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BESTUURSMEDEDELINGEN 

De tweede ledenvergadering van dit jaar zal zoals gebruikelijk in het na
jaar plaatsvinden en wel op zaterdagochtend 16 november 1991. 
Aanvang 10.00 uur in de Oosterkerk. Zoals altijd wordt de leden nog 
een uitgebreide convocatie bezorgd. 

Zomeravondwandelingen 

Het was weer een jubileumjaar voor 
deze Oud Hoorn-activiteit. Al vijf
tien jaar wordt er in de per iode mei
augustus zeven keer een stadsdeel 
doorkruist en krijgen de deelne
mers een flinke dosis historie, 
bouwkunst, anecdotes en liefde 
voor Hoorns stadsgezicht verstrekt. 
We hopen daarmee steeds meer 
mensen ervan te overtuigen hoe 
mooi en waardevol de oude Hoorn
se binnenstad en haar havengezicht 
is en hoe zinvol het is te strijden 
voor het behoud daarvan. 
Bij de speciale jubileumwandeling 
op 14 juni stonden de organisatoren 
even perplex. Zo'n 650 liefhebbers 
vulden een complete Achterstraat 
zodat alle verkeer daar onmogeli jk 
was; met enig improvisatiewerk 
konden toch alle deelnemers rond
geleid worden en werd er volop ge
noten van de bezoeken aan de di
verse binnenplaatsen en klooster
tuinen in de stad. 
Ook de andere zes wandelingen 
trokken ruim publiek, waarschijnlijk 
mede door de steun van de schrij
vende pers, radio en t .v. Bij elkaar 
wandelden er zo'n 2000 binnen- en 
buitenpoorters mee dit seizoen. 
Veel hulde aan de gidsen en de or
ganisatie die dit grote succes moge
lijk maakten. Een flink aantal is op 
de hierbij geplaatste foto te zien tij
dens een plezant samenzijn na het 
einde van de r i t. 
Op de gidsenlijst stonden voor het 
seizoen 1991 de volgende deskundi
gen: Piet Aartsen, Joke Admiraal, 
Femke Uiterwijk, Ruud Boot, Ma-

Groepsfoto gidsen 1990-1991. 

rion Craset, Tine Eggers, Niek Hau
wert (die vele gidsen aantrof op de 
receptie t.g.v. zijn 40-jarig huwelijk), 
Jan Jonker, Kees Kok, Antoinette 
Kuiper, Annie Pieterse, Trudy de 
Rooy, Frans Rijs (helaas door ziekte 
verhinderd), Trudy Schrickx, Hieke 
Stapel, Christ Staffelen, Harm Stum
pel, Els Lust, Ben van Tartwijk, Mar
leen Weel, Cilia van Weel en Ton van 
Weel. 
De organisat ie was voor het eerst in 
handen van Els Lust en Harm Stum
pel die het voortreffelijk hebben ge
daan. bijgestaan door de doyenne 
van het gidsenwerk Annie Pieterse. 
Overige assistentie werd verleend 
door Bas Baltus en Albert de Graaf. 

Bouw kunstcursus 

Als u dit leest, is de Bouwkunstcur
sus al gestart. Er is weer grote be
langstelling in Hoorn en wijde om
trek voor deze Oud Hoorn-activiteit. 

Het carillon in de Grote Kerk 

Vr ijdag 28 juni jl. werd de nu met de 
hand te bespelen beiaard in de klok
ketoren van de Grote Kerk officieel 
in gebruik genomen. Hiermee heeft 
de stad een nieuwe aanwinst van 
grote klasse waardoor iedereen kan 
genieten van carillonconcerten en 
beiaardklanken "niet meer ongenu
anceerd met de automaat, maar met 
alle dynamische schakeringen van 
fluisterend tot fortissimo", zoals 
Harm Stumpel schrij ft in het boekje 
over de Carillonconcerten 1991. Veel 
hulde richting Vereniging "Het Caril
lon te Hoorn " waarvan het bestuur 

het toch voor elkaar heeft gekregen 
na veel gezwoeg om in de herboren 
Grote Kerk ook het klokkenspel 
weer tot echt leven te brengen. 
Het bestuur anno 1991 wordt ge
vormd door mevr. Th. Quant, H. 
Stumpel. J.M. Baltus, A. de Graaf en 
F. Reynaert (adviseur). 

Hoorn gekleurd 

Allengskens (zoals de Vlaming zegt) 
begint Hoorn er op steeds meer 
plaatsen mooier uit te zien. Sinds 
enige tijd wordt bij de restaurat ie of 
opknapbeurt van panden ook meer 
bijzondere zorg besteed aan het 
schilderwerk. Om in de herinnering 
op te roepen: de beschildering van 
balken en plafond in de Noorder
kerk, de friezen van de Bossu-hui
zen, de eenhoorn aan de Waag, or
namenten (met name Sint Jan zelf) 
aan de Boterhal aan het Kerkplein 
en de gevel van het markante pand 
Grote Noord 20 (een lichtend voor
beeld daar in de buurt van een t reu
rigmakend aantal verminkte panelen 
in de omgeving). 
Zo komt de gemeente ook met het 
plezierig stemmende plannen om 
de poortjes in de binnenstad aan te 
pakken en dan ook de oorspronke
lijke kleuren weer aan te brengen. 
Zoals zo vaak gebleken is: men kan 
verwachten dat deze goede voor
beelden gevolgd zullen worden, ook 
door particulieren met smaak. 

Grote Noord, Grote Moord? 

Het bestuur der vereniging is in ho
ge mate verontrust over de toe
komst van het gedeelte Grote Noord 
tussen Koepelkerk en Rode Steen. 
Het struktuurplan voor de binnen
stad geeft duidelijk aan dat vesti
ging van meer winkels aan dit 
straatgedeelte (''het rustige deel 
van het Grote Noord") grote afbreuk 
zal doen aan het historisch karakter 
van dit aan monumenten zo rijke 
deel van Hoorn. Verderop in de 
straat is al genoeg vernietigd. Als 
ook dit stijlvolle deel van het Grote 
Noord opgeofferd wordt, als deze 
buffer tussen winkelareaal en Rode 
Steen teloor gaat, als ook hier wo
nen en monumentale schoonheid 
plaats maken voor commercie, zal 
ook het historische middelpunt van 
de stad met zijn Waag en West fries 
Museum nog meer bedreigd wor
den, meer verslonzen en nog meer 
van zijn allure en sfeer verliezen. 
Ook hiervoor zijn de Hoornse be
stuurderen verantwoordelijk. 
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VOORJAARSLEDENVERGADERING 
A. G.F. van Weel 

dinsdag 21 mei in de Oosterkerk 

Aanwezig: de bestuursleden 
Baltus (vz), Boezaard, Hangelbroek, 
Hoogeveen, Rensema-Brevet, Van 
der Waal, Van Weel en 76 leden/be
langstellenden. 

1. Opening 
Op deze avond van de derde pink
sterdag heet voorzitter Baltus zijn 
gehoor hartelijk welkom. Hij vraagt 
aandacht voor de uitgestalde kunst
werken over het nog tamelijk onge
repte natuurgebied De Hulk. De 
werken zijn van de hand van Karel 
Bous, Peter de Rijcke en Adriaan 
Volkers. Het schilderij van de laatst
genoemde kunstenaar is beschik
baar gesteld door mevrouw De 
Haan van het Keern. De tentoonstel
ling is speciaal voor deze bijeen
komst georganiseerd in verband 
met het bezwaarschrift van het be
stuur tegen de aanleg van een bui
tendijks recreatie-eiland nabij De 
Hulk. 
Van de volgende personen is be
richt van verhindering ontvangen: 
van de bestuursleden De Graaf en 
Millenaar, van de dames Bax, Lust. 
Pijl, Van Papenrecht en Waard en 
van de heren Altorffer, Bolle, Bree
baart, Dikstaal, Lamers, Resoort. 
Teymant, Wijbenga en Van der Zei. 
De heer Altorffer verraste het be
stuur door bij zijn schriftelijk afbe
richt f 25,- te voegen ten behoeve 
van de restauratie van het hek van 
de r.k.-begraafplaats aan de Drie
boomlaan. 

2. Verslag van de najaarsledenverga
dering van 24 november 1990 
De vergadering stelt dit verslag zon
der op- en/of aanmerkingen vast. 

3. Mededelingen van het bestuur 
Allereerst wordt stilgestaan bij het 
overlijden van ons eminent vereni
gingslid Hans de Ruyter de Wildt. 
De heer De Ruyter de Wildt is alom 
bekend geworden door zijn bijdra
gen aan de geschiedschrijving van 
de stad Hoorn in woord en beeld. 
De voorzitter roept in herinnering 
de onvolprezen standaardwerken 
"Hoornse herinneringen", "Toen 
Hoorn nog oud Hoorn was" én zijn 
bewerking van "De historische 
schoonheid van Hoorn". Met hem 
verliest de stad een groot kenner 
van de Hoornse geschiedenis. Het 
bestuur heeft aan de familie op ge
paste wijze zijn deelneming be
tuigd. 
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Zo ziet het VOC-pakhuis er nu nog van binnen uit, maar straks ... 

De Werkgroep Documentatie heeft 
van mevrouw Ooievaar-De Wit 1300 
gesorteerde dia's mogen ontvangen. 
Zij vertellen op geordende wijze een 
weergaloos verhaal van maar liefst 
120 jaar stadsgeschiedenis dat op 
de gevoelige plaat is vastgelegd 
door wijlen de heer Willem Ooie
vaar. Het spreekt voor zich dat de 
werkgroep bijzonder blij is met de
ze schenking. Tezijnertijd zullen de 
leden delen van deze verzameling te 
zien krijgen. 
De organisatie van het beheer van 
het VOC-pakhuis aan Onder de 
Boompjes zal enigszins afwijken 
van hetgeen daarover in eerdere le
denvergaderingen is meegedeeld. 
Het beheer komt in handen van de 
Stichting Het Pakhuis. Het stich
tingsbestuur wordt o.a. gevormd 
door bestuursleden van de drie 
deelnemende instellingen: de Stich
ting Achterstraat, de Stichting Hiaat 
en de Vereniging Oud Hoorn. Vanuit 
het bestuur van onze vereniging 
hebben mevrouw L. Rensema-Bre
vet en de heer J.M. Baltus zitting ge
nomen in dat bestuur. Het is de be
doeling dat per 1 oktober 1991 de 
eerste activiteiten, met name die op 
theatergebied, van start gaan. 
Het vijftienjarig jubileum van onze 
Zomeravondwandelingen zal, zoals 
dat hoort, gevierd worden met een 
nieuwe wandeling: "Binnenplaatsen 
en tuinen in het oude Stadshart". 
De grote organisator en inspirator 
van deze wandelingen, bestuurslid 
Albert de Graaf, heeft te kennen ge
geven de fakkel te willen overdra-

gen aan jongeren. De heer Harm 
Stumpel en mevrouw Els Lust zijn 
als oudere jongeren gelukkig bereid 
gevonden om voortaan de organisa
tie ter hand te nemen. Onder luid 
applaus wordt de heer De Graaf 
nogmaals hartelijk dank gezegd 
voor de vele jaren van voortreffelij
ke organisatie. Oud Hoorn verkreeg 
vooral door zijn inspanningen een 
verenigingsactiviteit van hoge kwa
liteit die ook buiten de stad wijd en 
zijd vermaard is. 
Helaas moet de vereniging van
avond ook afscheid nemen van de 
heer Rob de Knegt. Drukke werk
zaamheden beletten hem om zijn 
redactionele arbeid voor het kwar
taalblad en voor de jubileumkroniek 
voort te zetten. Hij ontvangt waar
derende woorden van dank én een 
boekenbon. De heer Herman Lans
daal zal de redactionele taken van 
de heer De Knegt overnemen en 
daar is het bestuur bijzonder in zijn 
schik mee. 
De voorzitter stelt de heer Lansdaal 
aan de vergadering voor en memo
reert daarbij de grote journalistieke 
ervaring waarop de heer Lansdaal 
kan bogen. 
Een goed bericht werd ontvangen 
van de Stichting Geschiedschrijving 
Hoorn 1930-1945. Zij verrijkte het 
publikatiefonds van de vereniging 
met een flink bedrag dat overbleef 
na de publikatie van het boekwerk: 
"Wij moeten versoberen", sprak de 
minister. Stichtingsvoorzitter W. 
Ups overhandigt onder bijval uit de 
zaal een cheque. 



Hierna vraagt de voorzitter nadruk
kelijk de aandacht voor een ingelast 
agendapunt. In 1992 viert Oud 
Hoorn zijn 75-jarig bestaan. Het be
stuur wil dat op duidelijke wijze vie
ren teneinde goed te laten zien dat 
wij er zijn, wat wij doen en wat we 
nog meer zouden willen. Die zelfbe
wuste houding willen wij tot uit
drukking brengen in een grote 
reeks jubileumactiviteiten waarvoor 
reeds meer dan een jaar de jubi
leumcommissie de voorbereidingen 
aan het treffen is. Voor niks gaat de 
zon op en daarom zullen onder 
meer sponsors worden benaderd. 
Ook met de gemeente en met het 
Museum zijn gesprekken gaande 
over de financiële aspecten van het 
jubileumjaar. Desondanks zal de 
vereniging zelf ook haar geldelijke 
steentje dienen bij te dragen. In dat 
licht stelt het bestuur de leden voor 
akkoord te gaan met een begroting 
van f 20.000,- ter bestrijding van de 
kosten. De heer Saaltink wordt ver
volgens bevestigd in zijn vermoe
den dat ook voor (delen van) dat 
bedrag nog sponsorgelden zullen 
worden aangezocht. Hoewel de 
heer Olijve begrijpt dat omwille van 
de verrassing én de nog in gang 
zijnde voorbereidingsgesprekken 
geen gedetailleerd jubileumpro
gramma kan worden gepresenteerd, 
vraagt hij of er in ieder geval een fi
nanciële verantwoording achteraf 
kan worden gegeven. Het bestuur 
verzekert hem dat die verantwoor
ding er zeker komt. 
Met grote meerderheid gaat de ver
gadering daarna akkoord met het 
bestuursvoorstel. Met een zekere 
trots constateert de voorzitter dat 
opnieuw blijkt hoezeer de verhou
ding tussen leden en bestuur is ge
baseerd op een groot wederzijds 
vertrouwen. 

Een aantal kanttekeningen bij de be
waking van het stadsbeeld passeren 
tenslotte de revue. Oud Hoorn 
heeft, zoals gezegd, een uitgebreid 
bezwaarschrift ingediend bij Gede
puteerde Staten tegen de geplande 
buitendijkse recreatie-ontwikkelin
gen nabij De Hulk. 
In de binnenstad wordt steeds meer 
kleur bekend, ten gunste en ten on
gunste. Uit ordinaire extrovertie 
worden puien geschilderd in de 
meest verschrikkelijke kleuren en in 
de meest smakeloze kleurencombi
naties. Gelukkig is men op gemeen
telijk niveau bezig om ook op dit on
derdeel strengere voorwaarden te 
formuleren in de nieuwe welstands
nota. Hiertegen tekenen zich de ver
frissend heldere en nieuwe kleuren 
van de friezen van de Bossuhuizen 
en die van de Waag en de Boterhal 

positief af. Zorgwekkend blijft even
wel de nog immer aanwezige verloe
dering van straatdelen in de binnen
stad. Cursisten afkomstig uit alle 
landsdelen die hier in het kader van 
de Teleaccursus "Steden des Tijds" 
kwamen wandelen, spraken hun 
schande uit over de massa's straat
vuil waardoor zij zich de gehele 
zondag een weg moesten banen. De 
overdosis aan horeca-gelegenheden 
is aan die vervuiling niet vreemd en 
Oud Hoorn ziet met belangstelling 
naar de voornemens van de z.g. ho
recanota. 
Daarbij aansluitend doemt een 
nieuw probleem op. De Koepelkerk 
wordt gelukkig gerestaureerd maar 
haar pastorie wordt omgetoverd tot 
sportzaak. Daarmee kan de eerste 
stap gezet zijn naar een verdere 
aantasting van de monumentale ge
velwand aan het Grote Noord tus
sen kerk en museum. Het is te wen
sen dat het stedelijk bestuurscolle
ge niet gaat tornen aan de uitgangs
punten van het vigerende bestem
mingsplan. De wandelgangen 
vrezen het ergste. 

4. Jaarverslag over 1990 
Dit verslag wordt onder dankzeg
ging ongewijzigd gearresteerd. 

5.a. Financiële verantwoording 1990 
De heer Rem heeft een daling van 
de liquide middelen geconstateerd 
en vraagt zich af of er in de nabije 
toekomst geen liquiditeitsproble
men zullen optreden. Penningmees
ter Van der Waal antwoordt hem dat 
het financiële beeld in bedoeld op
zicht nogal wordt versluierd door 
een aantal binnenkort te ontvangen 
subsidies. Bovendien moet er reke
ning mee worden gehouden dat 
voor het project aan de Graven
straat geen gebruik is gemaakt van 
het recht op het afsluiten van een 
hypotheek. 
De heer Zaal verklaart vervolgens 
dat hij en de heer Lamers de kas in 
orde hebben bevonden zodat de 
penningmeester door de vergade
ring voor het boekjaar 1990 wordt 
gedechargeerd. De voorzitter dankt 
hem voor zijn nauwgezette taakuit
oefening. Een goede penningmees
ter is goud waard. 

b. Benoeming nieuwe kascommissie 
In deze commissie is door het ver
trek van de heer Lamers een vaca
ture ontstaan. De heer Rem meldt 
zich terstond aan om voor het ko
mend jaar samen met de heer Zaal 
zitting te nemen in de kascommis
sie. De heer Gouwetor zal als reser
ve fungeren. 

6. Vaststelling statuten Stichting Mo-

numenten Oud Hoorn 
Op alle tafels in de zaal liggen meer
dere exemplaren van de statuten 
ter inzage. De Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg heeft de concept
statuten gecontroleerd en na de 
correctie van één zinnetje in orde 
bevonden. Niemand van de aanwe
zigen gaat in op de geboden moge
lijkheid om nog vragen te stellen. 
Door middel van handopsteken 
geeft de vergadering te kennen ak
koord te gaan met de voorgestelde 
statuten. 

7. Giften 
Met algemene stemmen verklaren 
de aanwezige leden dat zij zich kun
nen vinden in de twee bestuurs
voorstellen om: 
- een bijdrage van f 1.500,- te leve

ren aan de restauratie van het 
smeedijzeren hek van de r.k. be
graafplaats aan de Drieboomlaan 
en om 

- de eerder verleende renteloze le
ning van f 6.000,- aan de Stichting 
Koepelkerk ten behoeve van het 
restauratie-onderzoek om te zet
ten in een schenking. 

8. Bestuurssamenstelling 
Archivaris L. Hoogeveen wordt 
door de vergadering opnieuw voor 
een periode van vier jaar in het be
stuur herbenoemd. De bestuursle
den mevrouw Liesbeth Millenaar en 
de heer Ype Hangelbroek hebben 
zich niet herkiesbaar gesteld. Het 
bestuur is gelukkig met de kandi
daatstelling van mevrouw Pauline 
van Leeuwen als tweede secretaris 
en met die van de heer Jan Rietvink 
als bouwkundig deskundige. Beiden 
hebben zich de afgelopen maanden 
reeds langs de lijn warm gelopen en 
behoorlijk ingewerkt. De aanwezi
gen begeleiden de opname van de 
nieuwe bestuursleden met applaus. 
Woorden van welgemeende dank 
doen de beide vertrekkende be
stuursleden uitgeleide. 
Mevrouw Millenaar was acht jaar 
een zeer toegewijd secretaris en no
tuliste der bestuursvergaderingen. 
Bewonderenswaardig was zij in 
haar rol als aanwerfster van nieuwe 
leden werkzaam in het Hoornse zie
kenhuiswezen. Zij wist met een ze
kere regelmaat tijdens hoog oplo
pende discussies in bestuursverga
deringen met haar typisch vrouwe
lijke relativeringsvermogen de 
spanning te breken. Het bestuur is 
haar veel dank verschuldigd. 
De heer Hangelbroek is bijna twin
tig jaar lang een markant lid van het 
bestuur geweest. Hij heeft zich in 
die tijd met een groot scala van zeer 
uiteenlopende activiteiten bezig ge
houden. Hij was de stut en steun 
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van het bestuur bij restauraties van 
ons eigen woningbezit, speelde 
vaak een cruciale rol in de menings
vorming ten behoeve van bestuurs
standpunten, werkte namens het 
bestuur in de monumentencommis
sie, was mede-verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van een 
nieuwe gemeentelijke monumenten
lijst en was met name in moeilijke 
overlegsituaties een overtuigend en 
deskundig pleitbezorger voor de 
handhaving van Hoorns historisch 
stadsschoon. Daarnaast mag zijn 
rol als restauratie-architect van on
der meer het Koetshuis aan de ge
dempte Appelhaven, het voormali
ge SBK-gebouw aan de Nieuwen
dam, het Foreestenhuis, het Water
schapsgebouw en de Hoornse ker
ken niet onvermeld blijven. In de 
geschiedschrijving van de grote 
Hoornse monumenten zullen de na
men van de heer Hangelbroek en 
zijn echtgenote A. Gouwetor met 
duidelijke letters worden geboek
staafd. 
Voorzitter Baltus dankt namens de 
vereniging beide vertrekkende be
stuursleden voor hun inzet en ge
drevenheid tijdens het verenigings
werk. Hij spreekt de verwachting 
uit dat beiden niet geheel uit het 
oog zullen verdwijnen. De woorden 
van dank worden onderstreept met 
geschenken: kunstwerken van de 
plaatselîjke kunstenaar Peter de 
Rijcke. 
In zijn dankwoord citeert de heer 
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Hangelbroek enigszins dubbelzinnig 
de dichter Nicolaas Beets: "Er is 
vreugde over zij die komen en zij 
die gaan". 
Hij merkt op hoeveel er in de ach
terliggende twintig jaar in zowel het 
bestuur als in de stad is veranderd. 
Bij zijn aantreden verkeerde de stad 
in een fase van afbouw en sloop en 
dreigde bijvoorbeeld een ringweg 
en zaagtandwoningen het beeld van 
de Italiaanse Zeedijk volkomen te 
ruïneren. 
Dankzij de inzet van Oud Hoorn zijn 
in dat gebied vele monumenten be
waard gebleven. Nu verkeert de 
stad tijdens een periode van wel
vaart in een opbouwfase: zie bij
voorbeeld ingrepen als het Hopho
tel en het Karperkuilcomplex. Het is 
maar zeer de vraag of men daar 
vanuit monumentaal oogpunt blij 
mee moet zijn. 
Veel genoegen beleefde hij aan de 
kritische waakzaamheid én de ver
woording daarvan door het bestuur. 
Hij dankt allen voor de jaren van 
vertrouwen en wenst het bestuur 
veel wijsheid en fantasie voor de 
toekomst. 

De voorzitter weet dat in het af
scheidswoord van mevrouw Mille
naar soortgelijke woorden van 
dankbaarheid en wensen zouden 
hebben doorgeklonken mits zij van
avond aanwezig had kunnen zijn. 
Haar afwezigheid verd root haarzelf 
nog het meest. 

Rondvraag 
De heer H. Stumpel verblijdt de ver
gadering met het bericht dat het ca
rillon van de Grote Kerk binnenkort 
voorzien zal zijn van een volledige 
toonreeks: nota bene 50 klokken en 
klokjes! 
Vrijdag 28 juni a.s. zal het nieuwe 
carillon officieel worden ingeluid 
met twee concerten én een bezichti
ging. Hoorn bezit dan eindelijk een 
standaardbeiaard; nu nog een heu
se stadsbeiaardier. 

