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1620 AH 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 

Redactiecommissie: 
J. Buiten 
J. L. N. Dijkstra 
L. P. M. Hoogeveen 
C. Kuppers 
J. M. Onstenk 
H. W. Saaltink 
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Redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra 
Rotiusstraat 46 
1624 GC Hoorn. tel. 1 71 17 

Volgend nummer en inleverdatum kopij 

Opgave nieuwe leden en tevens 
verspreidingsadres: 

C. Kuppers 
Botter 39 
1625 DC HOORN 
tel. 3 39 23 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, 
Nieuwe Steen 1. tel. 3 12 34. 
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 1-2· 1983}: 
door het archief verricht onderzoek f 9.40 per half uur; 
fotokopieën f O. 70. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van 
boeken uit de bibliotheek (niet a lles wordt uitgeleend) is 
gratis. 

Westfries Museum: 
Rode Steen l, Hoorn (tel. 1 55 97). 
Geopend: het gehele jaar, 

maandag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur, 
zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 

Drukker van dit blad: 
NV Drukkerij en Uitgeverij Edecea. 
Italiaanse Zeedijk l 6A. Postbus 7. 1620 AA Hoorn 

Het volgende nummer (6e jaargang nr. 1) zal verschijnen op 15 maart 1984. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit 
nummer uiterlijk 15 februari 1984 in te leveren bij het redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn. tel. 02290 - 1 71 71. 

Losse verkoop 
Ons wordt meerdere malen de vraag gesteld waarom de 
kwartaalbladen niet meer los te koop zijn in de Hoornse 
boekwinkels. 
Wij hebben indertijd besloten de bladen alleen aan de 
leden te verstrekken. 
Het bleek dat het goedkoper was de bladen los te kopen, 
dan lid te worden van onze vereniging. 4 x f 2,- = 
f 8,-, terwijl de contributie minimaal f 20.- bedraagt. 
Dit vonden wij onbillijk tegenover onze leden. 
Zodoende is de losse verkoop beëindigd. 
Voor leden zijn extra nummers altijd tegen betaling 
verkrijgbaar. 

Dank 
Hierbij een woord van dank aan een aantal stille 
medewerkers, die elk kwartaal zorgen. dat het 
kwartaalblad bij de in Hoorn woonachtige leden thuis 
wordt bezorgd. 
Deze medewerkers besparen ons een groot bedrag aan 
verzendkosten. Gelukkig zijn er vele die wat over hebben 
voor onze vereniging. 
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St. Cyriacus en Franciscus 
F,en stukje geschiedenis van de kerk aan het Grote Noord 

In de serie over de vier bekende binnenstads-kerken van Hoorn, in 1983 in dit blad verschenen, is als laatste 
aan de beurt de RK Kerk van St. Cyriacus en Franciscus aan het Grote Noord nr. 15. 
Bij gelegenheid van de viering van het honderdja rig bestaan van deze kerk in 1982 is van de hand van 
J. Onstenk een boekje verschenen over de geschiedenis van deze kerk onder de titel "De Bouwers van de 
St. Cyriacus en Franciscus". Met toestemming van de schrijver zijn gegevens uit dit geschrift gebruikt voor 
het volgende artikel. 

Het bestaan van het huidige kerkgebouw is, zoals zo vaak, 
te danken aan een calamiteit. Op zondag 1 juli 1877 richt 
een brand in de Kapel aan de Achterstraat zodanige 
verwoestingen aan, dat het gebouw volledig onbruikbaar 
wordt voor het houden van erediensten. Het is deze kapel 
geweest die tot dat onheilspellende moment heeft gediend 
als parochiekerk van St. Cyriacus. Slechts een week 
tevoren was het gouden feest van de vestiging van deze 
parochie gevierd. Voordien had het gebouw vanaf de 
Reformatie tot aan 1799 dienst gedaan als "Artilleryhuis 
van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland". 
In juli 1825 had de toenmalige pastoor van de bouwvallige 
statie "In de Drie Kalfjes" aan het Nieuwe Noord aan het 
stadsbestuur toestemming gevraagd het gebouw voor 
godsdienstige doeleinden in gebruik te mogen nemen. 
hetgeen na enig geharrewar werd toegestaan. Op 14 mei 
1827 wordt de gerestaureerde kloosterkapel weer voor de 
eredienst in gebruik genomen. terwijl als pastorie ging 
dienen de muntmeesterswoning aan de Muntstraat. die 
voor f 2.000.- van de gemeente was aangekocht. 
Kort na de installatie van de kapel werd aan de toen 
gevestigde statie van St. Cyriacus toegevoegd de tweede 
Hoornse seculiere statie van de Slijksteeg. Een en ander 
was min of meer het gevolg van het overlijden van de 
pastoor van deze statie, Franciscus Xaverius van Crimpen. 
op 4 juli 1827. 
De gelovigen van deze Slijksteeg-statie hadden met de 
samenvoeging grote problemen en het merendeel kerkte 
na de samenvoeging dan ook niet in de Cyriacus. maar in 
een derde katholieke kerk in Hoorn: de paterskerk van de 
Franciscanen aan het Achterom. Deze kerk reikte van 
deze straat tot aan het Grote Noord. waar in 1755 een 
knappe gevel werd opgericht voor het gebouw, met de 
pastorie op de benedenverdieping. 
Zowel de Cyriacus als de Franciscus-statie. de ene aan de 
Achterstraat. de ander aan het Achterom, worden 
tezelfder tijd in 1856 tot parochies verheven. 
In die tijd was pater (Franciscaan) Reinerus Antonius van 
Ewijk pastoor van de St. Franciscus-parochie en Antonius 
Arnoldus Steinbach pastoor van de St. Cyriacus. 
Met het vertrek in emeritaat van Van Ewijk in februari 
1868. wordt de kerk van St. Francisus aan het Achterom 
door de Provinciaal van de Franciscanen aan de Bisschop 
van Haarlem overgedragen. Dit was voor veel 
parochianen een onbegrijpelijke stap, die nogal wat 
roddelpraat veroorzaakte. Als dan ook nog de opvolger 
van Van Ewijk, de 41-jarige. uit Volendam overgeplaatste. 
Gerardus Scheefhals, de taak krijgt beide parochies samen 
te voegen, dan is dat vooral voor de kerkmeesters van de 
Franciscus-kerk een bijna onverteerbare brok. Deze 
inlijving geschiedde op basis van het bisschoppelijk 
decreet van 25 juni 1868. De fraaie paterskerk is daarmee 

tot een bijkerk. een succursaal. gedegradeerd. Het kostte 
Scheefhals heel wat diplomatie en geduld om de 
gemoederen weer enigszins tot bedaren te krijgen, te 
meer waar ook het "standsverschil" tussen de 
kerkmeesters van de twee kerken een rol speelde in het 
conflict. Dit bemoeilijkte ten zeerste de instelling van één 
kerkbestuur voor beide kerken. 
Daar komt nog bij dat het katholieke bevolkingsdeel van 
Hoorn in die tijd bepaald niet tot de welgestelde groep 
gerekend kon worden. Volgens Scheefhals zelf zijn er 
maar twee parochianen die men wezenlijk rijk kan 
noemen en een twintigtal goed gezetenen, onder wie drie 
of vier boeren. Voor het overige behoren zij, die hij "den 
fatsoenlijken stand" noemt, tot "de klasse der 
broodwinnende lieden, terwijl het getal dergenen die 
minder of meer. voortdurend of tijdelijk ondersteund 
worden, tot ongeveer het derde gedeelte der parochianen 
klom". 
Daardoor waren de geldelijke middelen van de parochies 
ook niet ideaal. integendeel. er was een gezamenlijke 
schuld van f 2.600.- . 

Op het moment van de brand in de St. Cyriacus in de 
Achterstraat, waarmee we ons overzicht begonnen. had 
Scheefhals zijn zilveren priesterfeest net achter de rug. 
Aan hem de taak om voor een nieuw kerkgebouw te 
zorgen. iets waar de parochianen al eerder hun wensen 
voor hadden ingediend. 
Een comité van notabelen had zich bij Scheefhals' zilveren 
feest verplicht in een periode van vijf jaar de som van 
f 30.380.- bijeen te brengen voor een nieuwe kerk, mits 
het kerkbestuur uiterlijk op 1 augustus 1880 
nieuwbouwplannen gereed en in begin van uitvoering zal 
hebben. Alle redenen zijn aanwezig om nu juist 
voortvarend aan het werk te gaan voor de nieuwbouw. 
Op 16 maart 1880 wordt de eerste steen gelegd door de 
14-jarige Petrus Antonius Schermer. zoon van Bernardus 
Schermer en Maria Agnes Schermer. Daarvoor heeft zich 
nog een juridische strijd ontwikkeld met de gemeente 
over de assurantie-penningen van de puinhoop aan de 
Achterstraat. een strijd die uiteindelijk in december 1879 
werd beslecht: de stad krijgt de puinhopen en de grond 
terug en f 4.000.- toe. 
Op 23 december 1877 heeft het parochiebestuur inmiddels 
besloten een nieuwe kerk te bouwen op de plaats waar 
dan nog de oude St. Franciscus-kerk gelegen is. Het 
beschikbare terrein is 20 meter breed en 46 meter lang en 
zoals eerder gezegd, gelegen tussen het Achterom en de 
Grote Noord. 
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Als de kerk van St. Franciscus wordt gesloopt is het 
natuurlijk noodzaak een plaats te vinden waar door de 
beide parochies gekerkt kan worden. 



De St. Cyriacus en Franoscus in 1983. gezien vanaf de Rode Steen 

Op de plaats waar tegenwoordig de St. Jozefschool staat is 
in de zomer van 1878 een noodkerk van 15 bij 40 meter 
gereed. gebouwd door J. Peereboom. 
Pastoor Scheefhals is in het voorjaar van datzelfde jaar 
weer teruggekeerd naar zijn oude, gerestaureerde pastorie 
aan de Muntstraat. 
Enkele aankopen van huizen waren noodzakelijk om alle 
plannen van nieuwbouw te kunnen verwezenlijken: Grote 
Noord 15, woonhuis van de wed. Willebrands wordt in 
mei 1878 aangekocht; Grote Noord 13. woonhuis van 
burgemeester mr. W. K. Baron Van Dedem. op 
30 december van datzelfde jaar. Over de aankoop van dit 
laatste pand was nogal wat te doen, omdat het door de 
bisschop gestelde limiet-bedrag was overschreden. Ook 
over de door de kerkmeesters voorgestelde opzet van de 
nieuwe kerk en pastorie bestond geen eensgezindheid 
tussen pastoor en kerkbestuur. Scheefhals schrijft op 
11 mei 1879 zijn bisschop een brief waarin hij 
overplaatsing vraagt naar de vrijgekomen functie van 
deken en pastoor van Beverwijk. Hij wil niet wijken voor 
de moeilijkheden. maar meent toch "dat de parochie 
Hoorn. hoezeer naar mijn genoegen en met hoeveel lust 
ik er steeds gewerkt heb, mij wel wat meer arbeid 
verschaft. dan ik op den duur zal kunnen dragen". 
Scheefhals vertrekt. een markante figuur met een 
bewogen pastoraat. Opmerkelijk ook door zijn invloed. 
zowel financieel als anderszins, op de opening van een 
nieuwe parochieschool in de Ramen op 1 oktober 1874, 
waar 200 jongens en meisjes onder leiding van de 
befaamde meester B. G. Brom onderwijs genieten. 
Scheefhals vertrekt. pastoor Michaël van Rijn neemt op 
30 mei 1879 het roer over. zij het voor slechts korte tijd: 
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hij overlijdt reeds binnen twee jaar, op 18 februari 1881. 
Pastoor van Rijn begint zijn bewind met het goedkeuren 
van de plannen voor de kerk en pastorie. zij het met 
enige wijzigingen en aanvullingen op de oorspronkelijke 
plannen. Zo wordt het pand Grote Noord 13 van een extra 
verdieping voorzien en een nieuwe gevel van architect 
Bleijs. De achterzijde van dit pand wordt uitgebreid met 
een keuken, bijkeuken. kelder en dienstbode-verblijf. 
uitgevoerd door aannemer Woesthoff. 
De architect voor de kerk is de in Hoorn geboren en 
getogen bouwmeester Adrianus Cyriacus (!) Bleijs. die later 
ook de St. Nicolaaskerk in Amsterdam zal bouwen. De 
bouw en de fundering van de kerk wordt gegund aan 
aannemer D. Tool. opzichter wordt P. D. van Rhijo. 
In 1880 zijn dan twee nieuwe kerken tegelijk in aanbouw 
in het centrum van de stad: de Grote Kerk op het 
Kerkplein die in oktober 1878 door brand werd verwoest. 
wordt eveneens herbouwd. 
Overigens ondervindt de bouw van de Cyriacus wel 
vertraging. zeer ten nadele van de aannemer. die voor 
iedere dag vertraging tien gulden moet betalen, hetgeen 
uiteindelijk uitdraait op een boete van totaal f 6.690,- . 
een heel bedrag in die dagen. Vooral de levering van het 
marmer geeft veel problemen. 

Als deken Van Rijn overlijdt, wordt op 27 maart 1881 tot 
bouwpastoor benoemd Nicolaas Johannes Smeulders en hij 
is het die het grote werk tot een goed einde zal brengen. 
Hij is met name de man die kapitaal voor de bouw 
binnenbrengt. Hierin speelt weer een grote rol een wat 
mysterieuze weldoenster, die grote bedragen. wellicht 
haar hele vermogen, ter beschikking stelde van pastoor 



Smeulders. Het gaat om wijlen zuster Maria Magdalena 
van de Franciscanessen van Roosendaal. in de wereld de 
"Hoogwelgeboren Jonkvrouw Louise Antoinette Gijsberta 
Cornelia Melort. nader aangeduid als Ambachtsvrouwe 
van Middelharnis'". Zij was blijkbaar van rijke afkomst en 
stelde via haar administrateur. notaris C. E. P. Pauwels uit 
Den Haag. belangrijke bedragen beschikbaar aan 
Smeulders, die wellicht eerder haar pastoor was. 
De financiering vindt plaats via giften en een 4 pets. 
kerkelijke lening. de "Negociatie der R.C. Kerk te Hoorn" 
geheten. De aandelen waren over het gehele land 
verspreid en vaak in handen van bekende 
persoonlijkheden uit die tijd. Dan was er zuster Maria 
Magdalena met haar schenkingen en vele kleinere giften. 
die uiteindelijk de globale bouwsom van een kwart 
miljoen moesten dekken. Vele giften kwamen ook binnen 
voor een speciaal doel. zoals de ramen. het altaar. 
communiebanken. de Kruisweg. wierook e.d. 

