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'OUD-HOORN' 
Kwartaalblad van de Vereniging "Oud-Hoorn". 
Gratis voor leden. Losse nummers via de 
Hoornse boekhandelaren en bij het versprei
dingsadres verkrijgbaar ad f 2,--. 

Bestuur: J.M. Baltus, voorzitter 
L.P.M. Hoogeveen, secretaris 
mw. M. Roest-Prestupa, penning
meesteresse 

leden: mw. J. Schouwink-van der Windt 
A. de Graaf (archivaris) 
V.J. Hangelbroek 
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A. Boezaard 
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L.P .M. Hoogeveen 
C. Kuppers 
J .M. Onstenk 
H . W. Sa alti n k 
W. Vingerhoed 

Redactie-adres: J.L.N . Dijkstra 
Rotiusstraat 46 
1624 GC HOORN tel. 17117 

Opgave nieuwe l eden en tevens 
verspreidingsadres : C. Kuppers 

Botter 39 
1625 DC HOORN 
tel . 33923 

Secretariaat: Postbus 346 
1620 AH HOORN 

Drukker van dit blad: "Edecea" te Hoorn . 

Contributie: f 20, - - per jaar, inclusief 
toezending van het kwartaalblad . 
Giro: 21 44 888 t.n.v . mw. M. Roest-Prestupa 

Hoeker 2 
1625 CA HOORN 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stad
huis van Hoorn , Nieuwe Steen 1, tel. 31234 . 
Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten 

Postbus 603 
1620 AR HOORN 

De studiezaal is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 - 17 .00 uur en 
iedere tweede en vierde woensdag van de 
maand van 19.00 - 22 .00 uur (behalve juli 
en augustus) . 
Tussen 12 .30 en 13 .30 uur en ná 16 .45 uur 
kunnen geen stukken worden aangevraagd . 

Tarieven (gewijzigd per 1-1-1982): 
door het archief verricht onderzoek f 9,-
per half uur; fotokopieën van rijksarchi 
valia f 0,40 en overige f 0,65. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het 
lenen van boeken uit de bibliotheek (niet 
alles wordt uitgel eend) is "gratis" . 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel . 15597) . 
Geopend: 1 april - 1 oktober, werkdagen van 
10 .00 - 17.00 uur , zon- en feestdagen van 
12 .00 - 17.00 uur; 
van 1 oktober - 1 april, werkdagen van 
10 .00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur. 
Alleen op zondagen in oktober en maart 
van 14 .00 - 17.00 uur. 

De Nieuwe Welstandscommissie Binnenstad 
Zoals het bes tuur van de Veni ging "Oud
Hoorn" al vreesde: sinds in de nieuwe Wel
standscommissie Binnenstad een bestuurslid 
zitting heeft genomen, gaat in Hoorn het 
praatje rond dat de vereniging haar mede
werking verleent aan slooppl annen . 
Daarom is het nuttig om duidelijk te stellen 
dat deze commissie niet tot taak heeft zich 
te buigen over mogelijke sloopplannen voor 
panden in de binnenstad. 
In de Welstandscommissie worden alleen 
nieuwbouwplannen besproken. Dat in bepaalde 

gevallen aan nieuwbouw, aan verandering, 
sloop vooraf gaat, is een logische zaak. 
Als er geruchten over sloop doordringen 
naar "Oud-Hoorn" , dan zullen bestuur en 
leden ageren, overeenkomstig de doelste l
lingen van de vereniging. 
In de Welstandscommissie echter wordt de 
mening en het advies gevraagd over nieuw 
te bouwen onderdelen in het Hoornse- 
bi nnenstadsbee l d. 

J.M. Ba1tus 



Het verleden van Bierkade 1 O 
1----- -------H. W. Saaltink _____ ___ ----1 

Het ligt in de bedoeling van de redaktie in elk van de vier nummers die van dit blad in 
het jubileumjaar zullen verschijnen, speciale aandacht te schenken aan de geschiedeni s 
van de panden die het eigendom zijn van de vereniging. 
Aangezien in 1979 en 1980 De Graaf al uitgebreid in "Oud-Hoorn" over de aankoop van de 
huizen en hun geschiedenis daarna heeft verteld zullen we in deze serie het allerjongste 
verleden laten rusten. Het leek interessant dit keer na te gaan, of er iets te vinden zou 
zijn over eigenaars en bewoners uit de tijd voor de overname door de vereniging. Als 
eerste komt dan de voorgeschiedenis van het pand Bierkade 10 hier aan de beurt. 

Schraal resultaat 

De bij dit onderzoekje gebruikte methode 
heb ik in het eerste en derde nummer van 
de vorige jaargang behandeld , zodat ik 
daarover hier weinig zal vertellen. 
Getracht is eerst met hulp van de kadastrale 
gegevens de reeks eigenaars van nu tot 
ca. 1830 terug te vinden; daarna is een 
poging gewaagd aan de hand van adresboekjes 
en het bevolkingsregister van Hoorn de 

Bierkade 10 in 1982 

vroegere bewoners op te sporen . Mijn dank 
gaat hierbij uit naar de heer Boezaard, 
die mij de gegevens voor de periode van de 
laatste honderd jaar verschafte. Doordat 
aan het onderzoekje niet zoveel tijd kon 
worden besteed, als eigenlijk gewenst was, 
is het resultaat nogal schraal. Het lukte 
nog wel een volledige lijst eigenaars van 
het pand te rekonstrueren vanaf 1830 tot 
heden;met de bewoners van Bierkade 10 
was dat niet het geval. 



Eigenaars 

De kadastrale kaart van 1830 gaf aan dat 
het pand, dat "Oud-Hoorn" in 1920 zou ver
werven in het eerstgenoemde jaar kadastraal 
nummer A 1021 had. Volgens de Oorspronke
lijke Aanwijzende Tafel was het een huis 
met erf, dat met de belendende steeg 
(kad. nr. A 1023) eigendom was van het 
Bos van de kaaskopersknechts te Hoorn. 
Over dit Bos hierna meer. 
De Perceelsgewijze Legger liet zien dat dit 
stukje onroerend goed tussen 1830 en 1920 
nogal eens van eigenaar was verwisseld. 
De Kaaskopersknechts verkochten in 1835 het 
huis met de steeg aan Samuel Verwijs, 
bakker in Hoorn. Vier jaar later wordt het 
huis gescheiden van de steeg en doorver
kocht aan Christiaan Naber, veehouder te 
Hoorn. Een jaar later, in 1840 dus, draagt 
Christiaan Naber het pand over aan zijn 
zoon Christoffel. Of het hier om een ver
koop ging of een overdracht bij testamen
taire beschikking kon gezien de voor het 
onderzoek beschikbare tijd niet worden 
nagegaan. 
In 1851 wordt het huis verkocht aan Ari s 
Emené, visscherman te Hoorn. die het een 
jaar later al weer overdoet aan Mozes Hartog 
Deen, koopman te Hoorn. Deze, naar zijn voor
namen te oordelen Joodse handelaar beschikte 
over een uitgebreid bezit aan onroerend 
goed in de gemeente. 
In 1886 wordt het huisje overgeschreven op 
naam van Hendrik Jacob Schottee de Vries, 
kaashandelaar, die het in 1920 verkoopt aan 
de huidige eigenaar, de Vereniging 11 0ud
Hoorn11. De steeg, die in 1839 was gescheiden 
van het erf, wordt er in 1903 weer bij
gevoegd. 

Kaaskopersknechtsbos 
. . 

Het Bos van de Kaaskopersknechts, dat we 
hiervoor als eerste eigenaar tegenkwamen, 
kunnen we zien als een soort sociaal fonds 
voor deze beroepsgroep. Er bestonden in de 
19e eeuw verschillende van dit soort instel
l ingen. Het laatste bij mijn weten, dat 
van de Timmerlieden, heeft tot 1942 bestaan. 
Het zijn fondsen gesticht uit de bezittingen 
van de in 1795 opgeheven gilden. 
iJerkliedenorganisaties waren in de eerste 
helft van de 19e eeuw verboden. Men beschouw
de ze als een inbreuk op het vrije spel van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
tien tolereerde ze alleen, als ze zich verre 
hielden van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
om een moderne term te gebruiken en zich 
beperkten tot bepaalde vormen van sociale 
zorg onder hun leden. Dat waren dan het 
verzorgen van een 11 fatsoen lijke 11 begrafenis 
en soms het verstrekken van een kleine 
ondersteuning aan weduwen en wezen. 

\Jie weet welke bijzondere waarde in de 
vorige eeuw aan een passende begrafenis 
werd gehecht, zal de sociale rol van deze 
werklieden- of begrafenisbossen naar waarde 
kunnen schatten. De leden droegen wekelijks 
hun penningske bij en met het zodoende 
gevormde kapitaal - naar onze normen waar
schijnlijk zeer bescheiden - waarvan het 
huisje aan de Bierkade deel uitmaakte werden 
de begrafenissen van de Hoornse kaaskopers
knechts betaald. 

Bewoners 

Over de bewoners van het huis is we1n1g te 
vinden. Als we de oudste bron raadplegen, 
die ons een volledig overzicht verschaft 
van de adressen van de Hoornse inwoners, 
namelijk het volkstellingsregister van 1830 
stuiten we al dadelijk op een bijna niet 
op te lossen probleem. Huizen werden niet 
geteld per straat maar per wijk en als we 
daarbij bedenken, dat er verschillende 
nummers in de wijk niet genoemd worden, 
omdat de betreffende huizen niet bewoond 
werden of als werkplaats of pakhuis in 
gebruik waren, wordt het dui·delijk, dat 
veel adressen van toen niet meer in verband 
kunnen worden gebracht met huizen van nu. 
Zo lag de Bierkaai of Biersluis, zoals de 
naam toen was, in wijk 17 en nummerden de 
huizen aan deze straat daarin van ergens 
tussen de 92 en de 103 tot aan 120. 