Aan het eind van de vergadering no
digt de voorzitter een ieder nog
maals uit om de tentoongestelde 
kunstwerken tijdens de pauze te be
zichtigen. 

Boeiend was de lezing met licht
beelden na de pauze verzorgd door 
de heren Baltus en Zantkuyl over 
het onderwerp: "Vensters door de 
eeuwen heen". 

1992 
WORDT EEN 
FEESTJAAR 
Jan Dijkstra 

In het vorige nummer van Oud 
Hoorn hoorde u van de plannen 
die worden uitgewerkt om van 
1992 een feestelijk jaar voor Oud 
Hoorn te maken. Achter de 
schermen wordt, na een korte 
rustperiode voor vakanties, 
weer druk gewerkt aan de nade
re uitwerking van allerhande 
ideeën en voorstellen. 
We kunnen u in dit nummer nog 
geen nadere details geven over 
de op handen zijnde evenemen
ten. Een klein tipje van de sluier 
kunnen we wel oplichten: er zal 
in het hele jaar 1992 werkelijk 
voor "elck wat wils" zijn. En in 
het laatste nummer van dit jaar, 
dat in december zal verschijnen, 
zullen we de sluier die over de 
plannen ligt (gedeeltelijk) ver
wijderen. U hebt dan al een 
nieuwe agenda voor het nieuwe 
jaar en u kunt dan de nodige re
serveringen daarin gaan op
schrijven. 
U hoort meer van ons. 



STADSBEELD - RESTAURATIES - WIJZIGINGEN - VERVAL 
J.M. Baltus 

1 Poortje Pietershof 

Foto 1 
Achter de Vest enz. 
Plan om beide Schutterij poortjes 

op te knappen en ook de Admirali
teitspoort, Oudevrouwenhuispoort, 
Weeshuispoort, poortje Claes Sta-

2 Grondverzet langs de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen 

d.d. 15 augustus 1991 

pelshof, Pietershofpoort, poortje in 
Wisselstraat, poortje naast Luther
se kerk, poort naast Rode Steen 15, 
later ook andere poorten, zoals die 
van het Statenlogement. 

Achterstraat 15-1 7 
Restauratie door Stichting Stadsher
stel Hoorn voltooid. 

Bierkade 10 (rijksmonument) 
Eigendom ver. Oude Hoorn. Krijgt 
groot-onderhoudsbeurt. 

Breed 12 (rijksmonument) 
Eigendom ver. Oud Hoorn. Plan voor 
restauratie en verbetering. 

Foto 2 
Commandeur Ravenstraat e.o. 
Naast spoorlijn wordt terrein bouw
rijp gemaakt voor aanleg tweede 
spoorlijn 

Dal 9 (rijksmonument) Sint-Pieters
hof. Enkele kleine wooneenheden 
worden verbouwd tot grotere. 

Duinsteeg 15 (rijksmonument) 
Restauratieplan met wijzigingen. 
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3 Koepelkerk "ingepakt" 

Duinsteeg 21-23 (rijksmonument) 
Restauratieplan met wijzigingen. 

Foto 4 
Grote Noord 20 (gem. monument) 
Voorgevel opgeknapt en geschil
derd in de authentieke kleuren. 

Grote Noord 31 (rijksmonument) 
Voormalig 18e eeuws woonhuis. 
Wordt enigszins verbouwd inwen
dig voor winkel/woonbestemming, 
met behoud van stoephekwerk. 

Grote Noord 80 
Unieke winkel (dameshoeden en bij
behorende accessoires) opgeheven. 

Grote Oost 3 (rijksmonument) 
Voormalige antiekzaak. Plan voor 
zachte horeca-functie. 

Grote Oost 10 (rijksmonument) 
Woonhuis; wordt inwendig ve r
bouwd om interieur grotendeels 
weer oude vorm terug te geven. 

Grote Oost 21 
Blauwe stoep voor het pand op-

nieuw voorzien van fraai sierhek
werk. 

Hoofd 2 (rijksmonument) 
Hoofdtoren uit 1532. 
Groot restauratieplan voor bouw
vallige straatgevel i.o.v. gemeente 
Hoorn. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Julianapark 
Er wordt gestoeid met plannen om
trent andere functies in en bij het 
park. 

Karperkuil 
Plan voor bouw van groot wonin
gencomplex aan ABC-zijde: Aqua
dence Luyendijck. 

Foto 5 
Kerkplein 39 (rijksmonument) 
Voormalig Sint-Jansgasthuis uit 
1563. Voorgevel is gerestaureerd; 

(Korte) Achterstraat 9-11-13 5 St. Jansgasthuis weer prachtig in kleur 
Toekomst pakhuisjes en belendend 
pand onzeker. Voorstel plaatsing ge
meentelijke monumentenlijst. 

Foto 3 
Grote Noord 9-11 (rijksmonument) 
Sportschool. Eigenaar wil panden 
verkopen met winkelfunctie. 

4 Grote Noord 20; weer fraai in 
kleur 

Grote Noord 15-17 (rijksmonument) 
R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koepel
kerk is gestart met restauratie 

Grote Noord 19 (rijksmonument) 
Pastorie Koepelkerk; wordt ver
bouwd om sportzaak over twee ver
diepingen te he rbergen en een aan
tal appartementen. 
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ornamenten weer voorzien van au
thentieke kleuren. 

Kerkplein; Grote Kerk (rijksmonu
ment) 
Toegangsportaal onder in de kerk
toren wordt gedicht met glazen 
schuifpuien. 

Nieuwe Noord 56-58 (rijksmonu
menten) 
Gebied om deze halsgevels uit 1730 
(bedrijf R. Groot); plan voor bouw 
winkelcentrum met kleinschalige 
winkels: Plan Misanolte. 

Onder de Boompjes 21 (rijksmonu
ment) 
VOC-pakhuis. Plan van Stichting De 
Achterstraat, stichting Hiaat en ver
eniging Oud Hoorn voor multi-func
tioneel gebruik: theater-exposities
documentatiecentrum onder de 
naam "Het Pakhuis" met eigen Be
heersstichting, Restauratie en in
richting is gestart. 

7 Veenenlaan (een van de twee "hofjes" aldaar). 

Oost ereilan d 
Omvangrijk gevangeniscomplex -
met o.a. l 9e eeuwse bebouwing en 
oudere fragmenten. Over nieuwe 
functie(s) wordt nagedacht. 

Rode Steen 
Door diverse belanghebbenden en 
door ver. Oud Hoorn wordt bij de 
gemeente aangedrongen om te ko
men tot een plan voor een stijlvol
ler en schoner plein. 

Rode Steen 7 (rijksmonument) 
l 7e Eeuws woon/winkelpand. Plan 

voor verbouw tot hotel eo restau
rant. 

Rode Steen 2 (rijksmonument) 
l 7e Eeuws pand, gevelsteen "In 
d'Yserman". Plan om te verbouwen 
tot meubelzaak. Deur in Proosten
steeg wordt raam. 

Rode Steen 12 (rijksmonument) 
Kapsalon omgebouwd tot restaurant. 

Foto 6 Schelphoek 
Recreatiegebied aan IJsselmeerkust 
met "pieren" verlevendigd. 

Stationsplein l (rijksmonument) 

6 Zwemparadijs in openlucht bij de Schelphoek 

Stationsgebouw uit 1884; verbouw 
en restauratie in volle gang. Dakka
pellen hebben eigentijds aanzien ge
kregen. 

Visserseiland - De Haai 
Er worden plannen beraamd om tot 
nieuwe woningbouw te komen op 
het eiland. 

Foto 7 Venenlaan 
Voortbestaan oudste arbeiderswo
ningen-complex uit 1909 is gewaar
borgd door overname van het com
plex door de Stichting Stadsherstel. 
Restauratieplan. 

Van Dedemstraat 
Monument uit 1897 voor baron Van 
Dedem moet verplaatst worden 
i.v.m. uitbreiding bakkerij Otten aan 
Koepoortsweg. Wordt verplaatst 
naar Noorderplantsoen. 

Westerdijk (provinciaal monument) 
Bedreigd door plan tot nieuwbouw 
hotel - annex - zwemparadijs. Plan 
om te starten na bouwvakantie 1988 
(!). Nu plan voor hotel met medi
sche praktijk. Start bouw volgens 
zeggen augustus 1991. 

Westerdijk (provinciaal monument) 
Belaagd door plan voor groot recre
atiegebied met eilandvorm in IJssel
meer. Oud Hoorn heeft bezwaar aan
getekend. 

Wester Sint-Janssteeg 
Voorste deel van de steeg bij de 
Veemarkt is omgetoverd tot deel 
van showroom van rijwielzaak. 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e Eeuws woonhuis (thans opslag
ruimte). In ernstige staat van verval. 
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"KUNST NAAR KRACH1'77
: 

60 jaar amateurtoneel in Hoorn 
A. van Zoonen 

Ontstaan 

In de tweede helft van de l 9e eeuw 
waren er in Hoorn verschillende to
neelverenigingen: West-Frisia, Hof
dijk en anderen. In het begin van de 
twintigste eeuw verdwenen zij. Wel 
werd er toen door de pas opgeko
men moderne arbeidersbeweging 
grote aandacht besteed aan cultuur. 
Zo liet de Hoornse afdeling van de 
Arbeiderssportbond cabaret- en to
neelavonden voor zich verzorgen. 
Dat cabaret kende als deelnemers 
o.a. Karel Laverman en Bas van 
Geelen. Toen in 1931 de toneelver
eniging DOV (Door Onthouding Ver
enigd) werd opgeheven werd door 
hen via Leo van der Zei een verga
dering uitgeschreven in de voorma
lige Kazerne. de Turnzaal van de 
Sportbond. Leo van der Zei nodigde 
voor die bijeenkomst de volgende 
personen uit: de dames Duursma. 
Eindhoven, Van Geelen. Gons, Over 
de Linden en Van der Woude en de 
heren Duursma, Van Geelen. Laver
man, Serrée, Van der Woude. Onder 
zijn leiding richtten zij op 19 augus
tus 1931 de "Arbeiderstoneelvereni
ging "Kunst naar Kracht" op. Dit 
jaar (1991) bestaat KNK dus 60 jaar. 
Het woordje arbeiders is allang 
weggevallen, maar de vereniging is 
nog springlevend en wil dat in no
vember a.s. bewijzen met de come
dia dell'arte "Knecht van twee 
meesters" onder leiding van Frans 
Brieffies. 60 Jaar terug was men nog 
lang niet zo ver. Een regisseur 
moest worden aangetrokken. Dat 
werd de alom bekende Johan M. 
Ridderikhoff. Naast zijn vele andere 
werkzaamheden regisseerde hij 
KNK tot januari 1974. Een prestatie 
van formaat. De eerste uitvoeringen 
waren voor de Sociaal-Democrati
sche Vrouwenclub ("Levensdwang") 
en de Nederlandsche Vereeniging 
tot afschaffing van alcoholhouden
de dranken ("De Misstap"). Of KNK 
zich hiermee vereenzelvigde kun je 
je afvragen, als je later, tot twee 
maal toe, in de notulenboeken aan
treft, dat het gebruik van sterke 
drank op en achter het toneel ten 
strengste verboden is. In maart 
1933 zou voor de Bond van Trans
portarbeiders worden opgetreden 
met "Baanbrekers'', maar de Hoorn
se Bestuurders Bond had geen gel
den voor deze uitvoering. Toen 
werd door KNK besloten het stuk 
voor eigen rekening op te voeren. 
14 Dagen werd door de acteurs 
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huis-aan-huis gevent met kaarten. 
Het resultaat was een voordelig sal
do van vier gulden. na de opvoering 
op donderdagavond 16 maart 1933 
in het Wilsontheater. 

Zelfstandig via spaarfonds 

Om dit zelfstandige optreden vol te 
kunnen houden werd overgegaan 
tot de oprichting van een spaar
fonds. De spaarders konden het ver
schuldigde bedrag om een uitvoe
ring te zien bij elkaar brengen door 
een vierduit per week of een dub
beltje per maand te sparen. Willem 
de Boer werd als bode aangesteld 
om het geld op te halen. Door die 
bodes kreeg en hield KNK een vaste 
band met zijn bezoekers, ook al 
overheerst nu de girobetaling en de 
betaling via de kassa van Het Park. 
De samenwerking met de andere or
ganisaties wordt door Leo van der 
Zei in 1941 bij het tienjarig bestaan 
gehekeld. De laatste keer. dat voor 
een of andere afdeling wordt ge
speeld. is in 1936, als "Eva Bon
heur" ten tonele wordt gebracht 
voor de leden van de VARA. 
De kranteverslagen prijzen in die 
tijd de vereniging. In 1936 zijn er in 
de herfst 400 spaarders. als het eer
ste lustrum gevierd wordt met de 
opvoering van "Schakels". In het 
commentaar in de Hoornsche Cou
rant van 22 oktober 1938 "Van den 
Torenwachter" wordt de vereniging 
gecomplimenteerd met de twee uit
verkochte zalen bij Wilson, hetgeen 
mede te danken is aan de gelukkige 
greep een spaarsysteem in te voe
ren: "de spaarders hebben hun cen
ten heel goed belegd en - zij het ook 
in andere vorm - met een flinke ren
te teruggekregen". Kritiek is er ook. 
Als KNK in het najaar van 1939 door 
de mobilisatie niet in staat is een 
uitvoering te geven, lukt dat wel in 
januari 1940 met "Majoor Wondero
lie". De recensent noemt het een 
misgreep op een dwaas pad en alge" 
meen leider Willem Engels noemde 
het een grote sof. 40 jaar later in 
1980 wordt de vereniging nog eens 
zo onder uitgehaald bij de opvoe
ring van "Ons Stadje" van Thornton 
Wilder. In de oorlogstijd blijft KNK 
spelen. Nieuw is dan dat het Wilson 
wordt verlaten en de Parkzaal wordt 
gebruikt. Een gebruik dat voortge
zet wordt in de nieuwe schouwburg 
"Het Park" tot op heden. Door de 
oorlogsomstandigheden moest men 
af en toe uitwijken naar "De Witte 

Engel" als het Park gevorderd was. 
Om door te kunnen spelen. meldt 
men zich bij de Kultuurkamer aan, 
zonder dat daar verder commen
taar over wordt gegeven. In 
1943/1944 wordt "Boefje" tien maal 
gespeeld voor 4859 bezoekers. In 
een interview in de Vrije Hoornsche 
Courant van donderdag 17 oktober 
1946 wordt vermeld, dat de op
brengst van "Boefje" afgedragen 
werd aan de ondergrondse. 

Na de oorlog 

Na de oorlog blijft de gang er goed 
in. Jaren lang speelt men in één sei
zoen drie stukken. Pijlers van de 
vereniging zijn dan naast alle trou
we leden algemeen en zakelijk lei
der Willem Engels en regisseur Rid
derikhoff. Naast hen worden in 1951 
nog eens extra genoemd Leo van 
der Zei en Karel Laverman. Van de 
spaarders krijgt KNK in dat jaar een 
geluidsinstallatie aangeboden. Con
flicten doen zich voor als Ridderik
hoff voor de rolbezetting buiten het 
verenigingsverband naar de meest 
ideale speler zoekt. Tal van vol
treffers zijn er: "A christmas Carol", 
de klucht "Hij, zij en hottentot". 
Groots is het 25-jarig bestaan met 
Shakespeares "Driekoningenavond". 
De vaste bezoekers komen nu met 
een bandrecorder. Het krantever
slag noemt de indruk onvergetelijk. 
Ridderikhoff viert in 1962 zijn 40-ja
rig regisseurs-jubileum in Hoorn 
(denk aan het begin van de Hoorn
sche Revue (1921-1936). Volkstoneel 
wordt gebracht. In 1965 "Suiker" 
van Hugo Claus. Diep ontroerend is 
de voorstelling van het "Dagboek 
van Anne Frank". En dan komt ten
slotte de nieuwe schouwburg. waar
voor Ridderikhoff zich zo heeft in
gezet. In datzelfde seizoen overlijdt 
plotseling Willem Engels. 

Nieuwe schouwburg 

Hoorn is groeikern geworden. Hoe 
ondergaat KNK dat? Propaganda-ak
ties in de nieuwe wijken sorteren 
geen groot effect. Wel blijft er in de 
schouwburg een trouwe kern van 
bezoekers, die het nodig maakt van 
elk stuk twee uitvoeringen te geven. 
Dat is plezierig voor de spelers, die 
liever hun inspanningen met twee 
avonden optreden bekroond zien. 
Veranderingen in het levenspatroon 
hebben ook hun weerslag bij KNK. 
Wordt er bij het 40-jarig bestaan in 
1971 nog van drie stukken in één 
seizoen uitgegaan. in 1976 worden 
dat er twee. Niet alleen de moeilijk
heid voor ieder zich zoveel vrij te 
maken, ook de kritischer instelling 
van het publiek vergt meer voorbe-



reiding. In januari 1974 neemt Rid
derikhoff afscheid als regisseur. Met 
een prachtige uitvoering van "Scha
kels" huldigt KNK hem voor zijn 
43-jarige loopbaan bij de vereni
ging. Frans Brieffies is de nieuwe 
leider. Groot is de tegenstelling: de 
grote lijn van het verleden vervan
gen door de aandacht voor het de
tail. Dat geeft wat meer spanningen, 
zodat na 5 jaar de vaste band wordt 
verbroken en er doorlopend onder 
verschillende regie wordt gespeeld: 
Frans Brieffies, Jan Menke, Stans 
Kersten, Jan Plekker, Bob Opdam. 

Na 50jaar 

In 1980 wordt er kennis gemaakt 
met de nieuwe directeur van de 
schouwburg, Nico van Gelderen, die 
Klaas Veer is opgevolgd. KNK re
ageert woedend op hem als hij in 
juli in een interview zegt, dat "het 
hem niet is gelukt een (amateur)to
neel-gezelschap uit Groot-Hoorn 
voor deze serie te contracteren". 
Met KNK is over die zaak nl. nooit 
contact opgenomen. Het is een rim
peltje in de verhouding met Van 
Gelderen. Dank zij de besprekingen 
met hem vindt KNK in het seizoen 
1983-1984 Theo Kling bereid een 
gast-regie te doen met "De Meeuw" 
van Tsjechow. De inspanningen die 
hij vraagt, zijn voor KNK bijna te 
groot. Toch gaat de voorstelling 
door en wordt in de zeer eigen op
vatting van Theo Kling een grandi
oos succes. Dan is al gevierd het 50-
jarig bestaan, waaraan bezoekers, 
spelers en oud-spelers zeer plezie
rige herinneringen bewaren. Niet al
leen door het stuk ("De Rode Pim
pernel"), maar ook door de zeer ge
zellige reünie van zovelen, die niet 
direct meer bij KNK betrokken zijn. 
Karel Laverman wordt gehuldigd 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap. In 
de daaropvolgende jaren zijn Annie 
Haas en Stans Kersten 40 jaar aan 
de vereniging verbonden. Met de 
komst van de nieuwe directeur van 
de schouwburg, Rob Weber, in 1989 
komt er voor de amateurverenigin
gen een verandering. Zij, dus ook 
KNK, worden opgenomen in de to
taalprogrammering. Dat betekent 
voor KNK plotseling een stijging 
van bezoekers, die nog nooit met 
de vereniging kennis hebben ge
maakt. Het geeft houvast voor de 
toekomst. Met de viering van het 
zestig-jarig bestaan in het verschiet, 
is dat een zeer prettig vooruitzicht. 
KNK, op 19 augustus 1991 60 jaar 
geworden, viert dat 12e lustrum op 
22 en 23 november in de Hoornse 
schouwburg "Het Park" met de op
voering van "De Knecht van twee 
meesters". 

VAN DE LEZERS 

Deze rubriek staat open voor alle le
zers van het kwartaalblad die op- of 
aanmerkingen hebben op eerder ge
plaatste artikelen of in het alge
meen vragen willen stellen of hun 
kritiek willen leveren. De ter discus
sie gestelde onderwerpen moeten 
binnen het belangstellingsgebied 
van OUD HOORN liggen. De bijdra
gen worden geplaatst buiten verant
woordelijkheid van de redactie of 
van het bestuur van de vereniging. 
Er kan alleen schriftelijk gereageerd 
worden. Op verzoek kan uw naam 
en adres worden weggelaten. Brie
ven dienen geadresseerd te worden 
aan de redactie. 

Naar aanleiding van het dagboek 
over het weeshuisleven in het begin 
van deze eeuw van mevrouw A. v.d. 
Woude ontvingen wij een brief van 
mevrouw A.B. van Rossem-de Boer. 
Zij schrijft daarin het volgende: 
"Mijn moeder, de vrouw van G.J. de 
Boer, arts, wonende Nieuwstraat 18 
was (denk ik) in de jaren 1911 tot 
1918 of 1920 regentes van het wees
huis. Zij was degene die met me
vrouw Schollen Graafland, de wijk
verpleegster (een van de eerste 
wijkverpleegsters) het sein gaf tot 
het afschaffen van de weeshuiskle
ding! Mevrouw C. Kroon-Huideco
per van de Koepoortsweg sloot zich 
hierbij aan". 
Ik heb de dochter van mevrouw Van 
de Woude, die ons het dagboek ter 
beschikking stelde, in contact ge
bracht met mevrouw Van Rossem, 
zodat er misschien nog meer gege
vens uitgewisseld kunnen worden. 
Lezers die ook ervaringen, herinne
r ingen, foto's hebben die met het 
weeshuis aan het begin van deze 
eeuw verband houden, kunnen de 
redactie om het adres of telefoon
nummer van de dochter van Ali van 
der Woude vragen. 

De volgende brief is van mevrouw 
Herma van de Berg. De tekst wordt 
hieronder in zijn geheel afgedrukt, 
want spreekt voor zichzelf: 

Geachte Redactie, 

Van de zomer bezocht ik met bui
tenlandse gasten weer eens de 
mooie Oosterkerk ten Uwent. Reeds 
meermalen heb ik mij daar onder 
meer ten overstaan van een kerk
voogd uitgelaten over het niet glim
men van de koperen kronen. Het 
stoort het historisch beeld, dat ove-

rigens zo goed bewaard is in de 
Oosterkerk. Nu werd weer gezegd 
dat de kronen van brons zouden 
zijn. Dan zouden ze 'modern' zijn en 
dat is niet het geval. 
Het poetsen van de koperen kronen 
en ander koperwerk komt in oude 
kerkrekeningen geregeld voor. Dit 
ten bewijze dat ze altijd glimmend 
geweest zijn. Ook op interieur-af
beeldingen op oude schilderijen 
kan men steeds glimmende kronen 
zien. Binnenkort komt er, ik meen te 
Rotterdam, een tentoonstelling van 
oude kerkinterieur-schilders. 
Ik zou het op prijs stellen als dit on
derwerp in Oud Hoorn ter sprake 
zou komen en vond de Nederlandse 
deskundige op het gebied van ko
perwerk, de heer B. Dubbe te 
Deventer bereid voor U daarover te 
schrijven. Hoorn bezat notabene 
vroeger een fabriek waar koperwerk 
gemaakt en hersteld werd, en van 
een laagje voorzien werd, waarna 
poetsen niet meer nodig is. Het is 
die stad toch onwaardig zijn koper
werk zo te verwaarlozen of onhisto
risch te behandelen. 
Met vriendelijke groet 

Ook de lezers die op deze laatste 
brief willen reageren verzoeken wij 
hun reacties te sturen naar het re
dactie-adres, dat u voorin het blad 
onder het colofon kunt vinden. 

