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Moderne Monumenten 

Oktober 2007 maakte minister Plasterk een lijst van honderd 
moderne rijksmonumenten bekend. Het waren toonaangevende 
objecten, gebouwd in de periode tussen 1940 en 1958. 
Bijzonder waren ze vanwege hun buitengewone architectuur, 
stedenbouw, vernieuwing in de bouwtechniek, of om hun grote 
herinneringswaarde. 'Vijftigjaar later vraagt de nieuwbouw van toen 
om herwaardering en selectieve bescherming', schreef de minister 
in zijn persbericht. 'Door gebrek aan kennis en waardering dreigen 
monumenten in de wederopbouwwijken voorgoed te verdwijnen of 
onherstelbaar te worden verminkt. De toenmalige Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuur en Monumentenzorg vergaarde die kennis 
door een grondige inventarisatie . en een waarderend ond~rzoek 
naar de architectuur en stedenbouw van de wederopbouw', aldus 
nog steeds datzelfde persbericht.De minister gaf daarmee aan dat 
de omloopsnelheid van gebouwen steeds korter wordt en dat 
zelfs gebouwen van bijzondere betekenis niet eens meer de kans 
krijgen om de status van monument te verwerven. Veel gebouwen 
of ensembles van gebouwen zijn al gesloopt voor ze vijftig jaar 
oud - de grens voor de status van rijksmonument - zijn. Een uiterst 
discutabele leeftijdsgrens, zeker wanneer daardoor schitterende 
gebouwen voor altijd verloren gaan, terwijl we in ons land beweren 
niet aan leeftijdsdiscriminatie te doen. Duurzaamheid, een ander 
door alle politieke partijen onderschreven criterium, blijkt voor de 
gebouwde omgeving eveneens een wassen neus. 
In dit nummer van ons Kwartaalblad wordt op verschillende 
plaatsen een warm pleidooi gehouden voor gebouwen in onze 
gemeente die ontstaan zijn in de periode tot de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. De gemeente is enkele jaren geleden onder meer door 
druk vanuit onze vereniging overstag gegaan bij haar pogingen om 
de Technische School Hoorn op de hoek van de Johannes Poststraat 
en de Liornestraat van de gemeentelijke monumentenlijst te halen. 
Daar was dit fraaie en zeldzame voorbeeld van het Nieuwe Bouwen 
in onze gemeente volstrekt terecht op geplaatst. Gelukkig is het 
pand met zijn bijzondere zaagtanddaken van de sloop gered. De 
eveneens aan de Johannes Poststraat gelegen Engelbewaarderskerk 
dreigt nu hetzelfde lot. Haar voortbestaan wordt bedreigd nu het 
bisdom Haarlem gekozen heeft voor het instandhouden van de 
Cyriacuskerk aan het Grote Noord. Op zich is uit exploitatieve 
overwegingen begrip voor dat standpunt op te brengen. Zeker 
waar het kerkbezoek sterk terugloopt. Maar het opgeven van 
de Engelbewaarderskerk zou een uitermate betreurenswaardig 
gevolg zijn, want, lees de rubriek Bestuursmededelingen, ook 
dit is niet zomaar een gebouw. Meer dan twee jaar geleden vroeg 
Vereniging Oud Hoorn het gemeentebestuur om deze kerk aan de 

gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen. De afdeling Erfgoed 
van de gemeente stelde, met een positief advies, de redengevende 
beschrijving op. Ook de Commissie Welstand en Monumenten 
schaarde zich achter de monumentale status van de kerk. Onlangs 
deelde de wethouder Monumentenzorg mee dat de kerk niet op 
de monumentenlijst komt. 
In de kleine geschiedenis van de sterflats gaat Leo Hoogeveen in op 
de plannen van IntermarisHoeksteen tot aanpak, mogelijk sloop 
van dit mooie ensemble, waarvoor in de jaren zeventig nationaal 
en zelfs internationaal grote belangstelling bestond.. Bussen vol 
architecten, stedenbouwkundigen, studenten, ambtenaren en 
politici bezochten de sterflats. Met dit bijzondere ontwerp gaf de 
gemeente Hoorn indertijd een van visie getuigende reactie op het 
grootschalige bouwen van de jaren zestig, zoals dat onder meer in 
de Bijlmermeer, Zoetermeer en tal van andere plaatsen in ons land 
tot stand kwam. Met behoud van een duidelijk stedelijke opzet 
kwam hier een zorgvuldig en geïntegreerd ontwerp tot stand, dat 
het verdient om eens tot gemeentelijk monument verheven te 
worden. 
Het is de hoogste tijd dat we gaan beseffen dat door de manier 
waarop wij op dit moment met het jonge erfgoed omgaan, er 
straks geen monumenten meer uit de naoorlogse periode zijn. 
Rentmeesterschap! 
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BIJ de voorplaat· 

Voorstellingen in glas-in-loodramen werden in de Middeleeuwen 
gebruikt om het gewone volk, dat niet kon lezen en schrijven, 
vertrouwd te maken met bijbelse figuren en gebeurtenissen. 
Van een donkere ruimte met kleine ramen veranderde de kerk 
in een stralende ruimte, waar voor bezoekers veel viel te zien. 
Op de voorpagina van dit blad ziet u ook kleurrijke glas-in
loodramen afgebeeld. Ze zijn te bewonderen in het koor van de 
Sint Cyriacuskerk aan het Grote Noord 15-17. Deze glazen zijn 
rond 1900 geplaatst. Ze geven o.a. gebeurtenissen uit het leven 
van de heilige Cyriacus weer. In het rechter bovenraam is in de 
linker benedenhoek een klein raam met het wapen van Hoorn 
geplaatst, dat u ook, maar dan uitvergroot, op pagina 158 van 
dit blad zult aantreffen. In het bijbehorende artikel laat schrijver 
Jos Biegstraaten u kennismaken met allerlei kerkramen waar in 
glas-in-lood het wapen van Hoorn is aangebracht. 
Dergelijke ramen kunt u ook in kerken buiten Hoorn bewonderen! 
Wellicht vormt dit openingsartikel voor u de aanzet tot een 
onverwachte ontdekkingstocht! 
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HOORNS EENHOORN IN KERKRAMEN 

Jos BIEGSTRAATEN 

Woord vooraf 
Vanaf 12 december vindt in het Westfries Museum 
een tentoonstelling plaats met als thema de 
eenhoorn. Al enkele jaren doe ik onderzoek naar de 
geschiedenis van de eenhoorn in Hoorn. Een aantal 
van mijn bevindingen wordt beschreven in de 
brochure die ter gelegenheid van de tentoonstelling 
wordt uitgegeven door het Westfries Museum. In 
dit artikel ga ik in op de eenhoornafbeeldingen die 
we vinden op gebrandschilderde ramen, meestal 
aangeduid als 'glazen', in kerken in Hoorn en 
omgeving. Het vertrekpunt van mijn onderzoek was 
het artikel dat hierover door de onvolprezen J.C. 
Kerkmeijer werd gepubliceerd in West-Friesland's 
Oud en Nieuw van 19441

. 

Verdwenen glazen 
Glazen werden door gemeenten, overheidsinstel
lingen en gefortuneerde families vaak geschonken 
bij de bouw van een nieuwe kerk. Dat was vooral 
het geval in de zeventiende eeuw. Kerkmeijer deed 
zijn onderzoek naar glasschenkingen in de Hoornse 
Vroedschapsresolutiën, de besluiten van de Hoornse 
overheid. Hij vond in het archief liefst 23 kerken in 
Noord-Holland die tussen 1624 en 1669 een glas 
geschonken kregen2. Ook de kerk in Edam kreeg er 
één, maar in tegenstelling tot de voorgaande 23 was 
daarvan in het archief niets terug te vinden. 
Misschien waren er nog andere kerken die een 
glas kregen, maar daarvan is niets bekend. Wel is 
het bedroevend dat er maar zo weinig over zijn. 
Alleen in de kerken van Edam, Schermerhorn, 
Bloemendaal en De Rijp treffen we ze nog aan, en 
in Hoorn zelf. 
Omdat het wapen van Hoorn in het glas van 
Schermerhorn niet gedragen wordt door een 
eenhoorn, blijft dat hier buiten beschouwing. 

De eenhoorn in de Grote Kerk te Edam 
In de nacht van 23 op 24 februari 1602 sloeg de 
bliksem in de toren van de 'Grote Kerk' te Edam. 
De kerk brandde volledig uit3

. Al snel werd begonnen 
met de herbouw, die in totaal 24 jaar in beslag zou 
nemen. De kerk telt 35 gebrandschilderde ramen. 
Het glas van Hoorn is een schenking van 1606. 
Het is daarmee het oudst bewaard gebleven kerkraam 
met de afbeelding van de Hoornse eenhoorn. 
Het glas is gesigneerd door NicolaesAbrahamsz. Delft 
uit Haarlem. Behalve de verplichte bestanddelen 
van wapen, naam van de stad en datering bevat het 
nog een extra element: achter de eenhoorn met het 

stadswapen zien we de Zuiderzee met wat bootjes 
en de contouren van de stad Hoorn. 
Het is opvallend hoeveel overeenkomst de 
voorstelling heeft met de eenhoorn op het titelblad 
van de eerste druk van Velius' Chronijck van de 
Stadt van Hoorn, uit 1604. Deze kopergravure is 
gesigneerd PVW, de initialen van Paulus WteWael, 
die zich in 1596 in Hoorn had gevestigd4

. Het heeft 
er alle schijn van dat Nicolaes Delft deze illustratie 
voor ogen had toen hij het ontwerp voor zijn glas 
maakte. 

Uitsnede uit hel Hoorns glas (1606) in de Grote kerk te 

Edam 

Wat het glas extra belang geeft, is dat we erin 
kunnen zien welke kleur in 1606 voor het wapen 
en de eenhoorn is gebruikt. Bij die constatering 
past wel voorzichtigheid. De Grote Kerk is de 
eeuwen niet ongeschonden doorgekomen. In 1642, 
1643 en 1699 werd deze opnieuw door branden 
geteisterd, zij het van beperkter omvang. En ook 
verder hebben de eeuwen hun sporen. nagelaten. 
Hoezeer de glazen in de loop der tijd te lijden 
hebben gehad, is goed te zien in het boek van 
Zsuzsanna van Ruyven. Een zwart-wit foto van het 
Hoorns glas toont hoe gehavend dit was toen het 



in 1933 door de bekende glazenier Bogtman werd 
gerestaureerd. Van de eenhoorn was nog maar een 
klein deel over. Dat gold ook voor het panorama op 
de achtergrond5

. 

Op het glas in Edam is niet goed zichtbaar of de 
eenhoorn een sik heeft. Het is goed mogelijk, bij 
Velius was dat duidelijk wel het geval. 
Belangrijker is de informatie die het geeft over de 
kleur. Niet zozeer over die van de hoorn op het 
wapenschild. Deze heeft de gebruikelijke kleuren: 
rood en goud. Ervan uitgaande dat de delen van 
de eenhoorn die waren overgebleven in 1933 
nog de oorspronkelijke waren, zien we dat het 
lijf ongekleurd was, althans, het heeft een naar 
wit zwemende licht blauwe kleur. Anders dan bij 
eenhoorns op vroege ge"'.elstenen in Hoorn kunnen 
we hier met zekerheid vaststellen dat deze uit 1606 
niet rood was. 
Ter vergelijking: de eenhoorns die het wapen 
van Hoorn dragen op de gevelsteen van de Oude 
Oosterpoort uit 1538 waren waarschijnlijk ook wit. 
Deze eenhoorns waren vermoedelijk ontleend aan 
het familiewapen van bisschop Joris van Egmond. 
Daarop waren ze wit6

. Dat was ook de kleur 
van de eenhoorn op de meeste middeleeuwse 
voorstellingen: het was de kleur van de kuisheid 
en de zuiverheid. De rode verfstof die we nu op 
de eenhoorns op de gevelsteen waarnemen is 
hoogstwaarschijnlijk van later datum. 
Ook de thans rode eenhoorns op de gevelsteen van 
het Doelengebouw, die dateren van 1564, waren 
oorspronkelijk waarschijnlijk wit. 

Mogelijk was de derde gevelsteen die we kennen 
uit de zestiende eeuw, die op de Kleine Oosterpoort 
van 1578, wel rood, maar ook dat is niet zeker. 

De eerste aanwiJzmg voor een rode eenhoorn 
vinden we pas in 1609. Dan wordt de eenhoorn op 
de Waag, toegeschreven aan Hendrick de Keijser, 
rood geschilderd7

• 

Over de redenen om de eenhoorn rood te 
schilderen bestaat geen informatie uit de zestiende 
en zeventiende eeuw. Het kan zijn dat de 
reformatorische overheid daarmee afstand nam van 
de katholieke symboliek die sprak uit het wapen 
van de bisschop. Het wit hoorde bij de Maagd 
Maria. Het is ook mogelijk dat het rood staat voor 
het lijden en verwijst naar het bloed dat Christus 
had vergoten voor de mensheid. Bij gebrek aan 
gegevens blijft het speculeren. 

De eenhoorns in de Oosterkerk te Hoorn 
Het 'Bossuglas' 
Het oudste raam in de Oosterkerk dateert van 
1619. 8 Het glas was in opdracht van de gemeente 
gemaakt door Janjansz Engelsman, die daarvoor 
fl 70.- ontving. Claes Albertsz kreeg 48 gulden en 
12 stuivers voor het aanbrengen van het glas. In de 
linker- en de rechterbovenhoek zien we een zittende 
eenhoorn. Beide dieren dragen het stadswapen. 
Ze dragen een sikje en zijn gekleurd. De hoorn, 
de sik, de manen en de gekloofde hoeven van de 
rechtereenhoom zijn goudkleurig. Het lijf van het 
dier is rood. De linkereenhoorn wijkt af in kleur. 
Het dier is bruin. Alleen de hoorn en de gekloofde 
hoeven zijn goudkleurig. Zelfs de hoorn in het 
stadswapen is bruin gekleurd, evenals het lint ervan. 
Aannemend dat dit de oorspronkelijke kleuren zijn 
- er is geen reden om daaraan te twijfelen - betekent 
dit , dat bij de opdrachtgever, het stadsbestuur, geen 
uitgesproken ideeën bestonden over de kleur die 
de wapendrager moest hebben. Onderin het glas 
is in cartouche een voorstelling opgenomen van 

Het gehavende glas te 

Edam (1933) 

Gevelsteen, 

waarschijnlijk van 1564, 

in het Doelengebouw te 

Hoorn 
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Het 'Bossuglas' in de 

Oosterkerk (1619) 

Fragment uit het 

'Bossuglas' 

154 

de slag op de Zuiderzee van 1573. Hoorn liet zich 
maar al te graag voorstaan op de overwinning op 
Bossu, een hoogtepunt in de geschiedenis van de 
stad. De, incomplete, tekst onder de voorstelling 
verwijst ernaar. 

Tussen 1857 en 1862 vonden ingrijpende 
verbouwingswerkzaamheden plaats in het schip 
van de kerk. Zestien glazen, waaronder het 
Bossuglas, sneuvelden met grof geweld. Het glas 
werd uitgebroken, de stukken en brokken werden 
in grote manden gedaan. De glas-in-loodramen 
werden vervangen door in ijzer gevatte ramen van 
blank glas. We mogen ons gelukkig prijzen dat een 
aantal glazen bewaard is gebleven. De brokken van 
het Hoornse glas werden waarschijnlijk opgekocht 
door Haarlemmers die meer oog hadden voor de 
waarde ervan. Via Haarlem kwamen ze terecht in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 
In 1980 meldde het kerkbestuur dat het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, inmiddels de 
eigenares van het raam, had toegezegd het aan 
de kerk ter beschikking te stellen. In 1981 werd 
het zwaar beschadigde raam gerestaureerd door 
glazenier Bogtman en 'museaal' aangebracht in 
de kerk, dat wil zeggen met gewoon glas aan de 

buitenzijde, zodat weer en wind er geen vat op 
kregen. We kunnen daardoor weer genieten van 
het glas zoals het er oorspronkelijk uitgezien moet 
hebben. 

Eenhoorn in linker bovenhoek 'Bossuglas' 

Eenhoorn in rechter bovenhoek 'Bossuglas' 

Het 'gemeenteglas' 
Ook aan het tweede raam met een eenhoorn is een 
boeiende geschiedenis verbonden9. Rond 1 730 
was een aantal glazen die door de gilden in de 
zeventiende eeuw aan de kerk geschonken waren, 
in slechte staat. Na hevig touwtrekken dwongen 
de kerkmeesters, vooral oud-burgemeesters van de 
stad, de gilden de restauratie te betalen. 
Deze stapten naar de magistraat - we zouden nu 
zeggen B en W - maar ze haalden bakzeil. 
In diezelfde periode had de magistraat een ontwerp 
laten maken voor een glas, waarop de familiewapens 
van de leden gebrand zouden moeten worden. 
Waarschijnlijk om de gilden niet verder te tergen, 
zagen ze van hun plan af. 
De tekening van 1731 bleef bewaard. Deze bevindt 
zich thans in het Westfries Museum. Er staan 20 
blanco schilden op getekend. Bovenin zien we het 
wapenschild van Hoorn, gehouden door een leeuw 
en een eenhoorn. Het duo leeuw-eenhoorn komen 
we vaker tegen. We kennen het van het wapen 
van het Verenigd Koninkrijk, dat stamt uit 1603. 