Zorgvuldige vergelijking van het volkstel
lingsregister met de kadastrale legger 
doet vermoeden, dat het huisje van 11 0ud
Hoorn11 het adres Bierkaai wijk 3 nr. 110 
of 111 had. Vergelijking van beide voren
genoemde bronnen geeft wel eens uitkomst, 
omdat sommige mensen in hun eigen huis 
woonden. Er kan dan een verbinding gelegd 
worden tussen het nummer op de kadastrale 
kaart en het in het volkstellingsregister 
voorkomende huisnummer. Hel k van de bei de 
hierboven genoemde nummers het ook geweest 
mag zijn, veel hebben we er niet aan, want 
beide nummers werden niet bewoond. 
Mogelijk was het pakhuis of gebruikten de 
kaaskopersknechts het als een soort 
verenigingslokaal. Tot aan het eind van 
de 19e eeuw blijft het adres van het huis 
moeilijk te bepalen. In 1870 valt de 
Bierkade nog steeds onder wijk 3, maar de 
huisnummers liggen er dan rond de 360. 
Er heeft dus in tussentijd minstens één 
omnummering plaatsgevonden. 
Rond 1890 wordt de wijknummering vervangen 
door een straatnummering. Het pand krijgt 
dan als adres Bierkade 12. Met hulp van 
een oud adresboekje lukte het erachter te 
komen, dat er in 1912 Jacob Mozes Polak 
woonde, koopman en geboren op het Achterom 
in 1873. Hij had er zich in 1909 bij zijn 



huwelijk gevesti gd en is er blijven wonen, 
tot de Vereniging "Oud-Hoorn" het huis in 
1920 kocht. De verdere bewoners zijn uit 
het artikel van De Graaf bekend. 

De gevonden gegevens laten dus niet meer 
toe dan het afleiden van een paar voor
zichtige veronderstellingen . Het huisje 

kan in de eerste helft van de 19e eeuw in 
gebruik zijn geweest als verenigingsgebouw 
van de kaaskopersknechts. Het was daarna 
meer dan een eeuw lang beleggingsobject 
en zal in die tijd bewoond geweest zijn 
door mensen die we tot de smalle geente 
mogen rekenen. 

De Hoornse Visserij 
In z1Jn jongste jaargang heeft "Tagrijn" 
het voortreffelijke kwartaalblad van de 
Vereniging Botterbehoud, twee volledige, 
rijk geïllustreerde nummers gewijd aan de 
visserij van Hoorn en omstreken . 
Het betreft hier de voorpublicatie van een 
flink stuk van de eerste deelrapportage 
uit het - door het Prins Bernhardfonds 
gesubsideerde - onderzoek naar visserij 
technieken op de Zuiderzee ten tijde van 
de zeilvaart , waarmee Peter Dorleijn vanaf 
januari 1980 bezig is en dat mogelijk dit 
jaar afgerond in de vorm van een omvang
rijk boekwerk zal verschijnen. 

Dorleijn, tijdel i jk in dienst bij de Stich
ting voor het Bevolki ngsonderzoek in de 
drooggelegde Zuiderzeepolders, is in di t 
omvangrijke fragment niet alleen als au
teur in actie, maar heeft op de van hem 
bekende artistieke manier ook vele infor
matieve illustraties getekend bij zijn 
verhaal over de haringfuiken-, de zegen-, 
de kamer- en de reepnetvisserij, zoals die 
eertijds vanuit Hoorn, Scharwoude, Schel 
linkhout, Warder , Schardam, Berkhout en 

Wijdenes werd bedreven. 
Uitgebreid laat hij daarover z1Jn belang
rijkste informanten aan het woord: wijlen 
Jan Last, Klaas Bart (Schellinkhout) , 
Jaap Edam (Scharwoude) en Klaas Blokker , 
telg uit een andere Hoornse vissersfami l ie . 

Tot de boeiende inhoud behoort naast een 
aantal foto's voorts informatie uit het 
rapport dat in 1905door de zogenaamde 
commissie Neeb werd uitgebracht en toen in 
Hoorn 18 botters, 5 kub-boten, 7 Friesche 
aken en 1 bons telde, al zijn er uit de 
zelfde tijd opgaven die reiken tot 22 
botters en bovendi en 2 tot 5 tjalken voor 
de ansjovisserij . Ook de toenmalige aanver
wante bedrijven, de havens en de vissers
vereniging "Eensgezindheid" met haar 
on de ra fde 1 i ng "Het Taanhuis" (op het Vis
sersei land) worden beschreven. 

De Tagrijn-nummers met deze voor minnaars 
van Hoornse historie zeer interessante 
lectuur zijn te koop bij het antiquariaat 
"De Kajuit", Grote Oost 49, hoek School
steeg. J . O 

Contributie 1982 
Bij dit nummer is ingesloten een acceptgirokaart waarmee de leden hun contributie kunnen 
betalen voor het lidmaatschap van de Vereniging "Oud-Hoorn". 
Deze contributie voor het verenigingsjaar 1982 bedraagt f 20, -- . 
De penriingmeesteresse zal het op prijs s tel l en uw bijdrage zo snel mogelijk te ontvangen . 
In dit jubileumjaar zijn deze uiteraard meer dan nodig. 
Mocht, om welke reden dan ook, de acceptgirokaart niet zijn bijgesloten, wilt u dit dan 
even aan de penningmeesteresse laten weten (zie gegevens op pagina 2) . 
Hartelijk dank voor uw snelle betaling. 



"Oud-Hoorn" start jubileumjaar in Westfries Museum 

Op 15 januari 1982 startte het Jubileumjaar van "Oud-Hoorn" in het Westfries Museum met 
een Openingsbijeenkomst voor een flink aantal aanwezigen. 
Hier was het de heer A. de Graaf, voorzitter van de Jubileumcommissie, die in zijn inlei
ding een overzicht gaf van speciale activiteiten, die zijn commissie dit jaar wil ontplooie 
Allereerst zijn er een viertal voordrachten gepland op 25 januari (zie elders in dit blad 
voor een kort verslag), 25 februari, 25 maart en 22 april, waarin Hoorn's monumentale pan
den en architectuur op een aantal wijzen zullen worden belicht, letterlijk tevens met dia-

1beelden. Er zal een speciale viering op 5 juni in de Noorderkerk worden gehouden. 
' Er komen uiteraard weer een aantal stadswandelingen, waarvan er een zal worden gehouden in 

!
samenwerking met de Stichting Stadsherstel op 14 mei, als deze stichting haar 10-jarig 
bestaan viert. In dit blad en in de plaatselijke pers komen hierover steeds tijdig gede
tailleerde mededelingen. 

De heer De Graaf memoreerde in z1Jn toe
spraak het werk van Johan Christiaan 
Kerkmei jer, de oprichter van "Oud-Hoorn" 
en zijn grote verdiensten voor de Stad 
Hoorn en haar oudheidkundig schoon in het 
bijzonder. Ook stond de heer De Graaf stil 
bij het werk van mevrouw Kerkmeijer, die 
op haar eigen, wat bescheidener wijze haar 
steentje bijdroeg voor het welzijn van de 
stad. 

Later op de avond werd bij de herdenkings
plaquette van Kerkmeijer in het museum eer 
fraai bloemstuk geplaatst als blijk van 
waardering. 

Als tweede spreker or deze avond was het de 
bekende schrijver over historische Noord
hol landse zaken, de heer J.J. Schilstra, 
die een referaat hield met als titel: 
"Waarom historische verenigingen nu en in 
de toekomst?" Hij was gekomen om namens 
de zustervereniging in Alkmaar een geschenk 
aan het jubilerende "Oud-Hoorn" aan te 
bieden in de vorm van een boek en een 
kerstprent. Hij benadrukte de noodzaak van 
het behoud van historische panden in een 
binnenstad. Dit is geen luxe maar bitter 
noodzakelijk omdat een stad anders geen 
eigen gezicht en geen eigen karakter meer 
zou hebben. Een van de grootste aantrek-

Mevr. M. Roest-Prestupa legt bloemen bij de Kerkmeijer plaquette 
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J.J. Schilstra tijdens zijn referaat in het Westfries Museum 

kelijkheden van stedelijk schoon is de 
ervaring van die schoonheid en Hoorn heeft 
was dat betreft nog wel het een en ander 
te bieden, dat behouden en doorgegeven 
moet worden aan het nageslacht. In detail 
ging hij in op beslissende factoren die 
geleid hebben tot het verlies van grotere 
en kleinere monumenten. In dit verband 
noemde hi j drie gulden regels: kleinscha-
1 igheid toepassen, de verticale lijn 
handhaven en het behouden van aanwezige 
details. De harmonie van een stad wordt 
geweld aangedaan als deze regels worden 
geschonden. 
Hij hield een vurig pleidoor voor een 
bundeling van krachten van de oudheidkun
dige verenigingen in Noord-Holland. 
Dit bevordert de waakzaamheid en de een
dracht maakt noq steeds macht. 

Een en ander kan worden gerealiseerd door 
een grotere mate van uitwisseling van 
informatie en een gezamenlijke 
strijdvaardigheid naar aanleiding hiervan. 
Hij noemde als voorbeeld de wijze van 
samenwerking met welstandscommissie en 
architecten in zijn eigen Alkmaarse vereni
ging. 
Na afloop van de verschillende toespraken 
volgde nog enige tijd een gezellig samen
zijn in het Wes tf ri es Museum, waar de 
aanwezigen tevens konden vertoeven bij een 
kl eine tentoonstelling over Velius met een 
aantal plattegronden van Hoorn. 

Al met al een waardige opening van het 
65- s te vereni gi ngsj aar van "Oud-Hoorn 11

• 

J.L.N. Dijkstra 

NOGMAALS HET SINT PIETERSHOF 

In het vorige nummer van "Oud-Hoorn" werd melding gemaakt van de mogel i jkheid om nader 
kennis te maken met dit mooie pand. De mededeling, dat men voor een bezoek eerst met de 
beheerder overl eg moet plegen, is echter niet juist. 
De schrijfster van het artikel over het Sint Pietershof, mevrouw Y. de Leur, heeft zich 
bereid verklaard, indien daar belangstelling voor is, enkele malen dit jaar met een kleine 
groep een rondwandeling te organiseren voor leden van "Oud-Hoorn". 
Men dient dan wel tijdig met haar hiervoor een afspraak te maken en wel telefonisch onder 
nummer: 17877. Wandelingen in het hofje op eigen initiatief worden niet op prijs gesteld'. 



