Stadsbestuur. 

,, 
" 

Mej. 

" 

Olthuis. 

v. Duin. 

Visser . 

Z. Blom. 

Scltout: Barthout Pieterszoon de Heer K. Kool Sr. 

Burgemeester: Ridder Gerrit van 
Heemskerk 

» 

» 

Jan Meliszoon 
Gerard Jacob Stam-

meszoon 
Scliepen: Heijne Janszoon 

» Claes Janszoon 
,, Claes Albertszoon 

» Heijne Mart~jnszoon 
» Ewout Claeszoon 

Jacob Pieterszoon 
» Martijn .fanszoon 

" 
" 

" 
" . , 

" 
" 
" 
" 
" 

J. J cngbloed. 

J. Visser. 

W. L. Dekker. 

P. Wortel . 

G. Slob . 
D. Màcliielsen. 

P. v. d. Steri·. 

J. Boedijn Jr. 
Jb van Stmten. 

J. Lippits. 
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No. 4. 

1'1a den sla~ 01• het 
Kee1·u . 

. Jan de Vi llers Heer de L'isle Adam de Heer J. Flotman. 

Jan de Bastert Heer van Sem pol 
Lambert Cruijf 
Maerten Velaar 
Jau Dirkszoon Banjaard 
Euft Albertszoon 

Jan van Noordwijk 
Hopman 
Boogschutter 

id. 
id. 
id. 

Gevangene 
Boogschutter 

id. 
Gevangene 
Boogschutter 

id. 
id . 
id. 

No. 5. 
'1'1•uütle11u111 en zii11 wil(' 

No. 6. 

lloo1•nsehe uit,•intlin~en. 

Drager van· liet haringnet 
)) )) )) )) 

Reijnier Pieterszoon van Twisk 
P. Janszoon Liorne 
Drager van het fluitschip 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
I• 

C. M eeruoe?'. 

W . Beukema 

J. Sto1·m. 

C. de Rooij. 

B. Scliermer. 

R. A. Ran. 

D. van 't HoJJ'. 
A. E. Ruite1·. 

P. VLaar. 

J. Brinkman. 

H . Hackman. 

R. de Vi·ies. 

J. P ende1·s. 

P. H etzen. 

J. W. Woestenbm·g Jz. 
T>. Claassen. 

H. Weering. 

D. Lûckens. 

P Fievis . 

* * * 

J. W 01·111 sbed1.e1·. 

R. vV01·msbeclie1·. 

G. van W een en. 

B. van de1· StM·r. 

c. W ormsbeclier . 
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No. 7. :1.5';3 

Bossu-G1•oe1•. 
Nicolaas Ruijkhaver 

Renoij 

de Heer D. K1·oon H z , 

Claes Wijbrandszoon 
Jochem Nievink 
Maximiliaan de Hennin , Graaf 

van Bossu 
Cornelis Dirkszoon 
Jan Floor 
Jacob Trijntjes 
Corquéra 
Jbr Joost van der W erve 
Maximiliaan Heer van Kruiningen 

Pieter Bak 
Thaemszoon Frederiksen 
Hopman 
Soudenier 

id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

No. 8. :UHS. 

Prins lllau1•its en ~evol~. 

Stadsbode 
Prins Maurits 
Page 

id. 
Jhr. van Eijsinga 

" ,, 

" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
. , 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 

" 
" 
" ,, 
" 

G. J. i;an Lee1·sum. 

H. Kool .h. 
A. Binde1·vvet v. Nalwis. 

P. van Dam . 

P. Keuzekamp. 

J. Wijdoogen . 

G. ten Hope. 

Jb Bos. 

G. van Hees. 

J. van Straaten. 

T. Trompet . 

Joh. We{iling. 

J . Bo.'Cmeer. 

A. Hille. 

A.v. d . Zû. 
J. van Deursen. 

W. van Deursen. 

P . van Bm·kum. 

:J. Vloot/mi.~. 

R. B loem. 

J. Stumpel. 

7. Ve1we1·loo. 

H. Kei·nlcamp. 

C. Tirikelenberg. 

B. Kaa,q. 

G. Rozendaal. 



Veer 
Scheltema 
Pan tong 
W illongbee 
Bartel Wal tsdorf 
Lou bles 
Hopman 
Musketier 

No . 9 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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da11 Pz. (;oen - G 3•oep . 

J an Pz . Coen, 
J a vaantje, 

id. 
id. 
id. 