De eenhoorn vertegenwoordigt daarin Schotland. 
Waarschijnlijk is op de tekening van 1 731 voor 
deze combinatie gekozen, omdat zo de leeuw uit 
het wapen van West-Friesland en de eenhoorn van 
Hoorn vertegenwoordigd waren. 
Ten tijde van de restauratie van de Oosterkerk 
begin tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam 
de tekening tevoorschijn. Het idee ontstond toen 
de tekening te gebruiken voor een nieuw raam. 
Niet met de namen van de magistratuur natuurlijk, 
maar wat dan wel? Besloten werd een glas te 
laten branden met daarin de wapens van de ·25 
gemeenten die oostelijk West-Friesland telde vóór 
de gemeentelijke herindeling van 1979. Er werd 
geld ingezameld, en wel zoveel dat naast dit glas 
nog een tweede kon worden aangebracht. Dat 
betekende dat de wape~s van gemeenten die eerst 
dreigden af te vallen omdat er geen plaats was voor 
alle 26 nu ook een plaatsje kregen.En zo is nu 
een glas uit 1982 te bewonderen, met daarop de 
tekst 'Anno 1731 '. Op de tekening in het Westfries 
Museum van dat jaar is de leeuw roodbruin. De 
eenhoorn heeft er een sik, gekloofde hoeven en 
een rode gloed over het lijf. In het recente glas 
in de kerk is het rood verdwenen, net als de sik 
(die zit mogelijk achter het lood) en de gekloofde 

hoeven. Alleen de hoorn lijkt nog goudkleurig.Een 
geschiedenis als deze laat goed zien hoe voorzichtig 
men moet zijn bij het interpreteren van jaartallen. 

Het Kerkmeijer-de Regtglas 
Wie heel goed kijkt, kan nog een raam vinden 
met een derde eenhoorn. In 2006 bestond de 
Kerkrneijer-de Regtstichting 50 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan liet het bestuur voor de Oosterkerk een glas 
ontwerpen met daarop 'Twaalf Hoornse Poortjes'. De 
Enkhuizense glazenmakers Bloem en Van Knetsch 
tekenden voor het ontwerp. 
Eén van de poortjes, helemaal links bovenin, is een 
afbeelding van de toegang tot 't Wees Huys. Zoals 
we nog steeds kunnen zien in de Achterstraat, 
bevindt zich daarboven een eenhoorn. Via het raam 
kwam deze dus indirect ook nog eens terecht in de 
Oosterkerk. 

De eenhoorns in de kerk te Bloemendaal 
Een wonderlijke geschiedenis is die van het glas 
dat de gemeente Hoorn schonk voor het nieuwe 
kerkgebouw van de Hervormde gemeente in 
Bloemendaal1°. Deze kerk werd gebouwd in 1636. 
Hij bevat tien gebrandschilderde ramen, waaronder 
een van Hoorn. Op 9 juni 1636 meldden de 
Vroedschaps Resolutiën van Hoorn dat 'die van 
Bloemendaal' een verzoek tot subsidie hadden 
gedaan voor een glas in hun nieuw gebouwde kerk. 
Kennelijk werd er positief over beslist: in het raam 

lezen we het jaartal 1637. Het is niet gesigneerd , 
maar het wordt toegeschreven aan de toen bekende 
en zeer actieve 'glasschrijver' Pieter Holsteyn. 

Glas met 

gemeentewapens 

(1731 /1982) 

Afbeelding links: 

Fragment uit het 

'gemeenteglas' 

Afbeelding rechts: 

'Twaalf Hoornse 

Poortjes', schenking 

van de Kerkmeijer-de 

Regtstichting (2006) 
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Hoorns glas in de 

Hervormde Kerk te 

Bloemendaal (1637) 

Deel van de replica uit 

1895 te Bloemendaal 

boven de westelijke 

ingang 
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In het centrum van het raam zien we een witte 
eenhoorn, die, met het onderlijf verscholen achter 
het wapenschild van Hoorn, de poten geslagen 
over de rand van het schild, ons recht aankijkt. 
De hoorn op het wapen is rood. De hoorn en de 
hoeven van de eenhoorn zijn goudkleurig, maar 
het lijf is wit! Het is niet aannemelijk dat dat tegen 
de zin van de opdrachtgever was. Zo het ergens 
duidelijk is dat over de kleur van de wapendrager 
nog geen eenduidige opvatting bestond, dan is het 
hier. Wit of rood , het was allebei acceptabel. Pas 
vanaf 1816, toen het wapen bevestigd werd door 
de Hoge Raad van de Adel, was er sprake van een 
officieel gemeentewapen, waarin ook de kleuren 
waren vastgelegd. 
Onder in het raam zien we opnieuw een afbeelding 
van de slag op de Zuiderzee uit 1573. 
De overwinning op Bossu en zijn mannen leefde in 
1637 nog sterk. Het werd nog steeds gezien als een 
van de hoogtepunten in Hoorns geschiedenis en 
dat wilde men weten. 
Net als de glazen van de Oosterkerk hadden ook 
die in Bloemendaal in de loop der jaren veel te 
lijden gehad. In 1867 waren er zoveel klachten van 
kerkgangers over kou en tocht, dat de kerkmeesters 
zich afvroegen wat ze ermee aan moesten: herstellen 
of verkopen. Voor een deskundig advies wendde 
men zich tot de Commissie der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. 
Haar lid, de heer C. Leemans schreef in zijn 
rapport dat eerdere herstelwerkzaamheden 
ondeskundig waren uitgevoerd, en hij besluit: 
'Desniettegenstaande werd het toch, zoowel om 
den aard der voorstellingen, als om de wijze 
van uitvoering zeer wenschelijk geoordeeld, dat 
de vensters behouden bleven en het noodige 

verordend werd, om hen door een bevoegden 
kunstenaar te doen herstellen11

. 

Het advies was aan dovemans oren gericht. Een: 
maand na uitkomst van het rapport besliste de 
kerkenraad de glazen te verkopen, tot grote woede 
van de Akademie. De kerkenraad was ingegaan op 
een aanbod ·de ramen te vervangen door nieuw~ 
van vensterglas , in gegoten ijzer. De historische 
glazen werden verkocht, voor vijf gulden per stuk! 
Gelukkig werden ook deze gekocht door mensen die 
de historische en culturele waarde wel inzagen. Het 
Hoornse glas ging naar baron Van den Bogaerde van 
Terbrugge, die er in 1871 zijn kasteel in Heeswijk 
meer luister mee gaf. 

De eenhoorn in het glas te Bloemendaal 

Intussen bleef het verlies ~agen aan de kerkgangers. 
Dat leidde ertoe dat in 1895 van drie glazen kopieën 
werden vervaardigd en geplaatst, waaronder het 
glas van Hoorn. 
In 1936 bestond de kerk 300 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan werd voldoende geld ingezameld om de 
originele ramen uit het kasteel te Heeswijk aan 
te kopen . In een speciale dienst in 1937 kon het 
originele herplaatste glas weer bewonderd worden. 
De kopie had plaats moeten maken voor het 
origineel. Maar wat ermee te doen? Men besloot 
de kopie in tweeën te splitsen. Het ingekorte 
bovenste deel met de eenhoorn kwam boven de 
westelijke ingang van de kerk. Wie van buitenaf 
kijkt, kan zich er met enige moeite een voorstelling 
van maken. Wie het van binnenuit wil zien, moet 
een trap op en heeft er dan zicht op vanuit een 
opslagruimte. Het deel met de slag op de Zuiderzee 
werd geplaatst in een aanbouw aan de oostmuur 
van de kerk. Beide delen zijn vanuit het interieur 
van de kerk niet te zien. 
Anno 2009 bezit de kerk dus een origineel en twee 
alleen op afspraak te bezichtigen halve kopieën! 



De eenhoorn in De Rijp 
Al in 1637 besloot de vroedschap van Hoorn de 
Hervormde Kerk in De Rijp met een glas in haar 
kérk te vereren. Op 19 augustus 1638 vermelden 
de 'Resolutiën' dat dit ook gebeurd is . Helaas, de 
kerk onderging het lot dat ook Edam beschoren 
was: bij een hevige brand, in 1654, waarbij ook veel 
andere panden afbrandden, ging ook de Grote Kerk 
verloren. Van het glas zal niets zijn overgebleven12

. 

Hoewel ook de stad Hoorn met financiële 
hulp bijdroeg aan de wederopbouw, is uit de 
resolutiën niets bekend van een schenking van 
gebrandschilderd glas voor de nieuwe Grote Kerk. 
De aanwezigheid van een glas met het opschrift 
'Hoorn Anno 1656' maakt zichtbaar dat Hoorn daar 
toch opdracht toe had gegeven. 
Onk dit glas vertoont behalve de naam van de stad 
en het jaartal, het wapen met de eenhoorn. Ter 
weerszijden daarvan zijn twee figuren afgebeeld, 
waarvan de betekenis onduidelijk is . In het 
bovendeel van het raam zien we, zoals gebruikelijk, 
draperieën en kwasten. Onderin vinden we een 
cartouche met een deels gefantaseerd stadsbeeld, 
met twee opvallende gebouwen. Het ene is de 
vergaderplaats van de gecommiteerde Raden van 
West-Friesland, het ander het Statenlogement. 
Vonden we op eerdere voorstellingen de zeeslag uit 
1573, we zijn daar nu wat verder vanaf in de tijd. 
Hoorn was niet alleen trots op de overwinning op 
Bossu, de stad was het ook op deze prestigieuze 
gebouwen en wilde ze graag laten zien. Nog steeds 
trouwens. Hoewel het glas niet is gesigneerd, is 
bekend dat het gemaakt is door de glazenier jozef 
Oostvries, ook wel gespeld Oostfries. 
Deze leefde van 1628 tot 1661. Mogelijk heeft hij 
een tijdlang in Hoorn gewoond. 
De eenhoorn draagt ook hier het stadswapen met 
de bekende hoorn, in rood en goud. Het dier zelf is 
ook rood. Een sik is niet zichtbaar en of de hoorn 
een goudkleur heeft ook niet. Hij neigt op het oog 
naar zilver. Het lijf van het dier gaat grotendeels 
schuil achter het schild, waardoor de poten en de 
staart o=id~tbaar blijven. 

De 'eenhoorn' in de Koepelkerk 
' Het zal op het eerste gezicht nauwelijks opvallen, 
maar ook in de Kerk van Sint Cyriacus en 
Franciscus, in de volksmond meestal aangeduid 
als de Koepelkerk, is het wapen van Hoorn, 
met wapendrager te zien. Het betreft een glas 
dat in 1901 door P. Renckens aan de kerk werd 
geschonken. Wie naar het altaar loopt vindt het 
in de koepel helemaal rechts. Hoofdvoorstelling 

is een Pinkstertafereel. We zien Maria, de twaalf 
apostelen en Maria Magdalena omhoog kijken naar 
de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Op 
afstand lijkt er geen twijfel mogelijk: we zien de 
eenhoorn als wapendrager met het wapenschild, in 
de kleuren zoals vastgelegd in 1816. Maar is het wel 
een eenhoorn? In de inventarisatie van kerkelijk 
kunstbezit van 1990 staat over dit raam: 'Onder 
links een paard als schilddrager van het wapen van 
Hoorn, benevens banderollen waarop "Anno/190 l" .' 
13 Wat met het blote oog nauwelijks te zien is, blijkt 
wanneer we een verrekijker of telelens op het dier 
richten. Het mist de hoorn! Tussen de rode oren is 
een goudkleurig plukje haar te zien, het topje van 
de manen. Wat op afstand enigszins lijkt op een 
hoorn, is een strip lood waarin het glas is gevat. 
We kunnen niet anders dan vaststellen dat we te 
doen hebben met een eenhoorn die van zijn wapen 
beroofd is. Of het daarom als 'paard' betiteld mag 
worden, is een vraag die hier onbesproken blijft. 

Hoorns glas in de 

Hervormde Kerk In 

De Rijp (1656) 

Fragment met de 

eenhoorn in het Rijper 

glas 
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(1901) 

Tot slot 
Kerkramen zijn documenten die ons veel kunnen 
vertellen over de geschiedenis. Afbeeldingen in 
boeken , op munten en zegels geven geen antwoord 
op de vraag of de gemeentelijke overheid al vanaf 
de overgang tot de reformatie een rode eenhoorn als 
officieel wapendrager koos. Ook de afbeeldingen op 
gevelstenen en sculpturen doen dat niet, of alleen 
na kostbaar technisch onderzoek. Steen werd vaak 
beschilderd, verloor de kleur door weer en wind, 
werd weer opgeschilderd enzovoorts. 

ongekleurde of witte zien, De Rijp een rode en in de 
Oosterkerk in Hoorn zien we meer kleuren. 
Ook de houding waarin de eenhoorn werd afgebeeld 
lag niet vast. Het valt . ook niet mee een eenhoorn, 
met zijn geiten- of paardenpoten een wapen te 
laten dragen. Het is bepaald vermakelijk te zien 
hoe de glasschrijvers dat probleem probeerden 
op te lossen. Het is niet onmogelijk dat behalve 
de hier beschreven glazen er nog andere bewaard 
gebleven zijn. Met name in de negentiende eeuw 
zijn er nogal wat verkocht aan liefhebbers. Het zou 
geweldig zijn als aan dit artikel nog een hoofdstuk 
kon worden toegevoegd. 

De kerkramen in Noord-Holland laten zien dat in 
de eerste eeuwen nog vrij werd omgesprongen met 
de kleur: Edam en Bloemendaal laten een 

1 J.C. Kerkmeijer, Gebrandschilderde glazen, door de stad Hoorn aan verschillende 

kèrken in Noord-Holland geschonken.West-Friesland's Oud en Nieuw, Hoorn 

1944, p . 55-62. 
2 Het zijn de volgende gemeenten: Heemstede, Heemskerk, Oostzaan, Egmond 

a.d. Hoef, Oterleek, Schermerhorn, Bloemendaal, Buiksloot, De Rijp, Broek in 

Waterland, Graftdijk, Zijdewind, Ilpendam, Abbekerk; Hensbroek, Ursem, Groet, 

Schardam, Grosthuizen, Schermer (Stompetoren), Spierdijk, Obdam, Warder en 

Medemblik. 

'Zsuzsanna van Ruyven-Zeman e.a., Edam, De glazen van de Grote Kerk, 

Monument van kunst en geschiedenis. Uitgave van de Kerkvoogdij Hervormde 

Gemeente Edam-Volendam 1994. Het boek bevat niet alleen veel informatie over 

de glazen, maar ook over de bouwgeschiedenis van de Grote Kerk. 

• R.E.O. Ekkart e.a., Wilt Hooren 't Woort, Boekdrukkerij en Uitgeverij in Hoorn 

voorhetjaar 1700. 's-Gravenhage, 1979, p.21-22. 

' Van Ruyven-Zeman, p. 68. 
6 De Oude Oosterpoort werd gesloopt in 1818, maar de gevelsteen is bewaard 

gebleven. Hij is nog te zien in de kelder van het Westfriesmuseum. 
7 Zie voor uitvoeriger informatie over de eenhoorns op de Oude Oosterpoort, 

het Doelengebouw , de Kleine Oosterpoon en de Waag de in het Woord vooraf 

genoemde brochure van het Westfries Museum. 
8 J.P.H. van der Knaap, Oosterkerk, teken van tegenspraak, Drukkerij Edecea, 
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Hoorn 1976, p. 91,92. 

Veel informatie is ook te vinden in de Oosterkerk Bulletins. Met dank aan John 

l.amers, die zijn complete reeks voor dit artikel ter beschikking stelde. 
9 Zie voor informatie over deze geschiedenis K. Korpershoek, Alweer een 

geschilderd glas? Informatie Bulletin Sichting Oosterkerk, mei 1981. 
10 Graag spreek ik mijn dank uit voor de informatie die ik kreeg van de heer 

Jaap den Hertog en mevrouw Joan Patijn-Bijl de Vroe . Ook aan mevrouw Eise 

Vink, de koster, ben ik dank verschuldigd. Zij wees mij op het boek van Ben 

Sliggers, Bloemendaal, 350 jaar kerk en dorp, uitgegeven door Schuyt en Co. 

te Haarlem in 1986, waaraan ik de meeste informatie over de Bloemendaalse 

glazen ontleen. 
11 Geciteerd in Sliggers, p .25,27. 
12 Informatie over de glazen in de Grote Kerk van De Rijp is te vinden in de 

volgende publicaties: 

-Kerkmeijer, p. 58-60; 

-Bulletin van de "Vrienden van de Grote Kerk, Het raam Hoorn", Stichting 

behoud Rijper Glazen. Jaargang 8, september 2006; 

-Glazen Verhalen, Stichting Rijper Glazen, De Rijp 2009, p .. 34, 3.5. 