Boekbespreking: 
Piet Boon, catalogus van de Westfriese bibliotheek van C. Koeman 
In 1977 aanvaardde de Hoornse Gemeenteraad 
het nagelaten boekenbezit van ir. C. Koeman. 
Deze omvangrijke col lectie is nu door de 
heer Boon, als bibliothecaris van de 
Arch iefdienst via een catalogus toeganke-
1 ijk gemaakt. Het smaakvol uitgegeven deel 
is een must voor ieder die zich op verant
woorde wijze met de geschiedenis van West
Fries l and bezighoudt. 
Het werkje vormt het derde deel in de West
friese inventarisreeks, een middel van de 
Archiefdienst betere ingangen te verschaf
fen op de door haar beheerde archieven- en 
boekenbezit van de Westfriese Gemeenten. 
Het eni ge nadeel van deze reeks is, dat de 
nu zo langzamerhand bekend rakende gele 
bandjes in zo'n laag tempo plegen te ver
schijnen. Jammer, maar alleszins begrijpe
lijk voor iemand die weet, welke hoeveel
heid werk verzet moet worden voordat een 
catalogus van een kleine boekenverzameling 
of een inventaris van een bescheiden 
archief gepubliceerd kan worden. 
We beschikken dus op dit moment over drie 
delen, die volledig beantwoorden aan de 
eisen die een serieus onderzoeker aan een 
goede archiefinventaris of catalogus mag 
stellen. 
De eerste inventaris gaf een overzicht van 
de archieven van een aantal instellingen 
die aan het eind van de 18e en het begin 
van de 19e eeuw getracht hebben het 
sociale en economische verval van West
Friesland af te remmen. Als tweede verscheen, 
ook van de hand van Boon, de inventaris 
van het voor de Hoornse sociale geschiede
nis zo belangrijke Kerkenannenfonds. 
En dan dus nu de catalogus van de biblio
theek die Koeman aan de Gemeente heeft 
nage 1 aten. 
Deze bibliotheek was waarschijnlijk de 
meest volledige particuliere verzameling 
over het onderwerp West-Friesland. 
Opgezet in een tijd waarin het nog mogelijk 
was alle literatuur over zo'n uitgebreid 
onderwerp als dit bijeen te brengen. 
Op dit moment is zoiets niet meer haalbaar, 
omdat men in de eerste plaats bijzonder 
vermogend moet zijn een complete verzame
ling 11 Westfrisiana 11 te kunnen aanleggen 
en omdat de productie van literatuur over 
dit onderwerp enorm is toegenomen. 
Daarom is het zo belangrijk, dat openbare 
instellingen als een Archiefdienst, de 
beschikking krijgen over verzamelingen 
als die van Koeman. Een ieder die zich 
bezighoudt met de Westfriese geschiedenis 

wordt nu in staat gesteld aan zijn verl an
gen naar qoede en snelle informati e op 
dit terrei n te voldoen. Daar ligt ook het 
grote belang van het gebaar van Koeman, 
namelijk het ter beschikking stellen van 
een enorm stuk documentatie over het 
gewest ten bate van de gemeenschap. 
Laten we hem er dankbaar voor zijn. 
En niet minder de samensteller van deze 
catalogus. Want wat is een goede verzame
l ing over een bepaald onderwerp zonder 
catalogus? De catalogus is systematisch 
opgezet, dat wi l zeggen, dat de boeken 
zijn gerangschikt naar onderwerp. 
Uiteraard de meest logische keuze voor 
gebruikers die zich, zoals de meesten, met 
het onderwerp West-Friesland bezighouden 
maar niet weten, wat er op de verschillende 
deelgebieden van dit onderwerp verschenen 
is. 
Uiteraard is i n deze catalogus voor het 
onderwerp aardrijkskunde en geschiedenis 
de grootste plaats ingeruimd. En binnen 
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deze vakken springen dan weer heel duide
lijk specialismen als genealogie, carto
grafie en plaatsbeschrijving eruit. 
De mens Koeman en zijn belangstelling ken
nende, wekt dit geen verbazing. 
De topstukken uit de collectie zitten 
volgens mij in de afdeling kaarten en 
atlassen. Eenzaam bovenaan staat de origi
nele uitgave van Blaeu's stedeatlas van de 
Noordelijke Nederlandsen van 1649. 
Daarnaast op wat lager niveau de kaarten 
van de Hoogheemraadschappen van Uitwate
rende Sluizen en van Rijnland. 
Tot de zeer bijzondere stukken uit de 
afdeling geschiedenis reken ik de tweede 
uitgave van de zogenaamde Divisiekroniek 
van 1591, enkele eeuwenlang het belang
rijkste werk van de Nederlandse geschieds
schri j ving. 
Dan zijn er de stedebeschrijvingen over de 
Nederlandse steden door Guicciardini (1567) 
en door Boxhorn in de Nederlandse (1634) 
en Latijnse uitgave (1632). Het zijn stuk
ken, waarop de boekerij met recht trots 
kan zijn. 
Een kleine kritische opmerking. 
Het werk van Blok over de Franken zou ik 
niet plaatsen onder de geschiedenis van 
Frankrijk. Het gaat hier om de geschiedenis 
van de Franken op het latere grondgebied 
van Nederland. Dit doet echter weinig af 
aan mijn waardering voor deze ontsluiting 
van een belangrijk stuk documentatie over 
West-Friesland. H.W. Saaltink 

Boon (Piet), Cata logus van de Westfriese bibliotheek van ir. C. Koeman. Hoorn, 
Archiefdienst Westfriese Gemeenten, 1981. (Westfriese inventarisreeks nr. 3.) 
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1e Jubileumlezing in 1982: 

"Het Hoornse monumentale woonhuis" 
Zoal s het een goed voorzitter betaamt, beet de heer J. Baltus de spits af in de serie van 
vi er spreekbeurten ter gelegenheid van het jubi l eumjaar van "Oud-Hoorn 11

• 

Een overvolle aula van de Potte rschool bewees dat het onderwerp van zij n voordracht "Het 
Hoornse monumentale woonhui s" bij voorbaa t een grote belangstelling genoot . Spreker begon 
met een schets voor het bouwen van een huis en wel vanu it de meest simpel e techniek, met 
takken en graszoden, via allerlei bouwvormen door de eeuwen heen naar de verfijnde tech
nieken van deze tijd . Archeologen kunnen ons als resultaat van hun onderzoekingen vertel 
len hoe de eerste behuizingen er hebben ui tgezien . 

Het oudst e type woonhuis bestond uit drie 
rij en palen die evenwi jdig aan elkaar in 
de grond werden gestampt. De hogere middel
ste rij droeg de nok van het dak, vervaar
digd van riet en in de vorm van een zadel . 
In de loop van de ti jd verdwijnt de middel
ste rij palen, zodat mee r ruimte ontstaat. 
Geleidelijk aan verschijnen een groot 
aantal varianten op de bouwconstructie: van 
de stijlen met draagbalk naar de trekbalk
of ankerba lkconstructi e . Later komen 
daarbij de korbelen en de sleutelstukken, 
di e bovendien steeds fraaier van uiterlijk 
worden . Dan is er de muurbek leding: van 
vlechtwerk met leem of kl ei , later de 
planken beschieting (in Hoorn bestaat nog 
een huis me t zo'n houten wand: op de hoek 
van de Rode Steen en de Grote Havensteeg ) . 

Grote Haven steeg 

De huizen z1Jn dan eigen lijk een roerend 
en geen onroerend goed en worden ook al s 
zodanig belast. Je kunt ze gemakkelijk 
verplaatsen. Bij de komst van bak- en 
natuursteen worden deze kostbare materia
len eerst nog alleen gebruikt voor kerken, 
kloosters en kastelen en voor de rijke 
adelijke poorters. 
Van de bebouwing uit de vroege Middeleeuwen 
i s in Hoorn niets of weinig meer terug te 
vinden, in tegens telli ng tot andere steden 
uit die tijd, zoals Alkmaar, Edam en 
Amsterdam . Hoorn was overigens een van de 
eerste steden die al zeer vroeg een verbod 
uitvaardigde op het bouwen van houten 
huizen , n.l. in 1513. 

Spreker gaat in op de problemati ek van het 
bouwen van houten woningen en de toepas
singen van sterkere materialen bij de 
ornamenten etc . Hij spreekt over het ty
pische verschijnsel van het "op de vlucht 
bouwen", waarvan men nu nog steeds niet 
de eigenlij ke reden kent, ook al oogt dit 
systeem beter door het optische bedrog, 
dan erdoor ontstaat. 

Als we kijken naar de verschil lende stro
mingen en s tijlen in de bouwkuns t door de 
eeuwen, dan valt het op dat Hoorn eigen
lijk uit de oudste stijlen weinig of niets 
kan laten zien. Ni ets uit de Romaanse 
periode en als het om gothiek gaat bij 
woonhuizen, dan is ook daarbij Hoorn ni et 
of nauwelijks vertegenwoordigd. Het oudste 
woonhuizentype in Hoorn dateert uit onge
veer 1600 . Het oudste pand, dat aan de 
Korenmarkt nr. 10 i s ge legen, stamt ui t 
1560 , dat als pakhuis werd gebouwd. 

Iets van de Gothiek i s nog terug te vinden 
in de pilasters in de top die de schuine 
topzijden flankeren. 
Het meest linkse Bossuhuis is een ander 
voorbeeld van een heel oud pand, zeker als 
het gaat om de prachtige houten onderpui . 
Dan is er Grote Oost 83 , dat een muuranker 
l aat zien met het jaarta l 1581 . 



Korenmarkt 10, in jan. 1982 
Bierkade 13 had vroeger een jaartalanker uit 
1591. 1596 is het jaartal van de gevel van 
het pand hoek Munstraat/Gravenstraat. 
Het woonhuis van Margreet van Hoorn, de 
schrijfster op het Munnickenveld, dateert 
uit 1593, volgens het jaartal op de deur
kal f. De heer Baltus gaf ons een groot 
aantal voorbeelden, waarbij hij er echter 
wel van uitging dat achter vaak nieuwere 
gevels zeer oude, gotische constructies 
schuil gaan. 

Een aantal 9eveltypen 
in de Nieuwstraat 

Na een gang langs de typische gevelvormen , 
zoals trap-tuit-, klok- en lijstgevels in 
onze stad vertelde Baltus een en ander over 
het interieur van het woonhuis. Over de 
schoorstenen en hun ontstaan, de indeling 
in voor- en achterhuis, de raamvormen, de 
onder- en opkamer en het gebruik daarvan . 
Hij ging dieper in op de sociale problema
tiek rond de armeluiswoningen met problemen 
als koude, vocht, ruimtetekort, het ont
staan van besmettelijke ziekten e .d. met 
al s voorbeeld het verhaal van Velius over 
de Sl ijksteeg, die twee keer achter elkaar, 
op één oud vrouwtje na, al zijn bewoners 
verloor door de pest . 
De sanitaire situatie liet ook veel te 
wensen over en pas in 1901, met het in werk
king stellen van de Woningwet, komt er ver
betering door de dwingende voorschriften 
over de wijze, waarop gebouwd moest worden. 
Vanaf dat moment konden woningen ook onbe
woonbaar worden verklaard en eventuee l 
gesloopt. 