Jan Martensz. Merens, 
Mr Albert Fransz. Sonck, 
Cornelis Ment, 
Jacob Jozias Wibo, 
Willem Cornelisz. Schouten, 
Pieter Floriszoon, 
J an Corneliszoon Meppel, 
Willem Bastiaan Schepers, 
Govert Albertszoon 't Hoen, 
Willem IJsbrandszoon Bontekoe, 

de Heer H. Brink. 

" 
" 
" 
" 
" 

." 

" 
" .,, 
." 
." 

" 
" 
" 
" ,., 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

L. Visser. 

C. B est fSr . 

A . Colenbrander . 

C. Over. 

E. M . K roon. 

H. Y. v. d. Veen. 

E . .Stumpel. 

W. Flotman. 

M. S cliuurman. 

A. Kramer. 

v. Wijk. 
L . de Vries. 

E. Botsen 

L. Baas. 

P. Bes!1ns1:"s. 

.!. 1 "isser. 

S. .S10aau. 

W. P. ileklcer. 

N. Bosse1·t. 

J. A. Potgieser. 

B. de Vries. 

A Vet. 
J Schalker. 

H. van Hulst. 

P. Wonder. 

W. T. J. G. Osse. 

J. C. vau Hoolwer.ff. 

C. Reek. 

C. v. d. Rerg. 



Abel Tasman, 
Jan Dik. 
Gezant van Achin, 

iel. 
id. 
id. 
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de Heer H. J. Sindram. 

" 
" ,. 

" 

J. Ruiagamrt. 
A. Zeegelam" 
L. J. W. Rijsdam. 
H. van Dartel. 
A. Boedijn Sr, 

No. 10. De Eendra~t. 
Schip uit de 17de eeuw, bemand met 25 matrozen. 

J. Best, W. Roos, S. Polak J. v. d. Veen, A. v. d. Veen, :/. 
v. Petten, J. Yonkman, S. Houdijk, C. v. Doornik, D. Schuit, C. 
Bakker, K. Vollewens, H Hiemstra, A. van Hees, W. Bos, K. 
Versteeg, I,, Bast, G. Ei:Jlcen, H. Lirul,dJoom, A. Rille, K. Zijp, 
P. Reijnders, H. Wesseling, C. Hille, Y. Wolbers; A. Roos, H. 
Roos, Jan Yonkman. 

No. ll. 

Gelee1•den en Kunste-
naa1•s. 

Dr Hadrianus Junius, 
> Nicolaas Bulius, 
> 'fheodorus V (llius, 
» Petrus Hoogerbeets, 
> Rombout Hoogerbeets, 
> Cornelis Vigius, 

Jan Albert Rotius, 
Jan Linsen, 
Jan Lis, 
Jan Claes Rietschoof, 
H. Hengstenburg, 
Cornelis Cort, 
Jan Renema, 
Jan Dirkszoon, 
Cornelis Dirkszoon, 

de Heer C. van Riet. 
" K. Sandbergen. 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

H. J. Kramer. 
M. Kolkman. 
D. Pool. 
c. Winkelaar. 
D. Klopper. 
J. Kuijper. 
J. Groot. 
J. C. Post. 
:J. Hari.ng· 
C. Kroon. 
M. Storm. 
J. van Straatln. 
H. Preijer. 



No. 12. Flora. 
Godin, 
Luitspeler, 

id. 
id. 
id. 

No. 13. llla;;istraten. 

Mr Nanning Kaijser, 
Jacob Simonsz. Koning, 
Mr Nicolaas Minnes, 
> François v. Bredehoff, 
Hercules de Vries. 
Mr Jacob van Hoolwerff, 
, Nanning van Foreest, 
> Gerbrand de Vicq, 

'.Or Nicolaas Boelisz. 
Mr Jelmer Hinlopen, 

No. 14. 

35 

"I' ade1·land~mhe lllaat-
sehap1•ti. 

Mr J oan van Bredehoff, 
Cornelis Ris, 
Adriaan Houttuin, 
Jacob Groes, 
Jan Jager, 
assistent, 

id. 

* * * de Heer H. v. d. Woude. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
,, 

" 

,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

H. Hommes, 

J. Vlaar. 
A. Gorter. 

* * * G. Boldinglt. 

J. van Hees. 
E. Hobbelman. 

T. Haremaker. 

* * * G. Boon. 

* * * * * * F. Nieuwpoort. 

R. Over. 
R. Korver. 
't. M. Kroon, 
Y. M. Kramer. 
J. H. Krijgsman. 
B. Lindeboom, 
B. Brand. 



MACHINALE TABAKSKERVERIJ 
"'t Wapen van Drechterland" 

Firma T. A. Pool 

... 

Specialiteit in SIGAREN. 