Piet Ott was zo vriendelijk de foto's ter beschikking te stellen. 

" H.Olyslager en S.j. Eman. Inventarislijst van kerkelijk kunstbezit, 24 mei 

1971. Bisdom Haarlem, Parochie HH. Cyriacus en Franciscus, p . 22. 



VAN DE BESTUURSTAFEL 

EGBERT 0TTENS, VOORZITTER 

Archeologievergunning 
Om te beginnen een felicitatie voor de 
gemeente Hoorn. Met de van het rijk verkregen 
archeologievergunning kan de gemeente Hoorn zelf 
archeologisch onderzoek blijven doen. Hoorn doet 
dat onderzoek al 32 jaar op eigen grondgebied en 
was één van de eerste gemeenten in ons land met 
een eigen afdeling Archeologie. 

Gemeentebegroting 
Dankzij de verkoop van de NUON aandelen komt 
een fors bedrag voor de gemeentebegroting vrij. 
De raad heeft een aantal moties ingediend voor de 
besteding van deze middelen. Onder het motto dat 
duurzaamheid ook bet~kent goed houden wat je 
hebt, hebben de coalitiepartijen voorgesteld om een 
half miljoen euro te bestemmen voor een regeling 
stimulering restauraties monumenten. Deze motie 
verwierf een raadsmeerderheid. Waarvoor hulde. 

Overleg gemeente en Oud Hoorn 
Begin november vond het jaarlijkse overleg van Oud 
Hoorn met de gemeente plaats. We spraken over tal 
van zaken - waarvan een aantal hierna aan de orde 
komt - zoals de betrokkenheid van het bureau 
Erfgoed van de gemeente bij de advisering over 
monumentenzaken, de voortgang bij het maken van 
redengevende beschrijvingen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst en de voorbescherming. Als 
bestuur hebben we de indruk dat de gemeente 
inziet dat onze vereniging een inhoudelijke bijdrage 
kan leveren aan het beleidsproces. Wij maken dat 
op uit het feit dat onze inbreng nu ook soms pro
actief wordt gevraagd op beleidsproducten die de 
gemeente wil opstellen. 

Voorbescherming 
Naar aanleiding van de affaire Koepoortsweg en 
Lindendael hebben we indertijd bij de gemeente 
aangedrongen op een vorm van voorbescherming 
wanneer panden beschreven worden met het oog 
op een eventuele plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Het stadhuis heeft inmiddels 
een procedure ontwikkeld waarin een vorm van 
voorbescherming is geregeld. 

Bestemmingsplan Binnenstad 
Via het Kwartaalblad heeft u de inspanningen van de 
werkgroep en het bestuur op dit onderwerp kunnen 
volgen. Wij zijn blij dat het bestemmingsplan 
daardoor aanmerkelijk beter is geworden. Niet alles 

wat wij wensten is binnengehaald. Maar zo werkt 
het nu eenmaal in een democratie. Bovendien 
hebben college en gemeenteraad uiteenlopende 
belangen af te wegen. Wij hopen van harte dat 
het bestemmingsplan, dat in de derde week van 
oktober ter visie is gelegd, zonder beroep op de 
Raad van State kan worden vastgesteld, zodat 
we, voor het eerst in een halve eeuw een redelijk 
sluitend instrument hebben om ontwikkelingen in 
onze binnenstad te sturen en te toetsen. 

Erfgoedverordening en Erfgoednota 
Misverstand was er rond de totstandkoming 
van de Erfgoedverordening. Op onze reactie op 
het Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad, 
vorig jaar, waarin wij vroegen om ook de status 
van de beeldbepalende panden een plek in het 
bestemmingsplan te geven, luidde het antwoord: dat 
regelen we op een andere manier, in de Erfgoednota. 
Bedoeld bleek later de Erfgoedverordening. Maar 
toen het concept daarvan in roulatie ging, was 
geen tekst opgenomen. De vertegenwoordiger van 
onze vereniging in de Commissie Welstand en 
Monumenten, Frans van Iersel, heeft uiteindelijk 
samen met commissielid Verhoeven de ontbrekende 
teksten geleverd die alsnog wordt opgenomen. 

Bomenbeleidsplan 
Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad om 
een Bomenbeleidsplan gevraagd. Op een eerste 
aanzet hebben wij onlangs onze visie mogen geven. 
Uiteraard hebben we ons vooral gericht op het 
onderdeel monumentale bomen. Maar ook hebben 
we gereageerd op de criteria die de gemeente wil 
hanteren. Te lang zijn bomen in onze stad vogelvrij 
geweest. 
Toch moeten we ook constateren dat het op het 
stadhuis soms aan beleidsafstemming ontbreekt. 
De beste bescherming van bomen is te bereiken 
door dat in het bestemmingsplan te regelen, wordt 
in de concept-notitie geschreven. Wij zijn het daar 
van harte mee eens. Maar waarom die visie dan 
niet meegenomen bij de totstandkoming van het 
Bestemmingsplan Binnenstad dat net ter visie is 
gelegd? Er valt dus nog wel wat te verbeteren. 

Bomen Turfhaven 
De Bomenstichting heeft ons laten weten dat het 
materiaal dat de gemeente rondom de monumentale 
bomen op de Gedempte Turfhaven heeft laten 
aanbrengen geen probleem voor de gezondheid van 
de bomen behoeft te zijn vanwege de omvang van 
de bomen. Voor jonge bomen wordt het materiaal 
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afgeraden. Blijft dat we het vanuit esthetische 
overwegingen geen fraaie oplossing vinden. 

Religieus erfgoed 
Het CDA in Hoorn organiseerde eind oktober 
j.l. een bijeenkomst over de toekomst van het 
religieus erfgoed in de gemeente. Bestuurders 
van kerken in Hoorn, Zwaag en Blokker waren 
uitgenodigd, geïnteresseerden in het behoud van 
onze monumenten, waaronder twee bestuursleden 
van Oud Hoorn, waren tevens aanwezig. Het 
CDA-kamerlid Van Vroonhoven lichtte de nieuwe 
regelingen op het gebied van de monumentenzorg 
toe. Alle kerkbesturen gaven aan grote problemen 
te ervaren met de kosten van onderhoud van hun 
monumenten. Ons erelid John Lamers, betrokken 

bij de restauratie van alle kerken in onze stad, 
benadrukte hoe, in een periode van nog geen 
twintig jaar de subsidieregelingen van het rijk 
steeds meer neerwaarts waren bijgesteld. Duidelijk 
werd dat het voor de meeste besturen moeilijk 
tot onmogelijk is al hun kerkgebouwen open te 
houden. Het kerkbezoek vertoont een doorgaande 
dalende lijn. Andere bestemmingen zullen voor 
leegkomende gebouwen gezocht moeten worden. 
Geen gemakkelijke opgave, want functies die respect 
hebben voor de oorspronkelijke bestemming van 
het gebouw, zijn niet breed gezaaid. In Hoorn is al 
eens geopperd om de mogelijkheden te bezien van 
vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. 
Voor een instelling met toeloop vanuit alle wijken 
een aantrekkelijke locatie, dichtbij de knooppunten 
van het openbaar vervoer en met een ruime 
parkeervoorziening in de nabijheid. De plek aan de 
Wisselstraat komt dan vrij voor herontwikkeling. 
Elders in ons land zijn inmiddels voorbeelden van 
geslaagde transities van kerkgebouwen naar een 

bibliotheek. Omdat de Noorderkerk het oudste 
monument in onze stad is, heeft het bestuur indertijd 
besloten om indien nodig een bedrag beschikbaar 
te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek in deze 
richting, op voorwaarde dat ook andere partijen 
bijdragen. 
Tijdens de discussie in de Oosterkerk werd de 
gedachte geopperd om een Platform van beheerders 
van religieus erfgoed in te stellen, waarbij men een 
initiërende rol van de gemeente zag. 

Engelbewaarderskerk 
Ruim twee jaar geleden pleitte onze vereniging 
voor het toekennen van de gemeentelijke 
monumentenstatus aan de Engelbewaarderskerk 
aan de Johannes Poststraat. Twee redenen had Oud 
Hoorn daarvoor. 
In de eerste plaats is deze kerk één van de weinige, 
markante en architectonisch interessante gebouwen 
uit de periode van de uitbreiding in onze stad. 
De kerk is een fraai voorbeeld van de naoorlogse 
rooms-katholieke kerkbouw, uitgevoerd in een 
functionele bouwstijl en geïnspireerd door het werk 
van de Franse architect Le Corbusier -diens Notre 
Dame du Haut in Ronchamps -. Het kerkgebouw is 
daarmee van grote architectuur - en cultuurhistori
sche waarde. Tevens is de kerk van betekenis als 
vernieuwend werk in het oeuvre van het Leidse 
architectenbureau Van Oerle-Schrama-Bos. Bij het 
ontwerp is rekening gehouden met een nieuwe visie 
op kerkzijn en een oriënt!ltie op de buitenwereld. 
Tevens kwam een bijzondere samenwerking 
tussen architect en kunstenaars tot stand. Ook 
stedenbouwkundig heeft het kerkgebouw waarde 
door de beeldbepalende ligging als een baken in het 
centrum van Hoorn-Noord. 
In de tweede plaats moet worden voorkomen dat 
alle zorg voor het religieus erfgoed zich richt op 
kerkgebouwen uit de 16e en l 7e eeuw. De aandacht 
voor het monumentale erfgoed dient geleidelijk te 
worden verbreed naar latere perioden, in Hoorn de 
ring rondom de oude stad. 
Tijdens genoemde bijeenkomst van het CDA over de 
toekomst van het historisch erfgoed in de Oosterkerk, 
deelde wethouder Van Weel onverwachts mee dat 
het college, positieve adviezen van Bureau Erfgoed 
van de gemeente en de Monumentencommissie ten 
spijt, de kerk niet op de gemeentelijke lijst plaatst. 
Voor dat besluit werden tijdens die bijeenkomst 
geen argumenten gegeven. Mocht dit markante 
kerkgebouw verdwijnen dan zal dat een gevoelig 
verlies voor onze stad zijn. Laten we hopen dat het 
niet zover zal komen. 



Een van de twee laatste schoorstenen in het voormalige 

kassengebied in Blokker. Moeten ze worden gesloopt? 

Schoorstenen en ketelhuizen in Blokker 
Een ander voorbeeld van meer interactie tussen 
gemeente en vereniging is dat men ons onlangs 
om onze visie vroeg op het voorgenomen plan om 
de twee laatste schoorstenen en een ketelhuis die 
nog aan het voormalige kassengebied in Blokker 
herinneren, te slopen. Dit vanwege de bouw in 
Bangert-Oosterpolder. .op onze vraag naar de 
monumentale status antwoordde de bouwafdeling 
dat de betreffende objecten niet monumentaal of 
beeldbepalend waren en dat er daarom geen advies aan 
de Commissie Welstand en Monumenten gevraagd 
hoef de te worden, omdat, 'vanuit stedenbouwkundig 
opzicht geen "significante ruimtelijke kwaliteit" 
ontstaat.' Dan moet het geheugen op het stadhuis 
opgerakeld worden. Ruim zes jaar geleden heeft 
de Monumentencommissie, die toen nog niet was 
samengevoegd, zich ingezet voor plaatsing van deze 
objecten op de gemeentelijke monumentenlijst 
vanwege 'het algemeen belang wegens architectuur
en cultuurhistorische waarde.' Het college heeft dat 
voorstel aangehouden totdat meer duidelijkheid 
ontstond omtrent de inpassing van deze objecten 
in de plannen voor Bangert-Oosterpolder. Daarna 
bleef het stil. Wij zijn van oordeel dat behoud 
van de objecten van belang is als herinnering aan 
de oorspronkelijke bebouwing en functie van het 
gebied. Zes jaar heeft men de tijd gehad om deze 
bouwwerken zorgvuldig in de plannen in te passen, 
dan geeft het geen pas om nu net te doen alsof die 
objecten geen waarde hebben. Als bestuur hebben 

. we voorgesteld om, als behoud op de betreffende 
plek niet mogelijk is, de schoorstenen en het 
ketelhuis te verplaatsen. Opslag in een depot, zoals 
door de gemeente gesuggereerd, is voor ons geen 
optie. De ervaring leert dat er dan nooit meer iets 
gebeurt. Wij hopen dat het college alsnog gaat voor 
het behoud van deze kenmerkende objecten uit de 
geschiedenis van deze Hoornse wijk 

Plaquettes 
Jaarlijks organiseert ons bestuur een studiedag. 
Dan gaan we in een andere stad op bezoek 
en overleggen met onze lokale zustervereniging. 

Op die manier hopen we bruikbare ideeën voor 
ons in Hoorn op te doen. In Leiden, dit jaar, 
zagen we dat ze daar een systeem hadden met 
kleine plaquettes, van het formaat zoals die op 
rijksmonumenten. Daarmee werden de belangrijkste 
gemeentelijke monumenten aangeduid. Bovendien 
had men een aardige wandelroute langs de rijks
èn gemeentemonumenten uitgestippeld en met 
explicatieborden aangegeven. Voor dat idee hebben 
we in het gesprek met de wethouder, mede in het 
belang van het duurzaam toerisme dat de gemeente 
nastreeft, de belangstelling gepolst. 

Noordse steen en rechttrekken Kleine Oost 
Ons bestuur heeft het Hoogheemraadschap en 
de Provincie geschreven het te betreuren dat de 
historische Noordse steen bij de dijkverzwaring 
verdwijnt. Argumenten van provincie en 
Hoogheemraadschap: het is te duur zijn en er 
is te weinig van dat materiaal beschikbaar. Maar 
tegelijkertijd zijn de Noordse stenen die er langs 
dit dijklichaam lagen gewoon in het IJsselmeer 
gedumpt. Tijdens een bijeenkomst met gedeputeerde 
Baggerman in oktober hebben wij onze wens 
nogmaals benadrukt. Maar de provincie blijft bij 
haar standpunt. Bovendien, zei de gedeputeerde, 
laat elke tijd zijn eigen tekens in de dijk achter, zoals 
ook uit archeologisch onderzoek was gebleken. In 
deze tijd is dat basalton, beton met een deklaag 
van vergruisd basalt. Natuurorganisaties op hun 
beurt hebben bezwaar tegen het basalton omdat het 
micromilieu erdoor teniet wordt gedaan. 
Wel oren had mevrouw Baggerman naar de onder 
meer door onze vereniging uitgesproken wens 
om het Kleine Oost, immers onderdeel van de 
Westfriese Omringdijk, rechtdoor naar de dijk 
te trekken, zodat die rare knik die er ooit om 
verkeerstechnische redenen is gekomen, maar 
inmiddels achterhaald, kan verdwijnen. Eind 2010 
wordt daarover beslist, aldus mevrouw Baggerman . 

Het Kleine Oost moet 

weer aansluiten op de 

rechtsgelegen Weslfriese 

Omringdijk 
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Oplevering Weeshuijs 
De oplevering van het Weeshuiscomplex, september 
jongstleden, was ook vanwege de storm die over 
Hoorn raasde, een spektakel. We konden zien dat 
de toekenning van de monumentenprijs 2008 aan 
de restauratie van het complex en de opdrachtgever 
een terechte keuze is geweest. Als vereniging 
konden wij op die heugelijke dag de replica's van 
twee oude beeldjes, de twee weeshuiskinderen, aan 
IntermarisHoeksteen overhandigen . Die beeldjes 
staan op hun oude plek boven de poort in de 
binnentuin. De beeldjes kwamen in de plaats van 
de gevelsteen van Vrouwe Charitas , die we een jaar 
geleden beloofden, maar die historisch op deze 
plek niet verantwoord was. Met dank uiteraard aan 
de Stichting 1 Hoorn Art vanwege de financiële 
bijdrage, waardoor dit mogelijk werd. 

Publicaties 
Onze vereniging is, zoals bekend, vertegenwoordigd 
in de Publicatiestichting Bas Baltus, die bij de 
oplevering van het weeshuiscomplex een prachtig 
en lijvig boekwerk over het weeshuis aan haar 
inmiddels respectabele reeks uitgaven toevoegde, 
waarvoor vanaf deze plek de complimenten. In 
het volgende nummer verschijnt een recensie. 
Als bestuur zijn we direct betrokken bij twee 
publicaties op langere termijn. De geschiedenis van 
Hoorn in de l 9e eeuw, waarover we u al hebben 
ingelicht. Dat boek moet in 2012 verschijnen bij 
het 95 jarig bestaan van de vereniging. Daarnaast 
zijn we betrokken bij een publicatie van het VOC 
schip Batavia en de herdenking van de 500e 
geboortedag van Hadrianus Junius, die op 1 juli 
1511 in Hoorn geboren werd, maar inmiddels 
vrijwel vergeten is, hoewel er in Hoorn een straat 
naar hem is genoemd. En dat voor iemand die in 
zijn tijd een tweede Erasmus werd genoemd. Geen 
kleine jongen dus. 