Baltus ging op dat slopen wat verder in. 
Natuurlijk is het een natuurlijke en be
grijpelijke zaak dat door de eeuwen heen 
woningen of andere panden door allerlei 
oorzaken moeten worden gesloopt. Denk maar 
aan stadsbranden en zwaar verval. Vooral in 
economisch moeilijke tijden was dit verval 
en de daardoor ontstane gaten in de bebou
wing een veelvoorkomend verschijnsel. 
Lopend door de historie kan, aan de hand 
van een aantal voorbeelden,dit aangetoond 
worden. 

Een ander facet is de veranderende functie 
van gebouwen: van pakhuis tot woonhuis, van 
woonhuis tot bedrijfspand of kantoor. 
Dit geldt niet alleen de verandering van de 
oorspronkelijke stijl van een pand, doch 



Admiraliteitspoortje, Kerkplein, Hoorn 

Voordeur Nieuwstraat 20, Hoorn 

Poort Oudevrouwenhuis, Kerkplein, Hoorn 
ook de mogelijke verwaarlozing of zelfs 
verdwijning om plaats te maken voor iets 
11 ni euws" of groters. Uiteraard veranderen 
ook de normen over wat als historisch waar
devol moet worden beschouwd. 
Een eeuw geleden, maar ook 20 jaar geleden, 
hanteerde men daar andere maatstaven voor. 
De heer Baltus sloot zijn voordracht af met 
een warm pleidooi voor een goede benadering 
van het begrip Monumentenbescherming, niet 
alleen voor wat betreft de reeds bescherm
de panden, doch ook ten aanzien van het 
totale beeld van de stad als historische 
eenheid. 

Het tweede deel van de avond vertoonde de 
spreker een grote serie dia's van Hoorn, 
waarmee hij de oude en nieuwe glorie van 
de stad wilde laten zien in haar panden, 
maar ook in kleine details van woningen, 
waar men zo gemakkelijk overeen kijkt. 
Tevens gaf hij hiermee een inzicht in 
wat er ook verkeerd kan gaan door sloop, 
verwaarlozing en onverantwoorde verbou
wingen. Een mooie serie plaatjes van oude 
deuren, poortjes en ingangen sloot de 
avond af. 

Een uitstekend begin van een serie voor
drachten over de (nog) mooie stad Hoorn, 
bij de aanvang van het jubileumjaar van 
een vereniging, die zich ervoor wil inzet
ten het oude stedeschoon op een verant
woorde wijze voor het nageslacht te 
behouden. J.L.N. Dijkstra 



"Oud-Hoorn" 3e Rapport van de Jubileumcommissie 
De opening van ons jubileumjaar op vrijdag 
15 januari 1982. 

Dit gebeuren is in goede orde en in een 
bijzondere prettige sfeer verlopen. 
Een bijzonder woord van dank mag zeker 
worden gebracht aan de heer J.J. Schilstra, 
gastspreker, deze avond. 
Met name zijn dringende oproep om als 
historische verenigingen nauwer samen te 
werken en de macht van het getal meer te 
laten spreken, zullen we goed in herinne
ring moeten houden en dat niet alleen, 
doch er ook praktisch werk van moeten maken. 
Nog steeds doen de denkbeelden uit de jaren 
zestig omtrent kaalslag, knoeien met 
monumenten en slopen van met name stijl
volle panden uit de 19e en 20e eeuw, volop 
opgeld. 
Tegen deze vernietiging van historisch 
schoon, doch ook van een immens kapitaal 
dienen we ons sterk te verzetten. 
De heer De Graaf, voorzitter van de 
jubileumcommissie, besteedde in zijn toe
spraak ruime aandacht aan leven en streven 
van onze oprichter, de heer Johan Chris
tiaan Kerkmeijer. ~1et name stelde hij ook 
aan de orde de rol van zijn echtgenote, 
mevrouw Kerkmeijer-de Regt. 
Het 11 Kerkmeijer-de Regtfonds" steunt nog 
immer belangrijke historische projekten 
met een bijdrage, geheel in de geest van 
de naamdragers. 

De lezingen 
Deze activiteit loopt geheel naar wens. 
De lezing van onze voorzitter, de heer 
J.M. Baltus, trok zeer veel bezoekers. 
De aula van de C.A. Potterschool, 
Abbingstraat la te Hoorn, was meer dan vol. 
Met name de dia-serie over Hoornse voor
deuren viel zeer in de smaak, zomede de 
deskundige toelichting omtrent allerlei 
historische panden, zowel in, als ver 
buiten Hoorn. Op 25 februari is het woord 
aan mevrouw J. Steendijk-Kuypers, die zal 
spreken over "Medische gebouwen" te Hoorn. 
25 maart komen de kerkelijke monumenten 
ter sprake. 
22 april is gereserveerd voor Hoornse 
"moderne monumenten". 14 mei start dan de 
belangrijke wandeling langs de panden van 
ons 10-jarig Stadsherstel en van "Oud
Hoorn". 5 juni is dan de feestelijke 
viering in de Noorderkerk van het jubileum. 
Ten aanzien van al deze activiteiten vraag 
ik u dringend om te letten op publicaties 
in de plaatselijke pers, dit in verband 
met wijzigingen e.d. 
De heer W.A. Braasem en zijn staf ontvingen 
"Oud-Hoorn" op stijlvolle wijze, ook hen 
komt een woord van grote dank toe. 
Helaas is er ten aanzien van de publicatie 
inzake de uitnodigingen niet die zorg 
betracht, die gewenst was. Hiervoor onze 
verontschuldigingen. 

Een aandachtig gehoor in het Westfries Museum 
A. de Graaf, voorz. 
JuQlieumcommissie. 

@ 



Hoorn uit haar isolement 
J. Steendijk · Kuypers 

Een toevallig aangetroffen archiefdocument uit 1906 over ziekenvervoer per trein was voor 
mij - doorgaans met medisch-historische zaken bezig - aanleiding om op een zijspoor te 
geraken. 

Eind vorige eeuw kende de stad verschei-
dene vormen van openbaar vervoer waarmee 
verbinding met andere plaatsen werd onder
houden. Amsterdam was voor Hoorn over de 
Zuiderzee bereikbaar met de schroefstoom
schepen "De Vriendschap" en "De Volharding"; 1 
per trekschuit kon men naar Alkmaar, Pur
merend en Edam, de afstand van Hoorn naar 
Alkmaar, Medemb lik en Enkhuizen was per 
diligence af te leggen en de West Friese [ 

stand te brengen. Een speciale Commissie 
bestaande uit de heren W.C.I. de Vicq, 
Z. Graftdijk, F. Kroon, C. Bloem Azn en 
J. Groot bogen zich over dit verzoek en 
brachten rapport uit op grond waarvan men 
besloot tot deelname voor een bedrag van 
f 25.000 ,--, mits vanuit Hoorn een 
zijspoor naar Enkhuizen zou worden aan
gelegd. De lijn zou namelijk Grouw moeten 
verbinden met Amsterdam en wel over de 
route Sneek, Bolsward, Hindeloopen, met Tramwegmaatschappij had een stoomtram lopen 

naar Enkhu izen en naar "De Nadorst". · stoomvaartuigen over de Zuiderzee en 
1 vervolgens via nedemblik, Hoorn en Purmer

end naar Amsterdam. 
Zo was de situatie in 1882/1883. 
Hoewel elders in het land na aanleg van de 
eerste spoorweg van Amsterdam naar Haarlem 
in 1839 met een zekere regelmaat spoorwegen 
tot stand kwamen, was Hoorn nog niet op 
deze wijze met de hoofdstad en het overige ! 
spoorwegnet verbonden. 
De aanleg van deze ijzeren wegen lag in 
handen van particulier initiatief. 

Regionaal zou men Opperdoes, Twisk, Mid
woud, Nibbixwoud en Zwaag aandoen. Niet 
alleen de ongunstige concurrentie-positie 
van Hoorn tegenover steden als Alkmaar en 
Schagen die al aan een spoorlijn lagen 
deden besluiten tot deelname, maar vooral 
ook het isolemen t van de stad in wintertijd 

De oudste en bekendste was de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij en daarnaast 
opereerde in het zuiden nog de Rhijnspoor
weg Maatschappij. 

! • wanneer de vaarwegen bevroren en de wegen 

In een schrijven van 22 februari 1872 aan 
de Raad van Hoorn diende zich de Noord
Hol landsche Friese Spoorweg Ma atschappij 
aan met het voorstel een spoorlijn tot 

onbegaanbaar waren. 

Inmi ddels raakten de particuliere maat
schappijen met het organiseren van nieuwe 
spoorbanen wat in moeilijkheden en dit 
leidde tot een Wet die aanleg van Staats
spoorwegen mogel ijk maakte; de exploitatie 
was daarna weer een zaak van particulieren. 
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Op grond van deze nieuwe ontwikkeling stelde 
Hoorn in 1875 een overtuigend adres op ter 
verkrijging van een Staatsspoorlijn. 
Hierop werd gunstig beslist; de stad zou 
opgenomen worden in de lijn Amsterdam, 
Zaandam, Purmerend, Hoorn, Enkhuizen. * 
Hiermee was Medemblik ter zijde geschoven 
In 1878 begon men in de stad met de aanleg 
van het station en het spoorweg-emplacement 
ten noorden van de singel en tussen de 
Berkhouterweg en de Koepoortsweg. 
Men voorzag tijdig dat deze nieuwe ontslui
ting van de regio vooral met het oog op 
goederen- en veevervoer goede toegangswegen 
moest hebben. Demping van de singel maakte 
zowel een nieuwe Veemarkt als een ruim 
entree tot het station mogelijk. 

In het voorjaar van 1884 was het dan zover. 
De Raad had een vorstelijk crediet van 
f 3.000,-- verleend voor het houden van 
openbare vermakelijkheden ter gelegenheid 
van de opening van de spoorlijn. 
De Vereeniging tot het houden van Volksver
maken en de Hoornsche Harddraverij Vereni
ging kregen daarvan hun deel, terwijl van 
het overige de illuminatie van de stad, 
het vuurwerk aan de Karperkuil en het 
verdere officiële gebeuren van de openings
dag werden bekostigd . 
Op 19 mei reed de feesttrein met officiële 
genodigden de stad binnen en na de rit nam 
men deel aan een diner in het stadhuis . 
De volgende dag kon het publiek van het 
nieuwe vervoer gebruik maken, maar de 
meesten hielden zich bij de volksvermaken 
en festiviteiten in de stad, die naar het 
oordeel van de politie in alle ordelijkheid 
verliepen. 
Vanaf 20 mei reden vijf treinen per dag 
naar Amsterdam en kwamen er 4 retour. 
Later werd nog een extra trein verzocht in 
verband met de veemarkt in Punnerend. 