"De stad Berlijn". 
GROOTSTE SORTEERING 

BHr~n-, JangeAm~n- en IiderkleaUing,. 
Mantels, Hoeden en Petten. 

G. J. SMITS, 
Niieuwste;eg 33, HOORN .. 



van a f f 17,50. 

Het gocdkOODStB lstB ran[ NAAIMACHINE-MAGAZIJN. 
In het bijzonder wordt uwe aandacht gevestigd op de 

"VEST A" NA A 1 MACH 1 N E 

met verbeterd schuitje voor f 35,00, met prachtig gebogen kast. 
10 jaren ga.r.antie. Betaling zeer gemakkelijk, per week of 
maand. 

HEPERA'l'JE SPOEDIG EN GOEDKOOP 

J. D. WENNEGERS - Nieuwstraat 22 - Hoorn. 

~ ~tX RIJ W1g ~ 
~~~ verkrijgbaar bij ~~~ 

..A._ P..A.SSER, 

Bondsrijvvielhersteller, 

KLEINE NOORD 59, 
-,... ... ,,..~,,....._ H 00 RN. -.....,,,..,..,.-_ 

îfn~"·~~~~~~~~~ 



~©)!lJFm~mmm 

M. VOLLENGA, 
HOORN. 

Voor \ 

cff~aren) 
is het beste adres bij 

·G. HOFF Azn. 
Sigarenfabrikant, Turfhaven 62 , HOORN. 

onovertrefbaar in étui à 20 cts en pakjes à 25 cents. 

ZIE D]J" ÉTALAGE. 



DE CONCURRENT, 
Gouw No 19 Hoorn, 

is steeds het goedkoopst adres voor 

-+a SPORTKARREN ~ 
Kinderwagens, Glas , Kristal , 

PORCELEIN, AARDEWERK, 

Chineesch Lak- en Blikwerk. 

Sl'ie~d~ , Sc#U'.8e~tt , 
echt NIKKEL , 

waarvoor wordt i·ng-estaan, dat 't niet af blaart, 

füieèt :>tew:> aUe CO»owu-.mtie .f..et ,r.oo,p, 

llled. E. OEMMENOAAL, 

ERNST E. TINKELENBERG . 
Varkensslagerij 

HANDEL in 

lm~m~ Vll~~~~lliw~mç&m ~ 
Kerksteeg 22, HOORN. 

CONCURREERENDE PRIJZEN. 

Wlugge en nette a8everln8~ 





BILJARD-CAFÉ 

A. D ALMEIJER , 
aan de Kaasmarkt 

H OORN. 

Bij gen oegzame deelneming en gunstig weder zal 

ter bezichtiging van het 

Vuurwerk en de Gondelvaart 
een 

cStoomt'oot 
beschikbaar gesteld worden. 

PLAATSEN te bespreken aan bovenstaand adres. 



Koepoortsweg. 

BLOEMISTERIJ 

,, Weten èn Werken''. 
~~ 

PORTORICO, 
grof en krulsnede van 25 cent per pond. 

SIG-.AREN, 
zoolang de voorraad strekt van f 1,60 tegen 

f 1,25 per kistje. 

S. MAASSEN. 



CAFFi RESTAURANT "DE WITTE ENGEL". 
-

.AF .ARTEl\LCEN9TEN9 ~ 
-~-./ 

~ ~ DISPONIBEL voor 

r:/iiol!afton, @éjeuner, @tner, ~ouper, etc. etc. 

H. KI~OON Pz., 
Ouisenier. 

~m~i%iW~~ilm-%;:iE~iffi~V~~~1*m™~~~~~ 



u~1i ·cr oç'u aqnuurn aino aNBVdW:VH8-SBRrnDH1l 
~ = = ~ i Utermöhle11 & Ca., i 
"' WIJNHANDEL - HOORN. ~ ~ ~ 
1 ~ 
~ ~ 
~ = ~ Kantoor en Kelners: NIEUWE VEEMARKT. .! 
-.. Filiaal: GEDEMPTE TURFHAVEN 16. = ~ ~ 
~ t 
~ ~ = 
~ ~ 

Ï VRAAGT ~ 
~ ~ 

~ onze zutvere J3ordeaux-, : 
; cJ?,ijn-, cJVtoeze!-, JJorf-, = 
~ . 
~ -
; MADERA- ~n ~BAMPAGNB-WIJNBN. ; 
~ = Binnen- en Buiten!. ~ 

"= ~ GEDISTILLEERD enz. = 
~ 1 
= ~ 
. KRONIN'GS-CHAMPAGNE Carte BlauchB fl,50 p. 1/!Z fi 





~ee~ ~.vp!! 

VELDKAMP - Banketbakkerij 
Gr. NOORD 96. 

Met de KRONI~GSFEESTEN geheel ingericht voor 't 

tj gebruik van VERVERSCHINGEN. 
t.:z::l Bij het GEBAK de koffie g r at i s. Verder ver-

krijgbaar: CHOCOLADE, PORT, MADERA, MEIWIJN, > CHAMPAGNE enz. per glas 25 cent. CHOCOLADE > 15 cent per kop. 

z 
tj 

> 
0 
~ 
~ 

~ 
> 
> 
~ 
tj 

GerBgead vorsnhe SAUCIJSENBROODJES à 10 cent 
Aanbevelend 

H. VELD KAMP, Confiseur. 

Vames! 

Oranje Batons. . . . . 16 : 
Vlagge Banket. . . • 12 : >-g 
Oranje Wimpels. • • 14 ; >-J 

0 

Paleis Banket. . • • • 14 ; ~ 
Kroontjes ..•.•.••• 10 : 

: Gekroonde W. . . . . In 
Oranjeschuim . . . . . . 20 

: Feestbonbons. . . . . . 16 
; Oranje Nassaubrood 1i 
: Koningsbrood i:i. 

Geregeld versohe SAUOIJSENBROODJES à 10 cent. 

Aanbevelend 

H. V E L D K A M P, Confüeur. 



J. Tb. van der KOELEN, 
E::OORN", 

~~\tfc€niu 39 - l\1. 

Is het van ouds bekende adres voor eerst e kwaliteit 

BIEREN, 
ineraalwater, Limonades en.z. 