Historische films 
De belangstelling voor de historische films is tot nu 
toe groot. Dat betekent dat we de samenwerking 
met het Filmhuis en het Westfries Archief zeker 

zullen voortzetten. We hopen dat dit initiatief ook 
leidt tot het aanleveren van oude films over Hoorn 
en Westfriesland, zodat deze niet verloren gaan. 
Het Archief digitaliseert de films, zodat ze goed 
bewaard blijven. 

Historisch Informatiepunt 
Het Historisch Informatiepunt is inmiddels fysiek 
opengesteld in het pand van de bibliotheek. 
Kennis van de samenwerkende instellingen wordt 
uitgewisseld en de collecties worden digitaal aan 
elkaar geknoopt, als eerste ons documentatiecentrum 
en het beeldbeheer. Vanuit onze vereniging zijn 
Hillebrand Peerdeman en Jan Floris daarbij 
betrokken. 

Monumentenlijst op website gemeente 
Als vereniging hebben we lang bij de gemeente 
aangedrongen op het publiceren van de 
monumentenlijst op de gemeentelijke website. 
Eindelijk is ie er dan, met een historische 
kwaliteitskaart erbij. Het ziet er professioneel uit. 
De gemeente deelde mee dat zij te gelegener tijd ook 
de redengevende beschrijvingen aan de informatie 
wil koppelen. Die informatie is buitengewoon 
interessant. 

Bouwkunstcursus 
De bouwkunstcursus is een groot succes geweest. 
Dertig deelnemers die allen positief tot zeer positief 
waren over de presentaties,_het cursusmateriaal en de 
wandelingen, zo bleek uit een tevredenheidspeiling 
door bestuurslid Coen Droog na afloop. De docenten 
vanaf deze plaats bijzonder dank. 

Grootste historische vereniging 
En dan tot slot. Het bestuur was in Leiden. 
Al heel lang is onze zustervereniging daar de 
grootste historische vereniging van Nederland. En 
ze hebben niet eens een kwartaalblad als wij, waar 
onze collega-bestuurders likkebaardend naar keken. 
Ze hebben wel, ze zijn immers universiteitsstad, 
een deftig en geleerd jaarboek met zeer geleerde 
artikelen. Na Leiden komt Hoorn, is ons verteld. 
Wie voor de komende feestdagen, maar ook voor 
andere hoogtijdagen van familie en vrienden en 
buren, op zoek is naar een mooi cadeau zou ik 
vanaf deze plaats nog eens willen wijzen op het 
cadeauabonnement. En misschien passeren we 
daarna Leiden! 

Een goede jaarwisseling 
en een goed jaar gewenst 



DE WAAG 

HENK OVERBEEK 

In 1609 werd de waag in Hoorn gebouwd. Een 
mooie aanleiding om er nu, precies vierhonderd 
jaar later, eens bij stil te staan. 

Het gebouw staat aan de Roode Steen, het plein dat 
vanaf het prille begin van Hoorn het middelpunt 
is geweest van handel, bestuur en rechtspraak. 
De waag speelde hier een belangrijke rol wat de 
handel betreft in agrarische producten die vanuit 
het Westfriese achterland werden aangevoerd. Door 
weging van de producten in het openbaar in de 
waag garandeerde de overheid het juiste gewicht. 
Hiervoor was men waaggeld verschuldigd, dat ten 
goede kwam aan de gezagdrager in het gebied. 
Aanvankelijk was dat de. graaf van Holland. Hij kon 
het recht verpachten. In 1483 deed hij dat aan een 
zekereWillem Ijsbrandtsz. van Velsen en later aan 
de schutterij . In 1505 pachtte het stadsbestuur het 
waagrecht van de graaf en in 1602 kocht de stad 
het van de wettige opvolger van de graaf, de Staten 
van Holland. 

Het wapen van Hoorn aan de gevel van de waag. 

Ontworpen en gemaakt in de werkplaats van Hendrick 

de Keyser In Amsterdam 

Bouwgeschiedenis 
Omdat de graaf van Holland bij de verlening van 
de stadsrechten in 1356 uitdrukkelijk het recht van 
de waag zelf behield, kan men vermoeden dat er al 
voor dat jaar een waaggebouw in Hoorn was. Een 
stadskeur van 1429 waarin sprake is van 'der stede 
waeghehuys'geeft zekerheid over de aanwezigheid 
van een waaggebouw. 
In 1559 is het gebouw vervangen door een grotere 
waag. Al binnen vijftig jaar, in 1608, besloten 
burgemeesters en vroedschappen wederom een 
nieuwe waag te bouwen. In het jaar erop nam de 

bouw een aanvang. 
Op grond van schriftelijke bronnen die leveranties 
en schetsen voor de bouw door de Amsterdamse 
bouwmeester Hendrick de Keijser vermelden, kan 
men ervan uitgaan dat hij de ontwerper is geweest. 
Ook de eenhoorn met het wapenschild van Hoorn 
aan de zuidelijke gevel is in zijn werkplaats in 
Amsterdam vervaardigd. 
In 1773 vonden grote herstelwerkzaamheden plaats. 
In 1858 werd de houten luifel vervangen door een 
gietijzeren, die tijdens een grote restauratie in de 
jaren 1912-1914 weer verwijderd werd om plaats 
te maken voor de huidige luifel van hout. 
Tijdens laatstgenoemde restauratieperiode werd 
ook de verweerde buitenlaag van de gevelmuren 
van Namense hardsteen vervangen door een laag 
natuursteen uit de groeven van de Ourthe in België. 
Tevens kreeg de spiltrap naar de eerste verdieping 
zijn huidige plaats. 

De Waag staat al 

vier eeuwen aan het 

plein de Roode Steen 

Kaart gedateerd 1908, de 

Waag toen nog met een 

gietijzeren luifel 
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Gebruiksgeschiedenis 
In het waaggebouw hingen zeven wagen of 
weegschalen, één voor elk van de zeven ingangen. 
Ze konden door middel van een geleidevoorziening 
aan de zoldering gedeeltelijk naar buiten onder de 
luifel worden geschoven, zoals dat nu nog aan de 
constructie te zien is . 

Aan het penant tussen de twee ingangen aan de 
Roode Steenzijde bevindt zich nog het luidklokje 
waarmee aanvang en einde van de markt door de 
waagmeester werd aangegeven. 
De Tweede Wereldoorlog luidde een zodanig snelle 
afuame in van de aanvoer van kaas, de laatste 
handelswaar die nog bij de waag verhandeld werd, 
dat er niets anders op zat dan het waagklokje 
voor de laatste maal te luiden. Na de oorlog heeft 
men nog getracht de kaaasmarkt nieuw leven in 
te blazen, maar deze poging is na enkele jaren 
gestaakt. 

Ten behoeve van de toeristen wordttegenwoordig 
zomers op donderdagen de handel in kaas 
nagespeeld en kan men het klokje weer horen 
luiden bij de opening en sluiting. 
De eerste verdieping is onder andere in gebruik 
geweest bij de schutterij in het jaar 1618. In 1720 
vond hier de inschrijving plaats voor de Compagnie. 
van Commercie en Navigatie. In 1754 was hier 
de nachtwacht gevestigd en in 1 777 vond hier de 
trekking plaats van de stadsloterij. In de l 9e eeuw 
had hier de stadstekenschool onderdak. In de waag 
werden toen ook allerlei cursussen gegeven onder 
andere in hoefsmeden, houtbewerking en diverse 
vormen van huisvlijt. 
Sinds 1953 is de bovenvedieping in gebruik als 
restaurant. Vanaf 1988 heeft ook de begane grond 
een horecafunctie. 

Architectuur 
Het bouwwerk is op gezet volgens de toen in 
Holland heersende opvatting van de renaissancestijl. 
Het is opgetrokken op een rechthoekig grondvlak 
en bestaat uit twee verdiepingen met daarop een 
zolderverdieping met schilddak. De buitenlaag van 
de gevels is van hardsteen. 

Begane grond 
De westelijke gevel (Roode Steenzijde) van de 
begane grond heeft een arcade bestaande uit twee 
bogen en de zuidelijke (Grote Oostzijde) heeft een 
arcade met vijf bogen. Zij . bevatten tevens elk een 
toegang afsluitbaar met dubbele overlangs vouwbare 
deuren. De arcadebogen en -stijlen bestaan uit 
natuursteenblokjes voorzien van gehouwen 
geometrische motieven . Deze ornamentiek zet zich 
voort in de penanten, waar de bogen op rusten. 

Het klokje aan de gevel. dat bij het begin van de 

kaasmarkt geluid werd 



Ter hoogte van de boogaanzetten is een doorlopende 
houten luifel aangebracht. 
De eiken vloerbalken van de eerste verdieping zijn 
opgelegd op sleutelstukken voorzien van renaissance 
snijwerkmotieven. In de raveling grenzende aan de 
oostelijke wand bevindt zich de uitgemetselde 
driedelig gewelfde ondersteuning van de schouw 
op de verdieping(-svloer). 

Verdieping 
De onderdorpels van de hardstenen kruisvensters 
van de verdieping rusten op een over de gehele 
gevel doorgaande, uitkragende natuurstenen band. 
De onderlichten van de vensters zijn voorzien 
van luiken. De beglazing bestaat uit glas-in
loodpanelen. 

In de zoldering van de verdiepingsvloer een 

uitgemetselde draagconstructie voor de schouw in de 

zaal op de eerste verdieping 

De overgang van dakvensters naar dakvoet 
bestaat uit een sterk gestileerd fries, gevormd 
door de zogenaamde gestrekte hanenkammen 
als ontlastingsboog van de vensters. Boven dit 
fries bevindt zich de overkragende geprofileerde 
kroonlijst, die tevens de dakgoot bevat (Vlaamse 
goot). De gestileerde en enigszins gebombeerde 
triglieven functioneren als gootklossen. 

De schouw in de eetzaal op de eerste verdieping 

Zolder-, dakverdieping 
Het schilddak is gedekt door leien volgens de 
rijndekkingsmethode. In het westelijk dakschild 
en het zuidelijk dakschild steekt één, resp. steken 
twee Vlaamse gevels (stenen dakkapellen met 
voorgevel op hoofdgevel). De geveltjes ervan 
bevatten een rondboogvenster met tweelichten 
en in het boogveld(-trommel) bevindt zich een 
ossenoog. Het geveltje eindigt in een hoofdgestel met 
driehoekig fronton. Ter weerszijde van het geveltje 
zijn gestileerde ionische krullen als vleugelstukken 
te zien. Op het fronton staan drie sierbollen 
met op elk een naald. Het westelijk en zuidelijk 
dakvlak tellen resp . drie en vijf kapelletjes. De 
twee nokkeperhoeken dragen een pinakelvormige 
eindversiering met windvaan. 

Literatuur/Bronnen: 
Kerkmeijer, J.C., 1941: De Historische Schoonheid van 
Hoorn. 
Ruyter de Wildt,J, 1972: Hoornse herinneringen. 
Saaltink, H., 1992: Vervolg op Chronyk der Stad Hoorn. 
Velius, T., 1740 (vierde druk), Chronyk van Hoorn. 
Westfries Archief 

Renaissance-kenmerken 

op het z.g. schilddak 
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JEUGDEDUCATIE 

Eoov BooM 

In het tweede Kwartaalblad van dit jaar schreef ik 
over de eerste aanzet tot jeugdeducatie. Nu kan ik 
meer vertellen over de inmiddels gezette stappen. 

Aan het eind van het schooljaar 2008-2009 
begeleidde Gerard Beemsterboer de eerste groep 
leerlingen. Het verslag van twee betrokken leraren 
vindt u elders in het blad. Wat mij bij die wandeling 
opviel was de discipline van de leerlingen en hun 
interesse in de onderwerpen. De beide leraren die 
de groep begeleidden, lieten even niet oplettende 
leerlingen niet aan de gids over. 
De leerlingen moesten per twee een verslag maken. 
De een over de wandeling, de ander over de 
vertelling in het Westfries Museum. De leerlingen 
van 4VWO hadden goed voorwerk gehad; zij 
wisten waar zij naar luisterden. De toegevoegde 
waarde zat hem vooral in de detaillering. "Wie 
zou in dat huis gewoond hebben en hoe kan je 
dat zien?" Met eigen ogen de kennis nog een keer 
nalopen verrijkte hun blik. Deze conclusie delen de 
beide docenten in hun laatste zin. 

Weer stadswandelingen 
Midden oktober volgde een nieuwe krachtproef 
voor de gidsen. Nu met 2e-klas leerlingen van de 

OSG, mavo/havo/vwo. Hier was het onderwerp 
Katholicisme en Protestantisme in Hoorn. In twee 
dagen waren acht groepen verdeeld, in een hele 
activiteitenweek. De ene dag naar Texel, een ander 
moment de stadswandeling. . 
De gidsen werden keurig opgevangen met koffie en 
liepen daarna een van te voren afgesproken route._ 
Ook hier was Gerard Beemsterboer coördinator van 
de gidsen. De groepen deden tevens het Westfries 
Museum aan en de Koepelkerk. 
Ik hoorde in deze kerk acht verschillende verhalen 
aan over de verschillen van geloof. Boeiend en dat 
vonden de meeste leerlingen ook. 
Alle leerlingen hadden een A4-tje bij zich met wat 
er van hen verwacht werd: maak een PowerPoint 
presentatie en zoek aanvullende informatie op het 
internet. 

De eerste week van november volgde Titaan. Nu 
met le klassen vmbo. 
Onderwerp: de middeleeuwen. 
Helaas waren deze leerlingen minder goed 
voorbereid. De stadswandeling was gepland voor 
twee lessen, tussen andere lessen in. De leerlingen 
kwamen lopend en begonnen al enigszins vermoeid 
aan de stadswandeling. Vmbo-leerlingen vragen 
een andere benadering dan de eerder genoemde 
leerlingen. Anekdotes en smeuïge of spannende 
verhalen moeten vooral hun belangstelling 
opwekken. 
Daar moeten we, school en :vereniging, een volgende 
keer meer attent op zijn. 

Contact is gelegd met de Copemicus. In april 
- juni 2010 organiseren we weer nieuwe 
stadswandelingen. Nu met het onderwerp "late 
middeleeuwen tot en met de regententijd", voor 
maar liefst 200 leerlingen uit de eerste klassen. Voor 
klas 3 havo/vwo komt ook hier het geloof aan bod: 
het christendom, toegespitst op de rituelen en de 
verschillen tussen de kerkgenootschappen. En ook 
in dit geval veel leerlingen. 
Er is ook huiswerk voor Oud-Hoorn te doen over 
het onderwerp: liefdadigheid door de eeuwen heen: 
van weeshuis tot voedselbank. Leerlingen moeten 
op school informatie opzoeken. 

Scholing gidsen 
Nu we drie verschillende scholen en evenzo veel 
onderwerpen gevolgd hebben, kan ik niet anders 
concluderen dan dat er een stevig beroep gedaan 
wordt op de gidsen. Dertienjarigen toespreken 
op straat vergt een andere manier van_ benaderen 



dan volwassenen. En dan maakt het veel uit welke 
opleiding de leerlingen volgen. De stadswandeling 
staat of valt met de voorbereidingen op school. 
Bovendien bepalen de scholen de onderwerpen. 
Daar passen de standaard stadswandelingen niet 
op. Sommige gidsen hebben stevig moeten studeren 
om zelf de aanvullende kennis op te doen. Voor de 
meeste gidsen is dit een nieuwe uitdaging. 

Tot slot 
De eerste publicatie in ons Kwartaalblad is een feit. 
Ik zie uit naar bijdragen van de andere scholen en 
misschien van de leerlingen. 
Op naar de volgende stap: een jeugdlidmaatschap. 
Iets voor 2010? 