Met deze spoorweg, waarvan de exploitatie 
werd uitgevoerd door de Nederlandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, was Hoorn 
uit haar isolement verlost en dat zou -
we komen nu terug op het spoor van het 
eerder gemelde document - speciaal voor 
vervoer van zieken van betekenis kunnen 
zijn. 
In 1906 werden de Regenten van het Stads
ziekenhuis in een schrijven van de H.IJ.S .M. 
uitvoerig ingelicht over de mogelijkheid 
van ziekenvervoer per trein. 

Tegen betaling van alle zitplaatsen kon men 
gebruik maken van een gereserveerde eerste 
classe coupee en voor vervoer per brancard 
in de bagagewagon moest men zes zitplaatsen 
betalen, waarvoor echter wel twee begelei
ders mee mochten . Maar de feitelijke aan
leiding tot het schrijven was het volgende . 
De maatschappij had een speciale ziekenwagen 
op de baan gebracht en men wilde het gebruik 
ervan propageren. De prijs van dit vervoer 
kwam overeen met 12 eerste classe kaartjes, 
maar daarvoor kreeg men heel wat luxe 
geboden. Met name de begeleiders waren goed 
af want op de inventarislijst treffen we 
het complete bestek voor 12 personen aan, 
inclusief wijnglazen. 
Ook de wijze van watervoorziening, ver
warming en verlichting (zonder electrici
teit) stond uitvoerig omschreven. 
Voor de patiënt was in de bagageruimte een 
brancard aanwezig en verder beschikte men 
over een ondersteek, een ziekenschuitje en 
een thermometer. 

Was deze ziekensalon nu een redder in nood? 
Ten aanzien van de patiënten in het Stads
ziekenhuis zeker niet. De armlastige pa
tiënten die daar verpleegd werden, lagen 
er op kosten van de stadsarmenzorg of van 
kerkelijke diaconiëen. Gaan we de patiënten
lijsten van het Stadsziekenhuis na tot het 
in gebruik nemen van dit ziekenrijtuig, dan 
komen we slechts de geschiedenis tegen van 
een zekere Homme Raye~ een zieke met open 
beenwonden, die in 1877 op advies van de 
stadsgeneesheer door de Regenten ter 
observatie en genezing naar de hoogleraar 
Tilanus in het Binnengasthuis te Amsterdam 
werd verscheept. Na zijn terugkomst in 
Hoorn korte tijd later, zou hij nog ruim 
vijf jaar in het Stadsziekenhuis verblijven 
voor men hem in het Diaconiehuis opnam. 
De rekening die men uit Amsterdam aan de 
Regenten toezond voor de verpleegkosten 
van Rayer was er vermoedelijk oorzaak van 
dat men zich voortaan hoedde voor een 
herhaling van het financieel debakel. 
Er werden geen patiënten meer naar Amster
dam verwezen en daar zou later ook het 
ziekenrijtuig voorlopig geen verandering 
in brengen. 

~ In 1885 werd de lijn doorgetrokken naar 
Enkhuizen, terwijl Hoorn - zich tegenover 
Medemblik verplicht voelend met een bedrag 
van f 10 .000,-- de aanleg steunde van de 
regionale spoorweg Medemblik-Hoorn. 

@ 



Ingezonden stuk van J. C. Kerkmeyer 
in de Nieuwe Hoornsche Courant van 12·12·1916 

De naam J.C. Kerkmeijer is in deze dagen niet van de lucht. En zeker niet in het verband 
van onze ei gen Vereniging "Oud-Hoorn 11 . Hij was daar immers de oprichter van en het is 
zeker niet in het minst aan hem te danken en aan zijn wils- en werkkracht, dat deze 
vereniging tot zoveel in staat is gebleken. 
Nu, na 65 jaar, lijkt het goed eens te lezen, wat Kerkmeijer in de Nieuwe Hoornsche 
Courant van 12 december 1916 heeft geschreven. Het is mede dit ingezonden stuk geweest, 
dat heeft geleid tot oprichting van 11 0ud-Hoorn 11 . Als u dit stuk gelezen heeft, dan zult 
u moeten toegeven, dat er inderdaad niet nieuws onder de zon is. 

Mijnheer de Redacteur'. 
Vergun mij voor het onderstaande eenige 
plaatsruimte in Uw blad, waarvoor bij voor
baat mijn dank. 
Het is algemeen bekend, dat Hoorn rijk is 
geweest aan wat wij tegenwoordig 11 kunst
werken11 zouden noemen. Deze rijkdom is 
reeds voor een groot deel verdwenen, maar 
enkele dingen zijn nog gespaard gebleven 
en dit weinige staat om ons heen, ons herin
nerende aan den tijd van bloei, dien ons 
stadje heeft gehad; een bloei niet alleen 
van handel, maar ook van het handwerk. 
De belangste l ling in - het gevoel voor het 
vak was in die dagen als vanzelfsprekend. 
Zij waren de uitingen van een krachtige 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; 
zij groeiden daaruit op als schoone bloe
men aan een gezonde plant. Het geslacht 
dier dagen kon niet anders dan zich een 
daarmede overeenstemmende omgeving scheppen. 
Dit alles geschiedde zonder eenige preten
tie, men werkte zooals men was. 
Langzamerhand verwelkte deze bloei der 
geestelijke en lichamelijke capaciteiten. 
En daarmede ook daalde het peil der bouw-
en sierkunst. 
Het krachtige en toch innige gevoel voor 
kleur, vorm, verhouding en constructie 
verdween; erbleef in het eind niets over 
dan een oppervl akkig gepraat, een hol 
geredeneer, dat geen verband meer hield 
met het innerlijke leven. De versiering 
werd niets dan een aanhangsel der construc
tie - klatergoud om een voorwerp. Het vak, 
dat eertijds zoo hoog stond, kreeg in het 
laatst der 18e eeuw een nekslag door de 
opheffing der gilden. 
Deze opheffing was een gevolg van de mis
standen, die de tijdgeest met zich bracht. 
Er was overal een verlangen naar vrijheid, 
men wilde niet gebonden, niet beheerscht 
zijn. 
Maar zij, die deze vrijheid predikten, 
vergaten, dat niet iedere persoonlijkheid 
de vrijheid kan dragen. De leuze klonk 
wel schoon, maar de toepassing faa l de. 

Vrijheid van arbeid - zij is alleen gerecht
vaardigd in die maatschappij, waarin ieder 
begrijpen zal, dat hij een onderdeel is 
der gemeenschap, dat hij daarvoor met zijn 
beste en edelste vermogens werken moet. 
Maar daarvan staan wij nog verre af. 
Wij moeten ons zelf en onze omgeving eerst 
weer opvoeden tot gevoelige menschen. 
Wij moeten in ons aankweeken dat innige 
gevoel voor natuurschoon, dat samengaat 
met liefde voor al het mooie, dat door 
onze voorvaderen met zooveel piëteit is 
vervaardigd. 
Dit is een zware taak in deze maatschappij, 
waarin de boventoon wordt gevoerd door 
een materieele opvatting, door een specu
latieven geest die er niet tegen opziet, 
om het natuurschoon te doen verdwijnen 
en om het mooie oude onder moker en breek
ijzer te vernietigen. 
Jacht naar geld, vrijheid van arbeid (d.w.z. 
losbandigheid die zóóver gaat, dat ieder 
maar aan den weg mag timmeren wat hij ver
kiest), deze beide doen een concurrentie
geest ontstaan, die de kanker is van de 
geheele samenleving. 

Waarvóór moeten wij het oude met zooveel 
zorg bewaren en onderhouden? 
Ik hoor menigeen zeggen: 11 de ei schen ver
anderen met de tijden. Het oude kan niet 
behouden blijven - het moet plaats maken 
voor de behoeften van een jonger geslacht. 11 
Goed, daar kan ik mij volkomen mede ver
eenigen. Mits dit jongere geslacht het 
nieuwe schept van zulk een aard, dat het 
waardig naast het oude kan staan, ja zelfs, 
dat het met behulp der nieuwere inventies 
en middelen, het oude overtreft. 
Onze vermeerderde kennis, onze wetenschap
pelijke ontwikkeling stellen ons daartoe 
in staat. Wij moeten streven in een rich
ting, die eenheid breng in onze verstande
lijke en geestelijke ontwikkeling. 
Wanneer die eenheid, dat evenwicht, weer 
hersteld is, dan eerst is de eerste voor
waarde voor een goeden toestand vervuld. 



Dàn eerst ontstaat weder de samenleving, 
waarin goed werk gevraagd wordt, omdat men 
met iets anders niet tevreden is, waarin 
de vakman zich beijvert om aan deze vraag 
te voldoen. 

Wat baat het ons, of er gelegenheden tot 
stand komen, waar vak l ieden zich kunnen 
bekwamen, wanneer de maatschappij niet naar 
deze ontwikkeling omziet? 
Onze omgeving, die een afschuwelijke staal
kaart vertoont van de meest uiteenlopende 
bouw- en gebruiksproducten, is een afspie
geling van den geest van den laatsten tijd. 
Het oude moet ons leeren . Op de schouders 
van het oude moet het nieuwe staan. 
Wij moeten het oude weer met belangstelling 
leeren aanzien, bestudeeren . Wij moeten 
onderzoeken, welke eigenschappen het zijn, 
die het oude zoo mooi, zoo bruikbaar , zoo 
gevoelig, zoo solide maakten. Opdat wij 
deze eigenschappen in het nieuwe leeren 
toepassen, zodoende komend tot een eigen 
jonge kernachtige uiting van volkswil en 
val kska rak ter. 

Daarom is bij mij de vraag opgekomen: kan 
er niets gedaan worden om het oude dat nog 
over is, te beschermen, te sparen? 
Hiervoor doe ik een beroep op ieder, die 

hieraan z1Jn medewerking wil verleenen. 
Van ganscher harte hoop ik, dat dit zeer 
velen zul len zijn, opdat wij kunnen komen 
tot het constitueeren van een lichaam, dat 
zich ten doel stelt, om de enkele mooie, 
oude overblijfselen in onze stad en in 
onze omgeving in stand te houden. 
De regeering zoowel van stad als land, heeft 
een goed voorbeeld gegeven door hare gebou
wen in een goeden toestand te brengen . 
Laat ons dit volgen, door hetzelfde te doen 
met de enkele parculiere gebouwen, die door 
hunne aantrekkelijkheid daarvoor in aanmer
king komen. Ik acht het van het grootste 
opvoedkundige belang, om die enkelingen te 
behouden en zoveel mogelijk in hun ouden 
luister te herstellen. 