~~~l[g ~ IID)!m V~ll:Ill~Q 

~~ 

Goedkoopst Adres 

voor de 

FEESTVERSIERINGEN. 
Adres: Kerksteeg 17. 

aanbevelend , 

Konig & de Vries. 

G_ J_ KON"IG" 
Nieuwsteeg 27. 

UITGEBREIDE KEUZE 

1N 

lfil&lmmlra @m 12@fi~Il!@lr1î~m; ~ 

Heeren- en Damestasscheu, 



-- . . -~~--=-= - - ... -- . - ~~~~ 

PARK-. HÖ'T'Eh. , 
~/\NV\f1Nl.fv\,~ 

O~fé~a~~t~1'~~Jitoo 

L1kalan voor Bruiloften) Partij enJ V argadaringanJ enz. 
Aa.n bevelend 

Q-_ J_ \N"'ON'"DER. 11 

~ ======~ · 4 
Tele1thoonnu1nn1er U>. 



HOORNSCHE MELKINRICHTING, 
8roofe rJYoord, bij de Xaas1narkf. 

L ~<+' 'JA 
' ' ~~ , MELK 5 cent per glas. f 

~\,si~!\{; CHOCOLADE 10 cent per kop. 
•llih,lliil11il111

111111' 
" ~· 1 •' 

-··::1111, 11111:::" 
il I/ 

1.1 

~~ 
IIDJiffil R@@ll ~([}) ~®rnt ~~xr jp)@rti~~ 

.... De Salon is van "s morgens S uur 1".ot "s avonds 10 
uur open. 



~ I-IA_I..JT. ~ 
(\ (\ (\ (\ ( \ 

. 
z ~û?w J~aen / Pil 
ll'4 

() Alvorens U naar het FEEST gaat, loopt E:= 
~ dan even bij Z 
> ~ 

~ B. ter Horst van Delden, ~ 
0 ..BH, J:D~~D :1" 0• 50 < 
8 ~ 
Zaan, om UEd. W<Ü op te knappen, ... 
O want tla<u bestaat gelegenheid om U Z 

... ZELF 'l'F, SCHEREN, ·rg WASSCHEN enz., of t.e Pil 
td LATEN ADONISEELtEN, en neemt dan voor ~ 
Ó Uw Dames wat :::::;> 
~ z 
~ EAU DE COLOGNE ODEUR ~ 
8 of ce.1 i- te,fi-he.z, ::>h~{i Zeep ·mede, < 
ro < () 

§ en als UEd. wat te veel ingespannen zijt, ~ 
..... laat U dftn op zijn Arnerikaansch het "' 
~ HOOFD WASSCHEN, dan zij t gij weer Z 
~ zoo frisch, dat gij dadelijk weer tot het ~ 
• Feest kunt gaan. Pil 

i lllP Er is altijd iemand thuis, om UEd. à la MINUTE 5 
te bedienen. --.ra rn 

UEd. Dw. Dienaar, 

B. TER HORS'l1 VAN DELDEN, 
Kapper, Breed No. 50, Hoorn. 



--------------------Café de Koopha.nde l . 