SAMENWERKING OUD HOORN EN MIDDELBAAR ONDERWIJS: "GEWOON DOORGAAN" 

GERRIT Roos EN MARK JENINGA 

Sinds de invoering van de basisvorming in 1993 
wordt van docenten ge~chiedenis verwacht dat ze 
leerlingen in de eerste jaren van het middelbaar 
onderwijs kennis laten maken met de geschiedenis 
van de eigen streek. Voor leerlingen van Oscar 
Roin.ero (SG Tabor) is in het lesprogramma 
van de tweede klas ruimte gemaakt voor een 
onderzoeksopdracht, waarbij tijdens een 
speurtocht door de stad en een bezoek aan het 
Westfries Museum informatie wordt verzameld. 
In groepjes werken leerlingen vervolgens aan een 
onderzoeksverslag over thema'.s als "Dagelijks leven 
in de middeleeuwen", "De schutterij" en "De VOC". 
Minstens 4000 leerlingen hebben op deze manier 
met de geschiedenis van de stad Hoorn kennis 
gemaakt. 
In de bovenbouw HAVO-VWO biedt de vernieuwing 
van de Tweede Fase sinds 2007 de gelegenheid 
om de lokale geschiedenis meer aandacht geven, 
bijvoorbeeld door leerlingen van 4 VWO een 
onderzoeksopdracht over de Gouden Eeuw uit te 
laten voeren. 
Omdat het examenonderwerp het vorige schooljaar 
over de Gouden en Zilveren Eeuw handelde, 
konden leerlingen met behulp van de examenkatern 
de nodige basiskennis opdoen. Vervolgens werd op 
de computer via de site van het Nationaal Archief 
een digitaal bronnenonderzoek naar thema's uit 
deze periode (http://www.nationaalarchief.nl/ 
dynamiekenstagnatie/html) uitgevoerd. 
Het leek ons zinvol om als afsluiting leerlingen te 
laten ondervinden dat in Hoorn erg veel uit deze 
periode terug te vinden is. 
Dankzij de medewerking van Eddy Boom kregen 
onze leerlingen op een zomerse middag in mei een 
rondleiding van Gerard Beemsterboer door de stad 
en van Hieke Stapel door het Westfries Museum. 
Vah beide bezoeken moest (zo zijn we natuurlijk 

ook wel weer . . . ) een verslag gemaakt worden, dat 
bij de beoordeling van het onderzoek zou meetellen. 
Gerard schatte het niveau en belangstelling van de 
leerlingen goed in en zorgde voor een leerzame en 
onderhoudende rondleiding door de stad. En 
gelukkig ontbraken de anekdotes ook niet: 
"In Hoorn vonden ze het niet leuk dat Alkmaar 
de ereplaats kreeg, omdat Hoorn 100 jaar eerder 
stadsrechten had. Ook was Hoorn de hoofdsponsor 
voor de strijd tegen de Spanjaarden in dat gebied. 
In Hoorn kwam de regeringsplaats, en om toch 
Alkmaar terug te pakken keren de leeuwen hun kont 
richting Alkmaar." Ook Hieke , hees van tientallen 
piratenrondleidingen, hield een boeiend verhaal. 
Iedereen werd gefascineerd door de 'meebewegende 
laars' op één van de schuttersstukken. 
Wat kunnen we na het lezen en beoordelen van de 
verslagen concluderen? 

1) In elk geval hebben de leerlingen de middag als 
zinvol ervaren: 
"Het was een leerzame dag en op een leuke 

manier verteld. Het geheel is voor ons nu een stuk 
duidelijker geworden. Ook de extra informatie 
was erg interessant om te horen, dat maakt het 
namelijk alleen maar makkelijker om het geheel te 
begrijpen." 

2) Het vermogen om informatie te verwerken 
verschilt van leerling tot leerling. Waar de één 
elk detail noteert, volstaat een ander met de grote 
lijn (of noteert niets) . Onderstaande voorbeelden 
komen uit vier verslagen waarin Gerards uitleg 
van 'de omwenteling' (1572) (soms feitelijk 
onjuist) wordt samengevat. 
a) "In 1572 was er een omwenteling, toen 
werd Willem van Oranje aangesteld tot 
vertegenwoordiger door Koning Filips II van 
Spanje. Enkhuizen en Hoorn wendden zich tot 
Willem van Oranje." 
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b)" In 1572 was er een omwenteling, Filips werd 
afgezworen en Willem van Oranje kwam aan de 
macht. De kloosters werden dus verboden, en de 
vrouwen gingen naar Amsterdam. Daar was de 
godsdienst nog katholiek". 
c) "In 1572 wendde Hoorn zich af van Filips. 
Hoorn kreeg een zelfbestuur dat 3 à 4 dagen 
in 2 weken vergaderde. Dat gebeurde in een 
oud vrouwenklooster. Die mensen kwamen uit 
Purmerend, Monnikendam, Enkhuizen, Hoorn, 
Alkmaar, Edam en Medemblik. Ze aten allemaal 
samen in wat eerst een kapel was en waar je 
nu kan trouwen. In het klooster zelf hadden 

ze ook vertrekken om te overnachten, behalve 
voor diegene die dichtbij woonden en dus thuis 
konden slapen ." 
d) "In 1572 was Nederland verdeeld in twee 
kampen: de katholieken (Spaansgezind, volgden 
Filips de tweede) en de protestanten (onder 
leiding van Willem van Oranje). Hoorn koos 
voor het protestantisme en Willem van Oranje. 
Vanaf toen werd Hoorn een zelfbestuur. Het 
was voor de vertegenwoordigers van de stad 
namelijk te gevaarlijk om van Hoorn, door 
vijandelijk gebied, naar Den Haag te gaan. Het 
Westfries Museum werd het regeringsgebouw van 
Hoorn. Ook weduwen die beschermd werden in 
vrouwenkloosters, vluchtten weg uit Hoorn. 
Deze vrouwen gingen vooral naar Amsterdam, wat 
nog Spaansgezind was." 
3) In nogal wat verslagen beperkten leerlingen 
zich tot een opsomming van de feiten, zonder de 
samenhang weer te geven en/of met te weinig oog 
voor de chronologie:" 
De 17 e en 18e eeuw stonden er heel veel 
koopmanshuizen. De rijken woonden beneden 
in het huis, en boven lagen de goederen 
opgeslagen. Rond 1900 waren deze huizen 
allemaal kaas opslaghuizen. In de jaren '60, '70 
en '80 heeft men die huizen weer gerestaureerd 
naar oorspronkelijke staat. Doordat de meeste 
mannen in de scheepsvaart zaten, gingen vrouwen 
en kinderen vaak in kloosters hierdoor waren er 
toentertijd veel vrouwen kloosters. Een voorbeeld 
hiervan het gebouw aan de Gouw: Dit gebouw 
diende als een klooster, maar heeft in de loop der 
tijd heel wat andere functies gehad. Het klooster is 
in de Gouden Eeuw een Statenlogement geweest, 
waar de bewindhebbers verbleven als ze in Hoorn 
waren om te vergaderen. Het gebouw wordt nu 
gebruikt voor trouwerijen. Daar waar vroeger de 
eetzaal was, is nu de trouwzaal.' 

Terugkijkend smaakt de samenwerking wat ons 
betreft naar meer. Leerlingen vinden het over het 
algemeen leuk om te ontdekken dat in de eigen 
omgeving veel is terug te vinden van wat ze in hun 
schoolboek gelezen hebben. Geschiedenis is toch 
een kwestie van beeldvorming en het is goed te 
weten dat instellingen als het Westfries Museum en 
Vereniging Oud Hoorn bereid zijn om op dit punt 
hun steentje bij te dragen. 

Gerrit Roos en Mark jeninga 
(docenten geschiedenis Oscar Romero) 



DE BOER EN DE WEEL 

GEACHTE REDACTIE, 

Dit is aanvulling op het verhaal van Wijda de Rooij 
over de fam. de Boer in het vorige kwartaalblad. 
Tot 1887 stond aan het Weeltje de houtzaagmolen 
"De Hoop " eigendom van de Fa. Zijp die daar haar 
houtzagerij en houthandel had zoals op bijgevoegde 
foto te zien is [ helaas niet zo'n mooie kwaliteit ] 

Links het huis van de werfbaas ( later het huis van 
de fam. De Boer ) met daar achter de houtschuur 
waarna sloop een kapberg aangebouwd werd door 
Peereboom. Rechts van de molen de sleephelling 
waar de bomen met molenkracht opgetrokken 
werden om gezaagd te worden en op de voorgrond 
de houttuin, de brede plas water waar de bomen 
werden " gewaterd" 

Door verplaatsing van dit bedrijf naar het 
Visserseiland verhuisde de molen mee daar naar toe 
en kreeg gezelschap van molen "De Halm" die door 
de firma Zijp uit Wognum werd overgenomen. Het 
woonhuis [ uit 1702 ] van de werfbaas bleef , na 
sloop van molen en schuur wel staan en werd met 
erf en wat grond verkocht aan een zekere heer 
Peereboom. 
Deze liet aan het huis een kapberg bouwen zodat 
het geheel het aa=ien van een boerderij kreeg. 
Zelf had hij wel wat vee maar hoofdzakelijk 
handelde hij in klein vee. Na drie jaar had hij het 
blijkbaar al bekeken want in 1890 werd het geheel 
verkocht aan Jacob de Boer. 
Dit bestaan bracht in die tijd echter niet het nodige 
brood op de plank en dat was voor zoon Jan reden 
een ander beroep te kiezen. Hij werd bakkersknecht 
bij een aantal bakkers in de omgeving en vestigde 
zich later als zelfstandige bakker in Oostzaan. 
Hartklachten noopten hem dit drukke bakkersbe
staan vaarwel te zeggen en omdat zijn vader, Jacob 
de Boer in het Weeltje in Hoorn onlangs overleden 
was, nam hij het bedrijf over, [ 13 koeien, wat jong 
vee en een Russische ket ] en pachtte er nog land 
van de fam .. Best bij Maar ook hier was het armoe 
troef want met een opbrengst van een" bus "melk 
van zegge en schrijven f 1.30 ligt de rijkdom niet 
voor het opscheppen en dan moet die zelfde bus 
met het schuitje naar de overkant van de trekvaart 
gebracht worden, en dan nog omhoog en op de 
dijk gezet worden. Bij warm weer moesten er natte 
koedekken of lappen overheen anders zou de melk 
sangerig [ zuur ] worden. Tel uit je winst. 
Voor een paar mensen bestond de mogelijkheid 
daar hun bootje te stallen of aan te leggen. 

Maar aan dat alles kwam in 1966 een vroegtijdig 
einde toen het geheel verkocht moest worden voor 
de geplande bouw van de Grote Waal. 
Voor Cor betekende dat verhuizen naar de 
Leliestraat waar een splinternieuwe zaak werd 

geopend, beneden winkel, le etage opslag en daar 
boven wonen. 
Daar kwam later ook nog de verkoop van keukens 
bij. Het pand, eerst gehuurd en daarna gekocht 
werd in 1980 verkocht, de doe-het-zelf-activiteit 
(waarmee steeds meer zaken zich bezig hielden) 
werd gestopt en de keukenhandel verplaatst naar 
de Lageweg 18 waar meer ruimte om handen was. 
We zijn ondertussen bijna 29 jaar verder, de handel 
is gestopt, Cor de Boer is nu 82 maar woont nog 
steeds met veel plezier op de Lageweg. 

H.Bijhouwer 
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MoNUMENTENPRIJS Ouo HooRN 

EGBERT OmNs· 

Geen mooier jaar dan dit jaar, meneer Huijts , 
om de vereniging die u vertegenwoordigt, de 
Monumentenprijs 2009 van onze Vereniging Oud 
Hoorn te mogen toekennen. 
Onze geëerde voorvader Theodorus Velius maakt 
in zijn Kroniek van onze stad gewag van het feit 
dat het oude waaggebouw aan de Roode Steen 
in mei 1609 werd afgebroken en dat in juni de 
fundamenten van de nieuwe Waag werden geheid. 
Nog datzelfde jaar werd de nieuwe Waag voltooid. 
'Zeer fraai', schrijft Velius, 'helemaal van blauw 
arduinsteen, zoals tegenwoordig nog te zien is. ' 

Het is dit jaar dus vierhonderd jaar geleden dat de 
Waag, zoals die om Velius te parafraseren nu nog 
te zien is, op de Roode Steen werd opgeleverd. 
Het was in 1608 dat het stadsbestuur van Hoorn 
de naamgever van uw vereniging, de Amsterdamse 
bouwmeester Hendrick de Keyser uitnodigde 
'verscheijdene uijtwerpen ende patronen' te maken 
voor de bouw van een nieuwe Waag. 

Hendrick de Keyser was een veelzijdig man. Hij 
was één van de belangrijkste bouwmeesters en 
beeldhouwers van de republiek aan het begin van 
de Gouden Eeuw. Zijn werk vormt het hoogte
punt van de Hollandse renaissance. Tegelijk was 
hij stadssteenhouwer in dienst van de gemeente 
Amsterdam. Samen met de stadstimmerman en de 
stadsmetselaar vormde hij de trojka die leiding gaf 
aan wat een voorloper van het later zo machtige, en 
inmiddels ontmantelde, Publieke Werken was. 
De Keyser verwierf die functie in 1595 toen 
Amsterdam aan de vooravond van haar 
indrukwekkende groei stond. Gabri van Tussenbroek 
beschrijft die buitengewone periode in Amsterdam 
in 1597; Kroniek van een cruciaal jaar. Dat was 
het jaar van de eerste geslaagde handelsreis naar 
Indië en de terugkeer van Willem Barentsz en 
zijn mannen na hun mislukte poolexpeditie en 
de overwintering op Nova Zembla. Amsterdam 
had grote ambities, zoals ook andere steden in de 
republiek. 
Maar Amsterdam wilde het grootst en het rijkst van 
alle worden. Hendrick de Keyser was de spil in de 
stedelijke ontwikkeling van de stad. Hij ontwierp 
tal van openbare gebouwen, zoals de luider- en de 
Westerkerk, en de beurs op het Rokin. Een verbod 
op nevenbetrekkingen voor ambtenaren kende 
men toen nog niet. De Keyser nam ook particuliere 
bouwopdrachten aan en beperkte zich daarbij 

tot ons, Hoorns , geluk niet tot Amsterdam. Delft 
dankt daar haar magistrale stadhuis aan, alsmede 
het grafmonument van de Oranjes. Wij in Hqorn 
onze schitterende Waag. En ook de sculptuur van 
ons stadswapen in het Waaggebouw, 4e eenhoorn, 
wordt aan De Keyser toegeschreven. De Keyser was 
overigens niet alleen de architect van die Waag, hij_ 
betoonde zich ook een handig zakenman en leverde 
de natuursteen. Daar verdiende hij zelfs meer mee 
dan als bouwmeester, wordt verteld, hoewel ook 
het eerste hem geen windeieren gelegd zal hebben. 

Rond de laatste eeuwwisseling, we zijn nu in 
het heden beland, vond in Hoorn een 'kleine 
oorlog' plaats tussen rekkelijken en preciezen in 
monumentenland. Nu hebben we vaker in Hoorn 
strijd gehad, net als in veel andere Hollandse 
steden, maar ditmaal was het er één in de boezem 
van onze vereniging. Een deel van onze vereniging 
verzette zich tegen het gemeentelijke voornemen 
om de vijf mooiste monumenten in onze stad, die 
gemeente-eigendom waren, onze parels, uit handen 
te geven. Het was een emotionele strijd, waarbij 
grote woorden vielen als het verkwanselen van het 
historisch erfgoed en een nimmer te helen breuk 
met het verleden. Begrijpelijk was de emotie wel, 
want gebouwen, zoals de Hoofdtoren, de Waag, 
Oosterpoort , Statenpoort en de Boterhal, waren 
en zijn zo verwant met de Hoornse geschiedenis 
en verankerd in de Hoornse ziel dat het verraad 
leek om die panden af te .stoten. Alsof je je eigen 
kinderen buiten de deur zette en onterfde. 

Die strijd is mag ik hopen aan uw vereniging, 
meneer Huijts, grotendeels voorbij gegaan, al zult u 
er op het stadhuis wel één en ander over vernomen 
hebben. 

Zes jaar geleden werd die overdracht officieel 
bekrachtigd. Sindsdien heeft uw vereniging zich 
met groot elan aan restauratie en onderhoud van 
de betreffende panden gezet, een niet geringe 
klus want er moest heel wat gebeuren. En het 
moet gezegd, de gebouwen staan er beter bij dan 
in de tijd dat de gemeente het beheer over deze 
gebouwen had. 

Voor de talloze inspanningen die uw vereniging 
zich getroost bij het behoud van het historisch 
erfgoed in ons land, en in het bijzonder in onze 
met monumenten zo rijke stad, wil Vereniging Oud 
Hoorn uw vereniging de Monumentenprijs 2009 
van de vereniging toekennen. 



2009 

-. 
Het is geen prijs die gepaard gaat met een groot 
geldbedrag. Het is vooral de waardering die wij 
langs deze weg willen uitspreken. En een mooier 
tijdstip dan dit jaar, met onze vierhonderdjarige 
Waag, gebouwd door uw naamgever, was nauwelijks 
denkbaar. 

Wij hopen dat uw vereniging Hendrick de Keyser 
nog lang in onze stad op dezelfde voorbeeldige 
wijze actief zal zijn en danken u en uw vereniging 
voor haar betekenisvolle inbreng bij het bewaren 
van ons historisch erfgoed. Want er is, zoals ik met 
de pet van de Boterhal op ervaar, nog veel te doen. 