Al wordt dit be 1 ang op het oogenb 1 ik mis-
s chi en niet in het algemeen ingezien een 
later geslacht zal er ons dankbaar voor 
zijn, dat wij in deze ellendige tijden nog 
een open oog behielden voor de geestelijke 
schatten, die gevaar liepen in den alge
meenen vernielingspoel onder te gaan . 
Zij, die hiervoor gevoelen, willen mij 
zeker wel als bewijs van sympathie hun 
naamkaartje met adres toezenden . 
Hoe spoediger, hoe liever . 

J .C. KERKMEIJER 

"OUD HOORN" 
EEN BLAD VOOR EN DOOR DE LEDEN 

Het kwartaalblad "Oud-Hoorn" gaat met dit 
nummer zijn vierde jaargang in. Tijdens de 
jaarvergadering van 1978 werd door de leden 
toestemming gegeven aan het plan de activi
teiten van "Oud-Hoorn" regelmatig aan pa
pier toe te vertrouwen. In het eerste 
nummeGdat in februari 1979 uitkwam , noemde 
de voorzit te r, de heer Baltus, het nieuwe 
blad vooral belangrijk als communicatie
middel tussen leden en bestuur, en als 
extra mogelijkheid voor de leden om zich 
kenbaar te maken door het inzenden van 
kopij, vragen, wensen enz . 
Een communicatiemiddel is het wel degelijk 
geworden en meer dan dat : een spreekbuis 
van de vereniging naar buiten, opinievor
mend, kritiserend· en standpuntbepalend. 

Bovendien een medium dat zaken van histo
risch belang vastlegt , mededelingen doet 
over onderzoek enz. De doelstellingen zijn 
op dit punt aardig gerealiseerd. 
De werkzaamheden van de leden zelf, het 
zich kenbaar maken middels kopij, verlan
gens en vragen, is helaas nooit zo goed 

van de grond gekomen; de goede uitzonde
ringen daargelaten . En dat is jammer, 
want "Oud-Hoorn" is er voor en door de 
leden. Communicatie dient een twee-rich
tingsverkeer te zijn. Woord en weerwoord, 
actie en reactie. Eenrichtingscommunicatie 
is geen communicatie meer, maar mededeling. 
Communicatie is vruchtbaar bij de gratie 
van het tweerichtingsverkeer . 
Daarom nog eens een hartekreet aan alle 
leden: laat eens wat van u horen! 
Laat de redactie van uw blad uw wensen 
weten, zodat het een medium van echte 
communicatie wordt . 
Een voorbeeldje: het volgende nummer (het 
jubileumnummer bij gelegenheid van het 
65-jarig bestaan) heeft als leidraad het 
jaar 1917, het oprichtingsjaar van 11 0ud
Hoorn11. 
Wetenswaardigheden over dat jaar zijn bij 
de redactie van harte welkom, alhoewel ze 
natuurlijk moeten vallen binnen het ver
band van de vereniging. 
Laat u allen eens van uw beste kant zien. 
De redactie wacht op uw reactie! 



STADSBEELD 
restauraties · wijzigingen · verval 

Achterom 2-4 (monumen t ) 
Achterom 26-28 (beeldbepalend) 

Achterom 93 (monument) 

A.B.C . 

Achters traat 5 
Achte r op het Zand 56 
Gel derses teeg 27 
Gorts teeg 4-6 
Grote Noord 25-27 
Grote Noord 29 (beeldbepa l end) 
Grote Noord 31 (monument) 
Grote Noord 65 (beeldbepalend) 
Grote Noord 138 (monument) 
Grote Oos t 31 (monumen t) 

Grote Oost 59 (monumen t ) 
Grote Oost 60-62 (monument ) 

Italiaanse Zeedij k 28 
Italiaanse Zeedi jk 86 
Italiaanse Zeedijk 94-96 -98 
Kerkplein 37-38 

Kruisstraat 2 (beeldbepalend) 
Lindestraat 12 (beeldbepalend) 

Klei ne Noord 11-13 (monument ) 

Sli jksteeg 

dd. 14 februari 1982 

- Res tauratie voltooid . 
- Voormal i ge smederij Vi sse r; pl annen voor s l oop 

en histori serende nieuwbouw (ze l fde bouwvol ume, 
oude dakpannen) . 

- Voormalig café Groenwoudt; nieuwe plannen voor 
restauratie Sti chti ng Stadsherstel Hoorn . 

- Nieuwbo uw complex woningen ges t ar t op plaats 
van gesloopte voorgangers . 

- (Achter Gouw 16) Nieuwgebouwde bedrijfsruimte . 
- Wordt gesloopt . Plan voor ni euwbouw. 
- Ni euwbouw van woning . 
- Ni euwbouw van woningen . 
- Toekomst van dit straatgedeelte onzeker . 
- idem 
- idem 
- Verbouwingsplan . 
- Onderpu i wordt gewijzigd met modieus "gateneffekt" 
- Voorgevel opgeknapt en gedeelte li jk ge restau-

reerd. 
- Ni euwe hardstenen stoep aangelegd. 
- Poortje tussen Oosterkerk en Spuithuis B, 

voorzien van fantasie-klokgevel t opje. 
- St art nieuwbouw woning . 
- Start nieuwbouw woni ng . 
- Start nieuwbouw woningen. 
- Voormalig Hopgebouw gesloopt . Nieuwbouw 

won i ngen in vo l l e gang . 
- Ges l oopt . 
- Gehee l vernieuwd, met behoud van oude gevel-

s tenen en leeuwenmaskers . 
- Hoek Slijksteeg; achterzi j de met laat-middel 

eeuws houtskelet steeds meer in verval. 
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Munnickenveld 17-19 (monument) 

Nieuwland 
Nieuwstraat 1 

Onder de Boompjes 8 (monument) 
Nieuwsteeg 22 (hoek Kruisstraat) 
Peperstraat 1-9 
Peperstraat 10-20 
Peperstraat 44-46-48 
Ramen 1-3 (monument) 

Ramen 12 

Ramen 25 (monument) 
Ramen 36 (monument) 
Veermanskade 11 (monument) 

l~est 62-64 

Westerdijk 61-65 

Veermanskade 

Munnickenveld 
17-19 , Hoorn 

- Worden gerestaureerd door Stichting Stadsher
stel Hoorn. 

- Standbeeldje Velius - 11 december 1981 onthuld. 
- Plannen voor wijzigen Jugendstil onderpui. 

Bezwaarschrift Vereniging "Oud-Hoorn" hiertegen 
ingediend. 

- Luifel van dit "Oud-Hoorn 11 -pand vernieuwd. 
- Brüggeman: wijziging winkelpui. 
- Plan voor nieuwbouw woningen. 
- Plan voor nieuwbouw woningen. 
- Nieuwbouw woningen voltooid. 
- Start restauratie door Stichting Stadsherstel 

Hoorn (verwijdering achtergedeelte, restaura
tie voorgevels). 

- "Laatste vervallen pand op de Ramen" wordt 
voltooid. 

- Restauratie voltooid. 
- Verbouwingswerkzaamheden. 
- Restauratie "Laatste vervallen pand" aan deze 

kade in volle gang. 
- Worden gesloopt. West 62 voorkomend op concept

gemeentel ijke monumentenlijst bevat 17e-eeuws 
houtskelet en andere waardevolle onderdelen. 
Bezwaarschrift "Oud-Hoorn" door Provi nci aa 1 
Bestuur niet ontvankelijk verklaard. 

- Plannen voor nieuwbouw zes appartementen. 
J.M. Baltus 



Over oude klokken te Hoorn (Il) 
J. C. Kerkmeyer 

Iets nieuws is het aanbrengen van een 
klavier, zoodat het carillon door een 
musicus bespeeld kan worden. 
Over het carillon schrijft Abbing het vol
gende: "In 1670 liet de Regeering der stad 
een nieuw klokkenspel gieten door Petrus 
Hemony. Het zelve werd zoo groot en zwaar 
gegoten als de gesteldheid der Groote Kerk 
toeliet en bestond uit 32 klokken wegende 
tezamen 116 34 pond. 11 

In een noot: (De klok van het jaar 1531 
sloeg heelslag, groot C, orgeltoon.) 
No. 1 Groot C sloeg halfslag, woog 2283 
pond. Op het li gchaam van deze klok waren 
gegoten de namen en wapenen van de rege
rende Burgemeesteren: mr. Willem van Neck, 
J.Z., Jacob Syms, Reinier Langewagen en 
mr. Lucas van Neck. 
Dezelve had tot opschrift: Fugit interea, 
fugit irreparabile tempus, Singula dum 
capti circumvectamur amore. (Maar ondertus
sen vliedt, vliedt onherstelbaar de tijd. 
Terwijl wij, bevangen door de bekoorlijk
heid der dingen, elk ding afzonderlijk be
handeld, onze onderwerpen langs gaan. 
Vergilius Georgicon III 284-285.) 
No. 2 D. Dum Campana sonat ruit hora. 
(Terwijl de klok luidt gaat de tijd (eig. 
het uur) voorbij.) 
No. 3 E. Temporis extremi turn memor esto 
tui. (Wees dan gedachtig aan uw laatste 
oogenblik (eig. tijd.) 
No. 4 F. Psallite domino, qui habitat in 
Sion, Annunciate inter gentes studia eius. 
(Psalm zingt den Heere, die te Sion woont, 
verkondigt onder de volken zijne daden, 
Psalm 9:12.) 
No. 5 F·. Admonet hora brevis properantum 
advertere mortem. (De korte tijd (eig. 't 
korte uur) spoort ons aan (vermaant ons) 
te letten op den dood, die zich naar ons 
toe haast.) 
No. 6 G. Dulcior e nostris resonat 
tinnitibus aër. (De lucht weerklinkt zoe
ter door ons geklank.) 
No. 7 G". Grata est angelicis mea musice 
mixta choreis. (Liefelijk klinkt mijn 
muziek gemengd met de (koor) liederen der 
engelen.) 
No. 8 A. Jubilate deo omnes gentes, servi
te domino in laetitia. (Gij gansche aarde 
juicht den Heere. Dient den Heere met 
blijdschap. Psalm 100 1:2.) 