Naschrift: 
Desgevraagd reageert het bestuur 
van de Stichting Oosterkerk als 
volgt: de kronen in de kerk aan het 
Grote Oost zijn niet van koper zoals 
mevrouw Van den Berg beweert, 
maar van messing (een legering van 
koper en zink) waarover een brons
laagje is aangebracht. Poetsen van 
de kronen zou beschadigingen ver
oorzaken. Dat gebeurt dus niet en 
daarom zien ze er dof uit, hoe jam
mer dat dan ook is. De vraag of de 
bewuste kronen nu,"modern" zijn of 
niet, dienen deskundigen maar te 
beantwoorden. Uit het taxatierap
port van de verzekering blijkt in le
der geval, dat we hier te maken heb
ben met l 7e eeuwse kronen. Dat 
zou er op kunnen wijzen, dat in de 
Oosterkerk nog de originele kronen 
hangen. Maar deze zijn dan niet van 
origineel koper. Met belangstelling 
ziet het bestuur van de Stichting 
Oosterkerk in dit verband uit naar 
een artikel van B. Dubbe te Deven
ter over dit onderwerp. 
Om te beginnen gaat het om de 
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EN ZIJ VERLEVENDIGDEN DE HOORNSE STRATEN 
Femke Uiterwijk 

Hoewel in het blad van juni j.l. deze rubriek werd afgesloten, zijn er nog 
een paar foto's uit dezelfde serie die zeker ook de moeite waard zijn af. 
gedrukt te worden. Ook deze fotokaarten zijn omstreeks 1910 uitgege
ven door de firma H. Stumpel onder de naam: "momentopnamen van 
het Hoornse straatleven". Ze zijn ons ter beschikking gesteld door de 
heer M.H.J. Stumpel. 

Foto 1: de Botter. 

kaart genaamd: "de Botter". Twee 
vissermannen Dirk Wormsbecher 
en zijn zoon, zijn in de boot bezig 
hun netten te verzorgen. Ze hebben 
daartoe twee palen over de kuip ge
legd en de jonge visserman haalt 
het net er tussendoor. Hij kan zo
doende de mazen zuiveren van alle 
ongerechtigheden en de netten
knoedel die voor de andere visser 
op de grond ligt, weer goed opsta
pelen. 
De oudere man, die we op de rug 
kijken, is bezig de gaten die tijdens 
de vangst in het net zijn gevallen, te 
boeten. De botter waar ze in zitten, 
lijkt half verscholen te liggen onder 
een ander, groter schip. In het begin 
van deze eeuw herbergde de Hoorn
se haven nog heel wat vissersboten. 
In het vissersbedrijf was het hard 
werken bij nacht en ontij. Als u nu 
de Hoornse haven bekijkt, liggen er 
overwegend plezierboten en char
terschepen. 
Nog een visserboot is overgeble
ven, de "spekbak" van schipper 
Last, liggende bij de Hoge Brug. En 
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de vader van deze visserman ziet u 
bezig op foto nummer twee, geti-

Foto 2: Nog bakvisch, juffrouw? 

teld: "Nog bakvisch, juffrouw?" Hij 
staat met zijn handkar op de Ge
dempte Appelhaven (misschien bij 
de Hanekampsteeg) en probeert de 
gevangen vis aan de vrouw te bren
gen. 
Dat er in deze straat geen rijke men
sen woonden, blijkt wel uit de klei
ne arbeidershuisjes op de achter
grond, die op een aantal na, alle
maal gesloopt zijn en vervangen 
door nieuwbouw. Ook het kleine 
jongetje dat nieuwsgierig in de kar 
kijkt is geen rijkeluiskindje. Zijn 
truitje is wat aan de korte kant en 
zo te zien ook nog wel door broer
tjes of zusjes gedragen. Kennelijk is 
het een winterfoto. Visser Last heeft 
een duffel aan en een hoed op en 
het jongetje draagt wollen kousen 
en een muts. De juffrouw is net naar 
buiten gekomen en staat wat huive
r ig in de kar te kijken. Wat zal ze ko
pen? 

Om in winterse sfeer te blijven, een 
foto van een turfhandelaar. Turf, de 
goedkope brandstof bij uitstek in 
het begin van deze eeuw. 
Op foto drie ziet u Piet van Harlin
gen. Hij ventte 's zomers met appels 
en peren en 's winters met turf. Hij 
is hier in onderhandeling met 
vrouw Vlaar voor haar café annex 
logement aan Het Breed. hoek Vale 
Hen. 
Omdat de kaart als titel "De Turf
baas" heeft, neem ik aan dat Piet 



hier het emmertje wat hij tegen zijn 
buik houdt vult met turf. Hoewel de 
inhoud van de jute zak op de kar 
meer lijkt op appelen of peren. 
Vrouw Vlaar kijkt kritisch toe. De 
tekst op het witte emaille bord 
naast de voordeur is moeilijk te ont
cijferen. Waarschijnlijk staat er op 
vermeld: J. Vlaar. Logement en Stal
houderij. 
Het huis stond op de hoek van het 
Breed en achter het huis op de Vale 
Hen bevond zich de stal. Op Het 
Breed en de Vale Hen was het in die 
dagen altijd erg druk door de paar
den en wagens van vrachtrijders uit 
de omringende dorpen. De vracht
rijders gingen in de stad de bood
schappen doen voor hun dorpsge
noten en de paarden werden onder
tussen verzorgd in een stalhouderij. 
Er waren verschillende stalhoude
rijen in dat gebied. Midden op Het 
Breed stond ook een grote pomp. 
waaruit de dieren water konden 
drinken. 
Boven het witte bord is nog een 
donkere plaat aangebracht, waarop 
vermeld staat dat er in het huis een 
fietspomp te huur is. Hoeveel het 
kost staat er niet bij, maar het is 
wel een handig aanbod! Want bij 
Het Breed fietste men de stad uit, 
de Westerdijk op en dan kwam men 
hoogstens nog een aantal boerderij
en tegen. 

En dan foto vier! DE BAKKERIN heet 
de kaart. Hij is genomen achter de 
Grote Kerk toen daar zo te zien nog 
hoge bomen stonden. Het lijkt mij 
een beetje herfstig weer, want de 
blaadjes vliegen over de straten en 
het schort en de rok van de dame 
op de voorgrond waaien op. Niette
min blij ft de hoed die de bakkers
vrouw op heeft, keurig op haar 
hoofd staan. 
De bakkerin was Vrouwtje Van 
Schoten. Ik heb van Chiel van der 
Zei begrepen dat ze altijd zo werd 
genoemd: vrouwtje Van Schoten. Ze 
haalde het brood bij de Hoornse 
Broodfabriek op de Gedempte Ap
pelhaven en ventte dat dan rond in 
de stad. In het huis Kerkplein 26 
woonde de dame die op de voor
grond staat. Het is mevrouw Beere
poot. Haar man W. Beerepoot was 
boterhandelaar. Wat mij op deze fo
to vooral opvalt, is dat die bomen 
aan het kerkplein een intieme sfeer 
geven, die ik nu daar een beetje 
mis. Misschien een idee voor de 
mensen die zich met de herinrich
ting van het Kerkplein gaan bezig
houden! 
Tot slot bericht mevrouw Heini 

Foto 3: De turfbaas. 

Zandbergen-Van der Leek mij via 
Chiel van der Zei dat zij op de eer
ste foto van het gelijknamige artikel 
in het vorige blad haar grootvader 
Frans van der Leek herkent. Het is 
de man, die op de stang van zijn 
fiets leunt en in de lens kijkt. Hij 
heeft een prachtige snor! Hij woon
de in 1912 op de Tweeboomlaan en 
was vertegenwoordiger in Singer
naaimachines. Voordat hij naar 

Foto 4: De bakkerin. 

Hoorn kwam, woonde hij in Amers
foort en oefende daar het beroep 
uit van militair trompetter bij de hu
zaren en was toen meester op alle 
wapens! Iemand om voor op te pas
sen dus! 

Met deze mededeling wil ik mijn ar
t ikel besluiten. Ik hoop, dat u met 
evenveel plezier de foto's heeft be
keken als ik. 
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MEN VRAAGT ONS 
H. W. Saaltink 

De zomermaanden zijn een slechte tijd voor deze rubriek. In de afgelo
pen maanden was er niemand die me kon vertellen wie de onbekenden 
waren op de foto's in het juni-nummer. De kinderschare op de Italiaanse 
Zeedijk, noch de "Hoornsche Jofferkring" tijdens een uitstapje naar Ber
gen vermochten enige reactie los te weken bij onze lezers. Misschien 
dat iemand alsnog met een vergrootglas de foto's te lijf gaat nu het wat 
koeler is geworden. Ik wacht het af. Wel werden me een aantal nieuwe 
opnamen toegestuurd. 

Foto 1: Klas 4 b van de lagere school aan de Draafsingel. 

Foto 2: Mandoline orkest "Entre nous" 
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Schoolklas en mandolines 

Nieuwe foto's ontving ik van pater 
Renckens uit Amsterdam en van de 
heer J.D. Osinga. Ook heb ik tijdens 
de ledenvergadering op 28 juni 
twee foto's met leden van de fami
lie Van Hinte ontvangen, maar ik 
weet niet meer van wie. Misschien 
kan de goede gever zijn naam nog 
een keer aan mij doorgeven. De 
nieuwe opnamen zullen tot een vol
gend nummer moeten wachten, 
omdat er nogal wat eerder ontvan
gen inzendingen zijn blijven liggen. 
Ik begin met een schoolfoto van de 
heer Hellingman (foto 1). Het is een 
groep leerlingen van de openbare 
lagere school op de hoek van de 
Draafsingel en de Messchaert
straat, blijkens het meegefotogra
feerde leitje, dat een van de leerlin
gen omhoog houdt, klas 4b. De on
derwijzeres geheel links is juffrouw 
Del en de opname is volgens een 
aantekening op de achterzijde ge
maakt in de maand juli van 1923. Ik 
ontvang graag de namen van de 
kinderen. Ik maak er geen schets 
bij, omdat de kinderen netjes in 
vier rijen staan opgesteld. 
De volgende opname (foto 2) even
eens van de heer Hellingman toont 
het mandoline-orkest "Entre Nous" , 
opgericht in 1922. Dat staat tenmin
ste op het centraal opgestelde 
vaandel. Daarvoor de dirigent, de 
in het Hoornse muziekleven zo be
kende Roelof Wassenaar. Het orkest 
bestaat bijna geheel uit mandolines 
met als uitzondering de man geheel 
links die de trom bespeelt. Behalve 
Wassenaar beschik ik over geen en
kele naam zelfs niet van de man op 
de achterste rij rechts van het 
vaandel, die een kruisje boven zijn 
hoofd heeft. Voor de liefhebbers is 
er dus heel wat uit te zoeken. 

Nog meer mandolines en onder
wijs 

Dan nog drie foto's van mevrouw 
Kuipers. Twee ervan laten ook 
weer een mandolineclubje onder 
leiding van Roelof Wassenaar zien. 
Onze dirigent heeft er waarschijn
lijk plezier in gehad zichzelf vaak te 
laten vereeuwigen. Op de eerste 
van deze drie opnamen (foto 3) 
staat waarschijnlijk de jeugdafde
ling van de muziekschool van Was
senaar. Mogelijk gaat het om een 
vereniging, want het gehele gezel
schap met uitzondering van de diri
gent is in uniform. Witte blouse met 



halsdoek voor de jongens, net zo'n 
witte blouse en een hoofddoek 
voor de meisjes. Ook hier is geen 
enkele naam van de spelers be
kend. 
De groep op de volgende opname 
(foto 4) is van een geheel ander ka
liber. De leeftijd loopt zeer uiteen. 
Van een paar jongens die de korte 
broek nog om de benen zwabbert 
tot enkele ernstige kale heren van 
middelbare leeftijd. Ook het instru
mentarium is wat meer gevarieerd. 
Er bevindt zich tenminste een gi
taar onder de mandolines. De ach
tergrond ziet er ernstig en degelijk 
uit met een bordes en zwarte deu
ren. Het is duidelijk. dat hier de 
kunst met een grote K wordt beoe
fend. Bij de vorige foto was dat 
meer de jeugdbeweging, die de mu-
ziek als een van de vormen van vro- Foto 3: Geüniformeerde mandolinespelers. 
lijke t ijdpassering gebruikt. 
De laatste opname (foto 5) brengt 
ons weer terug bij de school. 
29 Kinderen, een onderwijzer en 
een dame die als toegevoegde leer
kracht of zo maar als begeleidster 
is meegegaan, zijn op de plaat ge
zet tijdens een schoolreis. Volgens 
het papier dat aan de boom geprikt 
zit, is de foto gemaakt door "Snelfo
tografie Americain". Het zand op de 
voorgrond en de bomen waartegen 
de groep is neergezet. doen ver
moeden, dat de plaat is gemaakt in 
de omgeving van Bergen of daarom
trent. 
De pothoeden van de dame en en
kele van de meisjes wijzen erop, 
dat dit gezelschap in de twintiger 
jaren gefotografeerd is. Van deze 
groep heb ik geen enkele naam. 
Ik hoop, dat ik U weer de mogelijk
heid heb gegeven om wat te puzze-
len in het Hoornse verleden. Na- Foto 4: Muziekgezelschap. 
tuurlijk kunt U ook iets van U laten 
horen, als U bekenden op foto's in 
oudere nummers hebt teruggevon
den. 

Foto 5: Schoolklas op reis. 
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DE KARPERKUIL EN OMGEVING 
J.M. Baltus 

Het is voorzeker een indrukwekkend klinkende benaming waarmee het 
nog te bouwen woningencomplex aan de Karperkuil wordt gesierd: 
Aquadence Luyendijck. In dit artikel wil ik (nu ons zo'n ingrijpende en 
omstreden wijziging van het stadsbeeld aldaar te wachten staat) iets ver· 
tellen over de geschiedenis van deze Hoornse haven die eigenlijk niet 
eens zó oud is. 

Het is al eens eerder opgemerkt: we 
hebben hier te maken met een 
stadsgedeelte met een niet al te vi
tale of esthetische naamgeving. We 
komen er in de loop der tijden aan
duidingen tegen als Rommelhaven, 
Rottegat, Modderbakken, Slapers
haven, Luiendijk, Karperkuil en ook 
nog Ropjeskuil (plaats waar slacht
afval wordt geborgen). 

Fragment kaart Paulus Utenwael, 1596. 
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Toch zijn de havens en dijken hier 
tot stand gekomen in een bruisende 
periode van Hoorns geschiedenis. 
Na 1573 (als de stad tot de Hervor
ming is overgegaan en na de glo
rieuze overwinning op Bossu) bloei
de de handel in Hoorn op. 
Er ontstond grote behoefte aan be
tere havenfaciliteiten. In de jaren na 
de zeeslag (toen Spaans gevaar was 

bedwongen) werd de beroemde 
vestingbouwer. wiskundige en re
gent uit Alkmaar: Adriaan Anthonis
zoon (ca. 1543-1620) door de ge
meentelijke overheid gevraagd een 
nieuw plan voor uitbreiding van de 
havens op te stellen. 
Tot die tijd liep de grens van de 
stad aan de zeezijde hier van Hoofd
toren langs Baadland naar de oude 
Oosterpoort en vandaar uit langs 
het Vollerswaalwater naar waar nu 
de Veliusbrug is. In de platenatlas 
Hoorn in kaart is afgebeeld een curi
euze stadsplattegrond "anno 1573", 
getekend door de militair en ama
teur-historicus Heinrich G.H. Kleef 
(let op: 1792-1864). Deze kaart toont 
met behulp van een deels overdek
kende extra flap de uitbreiding van 
de stad. 

Hoe de vergroting van Hoorn toen 
bewerkstelligd werd, laat ik graag 
vertellen door de kroniekschrijver 
Theodorus Velius (voor het leesge
mak pas ik zijn taalgebruik zoveel 
mogelijk aan bij het onze). 
Velius vertelt op het jaar 1576 dat 
toen de "parsse van 't Oorlog" nu 
niet meer zo erg was, onze stad die 
in de voorafgaande jaren vaak met 
ruimtegebrek voor de schepen te 
kampen had, want de havens wer
den daarvoor te klein, zich poogde 
te voorzien van nieuwe havens. 
Daartoe ontwierp Mr. Adriaen een 
nieuwe haven aan het oosteinde 
van de stad, met een nieuwe wal en 
"behoorlijke fortificatien" (verdedi
gingswerken) daar buiten om. En 
toen dit "de Heeren wel beviel", 
werd het werk zelf ter hand geno
men. Er werd begonnen met een 
nieuwe dijk "deur de Zee heen" van 
de Baadlandtoren (bij het Ottobrug
getje) tot in de Uyterdijk (de het 
dichtst bij de Zuiderzee gelegen dijk 
buiten de stad). Deze nieuwe dijk 
kreeg de naam van "Luyendijk" 
omdat het werk zeer "luy" of 
"Iangsaem" vorderde, wat enerzijds 
de schuld was van de arbeiders en 
anderzijds ook van de zee die het 
werk dat al verricht was, tijdens 
storm en onweer zeer beschadigde. 
Ik heb vernomen, zegt Velius, dat 
naast de lieden die tegen arbeids
loon werkten, ook zelfs de burgers 
bijwijlen te werk gesteld werden; ze 
moesten de overheid om beurten 
de hand bieden door mee te werken 
aan het heien der palen en het 
"aerdwerk" daarachter aan te bren
gen. Dit betrof de burgers die in een 
wijk woonden die onder een kapi-



teinschap viel. Het was echter zo 
geregeld, voegt Velius toe, dat rijke 
burgers een plaatsvervanger moch
ten huren! 
Verder werd tezelfdertijd de nieuwe 
wal tot in de Uyterdijk aangelegd; 
deze liep van de oude (Westfriese) 
zeedijk tot het einde van de nieuwe 
Luiendijk. Deze wal werd aan weers
zijden voorzien van een bolwerk, 
aan de zeekant heette dit het Gel
ders Blokhuys, het andere bevond 
zich bij de oude zeedijk (Schellink
houterdijk, vlakbij de Oosterpoort, 
de stadskaarten uit het einde van 
de zestiende eeuw tonen ze duide
lijk). 
Tussen de twee dijken en tussen de 
oude stadsmuur en de "nieuwe Wal 
in d'Uyterdijk" was uit een stuk Zui
derzee een zeer grote, ruime, bijna 
vierkante haven ontstaan. In deze 
haven kon men veel grote schepen 
bergen; eerst werd hij de Nieuwe 
Haven genoemd en naderhand veel
al de "korperkuyl". Er werd aan de
ze uitbreiding de eerste zomer zo'n 
9000 gulden besteed en een groot 
deel daarvan kwam uit de "verpon
dinge" (belasting) voort opgelegd 
aan hen die eigen huizen bezaten. 
Ook als je geen huis bezat maar 
toch niet onbemiddeld was, moest 
je naar draagkracht meebetalen, zo
dat de gewone man zijn schamele 
beurs dicht kon laten, voegt Velius 
er in zijn formulering aan toe: '"t ge
meen werd weynig in 't eerste met 
dit werk beswaert" (die had al ge
noeg moeten staan heien en spit
ten). 
In 1577 "gingen de Heeren (van de 
overheid) voort met het vergroten 
van de Stad". De wallen van de nieu
we haven die nu goeddeels 
"volmaekt" waren, kregen een be
hoorlijke bescherming. Om de stad 
"wederom te heelen" werd er nog 
een nieuwe wal aangelegd van het 
bolwerk aan de "Hoogedijk" (West
friese omringdijk) tot aan de Sint
Catharijnetoren (de tweede toren 
gerekend vanaf de Koepoort, de 
eerste (Mariatoren) bestaat nog). In 
het midden van deze nieuwe wal 
werd een nieuw bolwerk aangelegd 
dat, omdat het recht achter het Ba
gijnenklooster (aan het Grote Oost, 
hoek Bagijnensteeg) lag, het "Bagij
ne Blockhuys" werd genoemd. 
Het Bagijnenbolwerk kreeg in later 
jaren een treurige vermaardheid. 
Sebastiaan Centen die de vierde 
druk van Velius' Kroniek van aante
keningen heeft voorzien, noteert 
hierover het volgende: 
Dit bolwerk werd in het jaar 1656 
toen in Hoorn een verschrikkelijke 
pestepidemie woedde, tot begraaf
plaats voor de slachtoffers inge
richt. Men noemde deze plaats het 

Achterzijde huizen aan Binnenluiendijk, 1952 

Binnenluiendijk, 1991. 

Sint-Jacobskerkhof omdat de eerste 
persoon die hier ter aarde werd be
steld, Jacob heette. 
De kroniekschrijver Abbing echter 
meldt in zijn Kroniek (Hoorn, 1841) 
dat de begraafplaats zo werd ge
noemd omdat de eerste begrafenis 
plaats vond op 25 juli, Sint-Jacobs
dag ... 

Omdat nu de (oude) Oosterpoort 
aan het eind van het Grote Oost 
door deze uitbreidingen in de stad 
kwam te liggen, werd deze zelfde 
zomer een fraaie nieuwe Ooster
poort gebouwd; op 2 augustus 1577 
werd de eerste steen hiervan ge
legd. Deze poort was van boven he
lemaal plat (zie plattegrond anno 
1596). want de kap (die er nu boven 
op is, zegt Velius in zijn tijd) werd 

eerst vele jaren later erop getim
merd (om precies te zijn; in 1601 
werd er op de poort een wachters
woning gebouwd). 
In 1578 kwamen er problemen. Am
sterdam had uiteindelijk de zijde 
van de Prins van Oranje gekozen en 
werd Geus. Dat was echter weer 
niet zo gunstig voor Hoorn en de 
handel. Want veel kooplieden die in
dertijd Amsterdam hadden verlaten 
en zich tijdens de oorlogsperikelen 
in Hoorn hadden gevestigd, gingen 
weer terug en lieten "onse Stad seer 
ontbloot van neeringe en welvaert" 
zoals dat in lange t ijd daarvoor niet 
geweest was. Velius zegt dat hem 
door "luyden die van desen tijd goe
de memorie (herinnering) hadden" 
verzekerd is dat onze stad in die 
t ijd nog maar een zes of zeven "buy-
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ten-schepen" overhield en dat wa
ren bijna allemaal boeiers(!). Daar
door kwam het dat enige pessimis
ten die weinig of geen geloof en 
hoop hadden in de "Stadtsneerin
ge" de nieuwe haven spottender
wijs de Korperkuil noemden, want, 
zeiden ze, hij kon beter dienen om 
karpers in te laten zwemmen dan 
om er schepen in te bergen. De 
naam Karperkuil bleef sindsdien in 
gebruik. 

Voor de volgende jaren vermeldt 
Velius vooral verbeteringen aan het 
desbetreffende gebied. Op 9 juni 
1579 werd "het eerste hout geleyd" 
van de sluis buiten de oude Ooster
poort en de oude vestinggracht van 
voor de Binnenluiendijk-uitbreiding 
werd tot (weer) een nieuwe haven 
uitgebouwd. Deze kreeg de naam: 
"Vullers-wael" omdat daar vroeger 
het lakengoed werd gevold (d.w.z. 
gewassen en gespoeld). In 1599 
kreeg de noordzijde van de Karper
kuil een bestrating en in 1606 werd 
de Luiendijk aan de zeezijde "be
krabhoofd". 