Bij een prijs hoort wel een herinnering. In het 
nieuwe pand dat u onlangs in gebruik nam, 
waarmee gefeliciteerd, moet ergens herinnerd 
worden aan deze prijs. 

In het Westfries Museum vindt momenteel een 
tentoonstelling plaats van werk van de hedendaagse 
Amerikaanse kunstenaar Len Tantillo. Zeer de 
moeite waard. Tantillo, al een historicus met 
pen en penseel genoemd, heeft een groot aantal 
schilderijen gemaakt, in de sfeer van de Hollandse 
meesters , van de eerste Hollandse nederzettingen 

-
langs de Hudsonrivier en het alledaagse leven in 
die tijd. Ook dat feit herdenken we dit jaar omdat 
het vierhonderd jaar geleden was dat Hudson 
daar met zijn manschappen namens de VOC 
aanlegde. Tantillo was bij de opening van zijn 
tentoonstelling. Met schetsboek in de hand trok hij 
op zijn vrije uren door Hoorn en ·zag de bakermat 
voor zijn schilderijen met eigen ogen. Een van de 
eerste tekeningen die hij maakte was , hoe kan het 
anders, de Waag, tegenover zijn eigen expositie. 
Wij hebben geprobeerd die tekening te kopen. Dat 
ging niet, want dat schetsboek was één geheel, daar 
wilde Tantillo geen bladzijde uithalen. Maar een 
afdruk mochten we wel hebben. 
Die willen wij u bij deze als herinnering aan de 
Monumentenprijs 2009 van onze vereniging graag 
overhandigen. 

Gefeliciteerd met de monumentenprijs 2009! 
Uw vereniging en met haar alle medewerkers en 
degenen die het werk van Hendrick de Keyser 
mogelijk maken, hebben hem verdiend. 

'Tekst toespraak bij uitreiking monumentenprijs op 

zaterdag 29 oktober 2009 

De Waag tekening Len 

Tantillo oktober 2009 
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IN MEMORIAM HENK SAALTINK 

LEO HOOGEVEEN 

Op vrijdag 23 oktober 2009 is Henk Saaltink 
overleden. Het kwam niet onverwacht, want we 
wisten dat hij al lange tijd ziek was. In 2006 
openbaarden zich de eerste verschijnselen van 
zijn ziekte en moest hij zich terugtrekken uit de 
redactie van ons blad. Zijn laatste bijdrage was een 
aflevering van de veelgelezen rubriek 'Men vraagt 
ons' in het maartnummer van dat jaar. Er ontstond 
een vreemde leegte in de redactie, want Henk had 
het blad 27 jaargangen lang mede gedragen. Zijn 
bijdragen zijn ontelbaar. 
Over Henk Saaltink schrijven is een precaire zaak. 
Hij was wars van elke persoonsverheerlijking. 
Onderscheidingen waren niet aan hem besteed. Hij 
heeft nooit erelid van Oud Hoorn willen worden. 
'Ook niet postuum', liet hij een keer met nadruk 
weten. 

Henk Saaltink is geboren op 12 januari 1932 in 
Arnhem. Na omzwervingen door het hele land 
begon hij op 1 oktober 1971 als wetenschappelijk 
medewerker/conservator van het Westfries Museum. 
Daar bleef hij ruim twintigjaar werkzaam, tien 
jaar onder directeur Braasem en tien jaar onder 
directeur Spruit, tot hij op 1 juni 1992 met de VUT 
ging. Tot zijn 65e verjaardag zette hij zijn werk in 
het museum als vrijwilliger nog enkele jaren voort. 
In deze functie heeft hij vele tentoonstellingen 
samengesteld, waarvoor hij intensief historisch 
onderzoek deed. Dat weerspiegelde zich in de 
catalogi die hij maakte en de artikelen die hij als 
ondersteuning van de tentoonstellingen schreef in 
allerlei periodieken, waaronder het kwartaalblad. 
Ik leerde Henk kennen in 1977, toen wij samen op 
verzoek van het toenmalige bestuur van Oud Hoorn 
een opzet maakten voor zomeravondwandelingen 
door de stad voor leden en belangstellenden. 
We hebben ons voorstel uitgelegd tijdens een 
bestuursvergadering bij Jaap van Zaal thuis 
aan het Venidse. De verdere uitwerking van de 
stadswandelingen, het uitzetten van de routes, het 
opleiden van de gidsen, komt geheel op het conto 
van Henk Saaltink. De eerste wandeling was op 
vrijdagavond 17 juni 1977. 
In diezelfde maand werd Henk bestuurslid van 
Oud Hoorn. Hij werd op 3 juni in de Keizerskroon 
gekozen als opvolger van John de Visser. In 1988 
trad hij om studieredenen af als bestuurslid. 
De bestuursvergaderingen werden in die tijd nog 
gehouden bij de bestuursleden thuis. De eerste 
jaren woonde Henk aan Het Oude Ambacht, de 

oudste straat van Risdam-Zuid. In 1980 verhuisde 
hij naar de Italiaanse Zeedijk 24-26, twee oude 
vervallen huisjes die door Stadsherstel wei:den 
gerestaureerd en tot één woning samengevoegd. 
"Tegenwoordig bewoont een bekend ~istoricus van 
Hoorn de gehele dubbele woning", schrijft Olga 
van der Klooster in haar boek '30 jaar Stadsherstel' .. 
Het bestuur en de redactie zijn daar vele malen te 
gast geweest om te vergaderen. 
Aan archeologisch onderzoek werd in deze 
tijd in Hoorn nog weinig gedaan. Er was geen 
belangstelling voor, behalve bij de schatgravers, 
over wie Henk Saaltink zich scherp uitliet: "De 
plaatselijke bevolking is alleen actief als er ergens 
tegels gevonden worden, die voor grof geld 
verkocht kunnen worden". Het is de verdienste van 
Henk dat hij in 1978 een grote groep vrijwilligers 
bijeen wist te halen die werkelijk geïnteresseerd 
waren in de oudste geschiedenis van de stad. De 
werkgroep ging in 1981 over van Oud Hoorn 
naar de Archeologische Werkgemeenschap voor 
Nederland. Henk Saaltink bleef nog een aantal jaren 
verslag van de activiteiten doen in het kwartaalblad. 
Nog altijd is een indrukwekkende groep 
vrijwilligers actief bij de Archeologische Dienst in 
de voormalige studiezaal van het Westfries Archief 
in het stadhuis. In 1985 startte Henk Saaltink een 
nieuwe werkgroep: Hoorn 1806, die op basis van 
het patentregister en het verpondingskohier de 
welvaart van de bevolking trachtte te bepalen en 
de vraag probeerde te beantwoorden in hoeverre 
het sociaaleconomische karakter van de stad een 
verandering had ondergaan. De werkgroep werkte 
vijf jaar lang aan het onderzoek. De verzamelde 
gegevens zijn nu in digitale vorm te raadplegen in 
het Westfries Archief. 

Tijdens de roemruchte ledenvergadering in Edam 
op 25 november 1978 is het kwartaalblad geboren. 
Jan Dijkstra hield een krachtig pleidooi voor een 
verenigingsblad en toonde de haalbaarheid daarvan 
op overtuigende wijze aan. De ledenvergadering 
ging akkoord en in februari 1979 verscheen het 
allereerste nummer. Vanaf het begin was Henk 
Saaltink lid van de redactie. Tot diens plotselinge 
overlijden in de zomer van 1992 onder leiding van 
Jan Dijkstra, over wie Henk schreef: "Gehuld in 
een wolk van blauwe sigarettenrook gaf hij tijdens 
de redactievergaderingen zijn verhalen ten beste". 
Daarna kwam de krantenman Herman Lansdaal. 
"Na de artistieke Jan Dijkstra was hij de leider, de 
organisator", schreef Henk in zijn 'In memoriam' 
in 2003. 



Na het vertrek van Herman Lansdaal in 2002 nam 
HenkSaaltink de leiding van de redactievergaderingen 
over. Dat gebeurde op een heel losse manier. De 
vergaderingen kabbelden zo wat voort, er werd 
over van alles en nog wat gepraat, foto's werden 
bekeken en becommentarieerd. Maar iedere keer 
lag het kwartaalblad er weer, telkens met degelijke 
stukken van Henk. 
Hij produceerde in de 2 7 jaarvanzijnredacteurschap 
een grote variatie aan artikelen, over Hoorn in 
de Franse tijd, de Schutterij, Joden in Hoorn, 
Landuitgifte in de 17 e eeuw, het revolutiejaar 1787, 
de geschiedenis van de gebouwen van het Westfries 
Museum en nog veel meer. 
Twintig jaar lang, van 1986-2006, verzorgde hij de 
meest gelezen rubriek in het kwartaalblad, "Men 
vraagt ons". Doel was de namen van niet meer 
bekende geportretteerde te weten te komen. Van 
groepsfoto's trok hij de contouren van de afgebeelde 
personen over en voorzag iedereen van een nummer. 
Bij elke foto wist hij boeiende achtergrondinformatie 
te geven. Zo heeft hij bijgedragen aan de identificatie 
van honderden mensen uit het Hoornse verleden .. 
Henk zou nu tegensputteren: de lézers hebben die 
namen aangedragen. 
In de jaren 2002 tot 2004 probeerde hij discussies 
uit te lokken met een column in het kwartaalblad 
onder de titel 'Prikkels'. Meer met verbazing dan 
met irritatie moest hij constateren dat het niets 
uithaalde. Niemand reageerde. 

Henk Saaltink had een voorliefde voor de oudere 
geschiedenis. Toen hij in 1979 de rubriek 'Hoorn 
honderd jaar geleden' van Bert van der Saag in 
het Weekblad voor Westfriesland overnam, gaf 
hij die serie een andere naam: 'Hoorn door de 
eeuwen heen'. Dat gaf hem de vrijheid te schrijven 
over onderwerpen uit de geschiedenis van voor 
1800. De negentiende eeuw lag hem minder, 
al verwaarloosde hij die niet, evenmin als de 
twintigste. In ons kwartaalblad viel in de rubriek 
'Men vraagt ons' wel op dat hij vrijwel uitsluitend 
foto's van vóór 1940 behandelde. 
In 1981 ~chreef hij de inleiding en toelichtende 
teksten bij de stadsplattegronden voor het boek 
'Hoorn in kaart'. Het was aanvankelijk de bedoeling 
dat hij alleen de oudere plattegronden zou 
behandelen, maar uiteindelijk schreef hij ook de 
teksten voor de twintigste eeuw. Bij gelegenheid van 
deze uitgave zei hij : "Ik schrijf over het algemeen 
niet zo vlot. Ik ga niet lekker zitten schrijven, 
maar ben enorm geconcentreerd bezig en dat kost 
gewoon veel inspanning" . 

In 1986 stelde hij met Piet Boon van de Archiefdienst 
'Van Stad tot Streek' over de geschiedenis van vier 
Westfriese ziekenhuizen samen. Henk nam De Villa 
en het Streekziekenhuis voor zijn rekening, waarvan 
de geschiedenis zich geheel in de twintigste eeuw 
afspeelde. 
Bij het 75-jarigjubileum van Oud Hoorn verscheen 
in 1992 het "Vervolg op de Chronyk der Stad 
Hoorn van de heer dr. T. Velius" . Het was de uitgave 
van een anoniem handschrift in de verzamelingen 
van het Westfries Archief, toen nog Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten geheten. Hij schreef de 
inleiding en verzorgde samen met Jan Dijkstra 
minutieus de honderden annotaties en voetnoten. 
Naast het vele werk voor het Westfries Museum 
en Oud Hoorn volgde hij in zijn vrije tijd ook een 
universitaire studie geschiedenis. Hij behaalde in 
november 1983 cum laude de titel van doctorandus. 
Daarna begon hij aan een promotieonderzoek naar 
Hoorn in de patriottentijd . Helaas heeft hij dit niet 
kunnen afmaken. 
Voorzitter Ton van Weel verwoordde de verdiensten 
van Henk Saaltink voor de geschiedschrijving van 
Hoorn bij diens afscheid als redactielid op 14 oktober 
2006 in de Oosterkerk zo: ,Jij hebt voor zeer velen 
die geschiedenis op vele wijzen toegankelijker 
gemaakt. Daarmee heb je een onuitwisbare bijdrage 
geleverd aan ons aller historisch besef'. 

Henk Saaltink 
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Achter de Vest tussen 
nr. 54 en 56, beschermd 
stadsgezicht 

De ontwikkeling van dit 
bouwplan, twee woningen en zes 
parkeerplaatsen, verloopt uiterst 
stroef. Vooral de eis om het parkeren 
op eigen terrein te organiseren breekt 
de planontwikkeling op. Daardoor is 
een extra garage op het binnenterrein 
nodig. De Commissie Welstand 
en Monumenten heeft het college 
geadviseerd om genoegen te nemen 
met één parkeerplaats minder zodat 
de gevel van de benedenverdieping 
niet alleen uit garagedeuren bestaat. 

Achter op 't Zand 44, 
beschermd stadsgezicht 
De bewoner, tevens de architect, 
van dit pand, wil de twee laatste 
woningen uit het rijtje van vijf 
arbeiderswoningen, nu nog met een 
doorlopende mansardekap op de 
tweede verdieping, samenvoegen. 
De overige drie woningen hebben 
de status van beeldbepalend pand, 
de woningen waarvoor het plan 
is ontwikkeld niet. De Commissie 
Welstand en Monumenten wilde in 
eerste instantie onderzocht hebben of 
de vijfeenheid hersteld kan worden. 
De architect diende daarop twee 
plannen in. Het eerste ging uit van 
sloop van beide woningen en de 
bouw van een klassiek herenhuis. 
In het tweede plan werd de 
oorspronkelijke kap gehandhaafd. 
Het merkwaardige doet zich voor dat 

het Bestemmingsplan Binnenstad ter 
visie ligt. Het college kan dan alleen 
akkoord gaan via een ontheffing. 
Oud Hoorn heeft eerder gepleit 
om dergelijke ontheffing alleen bij 
hoge noodzaak te verlenen. In onze 
ogen is er hier geen sprake van hoge 
noodzaak. Wordt dit toegestaan dan 
kunnen alle lage panden met een 
verdieping worden verhoogd. 

Doelenveld, Kazerneplein, 
beschermd stadsgezicht 

De woningbouwplannen Doelenveld 
en Kazerneterrein zijn als gevolg 
van de behandeling van het 
Bestemmingsplan Binnenstad 
opgeschort na bezwaren uit 
de raad. De procedures voor 
inbreiding projecten zullen worden 
heroverwogen. 



Gouw 18, beschermd 
stadsgezicht 
Het plan om het pand tot winkel 
met bovenwoning te verbouwen is 
verscheidene keren in de Commissie 
Welstand en Monumenten aan de 

orde geweest. Aanvankelijk vond 
de commissie dat er onvoldoende 
rekening gehouden was met de 
beeldbepalendheid van het pand 
op zich en als onderdeel van de 
karakteristieke straatwand. Na 

veelvuldig overleg lag er een plan 
dat goedkeuring verkreeg. Bij de 
uitvoering ging het aan de achterzijde 

van het pand nog mis. Daar waren 
andere materialen gebruikt dan 
waarvoor vergunning was verleend. 

Grote Noord l, rijksmonument 
In het zijdakvlak wordt een gesloten 
dakkapel gerealiseerd. De Commissie 
Welstand en Monumenten drong 
aan op behoud van de constructieve 
elementen terwijl de detaillering 

op bezwaar stuitte. In overleg met 
het Bureau Erfgoed is een oplossing 
gevonden. 

Grote Noord 87 hoek 
Gortsteeg, beeldbepalend 
pand, beschermd 
stadsgezicht 
Voor- en zijgevel worden gewijzigd, 
waarbij uiteindelijk rekening met 
de criteria voor versterking van de 
beeldkwaliteit wordt gehouden. 
Daarvoor moest het oorspronkelijke 
ontwerp van tafel. De kleurstelling 
wordt in overleg met het Bureau 
Erfgoed geregeld. 

Kerkplein 39, rijksmonument 
De boktor heeft de balken in 

dit pand, de Boterhal, aangetast. 
Afgelopen zomer is een nieuwe vloer 
gelegd en zijn spanten en balken 
op de zolderverdieping vervangen. 

Ook in de zomer van 2010 en 2011 
zullen restauratiewerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Eerder is de 
voorgevel van één van de fraaiste 
monumentale panden in onze stad 
op buitengewoon zorgvuldige wijze 
gerestaureerd. 