J. C. WOESTEl\TBURG, 
Nieuwstraat, Hoorn. 

GEDURENDE DE FE ESTDAGEN 12 .en rn 
8EP'fäMBE11 bestaat gelegenheid bij hem tot ht·t 

gebruiken van Ververschtngen 
en zal gezorgd worden voor een uits tekend 

Of{I~Es~r . 

.l'~~l'~l'l'I'~~~~~ 

J~ (t WOE~TEN~UJRG, 
Nieuwstraat, HOOR~. 

J{und- rn ~inkwrrker, 

aanleggen van /Jas~ en W aterleidingen 
en 5lecfrische S chellen 

VOLGENS D E B~srrE CONSTRUCTIE. 

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



P. EDEL Jzg 

TUak an Sigaren, 
8roofe cJl/Óord cJl/Ó. l[c5, 

-~ H 0 0 R N . ~

%~. : ~ ~~ 

Café Hotel "de Toekomst" 
Koepoortsweg , 

is gedurende het Kroningsfeest 
INGERICHT VOOR 

vanaf Zondag 11 September 

annex 



FIRMA A. VER WIJS. 
Ontvangen een groote sorteering 

Chocolade met buste Koningin 
Dagelijks versch te verkrijgen 

Oranje Wimpels en Wilhelmina Seóakjes 

Verder de alom bekende 

ZOUTE en ZOETE KRAKELINGEN , 

los en verpakt in luxe blikjes. 

Naaimachines en Rijwielen. 
Goedkoopste prijzen. J~L ~ 

~~ <V ~ 
Steeds Ie klasse ~~ ~ 

MACHINES. ,~ ~· 
Engelsche en .~~ aa.\Çi ~ 

Amerikaansche ~ ~ 

Agenlschapien. "tif;i, / "-"'~ ',' 
q_ ~<() ~ RBDaratie inrichtin[ 

,&,, "Ç g 

~~"'!' ~ :met 

~ ~aa Garantie, 
~ 6l!l a~ 

~ r§;"\5 ~emaftfteu~fute filetaun'f-



GRAND JARDIN. 

Café cJ?,esfauranf 
DINER á toutes henres á tous prix . 

VOITURE DISPONIBEL. 
SitHé vi:> à v i:> de- 1'.a :>tatioH. -- áBa1in4"of 

<fe,<fe-11-ii,,C,e,t-. ef po:>it t1ie- :>tat ion . 

A . W . VAN BERKEL, 
PROPRIÉ'r AIRK 

C. BOUWMAN & Co. 
NIEUWSTRAAT 8. NIEUWSTRAAT 8. 

~a~azijn uan ~aponstof;~en. 
steeds voorhanden , groote voorraad. 

NIEUWSTE DESSINS. 
Ruime keuze Corsetten waaronder Reform en Fiets

corsetten , nette goederen in uitgebreide keuze. 
De b este en meest soliede 

HANDSCHOENEN. 
Voor de feesten ontvingen wij ruime keuze in W it , 

Paille , gris Perle Glacés , 
mogen in den ioinkel gepast worden , verder vele der 

nieuwste c7fouveaufé' s. 



Gebroeders E IJ K E N, 
GR_Q()TE N(JORD 52c 

---~ 

GROOT EN KLEIN v u u R w E R K' 
~ t nrr~~~~t.ftt ~~"t~~;~. r~JtitÎJ~.~ ~ «~·· ~ ~) ..._.v ~·' D v 

~ BENGAALSCH VUUR, 
Rood, "\\lit, Blau'v en Oranje. ~~ 



PARK.TE HOORN. 
MAANDAG 12 SEPTEMBER 1898 

' na a:tloop van de Gondel vaart 

, GROOT -BAL. 
onder leiding van den heer c\IARTIN, van H-1.rn~J .)f, 

~uzie/c van hef orchesf van den heer cJ(ricns. 

Entrée f 0,% per persoon. 

OINSD_AG 13 SEPTEMBER 1898 , 

na afloop van h et vuurwerk, 

ÇJroot '~ncetl . 
~~~1lt! llt"~~ 

KURKAPEL VAN H ET BRONGEBOUW, 
te HAARLEM, 

(van het orchest van heer KRIE NS ) 

BAL MU Z T E .K door de geheele (Kapel , 

Baletmeestr« cl", he1:r M ARTIN van Haarl em 

Ent.r<.! "::: f 0,50 per persoon. 
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