Grotere veranderingen vinden weer 
plaats vanaf het jaar 1608. Het ging 
zo goed met de zeevaart dat er 

Buitengasthuis, voor afbraak in 1952. 

weer een nieuwe haven nodig was. 
Men legde een nieuwe dijk aan, van
af het Hoofd in oostelijke richting in 
een wijde boog buiten het Baadland 
en de Luiendijk tot aan het rietland 
van de eerder genoemde Uyterdijk, 
zodat daar weer een grote ruime ha
ven ontstond. Er werd in 1609 hard 

Fragmenten Johan Blaeu stadsbeeld ca. 1630. 
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aan deze nieuwe (buiten)Luiendijk 
gewerkt. Hoorn had er weer twee 
nieuwe havens bij: op de kaart van 
Blaeu (stadsbeeld ca. 1630) heet de 
grootste gewoon: Oude nieuwe ha
ven (want in de tijd van Blaeu wa
ren er weer nieuwe havens ontstaan 
en andere ontworpen) en op latere 



Karperkuil met scheepswerf, ca. 1900, rechts achter Otto's brug 

Houthandel van Doornik en Zuidweg, ca. 1978. 

Scheepswerf Cees Droste, 1991. 

kaarten spreekt men ook van Rom
melhaven, de kleine haven werd 
Rottegat genoemd (misschien naar 
de kleine sluisopening aldaar: een 
rattegat, zo klein). Van het Rottegat 
is nu alleen het water van de huidi
ge hertenkamp overgebleven en van 
de andere haven bestaat nog na een 
flinke demping sinds 1912 de Vlucht
haven. 

Aan de Karperkuil is in de loop der 
eeuwen niet zoveel veranderd. Ab
bing vertelt op het jaar 1659 dat de 
reeks palen van de Torenstraat (bij 
het Baadland) tot aan de "Gaten" 
van de Luiendijk die zomer werden 
aangebracht. Deze gaten waren ver
bindingen te water tussen de haven 
en de zee (denk aan het Grote Gat 
en het Kleine Gat nabij Hoofdtoren 
en Havenlicht). Zo had ook het Rot
tegat een verbinding met de nieuwe 
buitenhaven (hoek Binnenluien
dijk/ ABC); deze heette het Kamper
gat. 
De Binnenluiendijk werd als een be
trekkelijk smalle dijk gebouwd wat 
ook nu nog duidelijk ter plekke 
zichtbaar is. Op de kaart van Blaeu 
zien we dat langs de Binnenluien
dijk een flinke strook land is toege
voegd ten koste van het Karperkuil
water. Daarop wordt in 1623 het eer
ste huis aldaar gebouwd, het een 
jaar later gebouwde Huis Anno 1624 
dat nog bestaat, dateert dus uit de
ze periode. Wat verderop, een huis 
of twaalf vanaf de hoek, is dan ook 
een doorvaart aangebracht om van 
de Karperkuil in de buitenhaven te 
komen. Op de kaart van Pott (1648) 
zien we twee bruggen aangegeven 
over dit "gat". Abbing bericht op 
het jaar 1721 dat de Waaiop-brug
gen en hun wallen geheel ver
nieuwd werden. Hij tekent hierbij 
aan dat deze Waaiop-bruggen over 
het zogenoemde Gat van de Binnen
luiendijk lagen. Dat gat bevond zich 
ter hoogte van de tegenwoordige 
(zegt Abbing) Scheeps-Timmerwerf, 
ten oosten van het Westindische 
Huis (nu het gebouw van de Vrij
metselaarsloges West-Friesland en 
De Eenhoorn. Op de kaart van Does
jan is de doorgang tussen Rottegat 
en buitenhaven nog geheel intact 
maar het andere gat is gedicht. Dan 
vinden we op de kaarten op die 
plek een open ruimte en ten oosten 
daarvan de aanduiding Fabriek 
(Doesjan, 1794) en Fabriekhuis (Ko
pie-kadasterkaart, 1832). 
Dit laatste voert ons naar de bebou
wing rondom de Karperkuil. Het 
meest interessante hierbij is om 
twee stadsplattegronden te vergelij
ken: die van Doesjan waarop het he
le gebied nog volgebouwd is, ook 
het Baadland en de onthutsende 

83 



"'\ "'. . . . 
" . 

. ': .. 

.1~ tl i l . 

AZoutkeet 
B 's Lands Magazijn 

C Fabriekhuis 
D Buitengasthuis 

E Otto's brug 

Slapershaven bij zeer lage waterstand na zware storm, 1948 
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kaart van Dirk Mentz die in 1812 het 
havengebied In beeld heeft ge
bracht. Heel goed is te zien welke 
gaten de economische crisis rond 
1800 heeft geslagen in de bebou
wing van Baadland, Binnenluiendijk 
en ABC-buurt. Doesjan tekent aan
eengesloten huizenrijen en aan het 
eind van het ABC bij de Rottegat de 
trotse gebouwen van wat hij noemt: 
"'t Labbertorium met deszelfs aan
getrokken Erven" op dezelfde plek 
waar Blaeu (1630) het "Westindi
sche Packhuys" situeert. De kopie
kadasterkaart (1832) spreekt hier 
weer van "'s Lands magazijn". Op 
de plattegrond van ca. 1890 wordt 
op dezelfde plaats de "Broodfa
briek" genoteerd. We mogen conclu
deren dat de opstallen wellicht di
verse instellingen hebben geher
bergd. 



Abbing vertelt dienaangaande op 
het jaar 1764 dat bij het Rottegat 
het Gemeene-lands-Magazijn dat 
eerst in een van "ruw hout" ge
maakt gebouw huisde, nu een 
nieuw vierkant, stenen gebouw 
krijgt; daarin werd grof geschut, af
fuiten en andere oorlogsgereed
schappen opgeslagen. Dat is goed 
te zien op de kaart van Doesjan; 
daarop zijn zelfs kanonlopen op het 
erf te zien. Hier stond dus nu het 
Arsenaal en daaraan dankt de Bin
nenluiendijk haar minder bekende 
bijnaam van Kanondijk. Na 1795 
moet hierin de broodfabriek geves
tigd zijn, die in het begin van deze 
eeuw verdween. Het gebouw werd 
gesloopt; van de gevelsteen ervan 
bestaat alleen nog een afbeelding in 
het Westfries Museum. 
Op de recentere, negentiende-eeuw
se plattegronden zien we (getekend 
of vermeld) andere belangrijke ge
bouwen. Op de hoek van de Binnen
luiendijk en het weggetje naar de 
Ottobrug stond het zogenoemde 
Buitengasthuis. Tot 1916 diende dat 
voor de verpleging van besmettelij
ke zieken. Het was een monumen
taal pand dat in onze dagen zeker 
zou zijn gerestaureerd, maar in 1952 
vond men sloop een betere oplos
sing. Naast het er voor in de plaats 
gekomen woonhuis staat gelukkig 
nog steeds de voormalige zetel van 
de Westindische Compagnie die in 
1784 twee zeventiende-eeuwse pan
den van een nieuwe, toen eigentijd
se voorgevel liet voorzien, zoals dat 
in de stad op vele plaatsen is ge
beurd. In het fronton wijst het mo
nogram GWCH (Geoctroyeerde 
West-indische Compagnie Hoorn) 
naar de eertijdse gebruikster van 
het dubbele pand dat, zoals reeds 
vermeld, thans dienst doet als Lo
gegebouw. 
Dan zijn hiernaast nog twee panden 
bewaard gebleven. Ze zijn door de 
huidige bewoner, John de Visser, 
voorbeeldig ingericht met een l 7e
en een 18e-eeuws interieur. Wande
len we de Binnenluiendijk af, dan 
zien we nu de loodsen en gebouwen 
van de Lichtmastenfabriek. Vroeger 
bevonden zich daar scheepswer
ven; heel bekend waren die van de 
gebroeders Kaat die na de oorlog 
verdwenen. Aan deze dijk moeten 
ook de gebouwen gestaan hebben 
van de Vaderlandsche maatschappij 
voor Reederij en Koophandel ter 
liefde van het Algemeen, zoals de ty
pisch 18e-eeuwse (tijdperk van het 
optimistische geloof in de Vooruit
gang) naam luidde. Deze instelling, 
opgericht door dominee Cornelis 
Ris in 1777, poogde werk te ver
schaffen aan slachtoffers van de 
werkloosheid die het gevolg was 

Latuco-gebouwen, 1990. 

van de economische achteruitgang 
in Hoorn in de tweede helft van die 
eeuw. In de fabrieksgebouwen kon
den nuttige artikelen vervaardigd 
worden. Grote beroemdheid kregen 
de produkten uit de behangselwerk
plaats. Daar werden "kamerbrede" 
geschilderde behangsels vervaar
digd (voorbeelden daarvan zijn in 
het Westfries Museum te zien). Wel
licht werkte men behalve in het "Fa
briekhuis" ook in de ruimten van 
het gebouw van de W.l.C. nadat de
ze was opgeheven. Echter in de 
loop van de negentiende eeuw werd 
de Vaderlandse Maatschappij opge
heven en daarna zullen ook de ate
liers gesloopt zijn. 

Latuco, 1990. 

Panden als het Huis Anno 1624 en 
het WIC-gebouw zijn dus de spaar
zame restanten van monumentale 
straatwanden waar verder niets van 
over is. Tekeningen of schilderijen 
zijn hier amper van bekend. Op het 
bekende, prachtige havengezicht 
van H.C. Vroom uit 1622 in het West
fries Museum valt iets te proeven 
van hoe rijk en welvarend dit ge
bied er ooit moet hebben uitgezien. 

Tegenwoordig moeten wij met min
der genoegen nemen. Bomen en 
struiken zijn in de plaats gekomen 
van wat (als ze er nog waren) alle
maal rijksmonumenten geweest 
zouden zijn". Wij kunnen er nu wan-
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delen in het Julianapark en Zuider
plantsoen. Slaan we aan het eind 
van de Binnenluiendijk de hoek om, 
waar vroeger het WIC-pakhuis 
stond, dan zien we uitsluitend re
cente bebouwing: het nieuwe rijtje 
ABC-huizen en aan de overzijde de 
verlaten opstallen van de Noordhol
landse land- en Tuinbouw Coöope
ratie C.A. Ouernoord met zijn vee
voederfabriek (kortweg Latuco ge
noemd). 
Naast een loods treffen we een mo
dern Sauna-bedrijf aan en bevinden 
we ons bij het terrein waar vroeger 
de "Zoutkeet" stond, dichtbij het 
Kleine Oost. Daar werd ruw zout uit 
Duitse zeezoutmijnen en uit Spanje 
en Portugal omgezet in geraffineerd 
zout dat veel in visserijbedrijven 
werd gebruikt. In oudere gebouwen 
(bijv. Doesjan heeft het over "De 
keeten" en op de kadasterkaart van 
1832 is de Zo(u)tkeet aangegeven) 
wordt in 1904 zoutziederij "De Toe
komst" opgericht die toch niet het 
eeuwige leven meer heeft, want na 
de aanleg van de Afsluitdijk (wel 
een stuk uit de buurt van Hoorn) 
gaat de haringvisserij teloor en met 
haar een grote afneemster) en wor
den ook de gebouwen gesloopt. Aan 
deze bedrijfstak herinnerde tot 
1949 de Zoutkeetsteeg die van de 
noordoostelijke hoek van de Kar
perkuil naar het Kleine Oost liep, 
maar verdween bij de bouw van het 
Brandweercomplex. 

In 1820 wordt de Zoutkeet, dan "De 
Hoop" genaamd, te koop aangebo
den. De ligging ervan wordt om
schreven als: "staande en gelegen 
bij de Oosterpoort, aan de Korper
kuil en strekkende tot aan het ABC 
tussen de Spooksteeg en Ankersmit
steeg, gemerkt Wijk 0 , no. 60." Op 
Doesjan stadsplan zijn deze stegen, 
zij het ongelukkig qua proportie ge
tekend, zichtbaar. 
Van alle stadspoorten van Hoorn is 
hier de (nieuwe) Oosterpoort als 
enige overgebleven (het verkeer 
kon er langs geleid worden ... ). 

De Kleine Oostkant van de Karper
kuil is ook aanzienlijk gewijzigd in 
deze eeuw. De bebouwing van de 
nrs. 26-16 is goeddeels gehand
haafd, maar tot eind jaren zeventig 
van deze eeuw werd de wallekant 
aan de haven bepaald door de Hout
handel u/h Van Doornik en Zuidweg, 
nu te beschouwen als een voor
beeld uit de hoek van de industriële 
archeologie (waarvan in Hoorn zo
goed als niets is overgebleven). De 
Houthandel ging uiteindelijk in 
vlammen op, evenals jaren eerder 
de rij arbeiderswoningen verderop 
aan deze zijde. 
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Montagefoto Aquadence Luyendijck. 

Nu staat er een pronte rij woning
wetwoningen en enkele herenhui
zen bij de Grote Oost-brug en ves
tigde Cees Droste zijn Scheepstim
merwerf op het gebied van de verd
wenen houthandel, zodat de oude 
scheepsglorie met zijn geuren van 
teer, hout en zweet gedeeltelijk is 
teruggekeerd. Bij de brug over het 
gat tussen Vollerswaal en Karper
kuil zien we rechts de woonboten 
bij de Slapershaven, sommigen als 
kastelen zo groots. Maar over het 

Informatie uit: 

wijde water blikkend, ons verheu
gend op de aanblik van oude plat
bodems en de vrolijke vaartuigen 
aan de steigers van de Watersport
vereniging "De Karperkuyl" zien we 
nog de gebouwen van Latuco. 
Hoe het er daar tezijnertijd uit gaat 
zien, zal de tijd leren. Die heeft al 
zoveel zien veranderen aan de 
boorden van de Karperkuil. En de 
karpers zelf maken er geen drukte 
over, gesteld dat er nog karpers in 
deze kuil rondzwemmen. 

Abbing, C. A. 
Renckens, B. 

Geschiedenis der stad Hoorn; Hoorn, 1841-1842 
Hoornse historie (artikelen in Noordhollands Dag
blad, 1974-1980) 

Saaltink, H. W. 

Velius Th. 

Hoorn in kaart; Vier eeuwen Hoornse stadsplatte
gronden; (Hoorn, 1981) 
Chronijk van Hoorn; 4e druk met aant. verm. door 
Sebastiaan Centen; Hoorn, 1740 

Archiefdienst Westfriese gemeenten (kaart- en fotomateriaal). 

Met dank aan Arie Boezaard en Henk Saaltink voor mondelinge infor
matie. 



KENT U HOORN OOK ZO? 
J.M. Baltus 

Merkwaardigheden en minder be
kende aspecten van het historische 
Hoorn 

Het leek even of sommige deelne
mers aan de vor ige prijsvraag von
den dat de samensteller dezes maar 
eens moet verhuizen naar een an
der stadsdeel. 
Zij voegden namelijk bij hun inzen
ding een knipsel uit een makelaars
krant toe waarin een dubbel woon
huis aan de oude Turfhaven wordt 
aangeboden ... 
Het toeval wilde dat foto 1 een pand 
voorstelt dat ook afgebeeld werd in 
die huis-aan-huis-krant. Dat scheel
de weer bij het zoeken en dat was 
ook wel nodig want menig deelne
mer klaagde steen en been over de 
moeilijkheidsgraad van sommige 
opgaven. Toch kwamen zo'n twintig 
speurders er weer uit. 

De oplossingen: 

Foto 1: Turfhaven 5-6. In 1975 sa
mengevoegd, daarvoor hadden bei
de huizen nog een voordeur. Som
mige inzenders hebben zich flink 
gestoord aan de groene kleur van 
de gevels. 

Foto 2: Kerkerraampje aan een ge
vel van het Westfries Museum aan 
de binnenplaatszijde. De heer J. Ho
man bericht hierover: "Dit natuur
stenen kozijn is voorzien van mooie 
getorste staven. Dit soort staven 
bevinden zich ook in de Wissel
straat aan het pand dat in gebruik 
is door Radio Hoorn. Deze staven 
zijn van oorsprong vierkant; ze wer
den in het smidsvuur verhit, hierna 
werd het ene einde in de bank
schroef geklemd en op het andere 
einde werd een wringijzer gezet. 
Door het wringijzer te draaien 
kwam deze torsing in de staaf. Dit 
moest echter snel gebeuren, want 
als het ijzer iets afkoelde, ging het 
torsen steeds moeilijker ; dan moest 
het ijzer opnieuw verhit worden. 
Aan de torsing van deze staven te 
zien, zijn ze onder grote hitte ge
torst, ik denk van zo'n 1000-1100 
graden. Dat kun je ook zien aan de 
fijnheid van de torsing. Dit torswerk 
is als versierend element schitte
rend." 

Foto 3: Gortsteeg 2. In 1980 nieuw 
gebouwd op de plaats van een oud 
pakhuisje in opdracht van T. Aar
zen, volgens HHSM. Vandaar de 

hoofdletter A in de makelaar. Fam. 
Hellingman bericht dat je bij de 
Westerdijk aan de achterkant van 
sommige huizen ook andere make
laars ziet. 

Foto 4: Nieuwe steeg l l, hoek Nieu
wenoord, tegenwoordig V&D-win
kel. Rik Singer vertelt dat hij te jong 
is om dit pand nog als een De Gruy
ter-zaak (uit 1922 in Amsterdamse 
school/Art Decostijl) gekend te heb
ben. 
Mevrouw Lampe weet daar meer 
van: "In 1952 werkte mijn man bij 
De Gruyter. Dit was in de tîjd dat er 
weinig auto's waren. Alles ging nog 
op de fiets. De ene dag moest je de 
bestelboekjes ophalen en proberen 
wat extra te verkopen. De volgende 
dag moesten de boodschappen 
weggebracht worden met de bak
fiets. De route ging via Wognum en 
Nibbixwoud naar de Zwaagdijk. De 
kar was echter zo zwaar beladen 
dat je hem bijna niet alleen vooruit 
kon krijgen. Een collega ging dan 
met je mee om hem, per fiets naast 
je rijdend, te helpen opduwen tot 
aan de Hoornse weg in Wognum. 
Verder moest je jezelf maar redden, 
want na iedere klant werd de kar 
toch lichter. De huizen op de 
Zwaagdijk stonden vaak ver van de 
weg, dus als je bij een klant de kar 
op het fietspad naast de weg liet 
staan, moest je bepakt en bezakt lo
pend de kruidenierswaren naar het 
huis brengen, soms wel 100 meter 
heen en weer terug. Tegen de avond 
kwam je dan behoorlijk moe in 
Hoorn terug. 

Dat was wel wat anders dan de zelf
bedieningswinkels van tegenwoor
dig!" 
Mart Pierlo zegt: "Ik heb me hier 
wezenloos naar gezocht."" 
Foto 5: Rik Singer: "Deze oliebol of 
exotische vrucht ligt te pronken op 
de linkerpaal voor het Foreesten
huis, Grote Oost 43 uit ca. 1725." 
Harm Stumpel heeft hier aangena
me herinneringen aan: "In de vijfti
ger jaren mocht ik daar altijd op zit
ten wanneer Sinterklaas langs 
kwam." 

Foto 6: Mart Pierlo heeft de hele 
stad doorzocht om weegschalen te 
vinden. Na alle juwelierszaken, ban
ken en apotheken af te zijn geweest, 
viel haar blik op de versiering in de 
boog boven een ingang van de 
Waag, waar hij natuurlijk heel toe-

passelijk voorkomt. 

Goede oplossingen kwamen binnen 
van: G.S. Jol, Rob Mantel, Mart Pier
lo (na twee jaar weer aan de slag ge
gaan), J.C. Beekhof, Joke en Ben van 
Tartwijk (die met een telescoop 
vanuit Hoogkarspel meedoen), fam. 
Lampe, R. Boot, J. Baart, J. Homan, 
Frank Vollmuller, Els Lust en Harm 
Stumpel, mevr. J.C. Waard-Opmeer, 
mevr. M.C. Mes, J. de Rooy, fam. 
Hellingman, Josine Schrickx (met 
deskundige begeleiding van haar 
broer Christiaan), Rik Singer (met 
veel deskundig commentaar). 

Vrouwe Fortuna wees dit keer wel
gevallig naar de inzenders Els Lust 
en Harm Stumpel die dus hun prijs 
kunnen gaan verzilveren in een 
plaatselijke boekhandel naar eigen 
keuze. 

Nieuwe Prijsvraag: 

Dit keer een greep uit de torentjes 
en dakruiters die Hoorns "skyline" 
sieren. 

Foto 1: Het lijkt wel of deze een met 
kant versierde muts draagt. 
Waar( op)? 
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Foto 2: Rijk geornamenteerd met 
o.a. zo 'n 1100 natuurleistenen dagte
gels die allemaal met de hand in 
schubvorm zijn geknipt! De pinakel 
is met lood bekleed. In augustus 
1961 is dit torentje weer piekfijn op
geknapt. 

Foto 4: Als een ruiter te paard en 
met een superspitse hoed op. 
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Foto 3: Torentje van een kasteel? En hoe oud is het? 

Foto 5: Niet zo makkelijk vanaf de 
openbare weg te bezichtigen maar 
m.i. toch heel bekend. Waarvoor 
dient het trouwens? 

Zoals gebruikelijk ontvang ik weer 
graag uw oplossingen als het kan 
met wat nadere informatie. J.M. 
Baltus, Grote Oost 98-100, 1621 BZ 
Hoorn (voor 15 november 1991). U 
maakt dan kans op een boekenbon. 



"HET HOORNSE CARILLON; 
EEN INSTRUMENT MET KARAKTER" 
Stadsbeiaardier Frits Reynaert 

Frits Reynaert 

Op 28 juni j.l. heb ik het ingebruik
nameconcert verzorgd van het ge
restaureerde carillon te Hoorn en 
sindsdien bespeel ik als stadsbei
aardier van Hoorn wekelijks dit 
unieke instrument. 
Onderstaand zal ik de muzikaal
technische aspecten van het instru
ment en mijn eerste speeltechni
sche ervaringen trachten te verdui
delijken. In mijn beschrijving zal ik 
regelmatig een vergelijking maken 
met andere beiaarden, teneinde aan 
te geven welke plaats Hoorn in
neemt in het Noordhollands bei
aardbezit. 

Indeling van het instrument 

Een beiaard wordt gekenschetst 
aan de hand van de gieter (degene 
die de klokken vervaardigd heeft), 
de omvang (het aantal klokken) en 
de zwaarte (grootte) van de klok
ken. 
In de 16e eeuw hadden de carillons 
een omvang tot maximaal 22 klok
ken. 
In de l 7e eeuw groeide dit aantal 
naar 28 tot 38. 
Zo leverde Pieter Hemony in 1672 
aan de stad Hoorn een carillon van 
32 klokken. 
In deze eeuw werden vele beiaar
den uitgebreid naar een aantal van 
42 tot 4 7 à 48 klokken. Het Hoornse 
carillon telde vóór de restauratie 42 
klokken van de gieter Van Bergen. 
De Drommedaris te Enkhuizen, bij
voorbeeld, valt met een omvang 
van 3 octaven (39 klokken) onder 

de categorie "kleine beiaarden". 
Het Hoornse instrument heeft een 
omvang van 4 octaven. Daarmee be
hoort het, evenals o.a. het carillon 
van de Zuidertoren te Enkhuizen en 
dat van de Waag te Alkmaar tot de 
categorie "grote beiaarden". 
Het Hoornse instrument heeft zelfs 
nog twee klokjes, een "cis" en een 
"d", meer in het hoge register en is 
daardoor met 50 klokken de groot
ste beiaard van Noord-Holland ge
worden. 