Kleine Noord/Dubbele Buurt, 
rijksmonument, gemeentelijk 
monumenten en beschermd 
stadsgezicht 
Talloze keren hebben we in deze 
rubriek aandacht besteed aan de 
twee gemeentelijke monumenten 
aan de Vale Hen die staan te 
verkrotten. Eén pand, éen laag 
met schilddak, is het laatste nog 
bestaande industriële gebouw van 
de Hoornse architect Bleis. Het 

verdient alleen daarom al bewaard te 
blijven. Het gehele bouwblok omvat 
nog twee panden aan het Kleine 
Noord, een rijks- en een gemeentelijk 
monument. De Commissie Welstand 
en Monumenten heeft zich bij 

voortduren gekeerd tegen verzoeken 
om de panden te slopen. Het lijkt 
erop dat men eindelijk uit de 
impasse geraakt. De gemeente heeft 
naar de mogelijkheden gekeken 
en in overleg met de eigenaar 
een voorstel ontwikkeld dat ook 
economisch haalbaar is, waarbij 
restauratie uitgangspunt is. Als begin 
is een kappenplan aan de commissie 
voorgelegd, dat de mogelijkheid 
biedt om 7 tot 8 appartementen 
te realiseren - op de begane grond 
komen dan winkels - waarvan de 
commissie met waardering kennis 
heeft genomen. 
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Kleine Oost 34, beschermd 
stadsgezicht 
Nog zo'n plan waar veel om te 
doen is geweest. De achtergevel was 
verbouwd zonder dat was getoetst of 
het bouwplan aan de planologische 

eisen voldeed. De Commissie 
Welstand en Monumenten vond 
dat er geen sprake was van een 
zorgvuldige inpassing en detaillering. 
De voorgevel, in de stijl van de 
Amsterdamse School, is nog in 
originele staat. Feitelijk zou dit 
pand tenminste de status van 
beeldbepalend pand moeten krijgen. 
Na overleg is gekozen voor herstel 
van de gevel. Voor de achtergevel 
heeft de commissie alternatieven 
aangereikt. Wordt daaraan voldaan 
dan kunnen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Koepoortsweg 43 
De monumentale beuk op het 
achterterrein heeft de status 

gemeentelijk monument verworven. 
De beide andere monumentale 
bomen, een atlasceder en een wilg, 
voldoen niet aan de criteria van de 
gemeente 

Korte Achterstraat 4, 
rijksmonument 
Op het dak is zonder vergunning 
een kast voor het klimaatsysteem 
geplaatst .. De Commissie Welstand 
en Monumenten vond de oplossing 
slecht en heeft een alternatief 
aangedragen. 

Molsteeg, Gortsteeg, 
beschermd stadsgezicht 
Een moeilijke bouwopgave, de bouw 
van twee woningen en garages, op 
een kleine bouwlocatie tussen de 
Molsteeg en de Gortsteeg, waarmee 
hopelijk op verantwoorde wijze het 
gesloten bouwblok wordt hersteld. 
Vanuit de Commissie Welstand 
en Monumenten is opbouwende 
kritiek geuit. Zo vraagt de zichtlijn, 
die boven de kleine woningen van 
de Westerdijk uitstijgt, om een 
kleiner bouwvolume en zijn er ook 
bedenkingen ten aanzien van de 
ontworpen gevels. Deze opmerkingen 
zijn door de architect meegenomen 
in een aangepast ontwerp, waar de 
commissie in meerderheid positief 

over is. Toch houdt de commissie 
een aantal bezwaren tegen de 
gesloten gevelwanden op de begane 
grond, die het gevolg zijn van de 
garageboxen die op grond van 
het aangescherpte parkeerbeleid 
gerealiseerd moeten worden. Omdat 
de gemeente tegelijk naar verbetering 
van de sociale veiligheid streeft, zal 
het gemeentebestuur zich over het 
dilemma buigen. Wat prevaleert? Het 
plan wordt derhalve aangehouden. 

Oostereiland 1, rijksmonument 
De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft een aantal wijzigingen 
in het bouwplan geëist. Daardoor zijn 
de externe balkons teruggebracht tot 
Franse balkons en is de gevelindeling 
van het bouwdeel waar Filmhuis 
en horeca in komen verbeterd. 
Bezwaar heeft de commissie tegen 
het voornemen een gedicht op de 
muur van het hoekpand te plaatsen, 
boven de erker van de voormalige 
directeurswoning. 

Brug Oostereiland, 
beschermd stadsgezicht, 
gemeentelijk monument 
Nadat de gemeenteraad in overgrote 
meerderheid de brug de status van 
gemeentelijk monument ontnam, 
is een tweede, beter ontwerp voor 
de nieuwe brug voorgelegd. Met 
de door de Commissie Welstand 
en Monumenten geuite kritiek is 
rekening gehouden. De commissie 
stelt nog een aantal verbeteringen 
voor. Een duidelijker bolling van de 
brug en in het hekwerk. Formeel 



is nog geen monumentenadvies 
gegeven over sloop van de bestaande 

brug. 
In de nieuwe plannen worden de 
huidige landhoofden zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Groen talud aan de 
eilandkant, stenen bastionachtig aan 

de stadskant. De gemeente is voor 
het stormseizoen met de versterking 
van de kademuur begonnen. 
De commissie heeft het college 
gevraagd historisch onderzoek te 
doen naar de vroegere loop van de 
kademuur. 

Johannes Poststraat 71, 
gemeentelijk monument 
Mede door inspanningen van 
Vereniging Oud Hoorn heeft de 
voormalige Technische School 
Hoorn met de kenmerkende 
zaagtanddaken, een spaarzaam 
voorbeeld van het Nieuwe 
Bouwen in Hoorn, de status van 

gemeentelijk monument behouden. 

Het gebouw wordt gedeeltelijk 
verbouwd tot wijkcentrum. 
Uit kostenoverwegingen is het 

bouwplan vereenvoudigd. Vanuit 
monumentenoogpunt is er bezwaar 
tegen de interne ingrepen. Te weinig 
is uitgegaan van de kwaliteit en de 

mogelijkheden van het gebouw zelf. 
Zo is de kenmerkende middengang 
volledig verdwenen. Met de 
aanpassingen aan de buitenzijde van 
het gebouw kan de commissie zich in 
grote lijnen verenigen. 

Stationsweg l 0 
Eindelijk sprak de Commissie 
Welstand en Monumenten 
bezwaar uit tegen de afzichtelijke, 
dichtgeplakte ramen van dit 
winkelpand bij het Stationsplein. 
Winkelramen behoren transparant te 
blijven. 

Westerdijk 9-19, beschermd 
stadsgezicht 
De voorbereidingen voor dit 
bouwplan met acht appartementen 
op de hoek van de Westerdijk en 
de Gortsteeg dateren al van 2007. 
Op hoofdlijnen kon de Commissie 
Welstand en Monumenten zich 
met het eerste, voorlopige ontwerp 
verenigen. Wel werd een aantal 
verbeteringen meegegeven. Een 
jaar later werd het aangepaste plan 
voorgelegd, met nog steeds positieve 
bijval in de commissie, hoewel 
ook nu voorstellen tot verbetering 

werden gedaan. Afgelopen zomer 
werd de commissie geconfronteerd 
met een sterk gewijzigde opzet. Dat 
was om de verkoop te bevorderen. 
In de ogen van de commissie 
vormden de wijzigingen dusdanige 
verslechteringen dat zij niet meer 
akkoord ging. Het pand ligt op een 
prominente plek in de binnenstad en 
heeft betekenis voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Dit 
ontwerp deed daaraan afbreuk. 
De architect viel vervolgens op het 
eerdere plan terug, dat uitgevoerd 
kan worden als aan de laatste 
opmerkingen van de commissie tot 
verbetering van het gevelbeeld, wordt 
voldaan. 

Zon 11, 
'Traditiegetrouw sluit de rubriek 
"Stadsbeeld" af met alleen een foto 

van het pand Zon 11. 
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DE STERFLATS AAN DE ASTRONAUTEN 

LEO HOOGEVEEN 

In het voorjaar van 2009 presenteerde 
IntermarisHoeksteen, verder te noemen Intermaris, 
haar plannen voor de renovatie van de drie 
Sterflats aan de Astronautenweg. Die veroorzaakten 
grote onrust onder de bewoners , omdat de 
woningcorporatie twee van de vijf blokken 
van elk complex wil slopen en vervangen door 
nieuwbouw. 
De Sterflats danken hun naam aan de grondvorm: 
vijf uitwaaierende vleugels in de vorm van een ster. 
De orientatie van blokken in een ster is bestudeerd in 
relatie tot bezonning en onderlinge beschaduwing. 
De koppeling van de blokken maakte het mogelijk 
de hoogte te differentiëren in vier, zes en acht lagen, 
waarbij ook de woningen in vier-lagenbouw via een 
lift bereikbaar waren. In die tijd werden in sociale 
woningbouw liften pas bij flatbouw hoger dan vier 
lagen toegepast. 
Het stedebouwkundige accent van de Grote Waal 
werd een tegenhanger van het silhouet van de 
binnenstad, al was dat niet het vooropgezette 
doel. Primair was het realiseren van de grote 
woningaantallen die Hoorn als taakstelling had. 
Daarbij is wel is gezocht naar hoogtedifferentiatie 
in de skyline. 
De bouw begon precies veertig jaar geleden, in 
november 1969. 

De Grote Waal 
De Sterflats zijn gesitueerd achter de Westerdijk, 
een onderdeel van de Westfriese Omringdijk. De 
dijk is kort na 1387 aangelegd als inlaagdijk, 
omdat de oorspronkelijke dijk, die recht van 
Hoorn naar Schardam liep, door stormvloeden was 
weggeslagen. Ten gevolge van een dijkdoorbraak op 
30 september 1514, Sint jeroensdag, ontstonden 
twee plassen, de Grote en de Kleine Waal. De Grote 
Waal was ongeveer het gebied aan weerszijden van 
de Middelweg: Houtzaagmolen, Poolster, Grote 
Beer en de gebieden ten noorden daarvan. 
De Kleine Waal ontstond ter plaatse van de Lambert 
Meliszweg. Latere overstromingen vergrootten deze 
ondergelopen gebieden. Bij de doorbraak van 1532 
werden twee grote stukken dijk de Grote Waal 
ingeschoven, waar ze lange tijd bleven liggen. 
De bevolking noemde ze de 'Keizer' en de 'Keizerin'. 
De Kleine Waal is omstreeks 1558 ingepolderd, de 
Grote Waal in 1627. De naam van de polder Grote 
Waal is overgegaan naar de nieuwbouwwijk, die 
ontstond vanaf 1966. De eerste nieuwe stadswijk 
sinds Hoorn was aangewezen als groeikern. 

Experimentele woningbouw 
De geschiedenis van de Sterflats begint bij 
een beschikking van mm1ster Schut van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 
14 mei 1968. De minister zegde hierin extra 
financiële tegemoetkoming toe voor experimentele 
woningbouwprojecten. Hij omschreef die als 
"woonvormen en woningtypen welke in enig 
opzicht afwijken van de gebruikelijke vormen". "Het 
nieuwe dat deze woningen of woningcomplexen tot 
'experimenten' stempelt, zal onder meer betrekking 
kunnen hebben op: 
• de woning zelf (indeling, outillage, constructie 
van de woning) 
• de woonvorm (de wijze van aaneenvoegen of 
opeenstapelen van woningen, met inbegrip van de 
outillage van het gebouw) 
•het woonmilieu (met name de wijze waarop een 
samenspel is bereikt tussen woningtype, woonvorm 
en naaste omgeving van de woning)." 
De omvang van één experimenteel project kon 
uiteenlopen van 10 tot maximaal 300 woningen. 
De minister riep eenniet-ambtelijke adviescommissie 
in het leven die de projecten moest beoordelen. 
Ir. WE Schut (1920-2006) was minister voor 
de ARP in het kabinet-De jong van 1967-1971. 
In 1981 is hij door de Bond van Nederlandse 
Architecten onderscheiden met de BNA-kubus voor 
de manier waarop hij als minister had bijgedragen 
aan de experimentele woningbouw. 
Na maandenlang overleg tussen de gemeente Hoorn, 
het architectenbureau Van Wijk en Gelderblom en 
de adviescommissie verleende de minister op 21 
juli 1969 een project van 346 woningen in de 
Grote Waal in beginsel het predicaat "experimenteel 
woningbouwproject" . 
De gemeente Hoorn had aanvankelijk een ·plan 
ingediend voor experimentele woningbouw voor 
de gehele wijk. Maar het ministerie vond dat 
te grootschalig, gezien het maximum van 300 
woningen dat in de beschikking gesteld was. 
Op 25 november 1969 gaf minister Schut in Hoorn 
het startsein voor de bouw van de woningen. 
De minister koos als uitgangspunt voor zijn 
toespraak de toegenegenheid tot het vak, voor 
het bouwen en voor het inrichten van een milieu. 
"Want ons vak neemt ons ten volle en geanimeerd 
in beslag, tot het bouwen voelen wij ons emotioneel 
aangetrokken; en elk milieu dat ons omringt doet 
ons wat, Hoorn verovert ons zelfs zonder slag 
of stoot". De minister betoogde dat technisch 
kunnen, commercieel i=icht, sociale bewogenheid 
en organisatorisch vermogen op zich belangrijk zijn 
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en zelfs een voorwaarde tot een goed resultaat. Maar 
het is ook de liefde tot het vak die in staat is en ons 
in staat stelt om bergen moeilijkheden te verzetten. 
Oorzaak van het onbehagen met betrekking tot 
het woonmilieu is het ontbreken van gezamenlijke 
toewijding, aan begrip voor elkaars interesse, aan 
samenspel. 
Het was de minister gebleken dat door dit samenspel 
tussen de Hoornse diensten onderling en met de 
Adviescommissie Experimentele Woningbouw een 
resultaat te voorschijn was gekomen dat ten volle het 
predicaat waard was. "Een project met uitstekende 
woningen, in een boeiende rangschikking, 
waarbij grote aandacht is gegeven aan de typische 
woonomstandigheden ter plaatse". Minister Schut 
gaf de suggestie mee de bekendheid van dit object 
uit te buiten door de bevolking, en met name de 
toekomstige bewoners, zelf te betrekken bij de 
uitvoering ervan. 

Nieuwe woonvormen 
De bouwopgave van na de tweede wereldoorlog 
dwong tot het nadenken over industrialisatie en het 
stimuleren van industriële bouwtechnieken. Het 
gebruik van beton paste daar goed in. 
De plattegrondvorming van de Sterflats berust op 
de SAR-methodiek. De SAR (Stichting Architecten 

Research) , in 1964 opgericht door een aantal 
Nederlandse architecten, beoogde onderscheid 
mogelijk te maken tussen draagstructuur 
en inbouwpakket. Als middel om de woning 
aanpasbaar te maken en de bewoner zeggenschap 
te geven over de indeling en verandering van 
de woning. De SAR-methode bood daartoe een 
kader, gebaseerd op zonering en een stelsel van 
maatafspraken. 
Professor John Habraken, eerste directeur van de 
SAR van 1965-1975, deed hierover een aantal 
interessante uitspraken. Zorg voor de bebouwde 
omgeving was de exclusieve bezigheid van de 
professional. De overheid stelt regels en de 
architect doet keurig mee. Maar de bewoner wil 
nu zelf bepalen hoe hij wil leven en hoe hij 
hieraan vormgeeft. Mensen hebben behoefte aan 
identificatie, aan het werkelijk in bezit nemen 
van hun woning. Wie zich niet met zijn eigen 
woonomgeving kan identificeren, die woont niet , 
die logeert. Aldus Habraken. Hij ontving in 2003 
de BNA-kubus. 
Een oudere organisatie die nieuwe uitgangspunten 
formuleerde was de CIAM ( Congrès Internationaux 
d'Architecture Moderne, 1928-1959). 
Die propageerde het Nieuwe Bouwen, waarin 
de scheiding van wonen, werken en recreëren 

De Sterflats in aanbouw. 

gezien vanaf het 

Hoornse Hop. 