No 9 B. Cantate domino canticum novum. 
Cantate domino omnes terrae. (Zingt den 
Heere een nieuw lied, zingt den Heere, gij 
gansche aarde. Psalm 96:1, de eerste regel 
staat ook in Psalm 149: 1.) 
No 10 H. Laudate pueri dominum, laudate 
nomen domino. (Looft, gij knechten des 
Heeren, looft den naam des Heeren, Psalm 
113:1.) 
No 11 C. Benedicite angeli domini domino. 
(Looft, den Heere, Zijne engelen. 
Psalm 103:20.) 
No 12 c·. Laudabo eum canti co et magnifi
cabo. (Ik zal hem prijzen met gezang en 
Hem groot maken. Psalm 69:31; iets gewij
zigd.) 
No 13 D. Cantate deo omnes gentes. Laudate 
eum omnes populi. (Zingt den Heere, alle 
heidenen. Prijst Hém, alle volken. Psalm 
117:1, iets gewijzigd.) 
No. 14 D. Cantate nomen eius, quoniam 
suavis. (Zing zijn naam, want hij is goed. 
Zie no. 16 waarvan dit blijkbaar een ver
korting is. Blijkbaar een variatie van 2 
Kron. 5:13 of van Psalm 135:3.) 
No. 15 E. Laudate dorninum in cymbalis bene 
sonantibus. (Loof den Heere met hel klin
kende cymbalen. Psalm 150:5.) 
No. 16 F. Cantate nomen eius, quoniam 
sauvis est dominus. (Zingt zijn naam, want 
de Heere is goed. Zie no. 14.) 
No. 17 F en alle de volgende: Petrus 
Hemony me fecit, Amstelodami 1670. 
(De vertaling van deze opschriften dank ik 
aan dr. E. Bessem te Utrecht.) 

Nu breekt er een tijd aan waarin geen bij
zonderheden met het klokkenspel zijn voor
gevallen. Het heeft geregeld gespeeld en 
het is zeker ook geregeld bespeeld. 
Een instructie voor den carillonneur, zal 
eventueel een overzicht kunnen geven van 
het door hem verp lichte spel. 
Zooals we hiervoor reeds zagen waren ook 
klokken geplaatst in den luitoren vóór de 
kerk, omdat het luien in den kerktoren 
vrijwel onmogelijk was. 
Daar was hij te zwak voor. 
Wat men met dergelijke klokken beleven kar, 
spreekt uit een mededeeling van Abbing. 
Hij schrijft op het jaar 1722: "Den 24sten 
February barstte onder het luiden bij de 
begrafenis van den Heer Mr. Nicolaas 
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Molenwerff, Secretaris van de Weeskamer, 
de grootste onzer luiklokken. Dit schijnt 
de klok geweest te zijn, die in 1601 uit 
den toren van de Gr. Kerk was overgebragt 
en St. Jan Baptista gedoopt was. Zie 
Velius bl z. 230 en blz. 509. 
Hiervan moet dus onderscheiden worden de 
klok, welke sedert op den toren van de 
Groote Kerk, heelslag sloeg met het 
opschrift: lek Jhesus waeracht{c)h. 
Seg in Heren macht(c)h enz., welke woorden 
nog na haren val, in 1838, duidelijk lees
baar waren. 
Laatstgenoemde klok woog slechts 4531 pond 
en schijnt Jhesus of Jhesus Maria geheten 
te hebben. 
Sint Baptista had volgens eene geschrevene 
Aanteekening tot opschrift: 

Sanctus Johannes Baptista is mijn naem 
Mijn geluid zij God bequaem 
Gobel Sael me fecit, 1531. 

Beide klokken worden verward in Aanteeke
ni ng van Centen, bij Velius, blz. 678, 
en in de Geschiedenis der Gr. Kerk, 
b 1 z . 85 ' 86 . Il 
In den zomer van 1725 werd de schering van 
het klokkenspel, het welk niet meer bruik
baar was en veel ijzerwerk tot hetzelve 
behoorende, geheel vernieuwd; ook werd 
het klokkespel een nieuwe looden zolder 
gemaakt. 
In 1725 werd tot vervanging van de in 1722 
gebarsten luiklok, eene nieuwe klok gego
ten, wegende 3158 pond. 

Abbing voegt hier in een noot aan toe: 
11 A1 zoo, 11 ge 1 yk in H. S. in fo 1 i o staat, 
"de groot- en veelheid van klokken eene 
stad geen geringen l uister bij zet. 11 

Maar helaas'. Deze klok in den luitoren 
gebragt zijnde, kon men (volgens H.S. B.) 
dezelve niet luibaar maken, vermits de 
evenredigheid van de klok en de klepel 
ontbrak. De Stadsfabriek en de Mr. Klokke
gieter deden hieraan 8 à 9 maanden vruch
teloos arbeiden; dan vermits zij beide 
evenveel van de gelymatigheid der klokken 

en klepels wisten, was alles hun een raad
sel . 11 (Een niet onaardig beeld van hoogen 
stand en luister, zonder verstandige op
voeding, of harmonische ontwikkeling.) 
Maar er kwam redding. 11 Nada t de voorn, 
Fabriek en Klokkegieter radeloos waren 
geworden en geen meer middelen konden uit 
denken, werd met toelating van Hun Ed. 
Gr. Achtb., door den Klokkenist een even
redige klepel in deze klok besteld; met 
dezen was zij aanstonds luibaar. 11 

Met deze klok is men niet gelukkig. In een 
handschrift lezen zij hierover op het jaar 
1739: "De groote luyklok, in het jaar 
1725 gegooten sijnde, was reedts al eenige 
tijd geborsten geweest, dog wierdt egter 
bij alle voorvallende geleegendtheeden 
gebeesigt, tot dat eindelijk op een Son
dag midden onder het luyen teegens den 
aanvang der godsdienst, een stuk uyt 
deselve geslagen wierdt, hebbende de 
swaarte van ruym 30 pond. 11 

De oude Grote Kerk, Kerkplein 



Abbing vertelt onder het jaar 1741: "Mog 
besteedden Burgemeesteren het gieten van 
twee nieuwe luiklokken, die eerst in het 
volgende jaar gegoten en luibaar gemaakt 
werden. Op de ligchamen dezer klokken zijn 
de namen en wapenen der Heren besteders 
gegoten." 
Hiermee was men al even ongelukkig zooals 
blijkt uit een handschrift op het jaar 
1753. "De grootste der 1 uykl okken in 1742 
van geen best metaal of aloy gegooten, 
werd op den 7 January des avonds te 4! uur 
onder het luyen voor de avondpredikatie 
door haar klepel een scheur of barst in 
geslagen, waardoor deselve haar Resonantie 
of klank geheel en al verloor." 

In het jaar 1768 hooren we voor het eerst 
den naam van een klokkenist. 
In een handschrift lezen we: "In het eynde 
van dit jaar is een adjunckt klokkenist en 
organist aangesteld op f 500 en Juriaan 
Spruyt organist etc. gepensioneerd met 250 
gl ds. 11 

Deze Juriaan Spruit is de klokkenist en 
organist der stad Hoorn, die een handschrift 
heeft nagelaten "Klokken in Nederland en 
elders. 11 

Natuurlijk eischte een klokkespel gedurig 
onderhoud en reparatie. 
In de jaren 1738 en 1739 werd bijv. het 
ijzerwerk van alle torens nagezien en her
steld; het was verteerd en verroest. 
In het jaar 1739 ging men ook opruimen. 
De oude speelton en het oude speelwerk 
werden gesloopt; de speelton is de oude 
houten met ijzer beslagen, die in 1600 niet 
in den toren der Oosterkerk geplaatst kon 
worden. 
In het jaar 1770 moet weer heel wat gerepa
reerd worden. 
In een handschrift lezen we: "Het klokken
spel anno 1670 gegoten en waarvan hier 
vooren in 't Breede gemeld, waren vele 
soogenaamde oogen van ijser bij de klokken 
ingegoten, aan welken de klepels hQngen, 
door de roest ingevreten en vergaan, daar
om waren deselve in Novem. anno 1768 reeds 
afgenomen, de ijseren oogen uitgesaagt en 
anderen van gesmeed rood koper daar in 
gewerkt. Nadat dit werk met groote kosten 
en arbeyd bijna negentien maanden onder
handen was geweest, werd tot groot genoegen 
der gemene burgerye het voorspel en 
quartieren voor de heel en halfuuren weder
om als na gewoonte gehoord op den 2 Juny 
deses jaars, maar bleef met het zelfde 
deuntje staan tot den 2en Juny 1772. 11 

Uit het l aatste bemerkt men, dat men te 
doen heeft met een trommel, \IJaarop ver
schil lende wijzen gezet konden worden. 
Deze trommel is zeer waarschijnlijk die 
van 1600. 

Zoo nu en dan zien we vermeld, dat er bij 
bijzondere gelegenheden op de klokken 
gespeeld is. Het carillon werd bijv. 
bespeeld: 
Op 1 Juni 1763, toen de Prinses van Oranje
Nassau door destad kwam; 
op 8 maart 1766, toen Willem V als Erf
stadhouder beëdigd is; 
op 9 November 1767, wegens het huwelijk 
van Prins Willem V met Frederica Sophia 
Wi l helmina, Prinses van Pruisen; 
op 21 Juli 1773, toen de Prins van Oranje 
in Hoorn was. 

Over dit mooie carillon van Hemony in den 
mooien toren kunnen we niets meer vertel
len, dan het droevige feit, dat het op 
3 Augustus 1838 door den brand der Grote 
Kerk totaal vernietigd werd. 

De toren is in de kerk gestort en de 
klokken zijn allen gebarsten en deels 
gesmolten. 
Bij den bouw van een nieuwe kerk, waarvan 
op 2 Maart 1842 de eerste steen gelegd is, 
heeft men hoogstwaarschijnlijk een nieuw 
carillon willen aanbrengen. 
Abbing schrijft hierover in vervolg op 
Velius 1841: "Ofschoon de klokken alle 
gebarsten en deels gesmolten zijn, bij den 
brand der kerk, is het ijzer van het 
speelwerk en de ton reeds weder in orde 
gebragt. 11 

Van een carillon is niets gekomen. 
We l zullen er luiklokken in den toren z1Jn 
aangebracht, want de bovengenoemde lui
toren was niet meer noodig. 
In de Hoornsche Courant van 12 Maart 1853 
lezen we hierover: "De verkoop van den 
houten klokkentoren zal niet plaats hebben 
op Zaterdag den 12en Maart aanstaande, maar 
gehouden worden op Di nsdag den 22en Maart 
daarop volgende. In de vergadering van 
den Gemeenteraad van 29 Maart 1853 berigt 
de voorzitter, dat op 22 dezer de publie
ke verkoop tot amotie heeft plaats gehad 
van het Klokkenhuis alhier, voor de som 
van f 1200,-- aan H. de Waal, alhier." 