Het is de laatste jaren vrij gebruike
lijk om een beiaard met deze twee 
kleine klokjes uit te breiden, waar
door de muzikale mogelijkheden 
weer groter worden. Tot nu kenden 
de carillons van Wageningen en Bar
neveld deze uitbreiding en na res
tauratie van de Westertoren te Am
sterdam zullen ook daar twee klok
jes worden toegevoegd. 
Het Hoornse carillon is dus voorbe
reid op de toekomst; de verwach
ting is dat deze klokjes dan stan
daard toegevoegd zullen worden 
aan te restaureren en nieuw te bou
wen carillons. 
Het Hoornse instrument behoort 
tot de categorie "zware beiaard". De 
zwaarste klok, de es 1

, weegt name
lijk ca. 1350 kg. 
Ook de Hemony-beiaarden van de 
Zuidertoren te Enkhuizen, de Waag 
te Alkmaar, de Grote Bavo te Haar
lem en de Wester-, Zuider- en Oude
kerkstoren en het Paleis op de Dam 
te Amsterdam vallen onder die noe
mer. Beiaarden als in de Dromme
daris noemt men een "lichte bei
aard"; de zwaarste klok, es 11

• dus 
een heel octaaf hoger dan Hoorn, 
weegt daar dan ook 'slechts' 160 kg. 
Diverse factoren bepaalden in het 
verleden de keus voor de grootte en 
de zwaarte van de beiaard. 
De constructie van de toren was ui
teraard bepalend voor de beschik
bare ruimte. Hoe machtiger en ho
ger de toren. hoe ruimer de klok
kenkamer en hoe groter en zwaar
der het carillon dus kon worden. 
Vaak keken stadsbesturen daar
naast ook naar omliggende plaatsen 
en werd de grootte en zwaarte van 
het carillon alras een onderlinge 
prestigekwestie tussen elkaar con
currerende steden. 
Zo schafte Enkhuizen zich in de rij
ke l 7e eeuw twee Hemonycarillons 
aan, Utrecht drie en Amsterdam 

maar liefst vijf! 
Klokkenkanter, hoogtetoren 

De Hoornse toren behoort tot de 
categorie "gesloten toren" dit in te
genstelling tot een "open lantaarn" 
(Drommedaris, Munttoren te Am
sterdam). 
In een gesloten toren vermengt en 
bundelt de klokkenklank zich alvo
rens deze de klokkenkamer verlaat. 
Hierdoor klinkt het instrument 
doorgaans evenwichtiger en meer 
sonoor. Tremolo's (het snel afwisse
len van twee of meerdere noten) 
klinken door de bouw van deze 
klokkenkamer als één lang uitge
sponnen klank. 
De toren van Hoorn is niet hoog 
maar dankzij de lage omliggende 
bebouwing klinkt de beiaard toch 
redelijk ver. Hij klinkt heel duidelijk 
in de straten en stegen rondom de 
Grote Kerk en op het Kerkplein. 
Daarnaast zijn er diverse stillere 
luisterplaatsen (binnenplaats bij de 
bibliotheek, terras ijssalon "De 
Mient"). 

Klank 

Het instrument staat in de zoge
naamde "evenredige stemming", 
terwij l del 7e eeuwse beiaarden alle 
in de toen gebruikelijke "midden
toonstemming" staan. In de midden
toonstemming is men beperkt in de 
repertoirekeus omdat men slechts 
enkele toonsoorten kan gebruiken, 
in tegenstelling tot de evenredige 
stemming waar men in alle toon
soorten kan spelen. 
De paar toonsoorten die men in de 
middentoonstemming kan gebrui
ken, klinken echter zuiverder en ka
raktervoller dan die van de evenre
dige stemming. 
Het bijzondere van de Grote Kerk
beiaard vind ik dat dit instrument in 
evenredige stemming staat en toch 
karakter heeft, in tegenstelling tot 
de twee andere vergelijkbare 20e 
eeuwse grote, zware beiaarden in 
Noord-Holland, te Hilversum en Vel
zen. 
Dit karakter wordt voornamelijk be
paald door de Van Bergen-klokken 
uit 1936-'39 en 1950. Elke klok heeft 
zijn eigen profiel, waardoor de on
derlinge verhouding en de stemmin
gen van de inwendige boventonen 
van elke klok anders zijn. Door deze 
verschillen heeft de volledige reeks 
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klokken een enorme charme. 
In de zestiger jaren kon men met 
behulp van elektronica het profiel 
van de klok zo exact vaststellen, dat 
zowel de inwendige stemming van 
de klok zelf als de uitwendige stem
ming van de gehele reeks exact zui
ver gestemd konden worden. 
Het gevolg was dat deze beiaarden 
"te" zuiver en steriel klonken en 
weinig karakter hadden (Hilversum, 
Velzen). Men heeft daaruit geleerd 
en stemt tegenwoordig met een 
lichte zweving en kiest bij restaura
tie voor het behouden van bepaal
de klankafwijkingen. Het unieke van 
de Hoornse beiaard ligt dan ook in 
het feit dat deze de eerste Van Ber
gen-beiaard in Nederland is die zo 
goed en vrijwel volledig uit een res
tauratie is gekomen. 

Speel aard 

De mechanieken (de overbrenging 
van toets naar klepel) zijn in de 
loop van de tachtiger jaren dermate 
verbeterd, dat een zeer lichte toets
druk mogelijk werd. 
u e toetsen van het stokkenklavier 
in Hoorn hebben een kleine diep
gang (de afstand d ie de toetsen elk 
afleggen om van ruststand tot inge
drukte toestand te komen) van 4,8 
cm, dit in tegenstelling tot de vroe
ger gebruikelijke diepgang van 6 
cm. 
Deze kleine diepgang tezamen met 
de zeer lichte toetsdruk maken het 
mogelijk om in alle dynamische 
schakeringen te spelen; van fluiste
rend pianissimo tot overweldigend 
forti ssimo. 

Conclusie 

Het Hoornse carillon is een uitste
kend instrument om te bespelen en 
naar te luisteren. 
Door zijn moderne stemming kan 
men de gehele beiaardliteratuur 
spelen, van barok tot onze 20e 
eeuwse moderne componisten. 
Door de voorliefde van onze "zui
derburen" voor tremolo's klinkt de 
Belgische romantische beiaardlite
ratuur op deze beiaard voortreffe
lijk. 

De plaats van de toren midden in 
het hart van de binnenstad is een 
sfeervolle omgeving voor een der
gelijk instrument. (De carillons van 
Velzen en Hilversum zijn gebouwd 
op een raadhuis buiten het cen
trum.) 
Sinds de 1 7 e eeuw plaatsten ge
meenten in Holland dergelijke 
instrumenten in de toren van de 
hoofdkerk en namen een stadsbei
aardier in dienst om de bevolking 
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Het nieuwe carrillon wordt geïnstalleerd in de toren van de Grote Kerk. 

tijdens markten, festiviteiten etc. te 
vermaken. In Hoorn werd al in de 
16e eeuw beiaard gespeeld vanaf de 
Grote Kerk. Door de laatste restau
ratie kan deze traditie weer voort
gezet worden. 

Sinds 1981 vervaardig ik de speel
banden voor het automatische 
speelwerk. Ik kende het instrument 
dus alleen als automatisch spelend 
carillon. Men hoefde in die tijd be
paald niet muzikaal geschoold te 
zijn om te kunnen vaststellen dat de 
klokken behoorlijk vals waren. Hoe
wel ik overtuigd was van de nood
zaak van het terugbrengen van de 
traditie van het beiaardspel in 
Hoorn, heb ik tijdens de (lange) 
duur van de inzamelingactie nooit 
durven dromen dat dit instrument 
na restauratie zo mooi en zo duide
lijk naar buiten zou klinken. 
Mijn verwachting was dat de bei
aard van Hoorn na de restauratie 
een gemiddeld instrument zou gaan 
worden. Het uiteindelijk resultaat 
heeft mijn verwachting ruim
schoots overtroffen. Het carillon 
van Hoorn is een instrument van 
zeer hoge klasse geworden; een 
instrument met karakter. 

STADSBEIAARDI ERS VAN HOORN 

In 1528 en 1541 is e r alleen sprake 
van een beierman 

ca. 1543- 1553 Jacob Anthonisz. 
1553- 1568 Thonis Jansz. 
1568 - 1600 Claes Gerritsz. Coster 
1600 - 1612 Pieter Dirckz. van Pur-

mereynde 
1612 - 1619 Cornelis Helmbreker de 

1619 - 1625 
1625 - 1645 
1645 - 1662 

1662 - 1668 
1668 - 1670 
1670 - 1683 
1684 - 1691 
1691 - 1718 
1718-1768 
1768 - 1771 

Oude 
Lucas van Lennick 
Jacob Baers 
Cornelis Helmbreker de 
Jonge 
Barent Smit 
Gerrit Warius 
Ge rard van der With 
Cornelis van Neck 
Dirck Luycasz. Spruyt 
Juriaan Dirckz. Spruyt 
George Frederik Rich-
ter 

1771 - 1773 Michaël Körnlein 
1773 - 18?? Johannes Wilhelmus 

18?? - 1838 
1939 - 1943 
1950 -1957 
1957 - 1969 
1991 -

Swarthoff 
'? 
J.A. Doorn 
Wim ter Burg 
Ben van der Veen 
Frits Reynaert 



HERINNERINGEN VAN VERMANDE (8) 

Sociale zorg 

We leven tegenwoordig in een sociale welvaartstaat, waarin we tot op 
zekere hoogte van de wieg tot het graf worden verzorgd. Als er aan dit 
systeem door de overheden wordt geknabbeld, omdat de kosten de pan 
dreigen uit te rijzen, dan is het gemor niet van de lucht. 
Dat het ooit wel heel anders was, moge blijken uit onderstaande hoofd
stukjes uit de herinneringen van Vermande, die een beeld geven van so
ciale omstandigheden, die wij ons nu bijna niet meer kunnen voorstel
len. 

Arbeiderswoningen 

Begin 2e helft der vorige eeuw 
vormden eenige heeren een fonds 
tot bouw van arbeiderswoningen, 
welke tot ± 1935 voor zeer lage huur 
(± f 0,40, f 0, 75, f 1,-) per week ver
huurd werden. Eigen personeel dier 
heeren kreeg natuurlijk voorrang, 
hoewel dit niet gereglementeerd 
stond. 

Het Werkhuis 

De armen, die vrij talrijk waren, ont
vingen steun van allerlei weldadig
heidsvereenigingen, doch bleven 
even arm en werkloos. 
Om beter te kunnen functioneren 
richtten deze vereenigingen, op ini
tiatief van de heer Melchior de 
Jong, kaaskoper en lid Ie Kamer, 
een Centrale Commissie op, die de 

De Noorderkerk in de dertiger jaren. Gezicht op de zgn. armenkerkingang. 

Het maken van winst was geen doel, 
doch toen het onderhoud veel 
duurder werd en de huur moest 
worden opgeslagen, liquideerde de 
vereeniging. 
Verspreid op de Baanstraat, Noor
derstraat, het West en het Kleine 
Oost staan deze woningen, onge
veer een 35-tal, doch nu gedeeltelijk 
door eigenaars bewoond. 

uitdeelingen van levensmiddelen 
over de week verdeelden, opdat 
niet op sommige dagen dubbel 
werd bedeeld. De "Noorderkerk" 
(Kerkenarmenfonds) gaf rogge
brood en turf. De zoogenaamde 
"soepcomrnissie" gaf soep, r ijst 
en boter, of gort en boter, of bruine 
boo-nen en spek, of groene erwten 
en spek. Vóór 1920 gaven ze deze 

spijzen gekookt en warm, nl. erw
tensoep of gort 2x per week. 
Een drukke post voor de commis
sieleden. 
Toen margarine was uitgevonden en 
vrij algemeen werd gebruikt, werd 
boter door margarine vervangen, 
mede wegens de stijgende boter
prijs. Dit geschiedde weer aarze
lend, want "wat zouden de bedeel
den daar wel van zeggen?" 
Ook de kerkelijke bedeelingen 
Rooms en Protestants sloten zich 
bij deze centrale commissie aan. 
Om eenig werk te verschaffen werd 
het "Werkhuis" opgericht, een 
groote keet aan de Modderbakken 
(nu Vollerswaal) gebouwd. (Die keet 
staat er nu nog, maar met andere 
bestemming.) Daarin werd door de 
werklozen erwten gelezen, vuurma
kers gemaakt, brandhoutjes gek-

loofd enz. Ook vrouwen werkten 
daar, terwijl in een aangrenzend lo
kaal hun kinderen door dames wer
den beziggehouden en verzorgd. 
Ook deze instelling, hoe goed ook 
bedoeld, kon niet blijven bestaan. 

Soepcommissie 

De reeds genoemde Soepcommis-
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Kleine Oost. Rechts de arbeiderswoningen omstreeks 1930. Nu zijn ze ges
loopt en is er nieuwbouw voor in de plaats gekomen, zie pag. 91; Arbeiders
woningen 

sie, officieel genaamd "Commissie 
tot uitdeeling van warme en voed
zame spijzen" nam gedurende de 2e 
Wereldoorlog eenige initiatieven tot 
hulp in de heerschende voedsel
nood. 

In vereeniging met Protestantsche 
en Roomsche diaconie, de weeshui
zen en de stedelijke centrale keu
ken werd een schip aardappelen in 
Friesland gekocht. De Duitsche be
zetting verzette zich hiertegen en 
de aardappelen werden verbeurd 
verklaard. Een 2e schip eveneens. 
Een derde schip gelukte het de zee 
over te steken en ongehinderd in 
Hoorn binnen te vallen. In een pak
huis aan de Appelhaven werd de la
ding geborgen. 
Daar hier hongersnood heerschte 
kwamen al spoedig kinderen met 
zakken en kistjes en keken er hun
kerend naar. Bij het lossen viel er 
wel eens een kistje op straat, het
welk de lossers niet wilden opmer
ken. De kinderen grabbelden dan 
alsof Sint-Nicolaas strooide en ver
dwenen met de buit. 
Door een extra collecte werd geld 
verzameld om de schoolkinderen 
een warme maaltijd te kunnen be
zorgen. 

hakt en als toespijs ieder een gries
meelpudding met bessennat. Dit 
laatste gaf er een eenigszins feeste
lijk tintje aan. 
De lange tafels waren keurig gedekt. 

Grote Noord 88, ± 1928. 

Indien eens een enkele jongen of 
meisje wat hongerig voor het raam 
stond, werd deze gastvrij binnenge
noodigd. Die maaltijden werden in 
die hongerwinter van 1944/45 zeer 
gewaardeerd. 

Een andermaal verkreeg de Soep
commissie verlof de melk van de 
proefdieren van het Rijkslandbouw
proefstation, een niet geringe hoe
veelheid, te koopen en distribueer
de deze aan zwakken en zieken ad 
f 0,20 per liter. De plaatselijke ge
neesheeren verschaften een lijst 
van bedoelde personen. 
Dagelijks, 's morgens om 8 uur, 
werd in een pakhuis in de Gelder
sche Steeg, door de heer Eijken ter 
beschikking gesteld, deze melk uit
gedeeld. In die extra koude honger
winter werd deze melkuitdeling als 
een weldaad door de patiënten ont
vangen. 

Eens belette de Duitsche bezetting 
alle melkvervoer naar Amsterdam. 
Deze werd toen naar Hoorn gediri
geerd en in een onvoorstelbare hoe
veelheid bij de melkfabriek aan het 
Jeudje gelost, vanwaar de burgers, 
na lang en ordelijk wachten, de 
melk bij emmers vol mee naar huis 
namen. 

Deze collecte slaagde boven ver
wachting. Des Woensdags werd 
daarop in 't Café "Wapen van West
Friesland", aan 't eind van 't Kleine 
Noord (nu is 't café verbrand) tel
kens aan 100 schoolkinderen, in 
klasseverband, onder toezicht van 
onderwijzers, een maaltijd vers
trekt van stamppot met een bal ge- De Vermande-drukkerij. De heer Vermande behoorde tot deze familie. 
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HET GERESTAUREERDE KLOKKENSPEL IN DE 
TOREN VAN DE GROTE KERK. 
VERENIGING HET CARILLON TE HOORN 
H. A. M. Stumpel 

Op vrijdag 28 juni 1991 is op feeste
lijke wijze het carillon van de Grote 
kerk te Hoorn in gebruik genomen. 
Onder aanwezigheid van vele geno
digden, waaronder de heer P.M.G.P. 
Janssens, burgemeester van Hoorn, 
is het klokkenspel door de heer 
J.C.M. Eijsbouts van de gelijknamige 
klokkengieterij aan de Vereniging 
overgedragen, waarna Mevr. Quant 
van de Vereniging het heeft overge
dragen aan de wethouder van cul
tuur van de stad, de heer J.Th.J. 
Schaper. De luidklok welke ook bij 
het carillon hoort werd ingebruik 
genomen door de heer A.G.M. Mok, 
voorzitter van de Stichting Kerk
meijer - de Regt. 
Voordat het zover kon komen is er 
echter heel wat gebeurd. 
De geschiedenis van het klokken
spel op deze plaats begint eigenlijk 
in de late middeleeuwen. De kro
niekschrijver Velius zegt over het 
bezoek van een prins aan Hoorn in 
het jaar 1464: "men beyerde de klok
ken". Dat was toen nog geen klok
kenspel, dat kwam pas toen de mid
deleeuwse Grote Kerk voorzien 
werd van een toren. Deze toren, ge
bouwd in 1530 door Mr. Jacob van 
Edam kreeg in 1531 een zware luid
klok van 5200 hoornse ponden en 
werd een halfjaar later voorzien van 
een uurwerk dat op 10 februari 
1532 voor het eerst ook te horen 
was "met zijn half uyren en quartie
ren: zijnde 't selve van den voor
noemde Mr. Jacob seer konstelijk ge
wrocht, en soo gemaeckt, dat men 
daer alderley Voysen op stellen 
mocht". 
De achttiende eeuwse bewerker van 
de Kroniek van Velius zegt over dit 
speelwerk: "Dit Klokkenspel is twe
derlei, te weten, het Voorslag en het 
Beyerwerk. Het eerste geschied door 
het uurwerk met de speelton, welke 
de hamers die buiten aan de klok
ken hangen doen bewegen: Het twe
de geschied met de klepels, die bin
nen in de Klokken hangen, en door 
de handen en voeten der Meesters 
bewogen worden". 
Velius zegt verder over het jaar 
1600: "In den na somer den 21. Agus
tus, begon men te werken aen 't 
Nieuwe Speel-werk in den grooten 
Tooren, 't welk deur Wigger Albertsz. 
een van onse Burgers seer aerdig en 
konstelijk gemaeckt werd, die sulk 
vertrouwen op zijn hand hadde, dat 
hy aennam, 't werk goed te maken, 

of geen Geld te hebben. Daer werden 
ook veel van de Raders vernieut, en 
verscheyden nieuwe Klokken gego
ten, (ik meen) wel vier of vyf toe, en 
dat om de Tooren tot haer bequame 
nettigheyd te brengen. En als alles 
nu gereed was, quamen twee luyden 
haer des uytnemende wel verstaen
de, d' een van Haerlem, en d' ander 
van Alkmaer, en namen deur last 
van onse Burgemeesters 't werk op, 
dat zy om zijn netheyd seer presen 
en recommandeerden". 
Ook de oude speelton werd toen 
vervangen. 
De grote kerk van Hoorn kreeg weer 
zeventig jaar later een nieuw instru
ment: in 1671 maakte Petrus Hemo
ny, in opdracht van het stadsbe
stuur, een klokkenspel dat zo zwaar 
gegoten werd als de bouw van de 
Grote Kerk toeliet. Het bestond uit 
32 klokken van tezamen 11634 
pond. De grootste klok hiervan 
woog 2283 pond, sloeg de halve 
uren en had als toonhoogte Groot 
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C. Op de klok werden de namen en 
wapens van de regerende burge
meesters vermeld. 
De oude luidklok van 5200 pond 
werd gehandhaafd voor de hele 
uren en had als toon Groot C. orgel
toon. In het kader bij dit artikel zijn 
de verdere stemmingen en opschrif
ten weergegeven. 
Dit mooie instrument (de Hemony's 
waren de eersten die echt goed op 
toon gebrachte klokkenreeksen 
konden gieten) werd helaas ver
nield op 3 augustus 1838. Op die 
dag brandde door onvoorzichtig
heid van een loodgieter de gehele 
kerk af. Van die dag af heeft het een 
eeuw geduurd voordat er op deze 
plek weer een klokkenspel is aange
bracht. 
De middeleeuwse muren waren na 
de brand nog zo stevig dat de kerk 
met behoud van de oude muren 
herbouwd werd. Van een klokken
spel in deze nieuwe kerk is wel 
sprake geweest (men heeft zelfs het 

Bij de provisorisch bevestigde koperen plaat waarop namen van sponsors, 
poseren van v.l.n.r. de heren H. . A.M. . Stumpel, F Reynaert en J. v. d. Ende. 
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HET HEMONY-CARILLON VAN DE GROTE KERK TE HOORN (1670/1671) 

Groot C Maar ondertussen vliedt, vliedt onherstelbaar de 
tijd, terwijl wij, bevangen de bekoorlijkheid der 
dingen elk ding afzonderlijk behandeld onze 
onderwerpen langs gaan. 

2 D Terwijl de klok luidt, gaat het uur voorbij 
3 
4 

E 
F 

Wees dan gedachtig aan uw laatste ogenblik 
Zingt met psalmen den Here, die te Sion woont, 
verkondigt onder de volken zijn daden 

5 F* De korte tijd vermaant ons te letten op den dood die 
zich naar ons toe haast. 

6 G De lucht weerklinkt zoeter door ons geklank 
7 G* Lieflijk klinkt mijn muziek, gemengd met de koorlie

deren van de engelen. 
8 A Gij ganse aarde juicht den Here, dient den Here met 

blijdschap 
9 B Zingt den Here een nieuw lied, 

zingt den Here gij ganse aarde 
10 H Looft, gij knechten des Heren, looft den naam des 

Heren 
11 c Looft den Here, zijne Engelen 
12 C* 
13 D 

Ik zal hem prijzen met gezang en hem groot maken 
Zingt den Here, alle heidenen. Prijst Hem alle volke
ren. 

14 D* Zingt zijn naam, want Hij is goed. 
15 
16 

E 
F 

Looft den Here met klinkende cymbalen 
Zingt zijn naam, want de Heer is goed 

17 F* Petrus Hemony maakte mij in Amsterdam, 1670 

(vertaling van de Latijnse teksten) 

oude ijzerwerk en de speeltrommel 
opgeknapt), doch er kon niet vol
doende geld voor de klokken bij el
kaar worden gebracht. In 1878 
brandde deze kerk door bliksemin
slag wederom af, waarna onder ar
chitectuur van de heer C. Muysken 
de kerk werd gebouwd die nu, na 
een grondige opknapbeurt, voor 
winkels en wonen gebruikt wordt. 
De nieuwe kerk beschikte echter 
niet over een klokkenspel. In de to
ren was wel een slagklok aanwezig. 
De gemeente Hoorn, eigenaresse 
van de toren, had bij raadsbesluit 
van 4 april 1882 bij de heer van Ber
gen te Heiligerlee een uurwerk be
steld, voorzien van een slagklok die 
zowel het hele als het halve uur 
moest slaan. Deze klok woog 1500 
kg. en had tot opschrift "Stad 
Hoorn, gegoten door A.H. van Ber
gen Heiligerlee". 