Het is uiteindelijk 30 oktober 1882. als de kerk door de 
toenmalige bisschop van Haarlem. mgr. Snickers kan 
worden geconsacreerd. De kerk is weliswaar voltooid. 
maar nog lang niet af. In de vele jaren na de inwijding 
moeten kinderziekten worden weggewerkt, en allerlei 

Cursus Bouwkunst 

De jaarlijkse cursus Bouwkunst. de vijfde al weer in 
successie. startte op 26 september jl. in de zeer geschikte 
bovenzaal van de Evangelisch-Lutherse kerk aan de 
Ramen. In vier cursusavonden werden de 32 deelnemers 
(komend uit de hele Noordhollandse regio) vertrouwd 
gemaakt met de verschillende. stromingen. stijlen en 
begrippen in de bouwkunst, aan de hand van het 
theorie-boekje en ook, zoals gebruikelijk, met behulp van 
een paar honderd dia·s met beelden uit binnen- en 
buitenland. In het wat guurder wordende weer van dit 
najaar werd met plezier en interesse door de Hoornse 
binnenstad gewandeld waar de zondagsrust nauwelijks 
werd gestoord door de opklinkende voetstappen van de 
cursisten die op die wijze de bouwkunst in stenen lijve 
bestudeerden. 
Tijdens de eerste ochtendwandeling werd een bezoek 
gebracht aan de zeldzaam mooie interieurs van 
Binnenluiendijk 3-4. waar de bewoner, de kunsthistorisch 
adviseur van onze vereniging. de heer John de Visser, 
geassisteerd door het bestuurslid, mevrouw E. Millenaar, 
de belangstellenden rondleidde. De tweede zondagmorgen 
ontving de bekende Hoornse kalligraaf, Joop Willems. de 
groep in zijn atelier in de middeleeuwse Mariatoren. 
De cursus werd, zoals elk jaar, afgesloten met een kop 
koffie in de restauratie (aardig woord in 
bouwkunstverband) van een van Hoorns jongere 
monumenten: het NS-station. Daar werden weer een 
aantal nieuwe gidsen in spé genoteerd voor de a.s. 
zomeravondwandelingen en kreeg de heer Albert de 
Graaf, archivaris van de vereniging, als dank voor zijn 
werkzaamheden achter de schermen en in de buurt van 
het projectiescherm, een plaatwerk over les très riches 
heures du Duc de Berry overreikt. 
Volgend jaar (1984) zal in september de nieuwe cursus 
Bouwkunst aanvangen. Hebt u belangstelling, dan kunt u 
zich opgeven of informatie krijgen bij J. M. Baltus. Grote 
Oost 98-100. J.M.B. 

problemen worden opgelost. Er wordt verder gewerkt aan 
de inrichting, zoals de uiteindelijke orgelbouw. zijnde het 
oude, herstelde orgel uit de St. Franciscuskerk. met een 
prachtige gebeeldhouwde kast van de Gebrs. Endlich uit 
Emmerik; de overstap van gasverlichting naar elektriciteit 
en nog veel meer. Dat alles onder leiding van pastoor 
Smeulders en zijn opvolgers in de persoon van Wilh. A. 
van Halen, Jacobus Henricus Smeele. M. W. A. 
Wijtenburg. Johannes Petrus Huibers (de latere bisschop 
van Haarlem). J. C. G. van de Wiel. C. A. A. Kroft en 
P. L. Ch. v. d. Meer. In maart 1965 sluit deken C. J. Groote 
met zijn benoeming in Hoorn de Hoornse traditie in haar 
oude vorm af. 

Uiteraard zijn er over de periode tussen de inwijding en 
de tegenwoordige tijd nog veel details te melden. In het 
korte bestek van dit blad zou dit echter te ver voeren. Jan 
Onstenk is in zijn gedenkboek bij het 100-jarig bestaan op 
deze details veel dieper ingegaan dan hier mogelijk is. Wij 
raden u dan ook aan te proberen een exemplaar te 
pakken te krijgen. Het geeft een uitstekend beeld van een 
belangrijke periode in de geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Hoorn. 

J.l.N.D. 

Nader bekeken 

Ramen 1-3 (zie "Oud-Hoorn", Se jaargang nr. 3, pagina's 
71 en 79180). 
Door een oplettende lezer werd opgemerkt. dat in het 
artikel over Ramen 1 op de pagina's 79/80. als officiële 
opening van het tijdelijke Missiehuis de datum van 
25 september ( 1925) werd genoemd. doch op pagina 71. in 
het artikeltje van mevr. Th. J. M. van Balen als aanvang 
van de onderdaksperiode de datum van 6 augustus ( 1925). 
Wij zijn er nog niet uit, maar gaan er voorlopig vanuit, dat 
de eerstvermelde datum. genoemd door één van Fathers 
van Mill Hili, die een ooggetuigeverslag van die eerste dag 
doet. de juiste is. 

•1 Ook de data van d<! i•erplaats111g van /let M1ss1ellws naar de 
Berkl1ou11mueg versc/111/en On1wst 1s cle clatum 21'1 mei J 929 (l>lz 71 J Op 
7 1arwar1 J 929 fblz 77) 1s hel M1ss1e'1ws fe1telt1k m gebr111k gerwmen (zw 
btz 93-.94 van dit nummer} De uf!l(w/e openmg was 16 mei 1929 (zie 
btz 98) 

De Lutherse Kerk 

Gaarne wil ondergetekende even inhaken op het in de 
vorige periodiek geschreven artikel van dr. mr. P. Estié 
over de Lutherse Kerk. 
Daarin wordt de Lutherse Kerk in Rotterdam aangehaald. 
in zijn Rotterdam-verzameling heeft hij een kaart van 
deze kerk. 
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En het is leuk om te constateren dat er aan de voorzijde 
een grote gelijkenis was met de kerk in Hoorn, alleen in 
Rotterdam was het wat groter uitgevoerd. 
De kerk was in 1735 gebouwd en is in 1736 ingewijd. de 
vorige kerk stond op het zgn. Colchoseiland, later de 
Goudsche Singel. 
De kerk uit 1736 stond op de hoek van de Posthoornsteeg 
en Wolfshoek en is in de meidagen van 1940 totaal 
verwoest. 

Ciel van der Zei, Hoorn 



Het Mennistenhofje 
(vervolg) 

In het decembernummer van het kwartaalblad van 1982 heb ik het een en ander verteld over het 
zogenoemde Mennistenhofje aan het Gerritsland. Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan de negentigjarige 
mevrouw Velzeboer die op de Draafsingel woont. Zij heeft als kind in het huis gewoond dat naast de ingang 
staat van de steeg die naar het Mennistenhofje leidde, namelijk het pand Gerritsland 35. 

Zoals ik beschreven heb in mijn eerste artikel, liet Joseph 
du Mosch na het slopen van de Doopsgezinde schuilkerk 
op die zelfde plaats negen arbeiderswoningen neerzetten. 
Ook het ouderlijk huis van mevrouw Velzeboer. 
Gerritsland 35 is toen , in 1865, gebouwd. 
De oude mevrouw Velzeboer kan zich die oude huisjes 
nog goed herinneren. Ze waren klein en eigenlijk niet 
geschikt voor gezinnen. De indeling was als volgt: een 
halletje en een kamer (met een oppervlakte van ca. 20 m2) 

met één, soms twee bedsteden, en verder nog een 
bergzolder. De bewoners keken uit op een bleekveld waar 
- mevrouw V. ziet het nog zo voor zich - een prachtige 
witte rozenboom stond die zo heerlijk kon geuren. Aan 
het einde van het steegje, achter het huis van de familie 
Visser (Visser is de meisjesnaam van mevrouw V.) waren 
twee w.c.'s voor gemeenschappelijk gebruik. Twee stenen 
regenbakken moesten er voor zorgen dat iedere bewoner 
elke dag één emmer water kon krijgen. De huurprijs van 
de huisjes was 75 cent per week. 
De vader van mevrouw V., IJsbrand Visser, dreef een 
groentenwinkel in het huis aan het Gerritsland, nr. 35. Als 
opslagplaats voor zijn aardappelen en groenten huurde hij 
van de Doopsgezinde gemeente het onderste gedeelte van 
het huis met de trapgevel aan de andere kant van de 
steeg: Gerritsland 53. Daarom werden er in 1907 een deur 
en een raam gesloopt en in plaats daarvan een inrijdeur 
aangebracht. In dat huis woonden nog verscheidene 
gezinnen overigens. 

Na de dood van haar vader IJsbrand Visser is het huis 
nr. 35 weer tot woonhuis omgebouwd. Toen is ook het 
getoogde deurtje aangebracht (zie foto). 

Uit het woningonderzoek (in 1903) blijkt dat er in die 
negen "hofjeshuizen" 34 mensen woonden en omdat de 

Tussen nr. 35 en nr. 53 het groene deurtje (naast de trapgevel} 
voor de steeg naar het hofje. Foto: J. M. Baltus 1982 
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vader van mevrouw V. dat een ongewenste situatie vond, 
besloot hij een aantal huisjes aan te kopen (Joseph du 
Mosch was toen al geen eigenaar meer) zodat hij zelf kon 
beslissen wie er op het "hofje" mochten wonen; dat waren 
weduwen en alleenstaanden. 
Zo herinnert mevrouw V. zich een oude dame. die veel 
geplaagd werd door de jeugd. Ze woonde aan het 
Gerritsland en had een heel donkere stem. Toen ze naar 
het hofje mocht verhuizen, was alle leed geleden en 
voelde ze zich erg gelukkig. Ook had een schoenmaker er 
zijn bedrijfje. Hij maakte prachtige leren riemen voor de 
jongens, die ze na schooltijd kwamen ophalen. Aan de 
bedoeling van Du Mosch. namelijk de huisjes door 
arbeiders te laten bewonen, werd dan niet meer voldaan. 
De woningen waren trouwens ook niet zo stevig gebouwd, 
lijkt mij, gezien de klachten over lekkage, slechte goten 
en daken, die genoteerd staan in het Woningonderzoek 
van 1903. Vele malen zijn herstelwerkzaamheden aan de 
huisjes verricht. Niet alleen door IJsbrand Visser, die er 
zes in eigendom had, maar ook door Jacob Blokker, de 
bekende grondlegger van het Blokkerconcern. Hij was 
eigenaar van drie hofjeswoningen. In 1939 worden nog 
twee huisjes tot één verbouwd. Een gezin met maar liefst 
twaalf kinderen komt er in te wonen! 
In 1941 worden de eerste twee huisjes gesloopt. ln 1956 
worden de overige met de grond gelijk gemaakt. Het 
schildersbedrijf Polman wordt eigenaar van het huis met 
de trapgevel; het erf achter dit pand met een loods 
overdekt. Als de firma Polman de steeg met een groene 
deur afsluit, is het met het "hofje" definitief afgelopen. En 
het Gerritsland? 
Dat was een straat met kleine winkeltjes en harde 
werkers, zegt mevrouw Velzeboer. De kleine winkeltjes 
zijn verdwenen, maar de harde werkers ... 

Femke Uiterwijk 



Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650 

De Stichting Stadsplan Anno 1650 is sinds mei 1981 bezig 
met de vervaardiging van een maquette van Hoorn. Het 
formaat van deze maquette wordt ongeveer 5 x 6 meter 
en het geheel is gebaseerd op de Hoornse situatie 
omstreeks het jaar 1650. Voor deze opzet is gebruik 
gemaakt van de kaart van Blaeu uit 1649. 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld de belangstelling 
voor het roemrijke verleden van de Stad Hoorn te 
bevorderen en daardoor een bijdrage te leveren aan de 
kennis van deze stad bij inwoners en bezoekers. 

Het ligt in de bedoeling dat de maquette een plaats krijgt 
in de Noorderkerk. wellicht in het achterste gedeelte. de 
zgn. Armenkerk. 
Bij de opstelling zal tevens een klank- en lichtspel worden 
ingebouwd, dat als toelichting zal dienen bij het geheel. 
De bouwer van de maquette, Jac. Buiten, is reeds een 
aantal jaren met de bouw bezig geweest, maar heeft zich 
sinds 198 l kunnen verzekeren van de medewerking van 
een aantal vrijwilligers om het grote aantal panden, kleine 
en zeer grote. die voor de opzet nodig zijn. te 
vervaardigen. De bekostiging van dit groot opgezette plan 
gebeurde aanvankelijk uit eigen zak. maar de oprichting 
van de Stichting in de huidige vorm moet ertoe leiden. dat 
het geheel ook een gezonde financiële basis krijgt. 
Uiteindelijk zal ook de Noorderkerk profiteren van dit 
project. Het ligt nl. in de bedoeling het batig saldo van de 
t.z.t. in te richten opstelling ten goede te laten komen van 
de restauratie en het onderhoud van de Noorderkerk. 

Een eerste aanzet voor de financiering van dit project 
werd gegeven op maandag 24 oktober jl. toen een grote 
groep genodigden bijeen was in de Armenkerk van de 
Noorderkerk. waar geheel in de sfeer van de 
1650-maquette. compleet met een ouderwetse "schutter". 
een "verpagtinge" werd georganiseerd van de 
voornaamste gebouwen van de stad. De genodigden 
waren zorgvuldig uitgekozen, want er moest natuurlijk 
uiteindelijk geld over de brug komen om de start van de 
actie financieel zo goed mogelijk te laten verlopen. Een 
enthousiaste inleiding van de heer J. P. H. van der Knaap, 
op rijm gebracht in de spreektaal van de l 7e eeuw. bracht 
de stemming er direct in. 