Over klokken vinden we niets vermeld. 
We vragen ons af: Kunnen de klokken uit 
den luitoren ook overgebracht zijn naar den 
kerktoren? 
Deze overbrenging komt ons niet onwaar
schijnlijk voor. De nieuwe kerk met toren 
heeft niet lang bestaan. In de Hoornsche 
Courant van 27 October 1878 komt het 
volgende bericht voor: "Een kort doch 
hevig onweder heeft heden nacht onze stad 
een vreeselij ke ramp berokkend; de blik
sem trof den toren der Groote Kerk ten 
gevolge waarvan deze en de kerk in asch 
zijn gelegd; aan blusschen viel niet te 
denken." 
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De brand van de Grote Kerk, 1878 

Het bouwen van een nieuwe kerk met Gemeen
tetoren werd besteed op 18 Mei 1880 in het 
Park te Hoorn. Architect was C. Muijsken. 
Het werk werd gegung aan S. Wit te Oter
leek voor f 184.051, en het moest klaar 
zijn 1 Juli 1883. De le steenlegging had 
plaats op 30 September 1881. 
Van de in dezen toren aangebrachte klokken 
weten we meer dan van die in den vorigen 
toren. De oude luiklokken zijn waarschijn
lijk geheel vernield. 
In het verslag van den Gemeenteraad van 
4 April 1882, voorkomende in de Hoornsche 
Courant van 5 April 1882, lezen we: 11 0m
trent de aanschaffing van een klok en 
uurwerk voor de Groote Kerk werd besloten 
de leverantie op te dragen aan den heer 
Van Bergen te Heiligerlee, tegen een geza
menlijke som van f 4400,- en wel voor de 
klok f 2800,- het stellen daarvan f 400,
en het uurwerk f 1200,-." 
In de Hoornsche Courant van 27 Mei 1883 
wordt verme 1 d: "Heden wordt de groote klok 
in onzen nieuwen Grooten Kerkstoren opge
hangen. De klok is gegoten in de fabriek 
van den heer A.H. van Bergen te Heiligerlee, 
provincie Groningen; ze weeg 1500 k~lo en 
voert het opschrift "Stad Hoorn 1882, ge
goten door A.H. van Bergen te Heiligerlee." 

Omtrent het uurwerk was zeker niet vol doende 
bepaald hoe het werken moest, want in het 
verslag van den Gemeenteraad van 29 Novem
ber 1883 komt het volgende voor: "Beslis
sing inzake het uurwerk voor den nieuwe 

gebouwden toren. Hieromtrent wordt na 
eenige discussie met algemene stemmen 
besloten om het uurwerk, dat niet aan de 
gewenschte vereischten voldoet, aangezien 
de klok met halfuur één slag geeft, terug 
te zenden en daarvoor in de plaats een van 
grooteren omvang met een tweede klok voor 
halfslag te bestellen. Vooraf wordt voor 
den voorzitter medegedeeld, dat bij een 
nieuwe bestelling maatregelen zullen worden 
genomen en eerst door den leverancier een 
plan en teekening moet worden ingeleverd, 
hetwelk aan de beoordeeling van den raad 
za 1 worden onderworpen. 11 

In den gemeenteraad van 20 December 1883 
worden de besprekingen voortgezet: 11 0mtrent 
het uurwerk voor den nieuw gebouwden toren 
wordt besloten, nadat hierover het woord 
werd gevoerd door de heeren Kaag, Aghina 
en Groot, de levering van een grooter uur
werk weder opte dragen aan den heer Van 
Bergen, van wien inlichtingen omtrent een 
en ander waren verkregen en die bereid is 
dat grooter uurwerk in Juni of eerder te 
leveren." 

De Hoornsche Courant van 22 Juni 1884 
beschrift het gieten van de tweede klok en 
het uurwerk: "Aan de fabriek van den heer 
A.H. van Bergen te Heiligerlee, provincie 
Groningen, werd Woensdag 18 Juni de tweede 
nieuwe metalen luid- en slagklok voor den 
stadstoren teHoorn gegoten; eene metaal
massa van 1100 kg. werd daartoe gesmolten 
in den koepeloven. De gieting, die zonder 
eenige stoornis afliep, is volkomen gelukt. 
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De klok, die Woensdagavond reeds van den 
vorm ontdaan en uit de diepte is uitgeta
keld, blijkt uiterst elegant en zuiver te 
zijn gegoten, harmoniërend met de reeds 
geleverde grootere klok als D. fis en zijn 
beide klokken na vooraf bepaalde tonen 
gegoten. Het verdient zeker opmerking, dat 
nog nimmer te Heiligerlee door den heer 
Van Bergen een klokgieting is mislukt. 
Dit is, bij de vele aldaar gegoten klokken 
en het gevaarvol werk in aanmerking geno
men, zeker zeer merkwaardig . Ook is in 
deze fabriek in bewerking e~ bijna gereed 
een geheel nieuw torenuurwerk voor boven
genoemden toren. 
Dit uurwerk is met dri e gangwerken: ze zal 
bij het heele uur vol en bij het kwartier 
één slag op de groote klok geven en bij 
het halfuur vol en kwartier één sl ag op de 
thans gegoten klok . Zij zal den tijd aan
wijzen op vier groote wijzerborden in uren 
en minuten . Het uurwerk heeft compensatie
slinger en pengang, al le raderen zijn 
machinaal bewerkt en bestaat de qualiteit 
uit zwaar gegoten koper en tombak alles 
zeer elegant en accuraat bewerkt. Een dito 
uurwerk, dezer dagen in den stadstoren te 
Deventer afgeleverd, voldoet uitmuntend . 
De beide groote klokken kunnen ook tezamen 
geluid worden volgens een nieuw systeem 
in ijzeren klokstoe len. Het luiden gaat 
daarmede zeer gemakke l ijk en de toren heeft 
geen schudding; alles van eigen vinding en 
aan de fabriek te Heiligerlee vervaardigd." 
In de Hoornsche Courant van 20 Juli 1884 
lezen we: "Gistermiddag werd de tweede 
nieuwe metal en klok, gegoten in de fabriek 
van den heer A.H . van Bergen te Heiliger
lee, prov . Groningen, alhier in den toren 
der stad gebracht . " 

Hetgeen we hiervoor verteld hebben zal voor 
uitbreiding vatbaar zij n. Nadere onderzoe
kingen zull en misschien meer aan het licht 
brengen. 
We zullen thans de klokken der Groote Kerk 
laten rusten binnenkort nog een en ander 
vertellen over andere klokken in onze stad. 
Omtrent een klok in den toren van de Ooster
kerk lezen wij voor het eerst, zeer kort en 
krachtig, in het Memoriaal van Burgem. van 
Hoorn, folio 74, blz. 21, op het jaar 1587: 
"Klok op de St. Anthoniekerk besteed." 
Van een uurwerk in dien tijd weten wij niets. 
Het torentje i s oorspronkelijk kleiner ge
weest, want zooa l s wij hiervoor reeds zagen 
werd er in 1600 een grootere toren gemaakt 
met het doel, daar het oude speelwerk van 
de Groote Kerk in te brengen. 
Wij weten reeds, dat dit op een mis l ukking 
uitliep . Wel is er toen, zooals Velius 
mededeelt, "een groote k 1 ok i ngebragt, om 
de heele uren te slaen." 
Dit zal de groote klok zijn, die 30 Sept. 
1911 door den storm gevallen en gebroken is. 

Oosterkerkstoren 

Op deze klok stond: "mensche als gi anhort 
des clox geslagh so gedenckt up stervens 
dach. ~Jil m Wegewa rt Goet mi ( 1596) . " 
Een afgietsel in gips bevindt zich in het 
West-Friesch Museum alhier . 
In 1911 was de toren in zeer slechten toe
stand; hij moest grondig onderhanden geno
men worden. 
Op 5 Sept . 1911 besloot de gemeenteraad een 
crediet van 3500 gld. voor deze restaura
tie toe te staan . 
Over deze restauratie en het ongeval met de 
groote klok lezen wij ·in ~et Verslag van het 
West-Friesch Museum van 1911 : 
"Gevaar voor te niet gaan dreigde voor het 
ui~ers t fraaie Gothische torentje (dak 
ruiter) van de Ooster of St. Anthoniuskerk. 
Het houtwerk daarvan toch bleek, onder de 
bekleeding met lood, geheel vermolmd te 
zijn. 11aar de Gemeenteraad besloot dit merk
waardige bouwwerk in den ouden vorm weder 
te doen optrekken en stond tevens gelden 
toe voor de herstelling van het van den 
voorgevel der kerk uitstekende wijzerbord, 
alsmede voor het weder gangbaar maken van 
de uurwerken, zoowel van den toren als van 
dit wijzerbord en wel met uur- en minuut
wijzers , in plaats van alleen een uurwijzer, 
zooals voorheen. 



"Welaan! voldoen wij nu aan dïnspraak onzer pligten, 
Laat ons dankbren geest en met een blij gemoed, 
Eene hartelijke wens aan Hoorns Burgers richten, 

En hem ga het altoos wel, die wel aan Hoorn doet. " 

!'ll( l..'WJAARSWE:NS DER HOORNSE: TORE."4WACHTERS UIT HET JAAR 1840 

Dat is het motto van het onlangs verschenen cultuur-historische fotoboek 

Toen Hoorn nog Oud-Hoorn -was ... 
Beelden uit een verklanken verleden 

(1800-1950) 

Samengesteld en geschreven door 
W. A. Braasem en H. 0. J. de Ruyter de Wildt 

Deze 248 pagina's tellende prachtuitgave met een formaat van 21 x 30 cm omvat een unieke 
verzameling van 225 foto's, alsmede 60 lijnillustraties 

van Hoorn en omstreken (Schellinkhout, Blokker, Zwaag en Scharwoude). 
Een kloek boek dat zich buitengewoon leent om als geschenk dienst te doen 

bij jubilea, verjaardagen en andere feest- resp. hoogtijdagen. 
Een boek om heel blij mee te zijn en te blijven. 

Kortom een waarlijk rijk bezit. 

U kunt dit zo boeiend geschreven en rijk geïllustreerde boekwerk kopen - de prijs bedraagt f 75, -
bij de boekhandelaar in uw omgeving of rechtstreeks bestellen bij: 

UITGEVERIJ EDECEA 
Postbus 7, 1620 AA Hoorn 

(Italiaanse Zeedijk l 6A, telefoon 02290 - l 26 25) 
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