Na de inwijding van de kerk werd in 
1884 een tweede klok geïnstalleerd 
van 1100 kilo met als toon Fis. 
Pas in 1923 ontstond belangstelling 
voor een echt carillon in de toren. 
Op initiatief van de heer Maarten 
Storm kwamen enkele ingezetenen 
van de stad bij elkaar teneinde de 
mogelijkheid voor het aanbrengen 
van een carillon te bespreken. De 
eerste bijeenkomst waar dit comité 
in het openbaar naar buiten trad 
was op 28 oktober 1924 in het Park. 
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De heer Loosjes. voorzitter van de 
Nederlandse Klokkenspelvereniging 
hield een lezing voor slechts 8 aan
wezigen. Na nog enkele vergaderin
gen werd uiteindelijk de Vereniging 
bij Koninklijk Besluit nr. 19 van 24 
maart 1926 goedgekeurd. Het bezit 
van de Vereniging was toen 
f 1133,261/2. Het lidmaatschap be
droeg toen f 1,-

Pas 5 jaar later kwam onder leiding 
van de voorzitter, de heer G. Schol
ten, een inzamelingsactie op gang. 
In 1935 werden contacten gelegd 
met de heer van Bergen te Heiliger
lee die een offerte maakte voor een 
carillon van 20 klokken. De inzame
lingsactie liep echter zo goed dat 
men besloot een grotere toonreeks 
te kiezen en de eerste 24 klokken al
vast te laten gieten. Deze 24 klokken 
hebben enkele jaren achter het hek 
van het Westfries Museum tentoon
gesteld gestaan. 
Nadat in 1939 de nieuwe spits van 
de toren gereed was (de oude was 
in 1936 wegens bouwvalligheid afge
broken) kon een carillon van 37 
klokken geplaatst worden met een 
totaal gewicht van 3279,1 kg. De 
twee aanwezige slagklokken werden 
ten behoeve van dit carillon omge
smolten tot klokken die in de toon
reeks pasten. 
De officiële ingebruikname was op 
1 juli 1939. Na toespraken van voor-

zitter Scholten en burgemeester 
Leemhorst waarbij het carillon aan 
de gemeente werd overgedragen. 
volgde een concert van de heren 
Joh.W. Meyll en B. de Bruin. 
Tijdens de oorlog werd het nieuwe 
carillon op 24 maart 1943 door de 
Duitsers uit de toren geroofd. Na de 
oorlog bleek dat niet alle klokken 
uit het land verdwenen waren: enke
le werden teruggevonden. 

Nog voor de bevrijding echter ont
wikkelde het bestuur plannen om 
Hoorn weer een nieuwe beiaard te 
schenken. Vooral voorzitter Schol
ten en de nieuw benoemde penning
meester C.J. Stins waren de drijven
de krachten achter de fondsenwer
ving die na de oorlog op gang 
kwam. Buurtverenigingen hielden 
inzamelingen, concerten, toneel
voorstellingen en voetbalwedstrij
den werden georganiseerd, zelfs 
werd 455 dollar ontvangen van de 
conservator van het Swaenendael 
Museum te Lewes, Delaware. De pu
blieksactie, de herstelbetaling voor 
de geroofde klokken en de schen
king door klokkengieterij van Ber
gen van een van de zwaarste klok
ken leidden In 1950 tot een beschik
baar bedrag van f 30.000,- De ver
eniging sloot voor het resterende 
bedrag van f 8000,- een obligatiele
ning af, zodat de in totaal 42 klok
ken in de zomer van 1950 in de to
ren geïnstalleerd konden worden. 
Het carillon was voorzien van een 
speeltafel voor handbespeling en 
een z.g. speeltrommel, waardoor 
het uurwerk het automatische spel 
ten gehore bracht. 

Op 26 augustus 1950 werd dit twee
de carillon feestelijk in gebruik ge
nomen. Het openingsconcert werd 
gegeven door Staf Nees, meester
beiaardier van Mechelen. Voorzitter 
Scholten heeft dit niet meer mogen 
beleven, hij was eind 1947 overle
den. Zijn zoon, G.O. Schotten, volg
de hem op als bestuurslid, Kerk
meijer werd voorzitter. 
Na het afbetalen van de schulden 
van de vereniging werd op 6 juli 
1954 het complete carillon aan de 
gemeente Hoorn met enkele bedin
gen in eigendom overgedragen. On
der meer gold als voorwaarde dat 
de begiftigde verplicht is "tot een 
behoorlijk en bestendig onderhoud 
van het gehele car illon". 

Burgemeester Canneman benadruk
te in een nota het belang van een 
wekelijkse bespeling van het caril
lon door een vaste beiaardier. Per 
1 januari 1952 stelde de gemeente 
Wim ter Burg uit Enkhuizen aan als 
stadsbeiaardier voor tenminste 



5 bespelingen per jaar. De Vereni
ging zorgde voor bespelingen bij 
bijzondere gelegenheden (o.m. het 
bezoek van koningin Juliana op 
20/21 juni 1952) en zorgde voor 
reeksen zomeravond concerten 
door gastbeiaardiers. 

Na het vertrek van de heer ter Burg 
naar Amsterdam werd begin 1958 
als stadsbeiaardier aangesteld B.J. 
van der Veen uit Alkmaar voor een 
wekelijkse bespeling. Na het vertrek 
van de heer van der Veen in 1969 
werd echter geen stadsbeiaardier 
meer aangesteld (de begrotingspost 
werd voor het laatst in 1975 ver
meld op de gemeentelijke begro
ting) en raakte het carillon langza
merhand in verval. Het stokkenkla
vier, het toetsenbord waarmee 
handbespeling mogelijk is ver
dween begin zeventiger jaren uit de 
toren. In 1975 werd het als onder
deel van uitgebreide onderhouds
werkzaamheden aan de toren ver
vangen door een mechanisch band
speelwerk. 
Daarvoor werd van de NV Bouw
fonds Nederlandse Gemeenten een 
bedrag van f 7000.= ontvangen. Dit 
speelwerk is echter niet met alle 
aanwezige klokken verbonden. On
der andere zijn de twee grootste 
klokken en enkele kleinere klokken 
niet aangesloten. Tegelijk met de in
stallering van dit bandspeelwerk 
werd de tractuur voor het hand
speelwerk verwijderd . Dat verkeer
de in een zodanig slechte staat dat 
herstel niet zinvol was. mede omdat 
bij een mogelijke en gewenste res
tauratie van het carillon de opstel
ling van de klokken gewijzigd zou 
moeten worden. 

Ook de Vereniging leidde in die ja
ren een slapend bestaan: de inmid
dels voorzitter geworden G.O. 
Scholten was in 1976 overleden, na 
het vertrek van secretaris Stins 
werd geen opvolger benoemd. Het 
enige bestuurslid was de heer G.A. 
Hueting te Blokker in de functie van 
penningmeester. Deze heeft sinds 
1960 deze functie bekleed. 

In het najaar van 1981 nam Frits 
Reynaert, de stadsbeiaardier van 
Enkhuizen. samen met Leo Hooge
veen van Oud Hoorn het initiatief 
om weer aandacht aan het klokken
spel te geven. Het bestuur van de 
Vereniging Oud Hoorn werd door 
hen opmerkzaam gemaakt op de 
deplorabele staat van het carillon. 
Het bestuur van Oud Hoorn heeft in 
de algemene ledenvergadering van 
12 december 1981 de Schoonhoven
se beiaardier Jaap van der Ende uit
genodigd een voordracht te geven 

over de beiaardkunst. terwijl na af
loop van de bijeenkomst gelegen
heid bestond het carillon te bezich
tigen. 
De secretaris van Oud Hoorn L.P.M. 
Hoogeveen, samen met F. Reynaert 
bereidden de heroprichting van de 
vereniging voor. De leden van het 
bestuur werden bij het laatst over
gebleven bestuurslid, de heer Hue
ting, als lid aangemeld; deze trad 
af als penningmeester en op 
26 oktober 1982 werd bij notariële 
acte de levensduur van de vereni
ging ~Het Carillon te Hoorn" voor 
onbepaalde tijd verlengd. Het voor
lopig bestuur bestond uit: 
- mevr. Th.F.W.M. Janssens-Quant, 

voorzitter 
- L.P.M. Hoogeveen. secretaris 

H.A.M. Stumpel, penningmeester 
R. Blok 

- B.J. van der Wal 
- F.G. Reynaert, de stadsbeiaardier 

van Enkhuizen, als adviseur 
De doelstelling van de in levens
duur verlengde Vereniging omvat 
volgens de statuten 'de bevordering 
van het herstel en de instandhou
ding van het Carillon in de Grote 
Kerk te Hoorn alsmede· ·de regelma
tige bespeling van dit carillon door 
een of meerdere beiaardiers·. Het 
nieuw benoemde bestuur had reeds 
in 1982 de eerste contacten met de 
gemeente Hoorn; er werd o.m. een 
verzoekschrift ingediend bij B & W 
tot het aanstellen van een stadsbei
aardier. Dit verzoek is afgewezen 
wegens de zeer geringe financiële 
middelen waarover Hoorn toen be
schikte. 

De carillondeskundige Jaap van der 
Ende werd eind 1982 verzocht een 
plan op te stellen voor het aanbren
gen van een speeltafel aan het be
staande carillon en het aanbrengen 
van de verdere gewenste verbete" 
ringen. Reeds in januari 1983 kwam 
hij met een uitgebreid en zeer gede
tailleerd plan voor de restauratie. 
De firma Eijsbouts te Asten, een van 
de twee klokkengieterijen in Neder
land, werd gevraagd een begroting 
op te stellen, aan de hand van het 
bestek zoals dat door de heer van 
der Ende opgesteld was. Deze offer
te van 28 maart 1983 omvatte een 
totaalbedrag van ruim f 185.000,-

De actie onder bedrijven, instellin
gen en personen om het noodzake
lijke kapitaal voor de restauratie bij 
elkaar te brengen werd gegoten in 
de vorm van een adoptie-actie. De
ze adoptie-actie ging in 1983 van 
start onder het motto "Twee ton 
voor het carillon". 

Aan enkele honderden adressen 

van bedrijven en instellingen, die 
waren verkregen via de Kamer van 
Koophandel werd begin 1983 een 
actiefolder verspreid met een bege
leidende brief, ondertekend door 
een van de bestuursleden. Het eer
ste resultaat van deze actie was de 
adoptie door de Amro-bank van 
klok nummer 20, ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe kan
toor aan de Koopvaarder in Hoorn. 

Verdere schenkingen in dat jaar 
kwamen o.a. van Vroom en Drees
mann, de Carstijns Kapellerije, M.C. 
Bakker-van Velzen, Au Gourmand, 
F.G. Reynaert, Drukkerij Edecea, het 
Sint Jansgasthuis, M. Abma. Veld
huijzen, Bakker & v.d. Klok en 
H.M.W. Evers. De vereniging Oud 
Hoorn nam tijdens een ledenverga
dering een optie op klok nr. 17. De 
Enkhuizer Klokkenspelvereniging 
adopteerde een speelstok en klok 
nummer 11 werd door een anonie
me gever geadopteerd. Later bleek 
dit te zijn de Stichting Stadsherstel. 
Bovendien werden gedurende de 
zomermaanden op de veilingen tij
dens de marktwoensdagen door 
D.J. van Zoolingen de opbrengst 
van sommige kavels ter beschikking 
gesteld van de vereniging. 

De stroom van adopties en schen
kingen hield aan gedurende het jaar 
1984. De grootste schenking kwam 
(via de gemeente Hoorn) van twee 
oliemaatschappijen, de Union Oil 
Company of the Netherlands en 
Nedlloyd Energy ter gelegenheid 
van de vondst van een aanzienlijke 
hoeveelheid olie in het veld 'Hoorn' 
in de Noordzee. Verdere bedragen 
waren afkomstig van Stichting Va
derlandsche Maatschappij, de Ver
enigde Spaarbank, Architectenbu
reau L. Trigallez, terwijl ook de op
brengst van een concert gegeven 
door de docenten van de Muziek
school Westfriesland aan de vereni
ging werd geschonken. 

Op een avond in oktober werd op 
het plein voor de Grote Kerk het rij
dend carillon van de firma Eijsbouts 
opgesteld. In historische kostuums 
werd, ondanks de regen, een con
cert gegeven, om de belangstelling 
voor het carillon levend te houden. 

Over het jaar 1985 kan slechts èèn 
anonieme schenking worden ver
meld. Het leek erop dat de adoptie
actie buiten de belangstelling was 
geraakt. Daarom werd voor de eer
ste keer een bijeenkomst georgani
seerd van al diegenen die behoor
den tot de raad van advies van de 
vereniging teneinde ideeën voor de 
voortzetting ervan te genereren. 
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In 1985 werd aan Eijsbouts en aan 
Petit & Fritsen, de beide klokkengie
terijen in Nederland een hernieuw
de calculatie gevraagd. De reden 
daarvoor was, dat het uitgangspunt 
van de eerste calculatie een zo uit
gebreid mogelijke restauratie was 
en dat in de hernieuwde opzet ook 
gekeken werd naar mogelijke bespa
ringen, zonder het karakter van de 
beiaard aan te tasten. Gebleken is, 
op basis van deze hernieuwde kos
tencalculatie, dat het minimum-be
drag, waarvoor een verantwoorde 
restauratie van het carillon mogelijk 
is ongeveer f 129.000,- bedraagt. 
Dit bedrag is exclusief de mogelijke 
assistentie van de gemeente Hoorn 
bij het hak- en breekwerk aan de to
ren. 

Aan het eind van het jaar werd in 
het Westfries Museum een tentoon
stelling georganiseerd met stukken 
uit het nationaal beiaardmuseum. 
De opening van die tentoonstelling 
werd in de stad aangekondigd door 
klok-gebeier uit de torens van de 
Oosterkerk en de Katholieke kerk. 
De tentoonstelling paste in het be
leid van de zeer actieve directeur 
van het museum om met betrekke
lijk weinig middelen telkens de aan
dacht naar het museum te trekken. 
Onze vereniging heeft een deel van 
de extra kosten die een dergelijke 
manifestatie met zich brengt gedra
gen. 

In 1986 kreeg de adoptie-actie weer 
vaart: op de klokkenlijst werden de 
namen toegevoegd van verpleeg
huis Lindendael, afdeling Hoorn van 
de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, de Stichting Kerkme
ijer - de Regt, het echtpaar P.C. van 
Iersel en E. van Iersel-Groen en Phi
lips Telecommunicatie. Ook kreeg 
de vereniging bericht dat het Co
mité voor de zomerpostzegels een 
bijdrage zou geven uit de opbrengst 
van 1985. Deze bijdrage kreeg de 
vorm van een toezegging welke bij 
de aanbesteding geeffectueerd zou 
worden. Door de lange duur van de 
adoptie-actie is deze bijdrage overi
gens nooit uitgekeerd. Ook het An
jerfonds zegde een aanzienlijk be
drag toe. 

Gedurende het jaar 1987 bleven de 
schenkingen aanhouden. Namen 
aan dit jaar verbonden zijn Herling 
Strijdhorst, Stichting Pensioenfonds 
Hoogovens, Aannemingsmaatschap
pij de Combi te Heerhugowaard 
(beide laatste naar aanleiding van 
het voltooien van winkelcentrum De 
Blauwe Steen), kledingbedrijf Inde
mode, het Kerkenarmenfonds, Vico 
Pescatore (naar aanleiding van het 
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25 jarig jubileum) en Westerhaven. 
De klokkenlijst werd, in ieder geval 
aan de onderzijde bij de lager ge
prijsde klokken, behoorlijk gevuld. 
Dat betekende dat sommige geldge
vers die niet een bedrag van enkele 
duizenden guldens konden geven 
wellicht werden afgeschrikt. Door 
het bestuur werd ernaar gestreefd 
dat de duurdere klokken ook door 
meer dan een persoon of bedrijf 
konden worden geadopteerd. 

In het jaar 1988 konden op de klok
kenlijst de namen toegevoegd wor
den van de Copernicus Scholen Ge
meenschap, met drie klokken c/s/g 
(die reeds eerder door de school 
waren gereserveerd) en bouwmaat
schappij Vos, ter gelegenheid van 
de bouw van hun 1 OOOste woning. 
Ook deze laatste schenking werd 
weer via de gemeente Hoorn tot 
stand gebracht. Tevens werd door 
de heer L.R. Melcherts van Ortho
center de adoptie toegezegd van 
klok nr 5, een van de grootste over
gebleven klokken. 

Uiteindelijk bleek dat aan het eind 
van 1988 een bedrag van ruim 
f 125.000 aan kasgeld en toezeggin
gen bij elkaar was. Een bedrag dat 
ongeveer voldoende zou moeten 
zijn voor de voorziene werkzaamhe
den. 

In de restauratieplannen van het ca
rillon was tot nu toe de luidfunctie 
van de zogeheten "Schotten-klok" 
nog niet opgenomen. Deze klok is 
de laatste 20 jaar niet meer ge
hoord, aangezien de luidklepel 
zwaar beschadigd is en de luidin
stallatie verroest. Medio 1989 wer
den de eerste contacten gelegd met 
de Kerkmeijer-De Regt-Stichting 
voor een tweede bijdrage aan het 
cariJlon, ditmaal speciaal bedoeld 
voor het herstel van de luidfunctie 
van deze klok na de restauratie. 
Door de toezegging van financiële 
hulp van de Stichting is het moge
lijk geworden om 4 mei de jaarlijkse 
dodenherdenking door klokgebeier 
weer die sfeer te geven die passend 
is voor een dergelijke gelegenheid. 

In de zomer van 1989 (bij een stand 
van f 130.000,-) werden de eerste 
contacten gelegd met de Gemeente 
Hoorn teneinde de restauratie van 
het carillon in gang te zetten. Na en
kele informele besprekingen vond 
een gesprek plaats met de burge
meester van Hoorn, Dhr. P.M.G.P. 
Janssens. Bij dit gesprek waren aan
wezig de adviseurs van de Vereni
ging, de heren J. van der Ende en 
F.R. Reynaert, samen met de secre
taris van de Vereniging. 

Tijdens het gesprek bleek de Ge
meente Hoorn, vanwege haar status 
van artikel-12-gemeente, geen hulp 
te kunnen bieden bij het noodzake
lijke hak- en breekwerk in de toren. 
Het daarvoor geschatte benodigde 
bedrag van 15 tot 20 duizend gul
den zou te zwaar op de begroting 
drukken. 
Wel zou het mogelijk zijn om aan de 
gemeenteraad een garantie te vra
gen: de Vereniging zou dan de gel
den fourneren voor de restauratie 
en mogelijke tekorten zouden dan 
(tijdelijk) door de Gemeente gedra
gen worden. 

Teneinde een keuze te kunnen ma
ken van het bedrijf dat de restaura
tie zou gaan uitvoeren werd door de 
heer van der Ende, de ontwerper 
van het restauratieplan, aan beide 
klokkengieterijen een herziene 
offerte gevraagd. Doel van deze 
(voor Eijsbouts derde!) offerte was 
drieledig: onze adviseur van der En
de had een nieuw, muzikaal zeer 
verantwoord ontwerp vöor de klok
kenopstelling gemaakt, er zouden 
aanpassingen gemaakt kunnen wor
den naar aanleiding van opgetreden 
prijsveranderingen en het was no
dig na 8 jaar rekening te houden 
met veranderingen in de toestand 
van het klokkenspel. Beide offertes 
waren in september in ons bezit. 
Het werd toen tevens tijd om na te 
gaan of de toren wel sterk genoeg 
was voor de nieuwe opstelling: bij
na alle klokken op de hoogste ver
dieping. Afdeling Bouw- en Woning
toezicht kon de gewenste bevesti
ging geven. 

In oktober 1990 is een gesprek gear
rangeerd met de laagste inschrijver: 
Koninklijke Eijsbouts: in dit gesprek 
werden de basisafspraken gemaakt 
voor de uitvoering van de restaura
tie, doch er kon toen nog geen op
dracht worden gegeven. 
Dat werd wel mogelijk toen eind 
1990 Albert Heijn, ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe vesti
ging aan de van Dedemstraat een 
forse donatie gaf. Het bleek toen 
zelfs mogelijk de beiaard uit te brei
den met een grote - nieuw te gieten 
- Fis-klok en twee kleine klokjes, zo
dat een toonreeks van 50 klokken 
ontstond. 
In april 1991 kwam Café de Bei
aard/Centipede ter gelegenheid van 
het vijf-jarig bestaan met een aan
zienlijk bedrag als donatie. Dat be
tekende zowel dat een tegenvaller 
bij de restauratie kon worden opge
vangen als dat enkele concerten in 
het programma van 1991 konden 
worden georganiseerd. 
De vermelde tegenvaller bestond 



daaruit, dat bij nader inzien de ou
de ijzeren klepels zo slecht waren 
dat ze moesten worden vervangen. 

De werkzaamheden aan de toren 
begonnen, vooruitlopend op de op
drachtverlening, reeds in januari 
1991: de klokken (behalve de twee 
grootste) werden uit de toren weg
gehaald. Omdat deze twee grote 
klokken niet zonder breekwerk uit 
de toren konden worden verwijderd 
was namelijk afgesproken dat deze 
twee niet, en de andere klokken wel 
zouden worden verwijderd en bijge
stemd. Begin maart 1991 waren alle 
toezeggingen van de geldgevers, 
voorzover die nog niet betaald wa
ren herbevestigd, danwel betaald, 
zodat op 20 maart 1991 de op
dracht kon worden gegeven. 

Uiteindelijk zijn nu de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

* Demonteren van alle klokken met 
de klepels 

* Schoonmaken van de van Bergen 
klokken en het, daar waar nodig, 
bijstemmen en ontzweven van de 
klokken. Hergieten in originele 
stijl van drie kleinere van Bergen
klokken, aangezien deze niet te 
herstemmen waren. De originele 
klokken zijn bewaard gebleven. 

* Een geheel nieuwe klokkenstoel 
voor de 48 klokken, een speciale 
ophanging voor de grootste klok 
en een complete revisie van de 
luidklok. 

* Een volledig nieuwe tractuur 
voor de beiaard uitgevoerd met 
gerichte tuimelaars. Nieuwe kle
pels met mangaanmessing aan
slagbollen, gerichte klepelophan
ging, roestvrijstalen repetitieve
ren en draadverbindingen. 

* Een geheel nieuw stokkenklavier, 
waarvan de ombouw in een stijl, 
passend bij de toren werd uitge
voerd. 

* Revisie van de bestaande electro
mechanische speelhamers en uit
breiding met enkele stuks. 

* Transport, volledige montage en 
intonatie inclusief toezicht op 
het werk, reis en verblijfkosten 
der monteurs, verzekeringen enz. 

In deze werkzaamheden is de bouw 
van een cabine voor de beiaardier 
niet opgenomen: de bouw hiervan, 
met alle leidingen, aansluitingen 
etc. werd door de beheerder van de 
toren uitgevoerd: de afdeling Bouw-

kunde van Openbare Werken, waar
bij de heer J.H. den Boer een zeer 
belangrijke rol vervulde. 

In het kader hieronder treft U een 
lijst aan van de in totaal 50 klokken 
van het huidige carillon, waarbij 
toonhoogte, gewicht en maat ver
meld staan. 