Loven en bieden ... 

Ve1lingmeester. notaris mr. M. Abma 

Zoals in de uitnodiging al stond vermeld. werd ,.Het 
stadthuys by dese gelegentheyt aangeboden aan de 
bestuurderen anno 1983 van de Stad Hoorn". 
Burgemeester Janssens nam de pachtoorkonde voor dit 
gebouw namens het gemeentebestuur in ontvangst. 
Daarna barstte in alle hevigheid het bieden op de diverse 
gebouwen los. Onder de bezielende leiding van de 
pachtmeester, notaris mr. M. Abma werden in snel tempo 
vanaf de kansel de diverse gebouwen van die avond 
onder de pachthamer gebracht. Voor sommige gebouwen 
bestond een zodanige belangstelling dat de pachtprijs flink 
werd overschreden. voor andere was het bieden wat 
moeizamer. Maar aan het einde van de avond kon door 
het bestuur van de Stichting met genoegen worden 
geconstateerd. dat alle 33 te pachten gebouwen een 
pachter hadden gevonden , velen op basis van 
eeuwigdurende pachtrechten. andere voor een wat 
kortere periode. De nieuwe pachters kregen allen een 
gecalligrafeerde pachtovereenkomst. ter plekke 
vervaardigd door de Hoornse calligraaf Joop Willems, en 
een fles " Hoorn Blaeu", speciaal voor deze gelegenheid 
gebotteld door de firma Schermer. 
Een succesvolle avond. daar in de Noorderkerk, voor de 
Stichting Stadsplan Hoorn. Een goede start voor een 
project, dat alle aandacht van de Hoornse burgerij 
verdient. Gedurende een aantal dagen daarna werden 
tevens de kleinere gebouwen. woonhuizen e.d. aan 
belangstellenden verpacht. deels in de Noorderkerk, 
daarna in de studio van Joop Willems. de Mariatoren. 
Er zijn nog een aantal huizen van de maquette niet 
verpacht. Geïnteresseerden voor het pachten van een van 
deze pandjes kunnen zich wenden tot Marian Faber, 
Tinnegieter 49, tel. 3 83 76. te Hoorn. of het VVV-kantoor 
aan de Rode Steen te Hoorn. waar eveneens 
pachtformulieren gereed liggen. 

JLND 
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"Tot maintien van ons caracter" 
Hoorn is in het verleden veel minder een plaats van rust en gezapigheid geweest dan wij met een 
nostalgische kijk op de geschiedenis vaak menen. Ook in de kleine gemeenschap van de stad aan 
de Zuiderzee leefden spanningen die zich in gewelddadigheden konden ontladen. Op een van die 
relletjes, namelijk dat van 12 november 1772, zou ik hier wat dieper willen ingaan, omdat we 
daarmee wat meer inzicht krijgen in de machtsverhoudingen van die tijd en omdat we daarmee ook 
een goede kijk krijgen op een mentaliteit die ik typisch Nederlands zou willen noemen. 
Mijn erkentelijkheid bij het schrijven van dit artikel gaat uit naar Rob de Knegt die me op dit 
voorval wees en het materiaal verzamelde dat de zaak van verschillende kanten belichtte. 

Het leger 

Allereerst dan het relaas van de gebeurtenissen zoals het 
aan de hand van de verschillende archiefstukken kan 
worden opgebouwd. Hoorn bezat. althans tot aan die 
rumoerige tweede november een militair garnizoen. 
Omdat het verhaal zich voor een belangrijk deel in de 
militaire sfeer afspeelt eerst een paar woorden over de 
structuur van "defensie" van ons lieve vaderland voor 
1795. 
De Nederlandse Republiek was als alle Europese staten 
voor zijn verdediging aangewezen op een huurleger. Wel 
bestond er een burgermilitie. de schutterij. met een 
dienstplicht, maar deze schutterij had voor militaire 
operaties van enige omvang geen enkele betekenis. 
Hoogstens fungeerde ze als een soort mobiele eenheid 
van het stadsbestuur bij voorkomende rellen. Het echte 
leger was geen eenheid, doordat de verschillende 
regimenten waaruit het was opgebouwd afzonderlijk door 
de zeven provincies van de Republiek betaald werden. Bij 
de besturen van die zeven gewesten kon dan ook 
gemakkelijk de idee naar voren komen dat ze de 
legereenheden die ze betaalden - in die tijd zei men, die 
te hunner repartitie stonden - voor hun eigen politieke 
doeleinden konden gebruiken. En de provinciale besturen 
waren niets anders dan de vertegenwoordigers van de 
stemhebbende steden. zoals Hoorn. en de adel. zodat het 
duidelijk is. dat de legerleiding bij de heren regenten 
weinig had in te brengen. Met uitzondering echter van de 
opperbevelhebber. Dat was de stadhouder. in 1772 Willem 
V. die een bijzondere invloed bezat. doordat de regenten 
voor hun benoeming in verschillende functies van hem 
afhankelijk waren. 

De sous-luitenant en zijn huisknecht 

Hoofdfiguren in het hierna volgende drama waren een 
van de officieren van het Hoornse garnizoen, de 
sous-luitenant Van Pabst en zijn huisknecht Jacob Wolter. 
De arbeidsomstandigheden bij Van Pabst schijnen niet 
ideaal te zijn geweest. want Wolter had. overigens 
tevergeefs. al enkele malen voor die tweede november te 
kennen gegeven, dat hij zijn ontslag wilde. Op 
1 november. de dag waarop huispersoneel van oudsher 
het recht bezat van werkgever te wisselen. zei Wolter zijn 
dienst op en vroeg om het verschuldigde loon. In plaats 
daarvan kreeg hij een aframmeling en werd met een sterk 
militair escorte naar de als militaire gevangenis dienst 
doende Oude Oosterpoort gebracht en daar opgesloten. 
Toen dit in de stad bekend werd begon er iets te broeien. 
Er was een grove inbreuk gemaakt op het 
rechtvaardigheidsgevoel van het sociaal gezien lagere deel 
van de bevolki ng. 
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Maar ook in een heel andere hoek van de stedelijke 
samenleving werd de zaak hoog opgenomen. De 
hoogschout ontbood als hoofd van de rechterlijke macht 
in de stad Van Pabst de volgende dag bij zich op het 
stadhuis. De sous-luitenant kreeg te horen, dat men in 
Hoorn niet op een dergelijke manier met zijn personeel 
omsprong en dat hij zich bij eventuele klachten over zijn 
huisknecht, die geen militair was. tot de rechterlijke macht 
kon wenden. Waarop de heer Van Pabst antwoordde, dat 
hij zijn knecht behandeld had. zoals men dat in 
garnizoensplaatsen met minderen pleegde te doen en dat 
hij niet van plan was zijn mindere te ontslaan. Verdere 
bijzonderheden van de daarop volgende, waarschijnlijk 
wat verhitte. woordenwisseling worden niet gegeven. We 
weten alleen. dat de schout Van Pabst dwong te beloven 
zijn huisknecht vrij te laten. zij het in alle stilte na het 
vallen van de duisternis. Het hoofd van de Hoornse politie 
had blijkbaar begrip voor het gezichtsverlies dat de 
officier moest lijden en tenslotte was het een zaak van 
heren onder elkaar. 

Het tumult op de Rode Steen 

Naar de officier toe was de geste van de schout 
begrijpelijk. naar de bevolking toe een fout. Bij de Oude 
Oosterpoort was ondertussen een oploop ontstaan van 
hoofdzakelijk opgeschoten jongens. Het schijnt dat er hier 
zonder bezwaar gesproken kon worden tussen de 
gevangenen en hun bezoekers. 
De huisknecht klaagde. dat hij zonder eten was opgesloten 
en de komende nacht ook niets zou krijgen. Toen men 
van dit onrecht hoorde, gevoegd bij het voorgaande, 
vormde zich spontaan een groep jongeren, die zich 
daarop naar de woning van de officier begaf. Dat was het 
huis direct ten noorden van de Waag aan de Rode Steen. 
nu Rode Steen 9, eigendom van de weduwe van de 
Hoornse regent Helmig Schuurman. De delegatie belde 
aan en verzocht om vrijlating van de knecht. Van Pabst 
liet de deur van zijn huis voor de jongens dichtgooien. 
Niet alle~n blijkt, dat de man mensen van mindere komaf 
dan hijzelf als een soort vee beschouwde - voor mensen 
uit meer oostelijke streken in die tijd een niet 
ongebruikelijke opvatting - maar ook, dat hij het 
vermogen miste de situatie van het ogenblik juist in te 
schatten. Want enkele ogenblikken later vlogen de eerste 
stenen bij hem door de ruiten. De groep voor het huis 
groeide snel aan en de toestand werd zo dreigend. dat de 
garnizoenscommandant, een zeker majoor De Tombe, 
zich tot de burgemeesters wendde. De nervositeit van de 
leiding van het garnizoen kan gedeeltelijk verklaard 
worden uit de omstandigheid dat in het betreffende huis 
de vaandels van de beide hier gelegerde compagnieën 
bewaard werden. Wie weet welke bijna magische 



betekening door militairen aan het vaandel wordt 
gehecht. begrijpt de opwinding. De officieren boden 
burgemeesters aan de oploop door een charge van hun 
manschappen uiteen te laten slaan. 
Het stadsbestuur hield de zaak liever in eigen hand. Zij 
stuurden de "dienaars van de justitie", de gewone politie 
dus, erop af. Toen dit geen effect had probeerden enkele 
burgemeesters in eigen persoon de menigte tot kalmte te 
brengen, tot drie keer toe. zegt het officiële verslag. 
No~maal maakte de verschijning van enkele heren uit de 
stedelijke aristocratie voldoende indruk om de rust te 
herstellen, maar nu bleven de stenen door de lucht 
vliegen. Een voor het huis geposteerde schildwacht had al 
wijselijk de benen genomen. 
Er moet op dat moment al een ernstig verschil van 
mening hebben bestaan tussen burgemeesters en het 
officierskorps. Burgemeesters hadden al drie keer 
aangeboden de schutterij op te roepen, maar dit aanbod 
was even zoveel keren door de andere partij afgeslagen. 
De menigte op de Rode Steen werd steeds groter. De 
situatie dreigde de heren boven het hoofd te groeien. 
Tegen negen uur 's avonds werd de hele vroedschap ten 
stadhuize opgeroepen. Uit de dan met instemming van de 
"raad' genomen besluiten blijkt. dat men geen zin meer 
heeft zere tenen van de officieren te ontzien. De secretaris 
van de stad wordt op de menigte afgestuurd, nu niet meer 
met het verzoek maar met bevel uiteen te gaan. Bij 
weigering zullen de aanstichters van het tumult worden 
gestraft. Een onder de gegeven omstandigheden vrij 
krachteloos dreigement. Meer effect sorteerde de 
mededeling dat de huisknecht was vrijgelaten. Dat laatste 
had overigens wel moeite gekost. Van Pabst was zijn 
belofte niet nagekomen en pas een uitdrukkelijk bevel van 
de schout aan de garnizoenscommandant had de 
invrijheidstelling kunnen bewerkstelligen. 
Na een hal f uur was het meeste volk voor het huis van 
Van Pabst verdwenen. Het besluit behalve de normaal 
reeds aanwezige compagnie schutterij nog twee extra 
compagnieën op te laten komen lijkt dan ook meer 
ingegeven door een demonstratie van onafhankelijkheid 
tegenover de militairen dan door de wens het oproerige 
volk in toom te houden. De militairen meenden niet te 
kunnen achterblijven en liet de bedreigde vaandels enkele 
nachten lang door een aantal officieren bewaken. 
Er ging een brief op hoge poten naar de Prins in Den 
Haag. Met het gewenste effect. Enkele dagen later werd 
het hele garnizoen overgeplaatst naar Alkmaar en 
Enkhuizen. 

Militairen en burgers 

Voor een goed begrip van de achtergronden van de 
gebeurtenissen op deze stormachtige tweede november 
moeten we de twee zaken onderscheiden waarom het 
gaat: Een volksoproer en een competentiestrijd tussen de 
burgerlijke en de militaire leiders in de stad. 
Inzet van de onenigheid tussen de burgemeesters en de 
garnizoensofficieren is de aantasting van de juridische 
bevoegdheden van de stad. Opvallend is de 
behoedzaamheid waarmee de stad aanvankelijk de 
militairen behandelt. Van Pabst mag zijn knecht zonder 
ruchtbaarheid tegen donker vrijlaten en de schutterij 
wordt op wens van de officieren niet opgeroepen. Pas als 
blijkt, dat de zaak geheel uit de hand loopt, treden de 
burgemeesters krachtig op zonder op de gevoeligheden 
van de militairen te letten. 

Rode Steen nr. 9 

Dit doen ze echter niet dan na het oordeel van de 
vroedschap te hebben ingewonnen. politiek gezien het 
belangrijkste college in de stad. 
Het verhoor van Van Pabst door de schout begint ook met 
de vraag of de huisknecht militair was. Want dat was de 
kern van de zaak. Als militair zou Wolter onder de 
krijgswetten vallen en in dat geval kon de stad niets voor 
hem doen. Als burger daarentegen kan hij alleen door de 
stad berecht worden. Gevangenneming wordt nu een 
inbreuk op het privilege van de stad recht te mogen 
spreken binnen haar rechtsgebied met uitsluiting van 
anderen. Militairen vielen daar dus niet onder. Terecht 
zeggen burgemeesters in hun brief aan de Prins, dat deze 
maatregelen moet nemen tot maintien van hun caracter 
ofwel tot handhaving van de rechten van de stad. Van 
Pabst maakt het nog veel erger, als hij het verzoek van de 
schout de knecht vrij te laten naast zich neerlegt. 
Ook het afslaan door de officieren van het aanbod het 
oproer te willen beteugelen met de eigen schutterij is voor 
de heren regenten een grove belediging. De officieren 
zullen echter weinig vertrouwen hebben gehad in een 
verdediging van hun vaandels door een slecht geoefende, 
weinig betrouwbare schutterij. De burgemeesters zeggen 
naderhand terecht, dat ze een flink stuk autoriteit hebben 
verloren door het mislukken van hun poging het volk op 
eigen gezag uiteen te laten gaan. En dat voor een zaak 
waar ze uiteindelijk niet eens achter staan. Het opzeggen 
van de goede verstandhouding met het garnizoen op het 
eind is dan ook volkomen begrijpelijk. 

Doelgerichte actie 

Wat de menigte op de Rode Steen doet. is meer dan 
alleen maar een relletje schoppen. In de twintigste eeuw 
zouden we van een protestactie spreken. Volgens de 
bronnen wordt er alleen met stenen gegooid, de voor die 
tijd gebruikelijke plundering en het aanspreken van de 
aanwezige drankvoorraad blijft achterwege. De 
doelgerichtheid van de actie blijkt ook uit het feit dat men 
pas met gooien begint als een normaal verzoek om 
vrij lating geen resultaat heeft. zich niet stoort aan de 
kalmerende praatjes van de burgemeesters en pas 
ophoudt als blijkt, dat de knecht is vrijgelaten. Het protest 
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is sociaal, knechts tegen een baas. en anti-militaristisch, 
burgers tegen een militair. Voor het volksgevoel is hier 
tegen een ongeschreven regel gezondigd. Een slechte 
behandeling van de knecht was waarschijnlijk wel 
getolereerd. Iemand in de gevangenis gooien. omdat hij 
op de daarvoor van oudsher geldende datum ontslag 
vroeg, werd niet geaccepteerd. Het feit dat het om een 
militair ging die zijn personeel behandelde als gewone 
soldaten. heeft de afwijzende reactie van de bevolking 
versterkt. 

Mentaliteitsverandering 

Gemeenschappelijk in de houding van het stadsbestuur en 
van het gewone volk is de mentaliteit die we het best 
zouden kunnen omschrijven als gebrek aan achting voor 
het militaire apparaat. Voor deze mentaliteit is een 
tweeledige historische verklaring te geven. 
In ons land leefden mensen van verschillende 
geloofsovertuiging naast elkaar. Om de samenleving 
enigszins behoorlijk te laten functioneren was het nodig, 
dat men elkaars denkbeelden in zeker mate tolereerde. 
Daardoor kon de overtuiging ontstaan, dat men niet het 
recht had zijn medeburgers te dwingen eigen stand of 
land met de wapens te verdedigen. Zo werd de 
Doopsgezinden het recht gelaten hun schuttersplicht - de 
enige vorm van dienstplicht die hier voor 1795 bestond -
met geld af te kopen. 
Daarnaast gold de afkeer niet het soldatenbedrijf in het 
algemeen maar de soldaten die vochten voor geld. En 
oorlogen werden tot in de Franse Revolutie uitgevochten 
met huursoldaten. 
De schutterij, oorspronkelijk de burgers die hun stad 
moesten verdedigen, deelden niet in de verachting. 
Hoogstens werd er kritiek geuit op de ondoelmatigheid 
van deze instelling. Verklaarbaar is dan ook de 
verontwaardiging van het Hoornse stadsbestuur, als zijn 
eigen schutterij te min wordt geacht de vaandels van het 
garnizoen te helpen beschermen. En juist in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw wordt de idee sterker dat 
de huurlegers vervangen moeten worden door een 
volksmilitie. Tien jaar na de relletjes van 1772 denken de 
Patriotten er zo over. Zij spreken over een militie die het 
land moet verdedigen tegen een buitenlandse vijand en 
het volk tegen een binnenlandse onderdrukker. Men gaat 
dan zelfs zo ver het recht een bestuursfunctie te mogen 
uitoefenen afhankelijk te stellen van deelname aan de 
schutterij of een burgerlijk weerbaarheidscorps 1

). Het zijn 
ideeën die we ook weer terugvinden in het Frankrijk van 
de revolutie. In dat land werd ook de dienstplicht op 
nationaal niveau voor het eerst ingevoerd. 
Naarmate het gevoel sterker werd, dat de burgers hun 
belangen en hun land zelf met de wapens moesten 
verdedigen, groeide de verachting voor de lieden die dat 
voor geld voor anderen deden. De Hoornse relletjes van 
2 november 1772 zijn mijns inziens een symptoom van 
deze veranderende mentaliteit. H. W Saaltink 

Bronnen: Veruolg op de Kronijk der Stad Hoorn uan de heer dr. 
T Velius. Dl. /. (Oud-archief Hoorn. mv. Gonnet nr. 15.) 
Resolutieboek Burgemeesteren en Vroedschappen, 1771-1784. 
(Gonnet nr. 150. bergnr. 132.) 
Resolutièn van Burgemeesteren en Vroedschappen, 1750-1787. 
(Gonnet 152, bergnr. 142.) 

/) Art. 9 van het Leids Ontwerp, een begmselverklaring van de 
Nederlandse Patriotten uit 1 785. 

Rondwandelingen 

Deze zomer verzorgden wij weer diverse 
rondwandelingen door onze mooie Hoornse binnenstad. 
De opkomst was buitengewoon. Elke avond waren er ruim 
100 deelnemers. Het doet ons genoegen. dat er zoveel 
belangstelling bestaat voor de wandelingen. Het 
aanhoudende mooie weer speelde hier natuurlijk ook een 
rol in. 
De gidsen hebben de belangstellenden langs de vele 
historische plekjes geleid. Er zijn gidsen bij, die dit doen 
vanaf de eerste rondwandeling in 1978. 
Wij hadden nooit verwacht dat dit een jaarlijks gebeuren 
zou worden. Het behoort nu tot de vaste zomeractiviteiten 
in Hoorn. Het heeft zelfs navolging gevonden in andere 
Westfriese steden. 
In de loop der jaren is het pakket wandelingen uitgebreid 
en aangevuld. De basis werd indertijd samengesteld door 
de heer H. W. Saaltink. die in de eerste jaren ook als 
coördinator optrad. Wij zijn hem hiervoor nog steeds 
dankbaar. 
Uit het publiek is gebleken. dat een ingelaste bezichtiging 
van een of ander pand op grote prijs wordt gesteld. 
Tegen mij, als gids niet behorende tot de autochtone 
bevolking. zeiden dikwijls autochtonen die meeliepen: "Ik 
woon heel mijn leven in Hoorn, maar dit heb ik nog nooit 
gezien of ontdekt". 
Iedere gids heeft zijn eigen inbreng. De één is goed in 
geschiedenis. de ander in bouwkunst, de derde kan het 
heel goed brengen en weet minder. Volmaakt is het niet. 
Kritiek is er altijd. 
Wat wij willen bereiken is de historie van Hoorn levend 
houden. Wij komen soms op plekjes, waar nu niets 
bijzonders meer is te zien. doch waar de historie ligt 
opgeschept. Wat er was is er nu niet meer. Als wandelaar 
moet je je daarom steken in de kleren van de mens van 
toen en aanvoelen hoe de mens toen dacht. 
Wij hebben besloten de rondwandelingen ook in 1984 
weer te houden en verwachten dan weer dezelfde grote 
belangstelling. 
Voor opbouwende kritiek houden wij ons aanbevolen. 

Gids Kees K. 

Contributie 1984 

Alles kost geld. Zo ook onze activiteiten. 
Hoewel alle medewerkers (en dat zijn er vele) belangeloos 
hun krachten geven is er toch geld nodig. 
Wij behoeven niet rijk te worden. Zonder geld doen wij 
echter niets. Het is een feit. 
Daarom heffen wij jaarlijks contributie. Deze is voor 1984 
gelijk aan vorig jaar. vastgesteld op minimaal f 20.-. 
Ten behoeve van de betaling hebben wij bij dit 
kwartaalblad een acceptgirokaart ingesloten. 
Wij verzoeken u deze kaart verder in te vullen en door 
middel van toezending aan de girodienst of uw 
bankinstelling te bewerkstelligen. dat wij in het bezit 
komen van het desbetreffende bedrag. 
Wij danken u hiervoor bij voorbaat. 
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De "oude" Prentbriefkaart in "Oud" Hoorn 
Het lijkt een simpel gegeven, maar toch een onderwerp 
waar veel is over te vertellen, en waar men over het 
algemeen (uitgezonderd misschien de verzamelaars) niet 
veel van weet. 

Voordat we de koe bij de horens pakken. en op het ach 
en wee van de Hoornse Prentbriefkaart ingaan. even een 
klein stukje geschiedenis. 

In de boekdrukkunst is het nog steeds een strijdpunt. wie 
is de uitvinder?, de Duitsers noemen Gutenberg (eigenlijke 
naam Gensfleisch) en wij Hollanders komen met Laurens 
Jzn. Coster aandragen, maar wie heeft gelijk? deskundige 
voor!! 

Ook bij de prentbriefkaart is dit een punt waarover het 
men nog niet eens is, maar hier handelt het zich om twee 
landgenoten van elkaar. die de eer voor zich opeisen de 
ontwerper van de kaart te zijn. 
Het zijn de Duitsers Schwarz. en niet alleen de 
familienaam hebben zij gemeen, maar zelfs hun 
voornaam, beiden luisterden naar de naam August. 
Laten we de een August 1 noemen, hij was steendrukker 
in Assmansshausen, hij stuurde in 1870 een kaart met een 
houtsnee-cliché als prent naar zijn schoonouders in 
Magdeburg. 

De andere August was "Hofbuch-Händler" in Oldenburg, 
deze had in 1875 kennis gemaakt met een predikant uit 
Pleizenhausen, hij had deze man al vele malen een 
schrijven gestuurd maar kreeg geen antwoord. 
Uiteindelijk stuurde hij hem een kaart. ook met een 
houtsnee-cliché erop, om hem nog eens duidelijk aan hem 
te herinneren. 

Er zit dus een verschil van vijf jaren en we zijn geneigd 
om August 1 de steendrukker als de eerste kaartenman de 
eer te geven. maar er blijken nog veel haken en ogen aan 
te zitten. 
Hier gaan we niet verder op in daar we ons onderwerp de 
Hoornse kaart centraal willen stellen, sinds de uitgave van 
beide bovengenoemde heren zijn er nog heel wat jaren 
verstreken voor de eerste kaarten in ons land verschenen. 

Wat Hoorn betreft omstreeks 1895, voor die tijd kende 
men wel de "photo's" door de eigen photografen 
gemaakt, bekend zijn nu nog de foto's van Siewers. 
Waar zowel de Turfhaven en Veemarkt nog als 
waterwegen voorkomen, dus foto's van voor de demping 
1878-1879. deze zijn vrij bekend en in de loop der jaren 
ook gereproduceerd. 

Maar wat de prentbriefkaart aangaat komen we in 1896, 
het was de firma wed. mw. Amiot uit Den Haag die de 
Hoornse bevolking verraste met prentbriefkaarten. 
Toen al aangeduid als "ansichtkaart" vanwege de Duitse 
afkomst, het was een beperkt aantal volgens de ons 
bekend staande gegevens twee à drie stuks. 
Een hiervan beelden we af en we zien het Groote Noord 
vanaf de Roode Steen genomen, een klein beeld met een 
grote schrijfruimte hetgeen toen eigenlijk nog het 
voornaamste was. 

Al gauw komen ook de Hoornse boekhandelaren op de 
markt met series kaarten, o.a. de firma Stumpel (toen 
Groote Noord 72). 

Deze deed het wat voorzichtiger aan, de eerste kaarten 
waren een uitgave van de Duitse firma Knackstedt & 
Näther uit Hamburg. 

Met op de achterzijde de naam Stumpel-Hoorn, zeer fraaie 
in Jugendstil uitgevoerde kaarten, in kleur het omliggend 
kader. het beeld zelf in zwartwit. 
Deze serie is genummerd met aan de voorzijde, links of 
rechts in de hoek "Kn.I" enz. (Knackstedt & Näther), maar 
daarna ging Stumpel op eigen benen staan en kwam met 
eigen kaarten uit. 

Voornoemde uitgave van Stumpel en van A. Bakker (toen 
Nieuwstraat 22) dateren van rond de eeuwwisseling, naast 
deze boekhandelaren waren er nog meer collega's die 
deze handel ter hand namen. 
De navolgende winkeliers hebben Hoorn van fraaie (en 
minder fraaie) stadsgezichten voorzien. 
Boekhandelaar- en drukker P. Geerts (Groote Noord 97); 
H. N. Koop. winkelier (Kleine Noord 26) en A.C. Boldingh 
boekhandelaar (Kaasmarkt 12). 
Deze laatste is echter zeer bescheiden op de markt 
geweest. de twee anderen kwamen met grotere series. 
De uitgaven van de firma Geerts gelijken als twee 
druppels water op de uitgaven van eerder genoemde fa. 
Amiot. 
Uitvoering en lettertype zijn identiek, maar hier is zeker 
geen sprake van plagiaat. 
Maar alleen een kwestie van in "licentie" uitgegeven 
kaarten, met de eigen naam als opdruk. 
Hetzelfde treffen we aan bij de winkelier Koop. alleen 
deze heeft kaarten genomen van de fa. Bakker uit Koog 
Zaandijk (zie daar). 
Onze boekhandelaar A. Bakker heeft een grote 
verscheidenheid van kaarten het licht laten zien. 

Maar bij geen van deze uitgaven is een vergelijk met 
landelijke uitgevers te herkennen. 
Ook bekend zijn de kaarten van de Winkelgalerij (een 
soort bazar aan het Groote Noord 37, daar waar nu de 
Victoriabioscoop zich bevindt). 
Deze gaven een serie heel mooie kaarten uit, apart en 
mooi van kleur, zelfs met een serienummering. 
Maar de grootste "Hoornse" uit het begin der eeuw 
hebben we nog bewaard en wel de firma A. Beerding 
(Ged. Turfhaven 30) "Photografisch Atelier". 
Tot na de tweede wereldoorlog waren de "dames" te 
vinden aan de Turfhaven, een groot arsenaal van kaarten 
is in de loop der jaren door hen uitgebracht. 
Van zwartwit, hand ingekleurd tot sepia, enkele series ook 
in licentie. o.a. Vivat-Amsterdam en Nuss-Haarlem, 
waarover straks, maar de rest op eigen initiatief. 
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Beroemd zijn hun privé-opnamen. een 
" Beerding-fotokaarf' tikt wel even aan in je verzameling, 
en deze hebben Hoorn verrijkt met heel mooie opnamen. 
We gaan nu even over op de landelijke uitgevers, want 
ook deze hebben Hoorn niet vergeten, de wed. Amiot 
hebben we al genoemd. 