Zoals reeds vermeld in het begin 
van dit artikel zijn de feestelijkhe
den ter gelegenheid van de inge
bruikname gestart op vrijdag 28 ju
ni. Op die dag werden twee concer
ten gegeven van een half uur door 
beide adviseurs van de Vereniging: 
Frits Reynaert en Jaap van der En
de. 
De volgende dag werden twee con
certen van een heel uur gegeven 
door Joke Brandsma en Luc Rom
bouts, welke beiden dezelfde pro
gramma's uitvoerden als bij de inge
bruiknames van resp. 1939 en 1950. 

Daarna zijn vier zomeravondcon
certen uitgevoerd op 10 juli door 
Heleen van der Weel, op 24 juli door 
Peter Bremer, op 7 augustus door 
Aimé Lombaert uit België en het 
slotconcert op 21 augustus weer 
door Frits Reynaert. De concerten
reeks is deels betaald door café de 
Beiaard en deels door een eenmali
ge subsidie van de Gemeente 
Hoorn. 
De gewone bespelingen van het 

klokkenspel worden door Frits Rey
naert, inmiddels benoemd tot 
stadsbeiaardier van Hoorn, uitge
voerd met een regelmaat van een
maal per week op de donderdag 
van 17.00 tot 18.00 uur. Daarnaast 
heeft hij gedurende vier 'Hartje
Hoorn '-markten in de maand juli 
1991 een bespeling uitgevoerd. 

Het ligt In de bedoeling, naast een 
speciaal concert-programma. in de 
komende jaren tweemaal per week 
een 'gewone' bespeling te laten uit
voeren. Het streven is deze bespe
lingen gezamenlijk te bekostigen 
door de Gemeente Hoorn en de Ver
eniging. Van de speciaal georgani
seerde concerten door gastbeiaar
diers - voor rekening van de Vereni
ging - zal een programmaboekje 
worden gemaakt, dat aan leden van 
de vereniging zal worden toegezon
den. 
Als U lid wilt worden: voor een be
drag van tenminste f 15,- per jaar 
bent U het al. Opgave bij de auteur 
van dit artikel (02290-11073). 

Hoorn, augustus 1991 

H.A.M. Stumpel 
secretaris/penningmeester van de 
Vereniging Het Carillon 
te Hoorn 

Tegenover het Hoornse NS-station, 

SAMENSTELLING VAN HET CARILLON JUNI 1991 

Nr. Toon Kilo Diam. Nr. Toon Kilo Diam. 
1 esl 1350 130 26 f3 21 30 
2 fl 950 114 27 ges3 18 30 
3 gesl 800 108 28 g3 15 28 
4 gl 675 103 29 as3 14 26 
5 asl 575 95 30 a3 13 25 
6 al 475 91 31 bes3 12 24 
7 besl 400 86 32 b3 11 23 
8 bl 350 82 33 c4 11 22 
9 c2 280 75 34 des4 10 21 
10 des2 250 72 35 d4 10 20 
11 d2 200 68 36 es4 9.75 19 
12 es2 175 64 37 e4 9.5 18 
13 e2 150 61 38 f 4 9.5 18 
14 f2 120 57 39 ges4 9.5 18 
15 ges2 110 54 40 g4 7.5 18 
16 g2 105 52 41 as4 7.5 17.8 
17 as2 84 49 42 a4 7.5 17.5 
18 a2 75 46 43 bes5 7.5 17.7 
19 bes2 64 44 44 b5 7.4 17.6 
20 b2 54 42 45 cS 7.4 17.5 
21 c3 46 40 46 desS 7.4 17.5 
22 des3 38 38 47 dS 7.3 17.4 
23 d3 35 36 48 esS 7.3 17.3 
24 es3 30 35 49 es 7.2 17.2 
25 e3 26 33 50 f5 7.2 17.2 
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HET STATION GERENOVEERD, MAAR NIET 
TOT ALLER TEVREDENHEID? 
D. Bakker 

De renovatie en verbouwing van het Hoornse station is nog steeds in 
volle gang. De moderne dakkapellen en de gloednieuwe hal zijn gereed, 
maar niet bij iedereen in de smaak gevallen. Met name tegen de dakka
pellen heeft de heer D. Bakker van de Nieuwstraat zich fel gekeerd. 
Eerst stuurde hij in februari een brief aan diverse instanties, in juni ge
volgd door een 'hoger beroep'. Beide stukken treft u hieronder aan. 
Daarachter volgt een uitgebreide verantwoording van de renovatie en 
verbouwing van de hand van de architect, Theo Fikkers. 
De redactie zou het op prijs stellen van de lezers reacties te ontvangen 
op de stukken van de heren Bakker en Fikkers. 

in het pand Noorderstraat 18 A, is 
een eenvoudige gedenksteen ge
plaatst ter herinnering aan J.C. 
Kerkmeijer, ereburger van Hoorn. 
Dank zij zijn liefde voor bouwkunst 
en zijn geestdrift is veel Historische 
Schoonheid voor Hoorn gespaard 
gebleven. Een stadskapitaal dat nog 
elke dag zijn rente opbrengt. 
Wat zou zijn oordeel geweest zijn 
over de ontoepasselijke dakkapel
len, die nu op het Hoornse stations
gebouw, een erkend monument 
worden geplaatst? 
Waarom is niet gekozen voor de 
oorspronkelijke vormgeving, die bij 
de klassieke motieven van begane 
grond en eerste verdieping aansluit! 
Wellicht is het mogelijk deze vergis
sing nog te verbeteren. 
Dringend vraag ik u als belangstel
lende of belanghebbende daartoe 
alles in het werk te stellen. Het aan
zien van NS en Hoorn zijn ermee ge
diend. 

D. Bakker 

Het Doorgangsstation HOORN CS, 
een Hoger Beroep 

De betogen over architectuur in het 
Pinkster CS van het NRC-Handels
blad vuren mij aan U te schrijven 
over de geschiedenis rond ons 
Hoornse Station. 
Nog niet beantwoord is de vraag, 
die drs. H. Romers zich stelt in zijn 
'Stationsbijbel': Hoe heeft Hoorn, 
een van de ingeslapen stadjes aan 
de Zuiderzee zo'n groot rijk ver
sierd station gekregen? 
Heeft burgemeester Mr. W.K. baron 
van Dedem zulke goede vrienden 
bij de Aanleg van Staatsspoorwegen 
gehad? Of heeft het feit, dat het di
rectiebureau van aanleg van de lijn 
Zaanstreek-Enkhuizen in het oude 
Statencollege, nu Westfries muse
um, gehuisvest was een rol ge-
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speeld? De Eerstaanwezend Ingeni
eur heeft daar een goed uitzicht op 
Hendrick de Keysers Waaggebouw 
gehad, met de windvanen, leien dak 
en luisterrijke dakkapellen. 

We kunnen het de onbekende pro
ject-manager niet vragen. Bladerend 
door 'Romers' van Oostzaan naar 
Purmerend, Kwadijk, Oosthuizen, 
Avenhorn, Hoorn, Westwoud, Hoog
karspel, Bovenkarspel naar Enkhui
zen vertoont zich een sierlijke keten 
in een neo-renaissance huisstijl. 
Oostzaan als bescheiden begin, 
Hoorn als pronkstuk in het midden, 
Enkhuizen als waardig slot. 
Vele schakels van die keten zijn ver
loren gegaan, andere onherkenbaar 
verbouwd tot pakhuis, in een geluk
kiger geval (Avh) tot woonhuis. 
Het monumentale Hoornse stations
gebouw ondergaat een ingrijpende 
verbouwing, inwendig moet alles 
wijken en aangepast worden aan de 
grote toeloop van reizigers. Naar-

Huidige situatie 1991 

mate het fraai gerestaureerde ge
bouw uit de steigers komt, wordt 
duidelijk welk een prachtig 'Trein
Reis-Paleis' hier staat. 
In tegenstelling hiermede zijn de 
moderne dakkapellen, die zich tus
sen de antieke windwijzers en klas
sieke gevel niet thuis voelen, het ge
bouw lijkt wel ontkroond. 
Het 'Spoor' speelt niet meer de 
hoofdrol in het verkeer, maar het is 
nog steeds een kampioen als het 
gaat om betrouwbaarheid, veilig
heid , het zich houden aan de spelre
gels. Of het nu de maximumsnel
heid, of de arbeidstijd betreft. 
De royale Klokdakkapel is daar een 
symbool van. Ik pleit er voor het 
bouwstuk van de onbekende archi
tect recht te doen door de dakka
pellen in de oude trant te herstel
len. 
Mogen die topzwaar zijn geweest, 
met de huidige techniek van met 
glasvezel versterkte kunststoffen 
moet het mogelijk zijn de restaura
tie te bekronen in de klassieke stijl. 
Ook onze Railpoort is als Monu
ment van Bedrijf en Techniek be
langrijk voor de Historische 
Schoonheid van Hoorn. 
Daarom beter te 'Keern' dan ge
dwaald. Het 'lsambard Kingdom 
Brunei Award' houdt een verplich
ting in. 

D. Bakker 



RENOVATIE EN VERBOUWING VAN HET 
STATION TE HOORN 
Theo Fikkers architect 

Hergebruik van een monument, 
een verantwoording 

Toen in 1884 het gloednieuwe sta
tion officieel werd geopend zal het 
zeker de trots van de Zuiderzeestad 
Hoorn zijn geweest. 
Ooit welvarend geworden door zich 
hoofdzakelijk tot de zee te richten 
ging de aandacht van de voormalige 
handelsstad, met de aanleg van de 
spoorverbinding met Amsterdam, 
meer uit naar het land. De ligging 
tegen 'de rug' van de binnenstad 
laat het nog zien. 
Volgens de heersende mode van die 
tijd was het gebouw ontworpen in 
een neo-stijl, in dit geval de neo
renaissance. De Hollandse interpre
tatie leidde hier tot een wat streng 
gebouw, solide en een beetje deftig 
in de burgerlijke zin zoals die gang
baar was bij de gegoede burgerij 
van die tijd. 
Het gebouw is uiterst regelmatig in 
zijn geleiding in twee lage, meer ge
strekte vleugels van 7 traveeën met 
een diepte van ca. 10.5 m, breedte 
van ca. 3 m. en een hoogte inclusief 
de attiek boven de goot van ca. 6 m., 
aan weerszijden van een verhoogd 
middendeel, lang 5 traveeën met 
een diepte van ca. 11,5 m .• breedte 
van ca. 4,5 m. en een hoogte Jn
clusief de kroonlijst van ca. 
11 m. Het silhouet is zacht door de 
lagere vleugels met tamelijk flauwe 
zadeldaken en het verhoogde mid
dendeel met schilddak. 
Voor een al meer dan een eeuw am
per nog groeiende stad moet het 
een groot station zijn geweest en 
beslist rijk van afwerking en detail
lering. 
Toch zal toen het aantal reizigers, 
zelfs op drukke dagen. niet meer 
zijn geweest dan enkele honderden. 

Nu, ruim een eeuw later. in 1991, 
het jaar van de eerste grote. algehe
le renovatie, zijn dat er meer dan 
11.500 per dag. De jaarlijkse groei 
ligt ruim boven de 10%, zodat voor 
de komende eeuwwisseling, bi j aan
houdende groei, het aantal van 
20.000 mensen dat zich dagelijks in 
en rond dit gebouw bevindt ruim
schoots zal zijn overschreden. 

Het zal niemand verbazen wat de 
consequenties hiervan zijn wil het 
gebouw nu en in de nabije toekomst 
nog kunnen functioneren als sta
tionsgebouw. 

De massaliteit van het openbaar 
vervoer, de hedendaagse bedrijfs
voering en techniek, beide meer 
dan ooit in beweging bij ons zich 
snel verjongende en expanderende 
nationale spoorwegbedrijf, verdra
gen zich onmogelijk met een ge
bouw dat bestaat uit kamers en ka
mertjes en slechts moeizaam met 
de traditionele baksteenbouw waar
bij vrijwel alle wanden, gevels en 
binnenmuren, dragend zijn. 
Gezien het programma dat bij de re
novatie gerealiseerd moest worden 
stond van tevoren dan ook vast dat 
het gebouw er. tenminste van bin
nen, totaal anders uit zou gaan zien. 
Zo groot mogelijke open en over
zichtelijke ruimtes waarin omvang
rijke stromen spitsreizigers (Hoorn 
is tegenwoordig een echte woon
stad) zich snel kunnen verplaatsen 
en niet meer buiten in de rij hoeven 
te staan. 
Werkbare kantoren voor kaartver
koop, administratie en leidingge
venden, vergaderruimte, een reisbu
reau, schoonmaakdienst, vele tech
nische ruimtes, een kantine voor 
het rijdend personeel met bijbeho
rende was- en kleedruimtes, een 
modern, goed geoutilleerd petit-res
taurant met wat daar allemaal bij 
hoort, de nodige winkels voor lec
tuur, versnaperingen en bloemen. 
het is slechts een greep uit wat er 
zoal gerealiseerd diende te worden. 
Dit alles, uiteraard, zonder het ge
bouw uit te breiden. 
Op grond van deze realiteit is geko
zen voor een wijze van aanpak van 
de opgave die als volgt zou kunnen 
worden omschreven. 
Handhaven en met zorg herstellen 
wat gehandhaafd kan worden en bij
zonder is. 
Slechts toevoegen en veranderen 
wat nodig is. Wat toegevoegd of ver
anderd is mag gerust laten zien dat 
het nieuw is; de mogelijkheden 
schuilen in het samengaan van bei
de, waaruit iets geheel nieuws kan 
ontstaan. 

Al bij het naderen van het station 
zal dit zichtbaar zijn. Het merendeel 
van wat oud en bijzonder is zit aan 
de buitenkant en is weer als nieuw. 
Slecht metselwerk is vervangen, al
le voegwerk is vernieuwd en terug
gebracht naar de oorspronkelijke 
gesneden voegen, waarvan nog eni
ge verborgen plekken aanwezig wa
ren. 

Alle natuursteen, zandsteen en 
hardsteen is hersteld of vervangen 
en opnieuw verankerd, de gevels als 
geheel zijn gereinigd en geïmpreg
neerd. De kozijnen en ramen inclu
sief alle binnenbetimmeringen zijn 
volgens de oorspronkelijke detaille
ring hersteld of geheel vernieuwd 
en perfect in de verf gezet. De oor
spronkelijke hoge en zware houten 
buitendeuren, die alle verdwenen 
waren, zijn niet gereconstrueerd 
maar vervangen door glaspuien, al 
dan niet met staalomrande glasdeu
ren berekend op intensief gebruik, 
automatisch schuivend voor de sta
tionshal, ingebouwd in de herstelde 
bestaande kozijnen. 
Als doorzichtige openingen geven 
ze van buitenaf zicht op en contact 
met wat zich binnen afspeelt en om
gekeerd. 
Alle wildgroei aan dakkapellen van 
alle denkbare types en maten is ver
wijderd, de daken zijn conform de 
oorspronkelij ke detaillering weer 
met zink gedekt in de beste kwali
teit die momenteel beschikbaar is; 
roeven op de vleugels en losanges 
op het verhoogde middendeel. De 
prachtige smeedijzeren windvanen 
zijn gedemonteerd, gereinigd, gang
baar gemaakt en grondig geconser
veerd alvorens te zijn herplaatst. 
De grote houten kroonlijsten zijn 
verwijderd, waar nodig hersteld en 
weer op hun plaats aangebracht. 
Het schilderwerk is geheel ver
nieuwd, zandsteenkleurig, net als 
de bijbehorende architraaf- en fries
constructies die wel van zandsteen 
zijn. 
Er zijn weer vier meer dan 3,5 m. 
hoge dakkapellen geplaatst op het 
middendeel, ongeveer even groot 
en op dezelfde plaats als de oor
spronkelijke stenen exemplaren die 
al in de jaren twintig1

) moeten zijn 
verdwenen zonder een spoor na te 
laten, op het nieuwere dakbeschot 
na dat toen moet zijn aangebracht. 
Zelfs de steunconstructies in de 
kap. de zgn. slapers, waren verdwe
nen. 

') De dakkapellen zijn voor zover ons be
kend pas na 1960 verwijderd. Wanneer pre
cies hebben we nog niet kunnen achterhalen 
(redactie). 
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Ook hier is net als bij de buitendeu
ren, gekozen voor een nieuwe vorm
geving in plaats van reconstructie, 
omdat dit bij gebrek aan voldoende 
gedetailleerde gegevens historisch 
dubieus en bouwkundig niet raad
zaam was. De grote stenen dakka
pellen moeten veel te zwaar zijn ge
weest voor de betrekkelijk lichte 
kapconstructie. Gezocht is naar een 
lichte constructie in hout en staal, 
die van vorm een abstractie zou 
zijn van het klassieke hoofdgestel 
en fronton. Als fronton is niet geko
zen voor een driehoekig of segment
vormig fronton zoals die in de gevel 
aanwezig zijn maar voor een half 
cirkelvormig dat iets rijziger is en 
meer neutraal van vorm. Als bekle
dingsmaterialen zijn glas en zink ge
bruikt. 
In samenwerking met het Provinci
aal Welstandtoezicht zijn vele va
rianten de revue gepasseerd, van 
vrij dicht bij de oorspronkelijke 
dakkapellen blijvende constructies 
in kunststof tot kroonvormige glas
en staalconstructies. Van de nieuwe 
dakkapellen werd verwacht dat ze 
door vormverwantschap met nieu
we elementen binnen in het gebouw 
iets aan de buitenzijde zouden laten 
zien van het heden, de grote, ingrij
pende renovatie van 1990-1991, dat 
ze eenzelfde effect van bekroning 
en voortzetting van de gevelarchi
tectuur in het dak zouden bewerk
stelligen als de oorspronkelijke en 
dat ze tegelijkertijd zouden harmo
niëren met het alom aanwezige ver
leden. 
Mede op verzoek van het Gemeen
telijk Bureau Monumentenzorg is 
weer een grote stationsklok in de 
dakkapel aan de Stationspleinzijde 
aangebracht. Opdat niet alleen de 
reizigers maar alle haastige passan
ten hiermee hun voordeel mogen 
doen! 
In tegenstelling tot de dakkapellen 
zijn de reeds lang verdwenen zand
steenkleurig geschilderde zinken or
namenten, ruim een meter hoge 
obelisken met bol, op de attiek van 
beide vleugels en de bovenste fron
tons van het middendeel wel gere
construeerd om de simpele reden 
dat er nog een exemplaar in een 
dakgoot is aangetroffen. De huidige 
techniek met behulp van glasvezel 
versterkte kunststoffen maakt lich
te, duurzame en uiterst exacte repli
ca's heel goed mogelijk. 
De veertien vernieuwde ornamen
ten boven op de voor- en zijgevels 
geven het gebouw beslist iets fees
telijks. 
De verplaatsing van de hoofdingang 
naar de stationshal uit het midden, 
het doorbreken dus van de symme
trie, is steeds als pijnlijk ervaren. 
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De verplaatsing was onvermijdelijk 
door de noodzakelijke afmeting van 
de kaartverkoop, die alleen bij zijlig
ging ten opzichte van de in- uit
gangsroute voldoende ruimte voor 
queue-vorming bij de loketten toe
laat. Getracht is de ingreep te ver
zachten door het aanbrengen van 
een segmentvormig, transparant 
luifeltje. Overigens is niets nagela
ten de symmetrie als visueel bepa
lend te handhaven. 
Het geheel gerenoveerde station 
kan een prachtig uitgangspunt zijn 
voor een fraai stationsplein. Gebrui
kers van zo'n plein zijn er in elk ge
val voldoende. Het is te hopen dat 
er tezijnertijd stedebouwkundig en 
architectonisch goede plannen van 
de grond komen voor een echte 
pleinwand aan de spoorzijde. Nu 
ligt er naast het station nog een 
groot gat. 

Binnen in het gebouw zijn de rollen 
omgekeerd. Zoveel historie buiten, 
zo weinig binnen. Dit was al het ge
val toen de plannen voor de ver
bouwing in 1986 en 1987 werden ge
maakt. Door het intensieve gebruik 
is in de loop van de tijd bij elke pe
riodieke aanpassing, iets opgeofferd 
van het oorspronkelijk rijke interi
eur. 
Van grote invloed hierop zijn onge
twijfeld geweest het uit de mode ra
ken van de vormgeving van de eind 
negentiende eeuwse neo-renaissan
ce, die immers decennia lang als in
ferieur gold en de beperkingen van 
de indeling tengevolge van het toe
nemende aantal reizigers en de zich 
wijzigende bedrijfsvoering. Als ge
volg van het eerste zijn alle rijkver
sierde houten lambrizeringen, 
schouwen, vele ornamenten en een 
groot aantal plafonds verdwenen, 
als gevolg van het tweede zijn alle 
mogelijke doorbraken en herinde
lingen gemaakt, die in het hele ge
bouw. maar vooral op de zolders 
van de beide vleugels, het gebouw 
schade hebben berokkend. Tenslot
te zijn de steeds krapper wordende 
onderhoudsbudgetten niet direct 
bevorderlijk geweest voor oordeel
kundige verbouwingen en voor het 
onderhoud zelf. 
Op de begane grond zijn alle sta
tionsfuncties ondergebracht, voor 
zover die rechtstreeks met de reizi
gers van doen hebben, dus ook de 
winkels en het restaurant. Op de 
verdiepingen bevinden zich de kan
toren en de ruimtes voor het rij
dend personeel, op de zolders uit
sluitend technische ruimtes. 
Kon in de beide vleugels de draag
structuur in de vorm van de tra
veeën in principe gehandhaafd blij
ven, in het middendeel moest deze 

geheel vernieuwd worden door de 
complete herindeling van de verdie
pingen (de voormalige chefswo
ning) en de grote ruimtebehoefte 
van de stationshal op de begane 
grond. De zware anderhalfsteens, 
boven steens. draagmuur in de 
lengterichting van het middendeel 
tot onder de nok van de kap is ge
heel verwijderd en vervangen door 
een staalconstructie bestaande uit 
langsliggers ter plaatse van de ver
wijderde draagmuur, onder de ver
diepingsvloeren. op een onderlinge 
afstand gelijk aan de voormalige 
gangbreedte op de verdiepingen. 
Deze langsliggers worden. haaks 
hierop, ondersteund door twee por
taalspanten geplaatst op de oor
spronkelijke traveescheidingen. Op 
de snijpunten van langsliggers en 
portaalspanten zijn op de verdie
pingen stalen kolommen geplaatst 
die de dragende functie van de ver
wijderde muur overnemen en afdra
gen op de portaalspanten. 
Over de bestaande houten vloeren 
heen zijn staalplaat-betonvloeren 
aangebracht die tezamen met haaks 
op de langsliggers ter plaatse van 
de traveescheidingen aangebrachte 
dwarsliggers, onder de verdieping
vloeren, de gevels rondom tot een 
stijf geheel koppelen en die hun be
lasting via de langsliggers uiteinde
lijk weer op de portaalspanten over
brengen. 
Om de doorbuiging van de portaal
spanten, die in het midden van hun 
overspanning van ca. 11,5 m. wor
den belast, binnen de perken te 
houden en overdimensionering te 
voorkomen, is gebruik gemaakt van 
het in de bouwtijd van het station 
veel toegepaste principe van onder
spanning, waarop o.a. het Polon
ceau-spant is gebaseerd. De onder 
de draagbalk aangebrachte span
constructie verdeelt de buigspan
ning over (zwaardere) drukstaven 
en (lichtere) trekstaven. Het princi
pe is zowel in de richting van de 
spanten als loodrecht hierop toege
past en voorkomt hiermee tegelij
kertijd dat de spanten zouden kan
telen. 
Het hierdoor ontstane netwerk van 
trek- en drukstaven is visueel bepa
lend voor de stationshal. Het ver
deelt het plafond in zes gelijke de
len en laat de oorspronkelijke inde
len van de eerste verdieping zien. 
De verdeling valt geheel binnen het 
maatprincipe, de traveeën van het 
gebouw. De kolommen van de por
taalspanten zijn gefundeerd op be
tonconstructies onder de begane 
grondvloer die met behulp van in 
de grond gevormde palen onafhan
kelijk zijn gemaakt van de bestaan
de houten paalfundering. Tijdens de 