. een kaart uit 1896 verstuurd 111 1898 de afzellder schr11ft. "tk heb 

gelukkig de laatste te pakkell het 1s eell hele toer. om dte dingen te 

krljgell" 

Vanaf 1899 kwamen er verscheidene bij, het is teveel om 
allen te noemen en we beperken ons tot de grootste en 
meest bekende. 
Alfabetisch gaan we het rijtje langs: S. Bakker, Koog 
Zaandijk; N. Boon, Amsterdam (ook uitgever van het 
weekblad de Prins); J. Schaefer. Amsterdam (met een zeer 
warrig assortiment en van zeer fraai tot zeer slecht); 
J. Schalekamp, Buiksloot en Vivat, Amsterdam. 

Over de firma Schalekamp doet nog een leuk verhaal de 
ronde, deze ging op de fiets (en toen in 1905!!!) 
Noord-Holland in, de kiekkast achterop, om zo zijn 
plaatjes te schieten. 
Later is dat veranderd en is hieruit gegroeid de 
Stoomdrukkerij Schalekamp. dat moet ook wel want je 
komt - "Schalekampjes" van het gehele land tegen. 

Naast voornoemde firma's mogen we zeker Jos Nuss uit 
Haarlem niet vergeten, deze gaf ook onder de naam 
"Tulp" zeer fraaie kaarten uit. 

Vooral de serie in het zgn. "Kunstchrome" behoort qua 
kwaliteit, opname en uitvoering tot de mooiste in 
Nederland. Ook de Hoornse horen daarbij. 

Natuurlijk waren er ook Duitse firma's die Hoorn 
meenamen, meest in '<leine aantallen, Trenkler-Leipzig 
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nam het meest voor zijn rekening, maar zijn Hoornse 
bijdrage is nu niet het puikje van de zalm. 

Omstreeks 1905 kwam de firma Weenenk & Snel uit Den 
Haag met een serie kaarten, zij begonnen met mooie 
kaarten maar in de loop der jaren ging de kwaliteit van 
het gebodene hard achteruit. 

Deze firma lag later veel in de clinch met de 
Amsterdamse firma Schaefer, over en weer beschuldigde 
men elkaar van plagiaat, en steeds stonden de heren 
tegenover elkaar voor de rechtbank. 

* 

In 1905-1906 kwam er wat het uiterlijk van de 
prentbriefkaart betreft een grote ommekeer, voor die tijd 
was er een grote ruimte aan de voorzijde uitgespaard. 
Hier kon men zijn zegje doen (zie kaart Amiot), een 
besluit van de postwet bracht hierin verandering, door de 
plaatsen van een verticale lijn (dwarsbalk) aan de 
achterzijde. 
Nu kon men rechts het adres schrijven en links naam van 
de afzender met eventueel zijn mededelingen. aan de 
voorzijde schrijven was verboden, maar daar werd de 
eerste jaren nog wel de hand mee gelicht. 
En tot de dag van vandaag is deze wijze van opdruk zo 
gebleven, het is dus duidelijk dat een kaart met aan de 
achterzijde doorgaande lijnen van voor 1906 stamt. 

Na deze zeer kleine zijweg gaan we weer op de Hoornse 
kaartengeschiedenis over. omstreeks 1910 kwamen er wat 
kleinere winkeliers die kaarten uitgaven . 

Echter in kleine serie's en in licentie, meest uitgave Tulp 
(zie daar), we kennen o.a. de winkelier W. Stalenhoef 
(Kerksteeg 21) en zelfs melksalon H. Schmidt (Groote 
Noord 5 b.d. Kaasmarkt!!) begaf zich op het k<lartenpad. 

In de latere twintiger jaren komen we weer nieuwe 
Hoornse winkeliers tegen, de firma's Geerts. Boldingh en 
Koop zijn dan al lang verdwenen. 
Als eerste noemen we J. Karssen (Ged. Turfhaven 66 
typograaf en in schrijfbehoeften en sigaren) reeds in 1925. 
Even later gaven acte in présence de kantoorboekhandel 
J. Schrickx (Kerkstraat 8. de bekende bruine kaarten); 
J. W. van Berkum (Nieuwsteeg 20, koopman in galanterie 
met kaarten in een crème uitvoering). 
En ook de firma Jacob Blokker (Breed 52rd met eveneens 
kaarten in bruine uitvoering), landelijk timmerden toen 
aan de Hoornse weg de firma Jospé, Arnhem; J. Sleding, 
Amsterdam en de reeds eerder genoemde Weenenk & 
Snel. 

Oude firma's als Schaefer, Boon en Vivat waren al jaren 
niet meer in beeld, zoals reeds gememoreerd was het 
merkwaardig dat de prentbriefkaart in kwaliteit achteruit 
ging. 
Niet alleen van uitvoering maar ook van opname, dit lag 
ook aan het feit dat men in de periode van ca. 1900 tot en 
met 1925 haast de gehele oude binnenstad in beeld 
bracht. 

Vele buurtwinkels schaften zich, via de grote uitgevers, 
kaarten aan, meestal in bescheiden aantallen. en deze 
gingen grif over de toonbank. 



Zo zag men kaarten o.a. van het West. Italiaanse Zeedijk, 
Gelderse Steeg, Gerritsland en vele andere bekende 
straten en steegjes. 

De prijs was geen bezwaar voor 3 à 4 cent kon men de 
mooiste exemplaren uitzoeken. aan familie en vrienden 
werd dan zo'n kaart gezonden. 
Want in vele gevallen stond er een familielid of een der 
buren op de kaart of was net de eigen woning op de kaart 
te herkennen. 
Kaarten met dergelijke afbeeldingen zag men na 1930 niet 
meer. sporadisch glipte er nog wel eens een tussendoor. 
Het waren nu meer de toeristische punten die werden 
gefotografeerd, de tijd van de "gezellige buurtprent" was 
voorbij. het was letterlijk en liguurlijk geen "haalbare 
kaart" meer. 

Het belangrijkste punt wat betreft de prentbriefkaart is 
natuurlijk dat men nu goed kan zien wat er in onze stad is 
veranderd en verdwenen, in de periode van ca. 1898 tot 
1945. 

In onze ogen niet a ltijd ten goede, hoewel we natuurlijk 
reëel moeten blijven en toegeven dat het soms 
onvermijdelijk is geweest. 
Na 1945 verschenen de eerste jaren nog wat kaarten in de 
zgn. "matte" uitvoering gedrukt op slecht papier. 
Maar daar kwam al gauw verandering in en kwamen de 
"glans"kaarten in zwartwitte uitvoering op het toneel. 
maar ook deze kaarten zijn haast al verleden tijd. 
In een verloren hoek van een boekwinkel kan men ze 
nog wel vinden, de kleurenkaart was nl. zijn opmars 
begonnen, die komt men nu overal tegen. 
En natuurlijk met de meest bekende gebouwen en punten 
der stad erop, in verzamelaarskringen worden deze 
smalend als "zuurtjes·· kaarten aangeduid. 
Wat ons nu nog rest is de nostalgie naar het verleden, tot 
uitdrukking gebracht in "oude" prentbriefkaarten van het 
"Oude" Hoorn. 

Hoorn, november 1983 
Giet van der Zei 

Het Sint Bonifacius Missiehuis 
Heden de poorten geopend! 

Vandaag zijn de eerwaarde fathers en studenten het Sint 
Bonifacius Missiehuis van de St. Joseph's Congregatie van 
Mill-Hili, binnengetrokken. 
Dezer dagen hebben wij. onder bereidvaardig en 
deskundig geleide van architect Langius. dit omvangrijke 
bouwwerk bezichtigd. 
Wij hebben gemeend, de publicatie van de beschrijving te 
moeten bepalen op vandaag, als een hartelijk welkom aan 
de bewoners in hun nieuwe huis en een gelukwensch aan 
de Congregatie, bijzonderlijk aan den energieken 
directeur, stichter en bouwheer van dit huis, father 
Lefeber! Voor hem is het vandaag een gloriedag ... als zijn 
vreugde tenminste niet verduisterd wordt door de vele en 
groote zorgen. die ook nu nog op zijn schouders rusten! 

Wij kwamen dan van den Berkhouterweg, door het 
soliede ijzeren hek, op de brug, die weg en land verbindt, 
De toegangsweg splitst zich dadelijk in twee breede 
oprijlanen, die zich sierlijk ombuigen tot voor den 
hoofdingang van het monumentale gebouw, dat al van 
den hoofdweg af een imposanten aanblik biedt. 
We zullen binnengaan en komen op een verhoogd terrasje 
vóór de hoofddeur, boven welke het beeld van den 
Heiligen Bonifacius staat, wakend en zegening 
uitspreidend over het huis en al wie er inkomt of het 
verlaat. 
Door de hoofddeur betreden we de hal. Deze heeft rechts 
een aparte zijgang, waarop de deuren van twee 
spreekkamers uitkomen. Er is zoodoende geen directe 
verbinding tusschen spreekkamer en hoofdgang. Zoo 
noodig is die verbinding er evenwel door een deur in den 
zijgang, welke op den hoofdgang uitkomt. Deze 
hoofdgang, loopend over de breedte van het gebouw. 
bereiken we dan om allereerst kennis te maken met een 
deur, die toegang geeft tot de zgn. "Bisschopskamer'', met 
aangrenzende slaapkamer, bedoeld als verblijf voor hooge 
gasten als mgr. Aengenent, mgr. Biermans e.a. 
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Terugkomend in den hoofdgang valt het uitzicht op den 
binnentuin op en verdient de eenvoudige degelijke 
afwerking van de gangmuren. in "schoon metselwerk". 
zooals de geleerden dat noemen , aanteekening. De 
hoofdgang omsluit den binnentuin aan vier zijden. We 
betreden nu den rechterzijvleugel, waar zich de 
recreatiezaal bevindt, een mooi, ruim, licht en luchtig 
lokaal. met een lengte van 18 en een breedte van 7 
Meter. Aan deze recreatiezaal grenzen twee pianokamers. 
Aan de buitenzijde is tegen deze zaal aan gelegen de 
speelplaats. Die betredend leidt de weg vanzelf naar de 
"cour", mitsgaders de "sanitaire" afdeeling, ingericht 
volgens het nieuwste systeem. bekleed met Silezische. d.i. 
geglazuurde steen, een fontein met 4 kranen in het 
midden. Des zomers worden de beide deuren. die deze 
cour afsluiten. verwijderd. 
Loodrecht op dezen rechtergang ligt de studiezaal 
waarmee we al de derde zijde, die den binnentuin omsluit, 
genaderd zijn . In deze studiezaal is bijzondere zorg 
besteed aan de verlichting. Daarnaast bevinden zich twee 
klaslokalen, waarvan de lambrisering weer van "schoon 
metselwerk" is. De muren zijn verder eenvoudig voorzien 
van een aardige tint waterverf. Aan het einde van deze 
derde gang bevindt zich de toiletafdeeling voor de fathers. 
daarnaast het badhuis voor de studenten, voorzien van 
voetwaschbakken en douches. Dan komen we in de 
tweede lange gang, de vierde zijde langs den binnentuin; 
rechts van deze gang vindt men nog een klaslokaal. dat 
grenst aan de groote eetzaal. Klaslokaal en eetzaal zijn 
door harmonicadeuren van elkaar gescheiden. Die deuren 
kunnen gemakkelijk opengeslagen worden, om met 
eventuele toekomstige uitbreiding dit klaslokaal bij de 
eetzaal te trekken. Deze eetzaal staat in directe 
verbinding met het Zusterhuis. Zoo zijn we weer genaderd 
in den eersten hoofdgang, vanwaar we onze wandeling 
begonnen. We maken nog even kennis met de telefooncel 
in den hoek bij het Zusterhuis en constateeren hoe prettig 



het gezicht op den binnentuin aandoet. Die binnentuin 
wordt niet door studenten of fathers betreden. Hij behoort 
niet in het huiselijk verkeer. Dat is allerminst overdaad. 
want men begrijpt, hoe dof en doodsch het in den gang 
zou zijn. als de aanblik niet verlevendigd werd door het 
gezicht op een goed onderhouden tuin . van waaruit licht 
en lucht de gang kunnen doorstroomen! 
Dan bezoeken we aan de voorzijde van het gebouw nog 
even de eet- en de rookzaal van de fathers. heel 
eenvoudig, maar - ook daarom - heel smaakvol 
ingericht, voorzien van een aardige schouw. en uitkomend 
op een galerij aan de buitenvoorzijde. Vervolgens komen 
we weer rechts van den hoofdingang, om, naast de 
Bisschopskamer. de vertrekken van den Directeur te 
vinden. De zitkamer van den father-rector geeft uitzicht 
op den toegangsweg en op de voordeur en komt uit op 
een kantoor en de slaapkamer. 
Zoo kwamen we dan vervolgens in de kapel. een 
indrukwekkende ruimte. breed en voornaam overkoepeld. 
Aan beide zijden van het hoofdaltaar zijn twee altaren 
geplaatst. De kapel heeft een tegelvloer in zwart en rood 
en biedt plaats aan 120 personen. De altaren zijn zeer 
sober uitgevoerd in verglaasde steen, de mensa en 
tabernakelomkleeding is van gepolijst hardsteen. 
Aan beide zijden van de kapel zijn een aantal glas-in-lood 
ramen aangebracht, met zeer smaakvol-ontworpen 
liturgische voorstellingen, in sprekende kleuren 
uitgevoerd. 
Naast een drietal biechtkamers bevindt zich een sacristie. 
waarin een kluis voor de H. Vaten. Ook onder de kapel 
loopt het groote keldercomplex. met de afdeeling voor 
Centrale verwarming. De kapel is van twee zijden te 
bereiken. nl. van af de speelplaats en vanuit den 
hoofdgang. Naast den ingang is in den hoek een 
wenteltrapje, dat naar het koor leidt. Via dit koor. dat 
voor de benoodigde zangers ruimte genoeg biedt. zijn we 
op de eerste verdieping allereerst op de ziekenkamer 
gekomen. die door een raampje direct in verbinding staat 
met de kapel. De zieken kunnen dus van hun kamer uit 
aan de plechtigheden in de kapel deelnemen. 
Dadelijk naast de ziekenzaal ligt de ziekenbadkamer. van 
waarui t we den langen gang betreden, waarop de 
eenvoudige woonvertrekken van de fathers-professoren 
uitkomen. Ook ontmoeten we op deze gang de 
goed-ingerichte toiletafdeeling voor de fathers. 
Op deze eerste verdieping liggen ook de slaapzalen der 
studenten. Daarop zijn. in U-vorm. 100 slaapkamertjes 
aangebracht. Op de beide hoeken bevindt zich een 
survillanten kamer, die uitzicht geeft op de korte en de 
lange zijde van de slaapzaal. De slaapkamertjes zijn zeer 
eenvoudig ingericht, als de kostschool-slaapcelletjes. die 
men wel kent. Op zij houten wanden, van voren 
afgesloten met gordijnen. In een deel van de ledikanten 
herkennen we nog de ijzeren kribjes. welke father Lefeber 
in den beginne van het Protestantsche Weeshuis heeft 
overgenomen! 
Eindelijk komen we op de tweede verdieping in het 
broedersbidkapelletje dat uitziet op het hoofdaltaar in de 
groote kapel Voorts bevinden zich op deze étage de zit-en 
slaapkamers voor de broeders. verschillende 
logeerkamers, toilet-afdeelingen enz. 
Over de gehele breedte van den voorgevel loopt een 
groote zolder. 
Van het eene uiterste in het andere vallend. komen we 
van den zolder in de kelderverdieping, althans in dat 
gedeelte, dat onder het Zusterhuis gelegen is. 

De kapel in het nieuwe Missiehuis 

In het Zusterhuis zelf is niet zoo gemakkelijk toegang 
meer. nu de bewoonsters er zijn. die hier geheel apart 
wonen. en een eigen. cannoniek gestichte 
kloostercommuniteit vormen. We mogen alleen even een 
kijkje nemen in den keuken, die tevens de verbinding 
vormt tusschen het Zusterhuis en de eetzaal van het 
Missiehuis. In deze keuken geurt en glanst alles van 
nieuwheid. De Zusters zijn buitengewoon tevreden over 
de doelmatige outilleering van hun departement. wat wel 
te begrijpen is. als men ook verder de inrichting beziet 
van de wasscherij. de bakkerij, de ruime en al zich aardig 
vullende provisiekamers enz. 

Zoo waren wij. na een wandeling van heel wat meer dan 
een vol uur, den bezichtigingstocht ten einde, om vast 
eens weer te geven hoe de inwendige inrichting. 
verdeeling enz. van het gebouw is. Maar dit gebouw is 
toch eigenlijk pas een huis, althans een thuis, als het 
bewoond is. We stellen ons voor. dat er dan nog wel wat 
meer te bekijken en te beschrijven valt. als alle werk- en 
woonlokalen bekleed en aangekleed zijn. Nu, toen wij er 
dezer dagen waren. was het in alle kamers en gangen nog 
volop revolutie. Maar vandaag zal de orde wel hersteld 
zijn, nu de bewoners. zooal niet uitwendig, dan toch met 
inwendig gejuich de poorten zijn binnengetrokken. Voor 
de fathers en de studenten "zijn de dagen vervuld" en nu 
nog moge vooral van onze lezers gevraagd worden hun 
aller voortdurend gebed, om nieuwe zegening te 
verwerven voor de bewoners van het het missiehuis, die 
met nieuwen moed in een nieuwe omgeving werkzaam 
zijn voor de verbreiding van God's eer en glorie! 

Artikel uit Onze Courant van 7 januari 1929 
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Uitreiking onderscheidingen 

Tijdens de ledenvergadering van 8 november werden 
voor het eerst onderscheidingen uitgereikt aan personen 
en instellingen die zich volgens de vereniging bijzonder 
hebben ingespannen voor het behoud van monumentale 
en historische zaken in Hoorn. 
De voorzitter bood een gevelschild aan aan de heer en 
mevrouw Schrickx en aan de heer Breebaart, die hier de 
Stichting Stadsherstel vertegenwoordigde. Met het 
uitreiken van de onderscheidingen werd gevolg gegeven 
aan een besluit van het bestuur dat reeds tijdens de 
jubileumviering in de Noorderkerk in 1982 werd 
aangekondigd. 
De heer en mevrouw Schrickx ontvingen de 
onderscheidingen voor de restauratie van gevel en 
interieur van het door hen bewoonde pand Kerkstraat 
13-15. De vereniging stelt het zeer op prijs. dat van 
particuliere zijde het belang wordt ingezien van het 
behoud in zijn oorspronkelijke staat van een bouwwerk 
opgetrokken in de in Hoorn zo zeldzame Jugendstil. 

De Stichting Stadsherstel ontvangt de onderscheiding voor 
haar inspanning tot behoud en restauratie van de panden 
Ramen l en 3. 
Mevr. Schrickx wees in haar dankwoord op de noodzaak 
aandacht te schenken aan het behoud van jongere 
monumenten, met name degenen die rond de laatste 
eeuwwisseling zijn gebouwd. De restauratie moet ook 
gezien worden als een poging een tegengewicht te bieden 
tegen het toenemend verlies van karakter van de 
bebouwing rond het Kerkplein. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de restauratie van 
Ramen l en 3, twee panden die in belangrijke mate het 
gezicht van de Ramen bepalen en de daarvoor gebruikte 
motivatie verwijs ik naar het artikel van de heer 
Breebaart in het nummer van juni 1983 van dit blad. 
De heer Breebaart droeg het schildje over aan de heer 
Alsema als vertegenwoordiger van de gemeente, de 
nieuwe eigenaresse van Ramen 1 en 3. Deze laatste zal 
het op haar beurt doorgeven aan de 
Woningbouwvereniging Hoorn die de beide gebouwen in 
de toekomst wellicht zal gaan beheren. 

t.' 
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Stadsbeeld 
restauraties 
dd 20 juli 1983 

Appelhaven, Bierkade, Venidse 
Gedempte Appelhaven 2 
(beeldbepalend) 

-

Grote Oost 28-30 (beeldbepalend) 

Grote Oost 114 (monument) 

Hoofd 2 (monument) 
Kerkplein (beeldbepalend) 
Kerkstraat 15 (beeldbepalend) 
Kleine Noord 11-13 (monument) 

Kleine Oost 1 (monument) 
Korenmarkt 4 (monument) 

Peperstraat 2-4 (beeldbepalend) 
Wisselstraat 10 (monument) 
Zon 11 (monument) 

Bierkade in zijn oude staat 

•• • • WIJZigtngen - verval 

Herstel en vernieuwing kademuren. 
Koetshuis; restauratie en aangrenzende nieuwbouw in voorbereidingsstadium. 

Postkantoor; uitwendig geheel opgeknapt; inwendig grootscheepse 
verbouwing. 
Oorspronkelijk woonhuis. Gevelsteen: Truydeman en zijn wijf. Verkeert in 
staat van verval. 
Hoofdtoren uit 1532; behoeft dringend onderhoudsbeurt. 
Grote Kerk. uit 1883; behoeft urgent onderhoudsbeurt. 
Woonwinkelpand in Jugendstil uit 1901 fraai gerestaureerd. 
Hoek Slijksteeg; 16de-17 de eeuws winkelpand met uniek houtskelet gesloopt 
in afwachting van eventuele herbouw. 
Woonhuis, hoek Vollerswaal; plannen voor restauratie. 
Paars ludiek pakhuis; 16de-17de eeuws pand met 18de eeuwse gevel; 
verkeert in ernstige staat van verval. Kap geheel open zonder dakpannen. 
Woonhuizen; plannen voor restauratie. 
Woonhuis; plannen voor restauratie. 
Voormalig woonhuis; verkeert in staat van verval. 

J. M. Baltus 

96 



Zon 11 

Kleine Oost 1 

Ged. Appelhaven 2, Koetshuis 

Grote Oost 28-30 
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Hoorn. Huizen, straten, mensen (4) 
Appelhaven (HHSM blz. 21) 

De mededeling dat we op de plattegrond van 1869 voor 
het eerst de naam Appelhaven aantreffen als aanduiding 
voor de gracht is niet juist. Op de eerste kadastrale kaart 
van 1823 (sectie A) komt deze naam al voor (zie HHSM 
blz. IX). Het gedeelte tussen de Oosterkerksteeg en de 
Slapershaven werd in de l 8e eeuw wel Turfhaven 
genoemd. 

Berkhouterweg 22 

St. Bonilacius Missiehuis 7-1-1929 tot 12-6-1983 (met 
onderbreking van 11-7-1944 tot na 6-5-1945). 
architect: S. W. Langius (Nieuwsteeg 25 rood. Hoorn) 
bouwaanvraag: 29-11-1926 
bouwvergunning verleend: 8-3-1927 

De Bouwplancommissie onder aanvoering van J. C. 
Kerkmeijer maakte het de architect en opdrachtgevers 
nogal moeilijk, omdat zij meende dat het ontwerp van 
Langius geen eenheid van architectuur vertoonde. 
Na drie maanden waren de fathers het gezeur zat. De 
toestand aan de Ramen, waar drie leraren en enkele 
tientallen studenten als haringen in een ton zaten, werd 
onhoudbaar. Rector Lefeber had begin maart afzonderlijke 
gesprekken met burgemeester Bisschop en de wethouders 
Stumpel en Plomper. In opdracht van zijn superieuren 
stelde hij het college op 7 maart een ultimatum: de 
bouwvergunning zou nog diezelfde dag moeten worden 
afgegeven, anders zou men naar een andere 
vestigingsplaats gaan omzien. Het college zwichtte. maar 
stelde als voorwaarde dat de vorm van bepaalde ramen 
vooraf zijn goedkeuring moest worden onderworpen. 
Father Lefeber verzekerde het college overigens in zijn 
brief dat deze wat hem betreft geen afbreuk zou doen aan 
de goede verstandhouding die hij steeds met de heren had 
gehad. Tijdens de officiële opening van het Missiehuis in 
mei 1929 mocht burgemeester Bisschop dan ook 
pontificaal plaatsnemen naast de Haarlemse opperherder 
Aengenent. 

28-12-1928: zes missiezusters van het Kostbaar Bloed uit 
Aarle-Rixtel vestigen zich in het Zusterhuis. 

7- 1-1929: leraren en studenten nemen na de 
kerstvakantie hun intrek in het Missiehuis. 

16- 5-1929: officiële inwijding van het Missiehuis door 
mgr. .1. D. J. Aengenent, bisschop van 
Haarlem. en mgr. J. Bierman, algemeen 
overste van de Congregatie van Mill Hili. 

11- 7-1944: inbeslagneming van het gebouw door de 
Duitse weermacht. 

6- 5-1945: vrijgegeven door de Duitsers; daarna nog 
enige tijd in gebruik bij de geallieerde 
strijdkrachten. 

12- 6-1983: sluiting van het Missiehuis met een 
eucharistieviering. een rommelmarkt en een 
veiling van de inventaris. 

Gemeente-archief Hoorn. dossiers 1926/645, 19441252 en 
1945/252. 
Onze Courant 7-1, 15 en 16-5-1929, zie ook de volledige 

tekst van het artikel in Onze Courant 7-1 -1929 op de 
pagina's 93-94. 
Nieuw Noordhollands Dagblad 30-9-1950. 
Kerkklank jrg. 8 nr. 6. mei 1983. 
NHD-Dagblad voor West-Friesland 1-6-1983. 

Gang "' het Missiehuis 

Grote Noord 85 (HHSM, blz. 114) 

Uit: Vervolg op de Kronijk der Stad Hoorn van de heer 
dr. T. Velius (Dl. 1, blz. 171). Oud-archief Hoorn, inv. 
Gonnet nr. 15. 

1742 
De heer mr. Willem Bordes, oud-schepen deser stad, was 
eygenaar en bewoonder van een huys aan het westsijde 
van het Oude Noord, regt over de Duynsteeg. In de gevel 
van dit huys was in Bentemer steen het wapen van 
Orange uytgehouwen. 
Bij occasie nu dat bovengenoemde heer Bordes in het jaar 
1725 zijn geheele huys van voren liet opschilderen, deed 
hij ook dat wapen van de prins van Orange opschilderen 
met de vereyschte couleuren. Dan hetzelve was 
nauwelijks gedaan, of zijn Edele werd uyt naam van 
burgemeesteren gelast het meergemelde wapen 
eenkleurig te laten verwen of schilderen, vermits zij zulke 
schilderijen in haar stad niet souden dulden, en bij aldien 
hij, heer Bordes, binnen drie etmalen dit niet besorgde. 
zouden zij, heeren burgemeesteren ten sijnen kosten door 
de stadswerkers met een teerkwast laaten beteeren. Die 
heer oordeelde best aan die insinuatie te voldoen en deed 
het wapen geheel swart verwen ten teeken van rouw. 

Dit staaltje van wanbegrip voor het Hoornse stedeschoon 
uit een tijd dat nog geen Welstandscommissie actief was, 
moet gezien worden in het licht van de politieke situatie 
ui t die dagen. Er woedde een heftige partijstrijd tussen de 
aanhangers van de in Holland nog niet als standhouder 
erkende latere Willem IV en hun Oranjegezinde 
tegenstanders. 
Het wapenschild was een onderdeel van een gevel die in 
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het derde kwart van de achttiende eeuw heeft plaats 
gemaakt voor het vooraanzicht van het pand zoals dat in 
grote lijnen is terug te vinden in HHSM. 
Met dank aan Rob de Knegt die bovengenoemd citaat 
voor mij vond. 