sloop van de oude indeling kwa
men, niet geheel onverwacht, de 
oorspronkelijke stucplafonds te 
voorschijn, beschadigd, maar niet 
onherstelbaar. Van de zes vakken 
zijn de twee bestbewaarde geheel 
gerestaureerd in het nieuwe plafond 
van de stationshal opgenomen. 
Confrontatie of harmonie? Verras
send en boeiend in elk geval. 
Getracht is de stationshal als een 
geheel ervaarbaar te houden. Alle 
afscheidingen tussen de diverse 
werkplekken die hun plaats vragen 
in de hal zijn doorzichtig. Slechts 
een fijn maaswerk van stalen stijlen 
en regels, zo samengesteld dat ze 
de diepte van de hal accentueren, 
vormt het scherm tussen de werk
plekken en het publieksgedeelte. 
Om te kunnen voldoen aan de 
noodzakelijke ruimtebehoefte aan 
toiletten voor het naastgelegen res
taurant zijn deze in een groep als 
een soort kiosk in de ca. 4.50 m. ho
ge ruimte van de stationshal en het 
restaurant ingebouwd, waardoor 
het mogelijk werd de ruimte van de 
stationshal intact te houden door 
de bovenste twee meter rond het 
plafond ononderbroken te laten. 
Door de zelfstandige, ronde vorm, 
ook aan de zijde van het restaurant, 
fungeert het als verbindingsschakel 
tussen beide ruimtes. 
Het indrukwekkende, ongeschon
den stucplafond van het restaurant 
is steeds als zodanig bekend ge
weest. Menig wachtende reiziger zal 
er met ontzag naar hebben opge
zien. Als nog ergens de weelde van 
het gebouw aan de binnenzijde 
wordt uitgestraald is dat hier. Als 
negen grote cassettes, rijk voorzien 
van diep geprofileerd lijstwerk en 
rozetten toont het iets van de sfeer 
van de 'belle époque' en de smaak 
van de gegoede burgerij. Hier was 
inderdaad de Ie klasse restauratie 
gevestigd! Het hele plafond is zorg
vuldig schoongemaakt, waar nodig 
bijgewerkt en opnieuw geschilderd. 
De oorspronkelijke gang langs de 
pleingevel die al bij het restaurant 
was getrokken, is tijdens de renova
tie voorzien van een plafond dat be
doeld is als uitbreiding en aanhe
ling van het ernaast gelegen oor
spronkelijke plafond. Niets anders 
leek een betere oplossing dan met 
behulp van afgietsels de profilerin
gen en lijsten over de volle diepte 
tussen plein- en perrongevel aan te 
vullen. 
Om het restaurant in de lengterich
ting te vergroten is alle nog be
staande binnenmetselwerk verwij
derd. 
Teneinde de stabiliteit van de gehe
le oostvleugel te waarborgen, zijn 
halverwege, aan weerszijden van de 

entree's, op de traveescheidingen, 
stijve stalen portaalspanten ge
plaatst. Het achterste spant dient 
tevens als oplegging voor een ver
laagde tussenvloer over de laatste 
twee traveeën. Ook de luifel boven 
het buffet is aan dit spant opgehan
gen. 
De ruimte in de kap laat qua hoogte 
een verdieping niet toe. Het extra 
vloeroppervlak was puur uit ruimte
gebrek nodig. 
Onder de verdieping in het uiteinde 
van de vleugel, zijn de uitgifte en de 
keuken met bijbehorende ruimtes 
ondergebracht, alsmede een trap
penhuis en een dienstingang in de 
kopgevel. Op de verdieping bevin
den zich het beheerderskantoor en 
personeelsruimtes. Noch van bui
ten, noch van binnen, zal men ver
moeden dat hier een tussenverdie
ping is aangebracht. 

De trappenhuizen naar de verdie
pingen in het middendeel bevinden 
zich onder de dakkapellen op de 
kopgevels, strak aan weerszijden te
gen de stationshal. 
Uiteraard waren zij mede de func
tionele reden om weer dakkapellen 
toe te passen. De hoofdtrap ligt 
hoegenaamd op dezelfde plaats als 
de oorspronkelijke trap. 
De tweede verdieping, de oorspron
kelijke zolder van het middendeel, 
is overdekt met een mooi schilddak, 
uitgevoerd als gordingenkap. Om
dat bovenin de kap zoveel kanalen 
en technische apparatuur voor met 
name luchtbehandeling zijn opge
hangen is uiteindelijk besloten, niet 
zonder spijt, een verlaagd plafond 
ter hoogte van de hanebalken aan 
te brengen. De spantconstructie zelf 
was in goede staat en behoefde wei
nig renovatie, dit in tegenstelling tot 
de hangspanten onder het zadeldak 

van de beide vleugels, waarvan vrij
wel elk spant tengevolge van onjuist 
gebruik van de zolders wel een on
derdeel miste, zoniet erger. 

Hoewel in het kader van deze ver
antwoording slechts zijdelings over 
de technische installaties kan wor
den gesproken, is het juist er hier 
op te wijzen hoe moeilijk het kan 
zijn de hedentendage vereiste tech
niek in een oud gebouw te integre
ren. Niet eens zozeer omdat de 
vormgeving zo contrasterend is 
maar veel meer omdat de vele 
bouwkundige beperkingen alle in
stallaties veel complexer maken 
dan bij nieuwbouw het geval is ter
wijl er simpelweg niet is gerekend 
op opstelruimte voor apparatuur of 
schachtruimte. Hier manifesteert 
zich pas echt de kloof tussen de tra
ditie en het heden. 
Als illustratief voorbeeld dient de 
wijze waarop de diverse koelappa
ratuur is opgesteld. Als gevolg van 
hun directe warmte-uitwisseling 
met de buitenlucht moet deze appa
ratuur bij voorkeur buiten, b.v. op 
het dak, worden geplaatst. 
Toch al bezwaard door de vele af
zuigkappen die op het dak van het 
middendeel aan de perronzijde zijn 
aangebracht, aan het ergste zicht 
onttrokken door de tegen het ge
bouw opgetrokken perronoverkap
ping, is ten behoeve van de koelap
paratuur, in het dak van beide vleu
gels, eveneens aan de perronzijde, 
een soort loggia gemaakt door een 
deel van het dakbeschot tussen de 
twee spanten te verwijderen, waar
door een plat is ontstaan. 
Op deze wijze is de te plaatsen ap
paratuur goed voor onderhoud te 
bereiken en staat tegelijkertijd ver
diept binnen het dakvlak opgesteld 
om zo het silhouet niet te versto
ren. 

Dit voorbeeld is, in al zijn cru-heid, 
typerend voor het probleem zoals 
dat in de inleiding reeds werd ge
steld: 
Welke benadering is de juiste bij 
een opgave als de onderhavige, 
waarbij van te voren vaststaat dat 
'er klappen zullen vallen'. 

In het feit dat, tenzij men iets mu
seaals nastreeft, uiteindelijk de re
aliteit van de bruikbaarheid altijd 
prevaleert lijkt het antwoord ver
borgen, al is dat nooit eensluidend. 
En dat die realiteit nooit lang dezelf
de blijft zal vroeg of laat zichtbaar 
worden. 
Hoe zal het station van Hoorn er 
over nog eens honderd jaar uitzien? 

maart 1991 
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'ZOO NOODIG STRIJDEN TEGEN RECLAMEMISBRUIKEN, DIE DE OMGEVING ONTSIEREN" 

DE GLAS-IN-LOOD-RAMEN IN DE 
VOORMALIGE BURGEMEESTERSKAMER IN DE 
STATENPOORT EN DE VVV HOORN 
Leo Hoogeveen 

"Hoorn ist e ine Stadt, wo man jeden Tag wieder etwas neues entdeckt." 
"Every day in Hoorn is a feast for your eyes". 
"Hoorn è una città dove tutti i giorni si vedono delle cose nuove". 
"Hoorn est une ville ou l'on voit des merveilles tous les jours". 
"Hoorn is een stad waar je elke dag je ogen uitkijkt". 

In de toeristische folders van Hoorn 
struikel je in alle talen over de aan
prijzingen van vooral de historische 
binnenstad met "wunderschöne 
Denkmäler", "crammed with mo
numents", "pieno di monumenti 
splendidi", "comblé de monuments 
magnifiques". 
A feast for your eyes? Toch even 
niet als je op de vijfsprong bij het 
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vroegere stadhuis aan de Nieuw
straat je blik vestigt op de voormali
ge burgemeesterskamer, links van 
de toegangspoort. 

Tijdens de restauratie van de gevel 
van het oude stadhuis in de jaren 
1902 t/ m 1904 kwam men op het 
idee de nieuwe glas-in-loodramen in 
de kamers van de burgemeester en 

de secretaris op te sieren met een 
aantal familiewapens. Voor de ka
mer van de secretaris koos men 
voor vier personen die in Hoorn wa
ren geboren en die bekendheid in 
de geschiedenis hadden gekregen, 
te weten de gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië Coen, admi
raal Pieter Florisz., de schilder Ro
tius en de kroniekschrijver Velius. 
Op de kamer van de burgemeester 
werden de wapens aangebracht van 
de burgemeesters van Hoorn die, al
dus burgemeester Zimmerman in 
een brief aan de r ijksarchivaris in 
Noord-Holland, "op het tegenwoor
dige stadhuis, dat in 1797 in gebruik 
werd genomen, hebben gewerkt". 
Deze burgemeesters waren: 
mr. Jacob Cornelis van de Bloc
querie, 1797-1844; 
jhr. mr. Pieter van Akerlaken, 1844-
1862; 
mr. Willem Christiaan Jan de Vicq, 
1862-1875; en 
mr. Willem Karel baron van Dedem, 
1875-1891. 

De weduwe van burgemeester De 
Vicq, in 1904 nog woonachtig in 
Hoorn, gaf de burgemeester, toen zij 
van het plan hoorde, te kennen dat 
zij het raam met het wapen van wij
len haar echtgenoot aan de gemeen
te wilde schenken. 
De andere families bleven daarop 
niet achter: mevrouw Van Aker la
ken-van Doorn te 's-Gravenhage 
schonk het raam met het wapen 
van oud-burgemeester Van Akerla
ken, J.C. van de Blocquerie te Hele
naveen het raam met het wapen 
van zijn grootvader en vrouwe dou
arière H.W.G. de Beaufort, barones
se Van Dedem het wapen van haar 
overleden broer. 
Nadat de rijksarchivaris en de fami
lies de nodige inlichtingen omtrent 
de wapens hadden verstrekt wer
den de gebrandschilderde ramen in 
februari 1905 geplaatst door het 
schildersbedrijf van Maarten Storm 
van het Grote Oost 31 voor een be
drag van f 286,64. 
Het plaatsen van familiewapens van 
oud-burgemeesters in de glas-in
lood-ramen in de burgemeesterska
mer groeide daarna uit tot een tra
ditie, die tot aan het vertrek van de 



gemeente uit het gebouw aan de 
Nieuwstraat is voortgezet. 

Mr. August Eduard Zimmerman, 
1891-1904. 

Op 13 april 1909 verzochten burge
meester en wethouders van Hoorn 
aan burgemeester Zimmerman, in
middels eerste burger van Leeuwar
den, om zijn goedkeuring te hech
ten aan het aanbrengen van zijn fa
miliewapen in gebrandschilderd 
glas in de burgemeesterskamer. 
Zimmerman wenste het wapen ten 
geschenke aan te bieden; het werd 
voor f 65,- vervaardigd door de fir
ma Sabelis & Co. te Haarlem en be
gin 1910 aangebracht. 

Hendrik Willem de Joncheere, 
1905-1913. 

Zowel de gemeente als oud-burge
meester De Joncheere stonden erop 
de kosten voor het aanbrengen van 
het familiewapen De Joncheere 
voor eigen rekening te nemen. De 
oud-burgemeester wilde niet onder
doen voor zijn voorgangers respec
tievelijk hun familie. maar moest 
uiteindelijk zwichten voor de aan
drang van de gemeente Hoorn, die 
het raam beschouwde als een blijk 
van waardering voor al hetgeen de 
burgemeester in het belang van 
Hoorn had gedaan. Het wapen werd 
voor de prijs van f 65,- in het voor
jaar van 1914 door de firma Sabelis 
& Co. te Haarlem geplaatst. 
Arie Arend de Jongh, 1913-1921. 
Het wapen van oud-burgemeester 
De Jongh werd in december 1922 
op kosten van de gemeente (f 95,-) 
aangebracht door dezelfde firma uit 
Haarlem. 

mr. Gerardus Johannes Bisschop, 
1921-1933. 

Het wapen van burgemeester Bis
schop is vervaardigd door Pels en 
Joosten te Hoorn op kosten van de 
gemeente Hoorn (f 30,-) en werd in 
het najaar van 1933 geplaatst. 

mr. Hendrik Carel Leemhorst, 
1933-1949. 

Omtrent het aanbrengen van het 
wapen van burgemeester Leem
horst heb ik geen gegevens kunnen 
vinden. Het zit er wel en is vermoe
delijk rond zijn afscheid in 1949 ge
plaatst. 

Mr. Benjamin Richard Canneman, 
1949-1971. 

Het wapen van burgemeester Can
neman werd vervaardigd door Sa-

belis & Kerrebijn te Haarlem voor 
de prijs van f 450,-. Het werd op 
kosten van de gemeente Hoorn ge
plaatst in mei 1971 , kort voor het of
ficiële afscheid van Canneman. 
Deze gegevens heb ik ontleend aan 
een notitie die ik op 4 juli 1978 als 
waarnemend archivaris van de Ar
chiefdienst Westfriese Gemeenten 
heb geschreven voor burgemeester 
en wethouders van Hoorn. Er was 
in die tijd in Hoorn enige deining 
ontstaan over het voornemen van 
de gemeente de glas-in-loodramen 
met de wapens over te brengen 
naar het nieuwe stadhuis aan de 
Nieuwe Steen. De Vereniging Oud 
Hoorn strafte dit voornemen af met 
enige dichtregels van Willem Els
schot, opgedoken door de kersver
se voorzitter Bas Baltus, waarover 
binnen het bestuur nog altijd vro
lijkheid bestaat: 
"Zij zijn gevloön, als gieren voor 't 
tempeest, 
met stukken van het oude nest be
vracht". 
ProHo '78 had al eerder een protest 
tot de gemeente gericht en ook de 
plaatselijke CPN betuigde adhesie 
aan het streven de ramen te laten 
waar ze waren. 
De Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg had overigens tot stomme 
verbazing van velen toestemming 
gegeven voor de verplaatsing. Mo
numentenzorg is om duistere rede
nen in de fout gegaan, schreef Ro
ger Tonnaer namens ProHo, en hij 
deed een beroep op de betere in
zichten van het college door erop 
aan te dringen van deze mogelijk
heid geen gebruik te maken. 
Het verwijderen van vaste zaken, 
die herinneren aan de periode waar
in het gebouw als stadhuis heeft ge
diend, is als het willen uitwissen 
van een gedeelte van de historie er
van, schreef Oud Hoorn. 
Bij mijn historische onderzoek naar 
deze gebrandschilderde ramen 
vond ik gegevens die de mening 
staafden, dat de initiatiefnemers de 
bedoeling hebben gehad met de wa
pens die burgemeesters te eren, die 
in het stadhuis in de Nieuwstraat 
hebben gewerkt. Men had niet voor 
niets gekozen voor de wapens van 
de burgemeesters sinds 1797, daar
mee een onverbrekelijke band leg
gend tussen het gebouw en de ra
men. Het gebouw is gedurende 180 
jaar in gebruik geweest als stad
huis; de ramen met de wapens vor
men in het gebouw zelf een van de 
meest sprekende herinneringen aan 
die tijd. De protesten hielpen zo
waar. Op 21 juli 1978 lieten burge
meester en wethouders weten, "dat 
wij thans hebben besloten de ge
brandschilderde ramen van het ou-
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de stadhuis niet over te brengen 
naar het nieuwe stadhuis". 

We zijn nu dertien jaar verder en ie
dere keer als ik langs de Staten
poort kom vraag ik me af of de pro
testen wel terecht zijn geweest en 
of de ramen toch niet beter in bij
voorbeeld de nieuwe raadzaal ge
plaatst hadden kunnen worden 
(daar kunnen meer mensen er van 
genieten dan in de burgemeesters
kamer op de eerste verdieping). 
Vele jaren kon men achter de ge
brandschilderde ramen aan de 
Nieuwstraat de eerbiedwaardige 
hoofden van burgemeesters ontwa
ren, laatstelijk Canneman en Tjabe
rings. 
En de eerste jaren na het vertrek 
van de gemeente zag ik er menig
maal het even eerbiedwaardige 
hoofd van SOW-voorzitter Vlaar. Het 
SOW, eerste huurder van het leegge
komen gebouw, betrok in mei 1984 
het Missiehuis aan toen nog de 
Berkhouterweg, nu de Blauwe Berg. 
Toen kwam de VW. 
Als dit een radio- of televisiedoku
mentaire was zou ik op dit punt 
schreeuwerige Amerikaanse trom
petmuziek laten horen. 

Op 15 juni 1984 opende wethouder 
S. Commandeur (van economische 
zaken. een teken aan de wand!) het 
nieuwe VW-kantoor in de Staten
poort. Wat zien we er nu aan de 
vensters van de voormalige burge
meesterskamer? De tien gebrand
schilderde ramen zijn in drie rijen 
onder elkaar aangebracht. Op de 
bovenste rij van rechts naar links 
(de wapens zijn weliswaar buiten 
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goed zichtbaar, doch naar binnen 
gericht en eigenlijk een versiering 
van het interieur van de kamer) Van 
de Blocquerie, Van Akerlaken, De 
Vicq en Van Dedem, daaronder Zim
merman, De Joncheere, De Jongh 
en Bisschop, en op de onderste rij 
Leemhorst en Canneman. 
Drie wapens gaan nu geheel of ge
deeltelijk schuil achter reklamebor
den van de VVV. Op vier grote bor
den prijst ze zichzelf en de ANWB 
aan en op een vijfde bord kan men 
lezen welke hotels er in Hoorn zijn. 
Inderdaad, a feast for your eyes! 

De huidige statuten van de VVV 
Hoorn, opgericht op 1 juni 1902, 
ken ik niet. Maar in de statuten van 
1928 lie t de vereniging opnemen dat 
zij tot doel had de bevordering van 
het vreemdelingenverkeer naar en 
in Hoorn. "Ter bereiking van dit 
doel zal zij". datgene aanmoedigen, 
ondersteunen of zelf uitvoeren, 
"wat kan s trekken tot verhooging 
van den bloei van en tot veraange
naming van het verblijf in Hoorn, 
tot verlevendiging van het verkeer, 
meerdere bekendheid trachten te 
geven, zoo mogelijk ook in het bui
tenland, aan hetgeen Hoorn voor 
bezoekers aantrekkelijk maakt; zoo 
noodig strijden tegen reclamemis
bruiken, die de omgeving ontsieren' 
Het is twijfe lachtig of de laatste zin
snede nu nog in de statuten staat, 
gezien de al jarenlang bestaande in
tensieve samenwerking met de 
Stichting Stad Hoorn. De opdringe
rige uitdossing van de gebrand
schilderde ramen van de burge
meesterskamer doet die twijfel al
leen maar toenemen. 
A feast for your eyes! 
Kan dit nou werkelijk niet anders? 
Er is toch waarachtig wel een ma
nier te vinden om de toeristen te la
ten weten dat de VVV hier zetelt, 
zonder dat het historische karakter 
van het gebouw en de gebrandschil
derde ramen geweld wordt aange
daan. En het bord met hotels kan 
ook wel ergens anders. 

Er ligt hier een taak voor de eige
naar van de Statenpoort, de ge
meente Hoorn, die er op zou moe
ten toezien dat de huurders het his
torische karakter van het gebouw 
respecteren. 
En anders moet de VVV maar elders 
een onderkomen trachten te vin
den. Het voormalige optrekje van 
Albert Heijn naast de Meedenkbank 
aan de Stationsweg lijkt me wel wat. 
Daar kan ze uittoeteren wat ze maar 
wil. 

Een alternatief voor de gemeente is 
de gebrandschilderde ramen alsnog 
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over te brengen naar de Nieuwe 
Steen, desnoods tijdelîjk. ProHo '78 
vond indertijd dat verplaatsing van 
deze ramen naar de nieuwe, moder
ne burgemeesterskamer of elders in 
het stadhuis zou werken als een 
vlag op een bekend historisch ver
voermiddel. Wat de VVV er nu mee 
uithaalt geeft het omgekeerde ef
fect. 
Tenslotte nog enige opmerkingen 
over de traditie achter deze ramen, 
die met het vertrek van de gemeen
te uit het gebouw is doorbroken. 
"Wanneer de oude traditie van ver
eeuwiging van voormalige burge
meesters persé dient te worden 
voortgezet, raden wij u aan naar 
een moderne pendant uit te kijken, 
die past binnen het artistieke stra
mien van deze tijd en bij het moder
ne interieur van de huidige kamer. 
Mocht de voorgenomen verplaat
sing tevens gevoed zijn door een ze
kere hang naar decorum van de 
kant van uw voorzitter (burgemees
ter Tjaberings, LH), dan zal het feit 
dat hij de nieuwe traditie zal ope
nen, dit gevoel zeker veraangena
men". Aldus Roger Tonnaer in zijn 
brief van 28 april 1978 namens Pro
Ho '78. 
Ik heb oud-burgemeester Tjabe
rings ooit eens in Groningen opge-

beid met de vraag of zijn familie een 
wapen voerde. 
Het antwoord was een krachtig 
"NEE". Dat betekent dat de traditie 
van het aanbrengen van familiewa
pens van oud-burgemeesters in 
glas-in-lood zo niet afgebroken dan 
toch minstens eenmaal onderbro
ken moet worden. Een reden te 
meer om, indien men de behoefte 
blijft voelen op een of andere ma
nier burgemeesters in het stadhuis 
te vereeuwigen, te zoeken naar een 
vorm die, om Tonnaer nogmaals 
aan te halen, "past binnen het artis
tieke stramien van deze tijd en bij 
het moderne interieur". 

Oud-burgemeester Tjaberings zal, 
naar ik van harte hoop, op 13 febru
ari 1994 zijn 75ste verjaardag vie
ren. Misschien is dat voor sommi
gen aanleiding iets in deze trant te 
doen. Oud Hoorn zal daartoe het 
initiatief niet nemen. Met alle waar
dering voor de heer Tjaberings: wij 
zijn nooit zo dol op de gemeente ge
weest ... 

"Zoo nodig strijden tegen reclame
misbruiken, die de omgeving ontsie
ren". Ik hoop van harte dat de VVV 
zich deze woorden uit haar oude 
statuten alsnog ter harte neemt. 
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