H. w.s. 

Nieuwland 28 (HHSM blz. 259) 

J. P. H. van der Knaap, De banken zijn hard . .. (Hoorn, 
1983) blz. J 1-16. 

De zgn. Christelijk afgescheiden gemeente hield in 1836 
haar eerste samenkomsten in Hoorn in "een gebouwtje" 
dat "na 1836" werd gekocht en in 1848 weer werd 

teruggekocht. Paulus Jolly, voorganger van de gemeente 
die zelf woonde op het Grote Oost 31, vroeg in 1844 aan 
burgemeester en wethouders vergunning voor de 
verbouwing van het pand "wijk A nr. 6" (ook met dat 
nummer komen we bij het tegenwoordige 28 uit) tot kerk 
van de Christelijk afgescheiden gemeente. Stieltjes liet in 
1849 twee toogramen inkorten en een dubbele deur in de 
voorgevel plaatsen. Hij ging het pand als pakhuis 
gebruiken. In 187 l heeft hij het pand verkocht aan de 
kastelein Pieter Braakman. 
Van het oorspronkelijke pand is niets meer over. D. Tober 
heeft het in 1935 met de grond gelijk gemaakt en er iets 
lelijks voor in de plaats gezet, zich volledig onbewust van 
het boeiende stukje geschiedenis dat zich op deze plek 
heeft afgespeeld. 

De recreatiezaal van het Missiehws 

verkocht. Helaas laat broeder Van der Knaap ons in het De slaapzaal in het Missiehuis 
onzekere waar dat gebouwtje gestaan heeft. Door nader 
archiefonderzoek zijn wij in staat enig licht in deze 
duisternis te werpen. 
In de kadastrale leggers van Hoorn komt de Christelijk 
afgescheiden gemeente voor als eigenaar van een huis en 
erf aan het Nieuwland, sectie A nr. 36. Een blik op de 
kadastrale kaart van 1823 en vergelijking met de 
huisnummerkaart van Hoorn doet ons uitkomen bij het 
tegenwoordige pand Nieuwland 28. Dáár moeten dus de 
eerste bijeenkomsten van de afgescheidenen hebben 
plaatsgevonden. De gemeente heeft het pand op 8 oktober 
1844 van de smid Evert Stieltjes gekocht; deze heeft het 
vijf jaar later na opheffing van de gemeente ook weer 
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Boekbespreking 
Jan Onstenk, Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan 

Het boek van Jan Onstenk dat een aantal weken geleden bij Korpershoek van de pers kwam, is een 
opmerkelijke publikatie. 
De schrijver, zo blijkt uit het voorwoord, kreeg het verzoek een geschiedenis te schrijven van het 
zeve ntig-jarige Sint Jans Gasthuis. Hij ging op dat verzoek in, maar vatte zijn taak nogal ruim op. Het werd 
een verhaal dat de hele emancipatie van het katholieke volksdeel van Hoorn in de negentiende eeuw besloeg 
met daarnaast en passant de geschiedenis van het laat-middeleeuwse Sint J ans Gasthuis aan het Kerkplein. 
Aan geen van de door hem behandelde onderwerpen was door meer geschoolde historici eerder aandacht 
geschonken. Wie een dergelijke veelomvattende taak op zijn nek neemt, moet van goede huize zijn om het 
geheel tot een goed einde te brengen. Onstenk is daarin geslaagd, hoewel hij er niet he lemaal zonder 
kleerscheuren vanaf is gekomen. Maar dat kan ook haast niet anders, wanneer een niet vakman een dergelijk 
gespecialiseerd onderwerp dat vaak boven het locale niveau uitstijgt, onder handen neemt. 
Naa r mijn mening behoort dit boek in de boekenkast van ieder Oud Hoorn-lid wie ns belangstelling uitstijgt 
bove n de monumentenzorg zonder meer. 

- Het werk is opgesplitst in drie delen. De schrijver 
begint met de histor ie van het oude Sint Jan en behandelt 
daarna de terugkeer van de katholieken in het Hoornse 
openbare leven in de negentiende eeuw. Zo tussendoor 
ziet hij dan ook nog kans iets te zeggen over de zeven 
vrouwenkloosters van het Hoorn van voor de Reformatie. 
Bij dit laatste even een waarschuwing voor fanatieke 
prentenverzamelaars. De afbeeldingen van deze kloosters 
waarvoor de schrijver de voor het boek van Andries 
Schoemaker vervaardigde prenten van Jacob Stellingwerf 
uitkoos zijn zeer fraai maar uiterst onbetrouwbaar wat 
betreft overeenstemming met de vaak verdwenen 
werkelijkheid. De werkelijkheid voor zover die dan 
bekend is uit archeologisch of historisch-topografisch 
onderzoek. 
- Het tweede deel behandelt de ontwikkeling van het 
(tweede) Sint Jans Gasthuis aan de Koepoortsweg. Hier 
wordt evenals in het eerste deel een belangrijke plaats 
ingeruimd aan de Zusters van Liefde, de congregatie uit 
Tilburg die het katholieke onderwijs en de medische zorg 
in Hoorn in de negentiende eeuw gestalte hebben 
gegeven. 
- Het laatste deel, een stukje contemporaine 
geschiedenis, geeft het reilen en zeilen van het moderne 
ziekenhuis aan de Maelsonstraat. Hier wordt duidelijk hoe 
ook deze instelling meer en meer zijn 
levensbeschouwelijke identiteit dreigt te verliezen. 
- Het begon dus met het verhaal van het oude Sint Jans 
Gasthuis gelegen "Voor de Kerk" zoals we zien op de 
reproduktie van de kadasterkaart uit 1832. De zeer 
ingewikkelde structuur zowel ruimtelijk als organisatorisch 
komt niet geheel uit de verf. maar dat is gezien het zeer 
chaotische en onvolledige bronnenmateriaal ook niet 
verwonderlijk. Die onoverzichtelijke structuur heeft ook 
iets te maken met de ontwikkeling van het instituut 
gasthuis, een ontwikkeling die door de schrijver zeer 
duidelijk onderkend wordt. Het gasthuis was 
oorspronkelijk een kerkelijke instelling die de 
verschillende vormen van sociale zorg zonder specialisatie 
in zich verenigde, waarbij de nadruk meer lag op het 
geestelijke dan op het lichamelijke aspect van de zorg. 
Later splitsten zich de afzonderlijke instellingen af, die 
voor de wezenzorg, voor hulp aan armen, voor de 
verpleging van bejaarden en van zieken en dergelijke. 
Wat over bleef en het best het karakter van het oude 

gasthuus bewaarde was de baaierd, het onderkomen voor 
doorreizende, arme vreemdelingen. Het is een verdienste 
van de schr ijver dat hij die bayert uit de opeenhopingen 
van instellingen aan het Kerkplein naar voren haalt en in 
de juiste context weet te plaatsen. Voor degene die nog 
eens de volledige geschiedenis van de Hoornse sociale 
zorg wil schrijven, voor zover daar in onze specialisaties 
verdrinkende tijd nog behoefte aan bestaat, is het boek 
van Jan Onstenk met dit deel een belangrijk en 
noodzakelijk uitgangspunt. Wellicht is het niet ondienstig 
op te merken. dat voor het begin van de moderne tijd een 
gasthuis bijna uitsluitend een ziekenhuis is voor zieke 
armen. Wie het maar even kon betalen. bleef thuis en liet 
daar de chirurgijn of de doctor komen. De functie van 
Oudeliedenhuis is dan ook bij het oude Sint Jan altijd 
belangrijker geweest dan die van ziekenhuis. En dat 
oudeliedenhuis was een proveniershuis. waarin voor 
opname een bepaalde som betaald moest worden . Niet 
zoveel. want voor het onderhoud zorgde het stadsbestuur 
door middel van een toelage. dat is de prove of preuve. 
vandaar de naam. maar toch nog zoveel dat er geen 
plaats was voor de echte armen. Die kwamen dan ook in 
het echte Armenhuis aan het Waaitje terecht. En echt arm 
was bijvoorbeeld in de achttiende eeuw zeker een kwart 
tot een derde van de bevolking. 
- Het gasthuis stond geheel onder controle van de 
Hoornse regentenoligarchie. zoals blijkt uit de namen van 
het bestuurscollege (blz. 23). Tabak drinken (blz. 24) is de 
normale l 7e en 18e eeuwse uitdrukking voor roken. 
- Het hoofdstuk over de Hoornse nonnenkloosters met 
hun jammerlijk einde in 1573 had mijns inziens beter 
weggelaten kunnen worden. Als voorspel tot de terugkeer 
van de Zusters van Liefde in 1865 is het wat te uitvoerig. 
Maar het gedeelte waarin deze nonnenhistor ie wat 
verdwaald terecht is gekomen en dat de emancipatie van 
het katholieke volksdeel van Hoorn in de negentiende 
eeuw beschrijft, vormt het hoogtepunt van het boek. De 
auteur moet er met enthousiasme aan gewerkt hebben. 
Met behulp van een minutieus bronnenonderzoek brengt 
hij een belangrijk stuk negentiende eeuwse geschiedenis 
aan het licht waarover tot nu toe weinig bekend was. De 
sfeertekening is hier bijzonder geslaagd. Duidelijk wordt 
de betekenis van de Sint Vincentius vereniging in het 
ontwikkelingsproces aangegeven, evenals die van de 
typisch negentiende eeuwse congregatie van de Zusters 
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van Liefde. De Vincentiusvereniging bracht de katholieke 
middenstand samen, die hier als in veel Hollandse steden 
vrij talrijk was en de ruggegraat vormde van de 
katholieke gemeenschap. Zij financierde ook de sociale 
zorg die gebruikelijk in die tijd praktisch geheel uit 
particuliere beurs betaald werd. De Zusters van Liefde, 
een schepping van de latere bisschop van Utrecht, 
Zwijsen, gaven door een zichzelf geheel wegcijferende 
inzet gestalte aan onderwijs en medische zorg in de zich 
steeds meer afschermende katholieke gemeenschap. 
- Tekenend voor de sfeer uit het begin van deze eeuw is 
het geharrewar rond de oprichting van de eigen. dus 
katholieke vereniging voor ziekenverpleging. naast het 
reeds bestaande Witte Kruis. Motor achter al deze 
activiteiten was een van de kopstukken in katholiek 
Hoorn. de leerhandelaar Bloem. Zijn markante kop komen 
we verschillende keren tegen op de bladzijden van dit 
gedeelte. 
- Tot een van de gedeelten die beter gemist hadden 
kunnen worden. behoort het verhaal van de Hoornse Sint 
Jansviering (blz. 66). Overigens past het verhaal over de 
katholieken die wraak zullen op de protestanten geheel in 
de katholieke mentaliteit uit de achttiende eeuw. Iets 
dergelijks is op verschillende plaatsen in ons land 
geconstateerd (1 ). 
- Het tweede deel behandelt de opkomst van en het 
leven en werken in het Sint Jans Gasthuis aan de 
Koepoortsweg. dat in 1913 geopend werd. Het is dan de 
tijd waarin "vrijwel het gehele leven in r.k. verenigingen 
is georganiseerd". De katholieke poot van wat later het 
zuilenstelsel zou gaan heten, is dan dus volledig 
ontwikkeld. Zeer uitvoerig schetst de schrijver de 
langzame transformatie van een aantal herenhuizen aan 
de Koepoortsweg - in die tijd sprak men nog van 
herenhuizen en waren er ook nog lieden die het bij zulke 
woningen passende predicaat verdienden - tot het 
ziekenhuis annex klooster. Daarmee parallel loopt de 
ontwikkeling van gasthuis tot modern ziekenhuis. Zeer 
objectief worden ook de interne moeilijkheden beschreven 
zoals het toelatingsbeleid van de specialisten in de dertiger 
en veertiger jaren. 
- Het laatste deel is historisch gezien het minst 
interessant, hoewel met niet minder verve geschreven dan 
de rest. Naast de levendige schets van het moderne 
ziekenhuisbedrijf is de belangrijkste kwestie die hier 
behandeld wordt de dreigende samenvoeging van de 
beide grote Hoornse ziekenhuizen. Overigens is daar ook 
het Snouck van Loosenziekenhuis in Enkhuizen bij 
betrokken. Het is een symptoom van het 
afbrokkelingsproces van het zuilenstelsel. Daarnaast 
spelen ook de financiële en economische problemen een 
rol. En daarmee zijn we terug in het heden. 
- Het geheel nog eens overziende, zou ik tot slot nog 
een paar opmerkingen willen maken. 
- Ik heb mezelf afgevraagd. of we dit boek een (populair) 
wetenschappelijk werk mogen noemen. De schrijver heeft 
me verteld van niet. Zelf ben ik daar niet zo zeker van. 
De voor een wetenschappelijk historisch werk 
noodzakelijke objectiviteit is aanwezig. 
De auteur vermijdt angstvallig het aanleggen van 
eigentijdse normen bij de beoordeling van toestanden en 
gebeurtenissen uit het verleden en dat is geen geringe 
prestatie bij een onderwerp met zoveel 
levensbeschouwelijke valkuilen. 
Ook dat is een vereiste voor een verantwoord 
wetenschappelijk werk. En Onstenk hanteert een stijl vol 

onderkoelde humor die het werk tot op het eind toe 
leesbaar houdt. 
- De auteur heeft echter de neiging door zijn 
enthousiasme voor het onderwerp soms verdwaald te 
raken in niet ter zake doende details. Hierboven heb ik 
daarvan een paar voorbeelden gegeven. Daarvoor in de 
plaats had ik graag de Hoornse zaken wat meer in 
verband zien gebracht met de algemene ontwikkelingen 
in Nederland rond de langzaam in de negentiende eeuw 
groeiende katholieke zuil en de afbrokkeling ervan in de 
jongste tijd. Ik begrijp. dat het om de geschiedenis van 
een Hoorns ziekenhuis gaat. maar nu blijft al dat gezwoeg 
om een eigen katholieke inrichting. om eigen katholieke 
scholen. eigen vakverenigingen en meer dergelijke zaken 
voor de niet katholieke lezer wat onduidelijk in de lucht 
hangen. 
- Het afschermen van de eigen groep. het uitbouwen 
van de eigen sociale organisaties. was een strategie 
ontwikkeld in de twee eeuwen dat de katholieken als 
achtergestelde groep met de rest van de bevolking 
moesten zien samen te leven. Het boek is er daarom niet 
minder om. Ik zou het beslist betreuren als dit Onstenks 
laatste werk is. 

H.W.S. 

m 't 
Ghesthuus 
Jan Onstenk 

(1) Zie: Willem Frtjhoff. Katholieke toekomstverwachting ten tijde 
van de Republiek. In: BÏ]dr. en meded. Gesch. der Ned. Dl. 98. afl. 
3 (1983). blz. 430-4.59. 

Jan Onstenk. Zes eeuwen in 't Gesthuus. (Een historie van mensen 
rond Sint Jan.) ISBN 90. 70022.24.9. Aantal pagina's 176. Formaat 
2lx30 cm. Verschenen m 1983 bij Uitgeverij Edecea BV. Hoorn. 
BoekhandelsprlJS f .50.-. 
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Functionalisme bedreigt Grote Kerk Hoorn 
Cornelis de Jong 

Het prachtige stuk versteende geschiedenis dat de grote 
historische Noordhollandse kerken, zoals de St. Bavo in 
Haarlem of de Grote Kerk van Alkmaar, vormen is in 
Hoorn verloren gegaan in 1838, toen de Grote Kerk op 
het Kerkplein afbrandde. 
De lange bouwhistorie van ruim vijfhonderd jaar, waarin 
vanuit een kleine houten kapel de kerk sprongsgewijs 
werd uitgelegd tot de grote stadskerk die het centrum van 
de stad vormde. werd in een klap teniet gedaan. 

Klassieke mantel om middeleeuwse schouders 

Na de grote verslagenheid werd toch snel besloten een 
nieuwe Grote Kerk op te trekken. In 1842 werd de eerste 
steen gelegd voor de herbouw van de kerk volgens het 
ontwerp van K. G. Zocher. Ofschoon wel oude bouwdelen 
gehandhaafd bleven, werden die zodanig ommetseld, dat 
een geheel nieuwe kerk verrees met een uitgesproken 
klassisistische architectuur. 
Een portiek met vier enorme Ionische zuilen. waarboven 
een tympaan, vormde het westelijke ingangsfront, 
volgens een toen gebruikelijke internationale architectuur 
voor operagebouwen, raadhuizen en paleizen. speciaal 
toegepast wanneer de regenten de burgers wilden 
imponeren. 
Het treurige van zoveel architectonisch geweld was 
vooral. dat 't weinige wat na de brand nog restte van de 
in eeuwen gegroeide historische kerk, achter stucwerk 
werd weggestreken. 
In 1838 was het onvoorzichtigheid van een loodgieter 
geweest, die tussen de middag een brandende vuurpot in 
de goot had laten staan. Veertig jaar later was het de 
bliksem die de vernieuwde kerk deed afbranden. 
Er schijnt niet erg om getreurd te zijn; er werd 
geschreven over een "grootsche schilderachtige ruine van 
steen, die midden in de stad overbleef'. 

Neo-Hollandse Renaissance, een keuze uit 1880 

Voor de plannen van de huidige kerk werden meerdere 
architecten ingeschakeld. Een besloten prijsvraag werd 
uitgeschreven. waaraan ook de katholieke architect 
A. C. Bleijs deelnam. Hij was de arch itect van de 
St. Cyriacus en St. Franciscus aan de Grote Noord. die in 
aanbouw was toen de Grote Kerk afbrandde. Bleijs heeft 
ook de Sint Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station in 
Amsterdam gebouwd; een bekwaam kerkenbouwer maar 
wel katholiek en voor het Nederlands Hervormde 
kerkbestuur van toen moest het ook nog 100 jaar duren 
voordat het CDA werd opgericht. Bleijs heeft 
waarschijnlijk geen eerlijke kans gehad. 
De uiteindelijke winnaar was architect C. Muysken. Hij 
had een ontwerp gemaakt in de bouwstijl van de 
neo-Hollandse renaissance. De echte Hollandse 
renaissance was de stijl waarin in Holland tot omstreeks 
1630 werd gebouwd. In de directe omgeving van de kerk 
staan veel belangrijke gebouwen uit deze periode, zoals 't 
St. Jansgasthuis (1563). de Waag ( 1609), het oude stadhuis 
aan de Nieuwstraat (1613). het admiraliteitspoortje en vele 
woonhuizen. Ook aan de oorspronkelijke Grote Kerk, van 
voor de eerste brand. zaten belangrijke bouwdelen zoals 

bijv. de toren uit die renaissance-periode. 
Het ontwerp van Muysken , met zijn eveneens 
opengewerkte torenspits, sloot goed aan bij de bestaande 
omgeving. was daar ook geheel ondergeschikt aan 
gemaakt. 
Foto's van voor 1936 tonen aan dat de kerk volkomen in 
het stadsbeeld werd opgenomen. 
Het ontwerp werd door tijdgenoten zeer positief 
ontvangen. Professor Henri Evers, hoogleraar te Delft en 
ontwerper van het Rotterdamse stadhuis, noemde de kerk 
van Muysken in Hoorn als goed voorbeeld van de kloeke 
protestantse kerkbouw uit deze periode, toen vele 
haastige speculatieve werken het algemeen kunstpeil 
verlaagden. 
Ofschoon een door één architect ontworpen kerkgebouw. 
dat daarna planmatig in een paar jaar werd opgericht. 
nooit cfie betekenis kan krijgen als het in vijf eeuwen 
gegroeide middeleeuwse bedehuis, wat het moest 
vervangen, werd toch voor dat moment het maximale 
gehaald. Het is niet overdreven om over een 
onvervangbaar architectuurmonument te spreken. Het 
werd gebouwd en ontworpen toen architecten en 
bouwvakkers nog ornamenten konden maken en positief 
tegenover versieren stonden. 

Rationalisme onttakelde de torenspits 

Na 1936 bleek herstel aan de torenspits noodzakelijk en 
dit werd aangegrepen om de spits te stroomlijnen. De bij 
de stijl behorende pinakels. ornamenten en opengewerkte 
lantaren werden weggehaald; een brutale verminking van 
het ontwerp. Iedere periode laat zo zijn sporen na. De 
verarmde spits in Hoorn was waarschijnlijk een bijdrage 
van de nieuwe zakelijkheid. 

Vorm volgt functie 

Over de neo-stijlen uit de jaren '80 van de vorige eeuw is 
de laatste 60 jaar zeer negatief geoordeeld. De architecten 
van het nieuwe bouwen wezen het ornament als 
versiering af. De bouwvormen dienden uit de 
gebruiksfunctie te ontstaan. Het juiste materiaalgebruik 
zou leiden tot spontane schoonheid. Het is enige reuzen 
onder de architecten gelukt binnen dit nauwe raamwerk 
architectuur te maken (arch. Duiker met Zonnestraal) en 
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ook de architectuur verder te brengen en te zuiveren van 
verstikkende ballast. Het paste bij de produktiewijze van 
de 20e eeuw maar leidde ook tot zeer vervelende nieuwe 
dorpen en stadsuitbreidingen: Nagele in de 
Noord-Oostpolder, de Bijlmermeer in Amsterdam en de 
nieuwbouw uit de 60-er jaren in Hoorn zelf. 
De idee van het nieuwe bouwen staat vijandig tegenover 
zo iets onfunctioneels als een negentiende-eeuwse kerk en 
velen van ons zijn geïndoctrineerd in het afwijzen van 
versierende zaken. Zij hebben sedert lang de kerstbomen 
met kerstmis uit hun huis gebannen. misschien mag soms 
een kleintje nog voor de kinderen maar dan alleen met 
pure witte balletjes en niet te veel. 
Oude kerkgebouwen. oude huizen, ze mogen dan wel 
blijven maar alleen indien ze functioneel te maken zijn of 
duidelijk historische waarden hebben. 

Functioneren of creperen 

Ofschoon door de afwijzing van de functionele flatbouw 
en de harde zakelijke stedenbouw het functionalisme de 
laatste 15 jaar wat is teruggedrongen, worden de 
argumenten uit deze hoek steevast naar voren gebracht 
als het gaat over het behoud van de Grote Kerk van 
Hoorn. 
De Grote Kerk is in 1968 gesloten. Er worden geen 
kerkdiensten meer gehouden. De kerkelijke gemeente is 
te klein geworden en kan ook het onderhoud niet meer 
betalen. 
De verminkte toren is eigendom van de wereldlijke 
gemeente. De kerk zou wel op de monumentenlijst 
geplaatst kunnen worden". mits er een functie voor wordt 
gevonden."! U leest het goed. het functionalisme heeft 
ook bezit genomen van de beleidsmakers van 
monumentenzorg. 

Kaalslag op kerkplein slaat hart uit Hoorn 

Niemand, of juister, weinigen kunnen zich vrij maken van 
de denkbeelden die in een bepaalde periode 
toonaangevend zijn. Ons schoonheidsgevoel nu is anders 
dan tien jaar geleden. Muziek van Mozart die velen van 
ons nog wel kunnen liefhebben, waarderen wij toch 
anders dan zijn tijdgenoten. Kerkgebouwen en de kerk als 
instelling, werden vroeger gedragen door de gehele 
gemeenschap. Die grote kerkgemeenschap is er niet meer 
en wij kijken niet meer naar de kerk als het huis van of 
voor God, werken er niet meer aan ter meerdere glorie 
Gods maar hooguit ter meerdere glorie van onszelf. 
En wat doe je dan met een ruimte van meer dan 20 meter 
hoog? Daar leg je zes vloeren in en dan ontstaat een 
praktisch warenhuis of misschien wel een parkeergarage. 
Heel nuttig zo midden in het centrum van je oude stad. 
De negentiende-eeuwse kerken die de afgelopen 20 jaar 
gesloopt zijn, hebben akelige leegten achtergelaten. De 
sloop van de Willibrorduskerk langs de Amstel en de kerk 
in de Spaarndammerbuurt, ook in Amsterdam, hebben de 
gehele omgeving verarmd. Toch zou het gat dat in Hoorn 
ontstaat een stuk kaalslag van veel verschrikkelijker orde 
opleveren. De genoemde negentiende-eeuwse 
Amsterdamse kerken waren parochiekerken, opgenomen 
in een negentiende-eeuws stadsplan. De kerk van Hoorn 
staat op de plaats van de kapel die er reeds in 1350 stond 
en waar het gehele stadscentrum zich naar gericht heeft. 
Ruim vijf eeuwen lang liepen straten en stegen naar dit 
gekozen midden, kreeg de stadsstructuur gestalte en haar 

bekroning door de plaats van de Grote Kerk op het 
kerkplein. Het wegnemen van het Grote-Kerkgebouw uit 
het hart van Hoorn is even slecht als het wegnemen van 
het in principe even onfunctionele paleis op de Dam van 
Amsterdam. 

Dan laten we alleen de toren staan 

We leven in de tijd van het compromis. nietwaar? De 
kerk restaureren is te duur maar de toren alleen, dat gaat 
misschien nog wel. De meeste toeters en bellen zijn er al 
afgehaald en zo'n gestyleerde drietrapsraket midden in de 
stad heeft ook wel iets leuks van deze tijd. Dan moet er 
toch wel rekening mee gehouden worden dat er grote 
sommen geld beschikbaar gesteld moeten worden om zo'n 
gedeeltelijke kaalslag te financieren. 
De kerktoren is in 1880 gebouwd op de fundering van de 
ingang uit 1840, de kerk zelf is nieuw onderheid. Kerk en 
toren vertonen ongelijke zetting. In Edam verloor de 
speeltoren haar stabiliteit nadat het aansluitende 
kerkgebouw gesloopt werd. Er moest met spoed een 
nieuwe. zeer kostbare fundering omheen gepulst worden. 
Dergelijke kostbare voorzieningen zullen ook nodig zijn 
om alleen de toren in stand te houden. Dat geld kan beter 
besteed worden om de kerk in zijn geheel goed 
waterdicht te maken en te consolideren, totdat er minder 
armoedige tijden aanbreken. 

Haal de wisselaars terug naar de kerk 

Om een kerk in stand te houden zullen oplossingen 
gevonden moeten worden die voor de mensen van nu 
aanvaardbaar zijn, opdat de mensen van morgen nog iets 
terug kunnen vinden van wat de mensen van vóór ons 
bewoog. 
Een praktische eigentijdse oplossing werd aangedragen 
door de Hoornse architect Hangelbroek. Door een 
souterrain in de kerk aan te brengen en opengewerkte 
tussenvloeren met galerijen te creëren, bereikte hij dat de 
fraaie ruimtelijke werking van de overwelfde kerkruimte 
intact blijft en er óók voldoende vloeroppervlak is om de 
Openbare Bibliotheek in de kerk onder te brengen. 
inclusief de noodzakelijke uitbreidingen. 
Om een aantal redenen voelde het bibliotheekbestuur niet 
voor een dergelijke oplossing, waarbij de hoge kosten het 
zwaarste argument vormden. 
De Culturele Raad van Noord-Holland zoekt ook nog naar 
een nieuw groter onderkomen in de provincie maar ook 
hier zullen de financiën wel de grootste rem zijn. 
Goedkoop is het plan niet, maar wel functioneel. 
Goedkoop en functioneel is een tweede plan van 
Hangelbroek om de kerkruimte en het kerkplein in te 
richten als marktruimte. De huur die dat zou opbrengen is 
voldoende om de restauratie te financieren. Het kerkplein 
zou geheel bestraat worden, de bomen gehandhaafd. In 
de kerk zouden vaste standplaatsen komen. De mooie 
grote consistoriekamers kunnen een bestemming als 
kantoor en cafetaria krijgen. Een waarlijk levend 
stadsplein zou het resultaat zijn en het zou waarschijnlijk 
niet voor 't eerst zijn dat het de wisselaars waren die de 
kerk moesten redden. 
De vereniging "Oud-Hoorn" heeft in maart jl. een uitgave 
doen verschijnen om het behoud van de oude kerk te 
bepleiten. Zij roept daarin op adhesie te betuigen. 
Het adres is: Vereniging "Oud-Hoorn". postbus 346, 
1620 AH Hoorn. 
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