Foto Klaas Laan 
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Sterflats, Het echtpaar 

Tjaberings tijdens een 

wandeling over de 

Westerdijk in 1981 
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principes waren. Auto's werden gescheiden van 
het langzaam verkeer en de woonblokken werden 
idealiter geplaatst in groene ruimten. 
Vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige 
eeuw nam de kritiek op de 'onmenselijkheid 
van hoogbouw' toe. Later werd gesproken over 
'groene weduwen', niet-werkende vrouwen die de 
hele dag niets te doen hadden in hun monotone 
slaapwijk. Ook flatneurose" werd een begrip. In 
1968 leidde deze kritiek tot onder andere de 
oprichting van de Stichting Nieuwe Woonvormen, 
die een kleinschaliger en menselijker woonmilieu 
bepleitte. Daarnaast werd functiemenging als een 
oplossing gezien voor meer woonplezier. 
Ook het bestemmingsplan voor de Grote Waal werd 
ingrijpend bijgesteld aan de hand van de nieuwe 
wensen. Deze koerswisseling is in het tweede deel 
van de wijk goed zichtbaar geworden. In plaats van 
flats ontstonden er woonerven, functiemenging 
bleef achterwege. 
Het bouwplan voor de voor de Sterflats is in 
teamverband integraal ontworpen door stedebou wer 
en architect. De nieuwe wet op de ruimtelijke 
ordening van 1965 had dat mogelijk gemaakt. Niet 
langer moest eerst een gefixeerd stedebouwkundig 
plan goedkeuring krijgen alvorens de architect 
opdracht kon krijgen de daarin vastgestelde blokjes 
in te vullen. De maatschap voor architectuur en 
ruimtelijke vormgeving Van Wijk en Gelderblom 
in Soest ontwierp het bouwplan voor de Sterflats. 
Het stedebouwkundig plan van het bureau Kuiper, 
De Ranitz, Van der Ree van Van Tol te Rotterdam is 
daar een verdere uitwerking van. 
De oorspronkelijke uitgangspunten van het ontwerp 
zijn nog steeds goed ervaarbaar in de huidige 
situatie, ook al hebben zich met name ten aanzien 
van de inrichting van de openbare ruimte forse 
wijzigingen voorgedaan. Voor de architecten waren 
de uitgangspunten van de ClAM niet zo absoluut. 
Een redelijke scheiding van auto's en voetgangers is 
wel veelal hun doel geweest. 
In het tijdschrift Bouw van 25 november 1969 

gaven de architecten een uiteenzetting van hun 
plan. In hun ruimtelijke schets onderscheidden zij 
vanaf de dijk drie gebieden voor het buitenleven: 
ruig (grootschalig-landschappelijk), luw (dijkdorps) 
en service (stedelijk). 
De dijk als lang, dun lint behouden, geen 
bebouwing eraan plakken, iepenhakhout, singels, 
wat meidoorns, es, bedoeld voor liefhebberij en vrij 
spel, of gewoon naar het water kijken. Dit gebied 
loopt door tot de achterzijde van de flats . 
Het gebied aan de ingangszijde van de flats bekleden 
met treden, muren, zitjes en speelplaatsen, met 
iepen-, eik- en meidoornsingels. Een kleinschalig 
beschut milieu aan de voet van de bouwblokken. 
Daarachter het stedelijke servicegebied, deels 
voor parkeerplaatsen en deels ook met treden en 
muurtjes voor liefhebberij en spel. 

Nieuw entree 

De woonvorm en woningdifferentiatie hadden de 
volgende uitgangspunten: 

de woningen zoveel mogelijk op de begane 
grond situeren, vooral ook ter verlevendiging 
van het voetgangersdomein; 
uitzicht over de dijk is pas vanaf de tweede 
verdieping mogelijk; daarom zijn verschil
lende woonvormen gewenst voor laag en 
hoog wonen. 
Dat heeft in het ontworpen plan geleid tot het 
boven elkaar toepassen van flats en maison
nettes . Zo ontstaan de volgende woonkarakte
ristieken: 
hoog wonen: uitzicht over groene ruimten en 
Hoornse Hop; brede woningen in één laag 
met balkon; 
op dijkniveau: smalle woning in twee lagen 
met beschut woonbalkon; 
op de begane grond: smalle woning in twee 
lagen met eigen tuintje, overgaand in groene 
ruimte; eigen ingang aan woonstraat en eigen 
schuur. 



Los hiervan voorzag het plan nog in een vierde 
woningtype, de drive-in woning: een smalle een
gezinswoning in drie lagen met garage/berging en 
eigen tuin met tuinkamer aan groene ruimte. 
De plattegronden van de woningen zijn bajonet
vormig, waardoor een speelse indeling is ontstaan. 
De indeling is vormgegeven in overleg met de 
Stuurgroep Grote Waal, waarin vertegenwoordigers 
zaten van woningbouwverenigingen, de vrouwen
adviescommissie, bewoners van de Grote Waal, de 
gemeenteraad, welzijnszorg en de Gemeentelijke 
Dienst Volkshuisvesting in Amsterdam. De directe 
woonomgeving is, ook in teamverband, nader 
uitgewerkt door de tuin- en landschapsarchitecten 
Warnau, Ho&nan, Kalf te Utrecht. Zij ontwierpen 
de eerder genoemde drie zones voor het buitenle
ven met de karakteristieken 'ruig', 'luw' en 'stede
lijke service'. Uit het artikel in Bouw: 
"De schuurtjes bij de maisonnettes op begane
grondsniveau boden de mogelijkheid, een woon
straatje te vormen als ruggegraat van het 'luwe' 
gebied. Kleine hoogteverschillen, muurelementen, 
niet alledaagse materialen voor soms overdekte 
speelgelegenheden kunnen dit centrale element tot 
een voor alle bewoners attractief geheel maken. 
Het verkeer komt nauwelijks in contact met dit 
voetgangersgebied. Garages en parkeervoorzieningen 
blijven er in hoofdzaak buiten". 
Dienstverlenend verkeer kan wel m het 
voetgangersgebied komen, maar vormgeving en 
materiaaltoepassing zullen · duidelijk maken dat de 
voetganger in dit gebied de baas blijft. 

De Woningvereniging Binneblijf 
Opdrachtgever voor de bouw was de Woning
vereniging mr. Jan Dirckzoon Binneblijf, opgericht 
in 1919 en genoemd naar een l 6e-eeu wse katholieke 
Hoornse burgemeester. 
Binneblijf is vooral bekend geworden omdat hij 
tijdens de beeldenstorm in de Grote Kerk in de 
zomer van 1572 woedend zijn muts ter aarde 
smeet. 
Minder bekend is dat hij in 1535 als jong schepen 
medeonde~tekenaar was van het doodvonnis van 
vijf wederdopers. Dit gebeurde echter in opdracht 
van het Hof van Holland en met grote weerzin van 
de stadsbestuurders zelf. Velius schrijft hierover: 
deze gang van zaken stond hen zo tegen dat 
zij naderhand hun burgers zo min mogelijk om 
geloofszaken lastig vielen. 
De katholieke woningvereniging heeft hem 
vermoedelijk gekozen als naamgever vanwege 
zijn standvastigheid in het oude geloof tijdens 

de reformatie. Binneblijf is uiteindelijk de stad 
uitgevlucht. Zijn nakomelingen zijn teruggekeerd 
en enkelen hebben vanaf 1583 tot het begin van 
de 18e eeuw nog functies in het stadsbestuur 
bekleed. 
De Woningvereniging Binneblijfheeft in 1966 samen 
met drie andere verenigingen, Arbeidersbelang, 
Goed Wonen en Patrimonium, de Federatie van 
Woningcorporaties opgericht. De Federatie kon 
zelf geen woningen in exploitatie nemen, omdat de 
minister geen nieuwe instellingen tot verbetering 
van de volkshuisvesting meer toeliet. De voorzitter 
van Binneblijf, PC.M. Willebrands, werd ook 
voorzitter van de Federatie. De gemeente Hoorn 
wees de Woningvereniging mr. Jan Dirckzoon 
Binneblijf aan voor de exploitatie van de drie 
flatgebouwen in de Grote Waal. 

De bouw 
De gemeenteraad van Hoorn nam op 23 juni 1970 
de financiële beslissingen over de bouw van 346 
woningen in het bestemmingsplan Grote Waal: 
30 eengezinswoningen in drie bouwlagen, 121 

etagewoningen in vier bouwlagen, 90 etagewoningen 
in vijf bouwlagen en 105 etagewoningen in zeven 
bouwlagen. De totale stichtingskosten werden 
geraamd op ruim jl 7.500.000. De grond is voor 
jl. 92 7. 000 verkocht aan de Woningvereniging 
Binneblijf. Verantwoordelijk wethouder was de 
heer Wiese (PvdA), die er zelf ging wonen. Hierover 
verderop meer. De bouw is uitgevoerd door de N.V 
Banero te Amsterdam. 

De voormalige 

drive-in-woningen van 

de eerste sterflat 
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Uiteindelijk zijn 184 maisonnettes, 114 
vierkamerflats, 9 driekamerflats, 9 tweekamerflats 
en 30 drive-inwoningen tot stand gekomen. 
De eerste woningen waren gereed in 1972. 
Hans Gelderblom verklaarde in het blad Plan van 
december 1973 dat ernaar gestreefd is de begane 
grond zoveel mogelijk bewoond te doen zijn of 
zo min mogelijk 'dooie onderhuizen' te maken. 

Daarom zijn maisonnettes in de onderste en flats in 
de bovenste bouwlagen toegepast. 
De smalle maisonnettes op de begane grond boden 
de mogelijkheid zoveel mogelijk mensen een eigen 
tuin te geven. Tijdens de raadscommissie van 11 
juni 2009 zette Hans Gelderblom na veertig jaar 
nog eens zijn visie op het plan voor de Sterflats 
uiteen. Hij deed dat op verzoek van de bewoners. 
Hij noemde de bewering van de woningcorporatie 
dat het ontwerp voor de Sterflats zou zijn 
afgeleid van de plannen voor de Bijlmer onjuist. 
Integendeel, het ontwerp is juist ontstaan vanuit 
kritiek op de Bijlmer: grootschalig, monotoon, 
uniform, en op het maaiveld alleen bergingen. 
De Sterflats kennen verschillende woonvormen, 
elk met eigen kenmerken. Aanvankelijk dreigden 
tientallen eenheden onverhuurd te blijven vanwege 
te hoge huren, waardoor Binneblijf niet meer 
aan zijn verplichtingen kon voldoen. Voorzitter 
Willebrands noemde zichzelf vanwege de Sterflats 
een "veelgeplaagd mens". Wethouder Wiese was 
vrijwel de enige die optimistisch bleef en een 
rotsvast vertrouwen behield in een goede afloop. 
Burgemeester Tjaberings wist uiteindelijk in 

gesprekken met het ministerie in Den Haag een 
oplossing te vinden. De drie Sterflats werden 
niet meer als één maar als drie afzonderlijke 
complexen gezien. "Daardoor ontstaat een andere 
wijze van rijksfinanciering en kunnen de huren 
uiteindelijk toch omlaag. Trouwens, wethouder 
Wiese heeft uiteindelijk toch een vooruitziende 
blik. De Sterflats komen vol". Aldus Hans Rijswijk, 
die het verhaal over de aanvankelijke problemen 
om de woningen verhuurd te krijgen beschrijft in 
'Van Arbeidersbelang tot Intermaris'. 
Het ClAM-principe van gescheiden wonen en 
werken is nooit het ideaal van de architecten 
geweest. Gelderblom zou veel liever projecten 
gemaakt hebben met een winkel op de hoek en 
een café ernaast. Bewoners vroegen dat ook, maar 
het bleek niet te realiseren. Toch zijn in de loop 
van de jaren kleinschalige bedrijven en diensten 
gevestigd in de Sterflats, zoals een religieuze 
gemeenschap, het Streekcentrum Binnenwijzend, 
een derdewereldwinkel, autorijscholen, een 
tandartsenpraktijk, een nagelstudio en een 
radiozender. Daarbij is het uiterlijk van de woningen 
nauwelijks aangetast; hier en daar prijken of prijkten 
enkele reclameborden aan de gevels. 

De eigenaar 
Op 1 januari 1973 zijn de Hoornse woningbouw
veremgmgen gefuseerd en ontstond de 
Woningbouwvereniging Hoorn. Deze heeft zich 
in de decennia daarna ontwikkeld van een locale 
vereniging met leden tot een woningcorporatie 
die haar werkgebied tot ver buiten de grenzen van 
Hoorn wil uitbreiden. 
De Woningbouwvereniging Hoorn is op 1 oktober 
1993 opgeheven om plaats te maken voor de 
Woningstichting Hoorn. Reden was duidelijkheid 
te scheppen in de verhouding tussen huurder en 
verhuurder. De verhuurder kan niet altijd aan 
de belangen van de huurders tegemoet komen, 
maar dient op te komen voor de belangen van de 
volkshuisvesting in haar totaliteit. De opheffing van 
de vereniging heeft volgens een van de bestuursleden 
geen enkele reactie van de leden uitgelokt. 
De verhuurorganisatie nam op 22 maart 2001 een 
nieuwe naam aan: Intermaris Woondiensten. 
Het kunstwerk van Jan Jacobs Mulder uit Haarlem 
bij de G.J. Henninkstraat, in 1991 onthuld door 
prins Claus, diende als basis voor het nieuwe 
logo. Intermaris - tussen de zeeën - was een 
verwijzing naar de ambitie van de corporatie om 
het werkgebied te vergroten. 
Die ambitie werd een paar jaar later in daden 



omgezet. Op 1januari2006 kwam de fusie tot stand 
tussen Intermaris en De Hoeksteen in Purmerend. 
Ze gingen samen verder als IntermarisHoeksteen. 

Burgemeesterswoning 
Op 11 januari 1972 besloot de gemeenteraad de 
drie- en tweekamerwoningen Astronautenweg 58 
en 59 aan te wijzen als tijdelijke ambtswoning 
voor burgemeester Tjaberings. Er werd in de stad 
gefluisterd dat de burgemeester twee appartementen 
nodig had vanwege zijn lengte: 2.03 m. 
De ·gemeente huurde de woningen van de 
Woningvereniging mr. Jan Dzn. Binneblijf. De raad 
gaf burgemeester en wethouders opdracht de koop 
c.q. bouw van een ambtswoning voor te bereiden. 
Zover is het niet gekomen. Burgemeester Tjaberings 
liet een jaar later weten eigenlijk geen behoefte 
te hebben om nog eens te verhuizen naar een 
definitieve ambtswoning met alle daaraan voor hem 
en voor de gemeente verbonden consequenties. De 
burgemeester ging de woon- en werkruimte nu 
zelf huren van de Woningbouwvereniging Hoorn, 
die inmiddels was ontstaan. Het raadsbesluit tot 
aanwijzing van de woningen Astronautenweg 58 en 
59 tot ambtswoning is op 13 maart 1973 door de 
gemeenteraad ingetrokken. 
Het echtpaar Tjaberings is tot het einde van de 
ambtsperiode van de burgemeester op 1 september 
1981 in de eerste sterflat blijven wonen. Daarna 
zijn ze naar Groningen verhuisd om dichter bij de 
kinderen en kleinkinderen te kunnen zijn. 

Franciscaanse communiteit 
Op initiatief van pater Jan de Haan ofm.cap" die 
in 1973 pastor in het Sint Jans Gasthuis werd, is in 
1972 een religieuze leefgemeenschap gesticht in de 
maisonnettes nummer 11 7, 118 en 119 in de eerste 
sterflat. Er vond in die tijd een reorganisatie plaats 
van het franciscanenklooster aan de Wilh,elminalaan. 
Enkele franciscanen en franciscanessen besloten 
samen met pater De Haan een franciscaanse 
communiteit te gaan vormen. Ook niet-religieuzen 
sloten zich hierbij aan. De drie maisonnettes waren 
alleen met elkaar verbonden via het balkon, waar 
de schuttingen waren weggehaald. 
In navolging van Franciscus stelden de bewoners 
zich beschikbaar voor het lenigen van menselijke 
noden. Ze boden onderdak aan mensen die daaraan 
tijdelijk dringend behoefte hadden of aan rust 
toe waren. Mensen konden altijd aanbellen, maar 
één avond hielden ze voor zichzelf. De bewoners 
zijn bewust religieus gebleven en de verschillende 
congregaties waaruit ze kwamen hebben hun fiat 

gegeven aan deze gemeenschap. 
In nummer 119 kwam in 1978 een Solidariteitswinkel 
met producten uit derde-wereldlanden. 
Een van de franciscanen was Ed van Liempt, die 
sinds 1963 in het klooster aan de Wilhelminalaan 
woonde en verschillende pastorale functies in 
West-Friesland bekleedde. 
Pater Van Liempt verrichte pionierswerk door 
ouders van homofiele kinderen bij elkaar te halen 
om over hun ervaringen en gevoelens met elkaar 
te praten, in een tijd waarin de maatschappelijke 
aanvaarding van homo's nog ver weg leek. Pater Van 
Liempt werd in 1978 pastoor van De Weere, waar 
hij zijn werk voor deze ouders voortzette. 
Pater Jan de Haan is overleden in 1984. Hij was toen 
al verhuisd naar Risdam-Noord. In datzelfde jaar is 
de communiteit opgeheven. De drie maisonnettes 
zijn gesplitst en aan individuele families verhuurd. 

Andere bijzondere bewoners 
In de Sterflats hebben meer bijzondere personen 
gewoond. Twee van hen wil ik hier noemen. 
Wethouder Willem Wiese (1909-1985) ging zelf 
in de eerste flat wonen, op de zevende verdieping. 
Hij is de architect van het radicale komplan voor 
de binnenstad (1965), met een rondweg langs de 
binnenstad en grote doorbraken voor het verkeer 
in het centrum. Die sloten sterk aan bij het 
grootschalige denken van de jaren zestig. In de 
jaren zeventig is het plan volledig herzien met 
behoud van de structuur van de binnenstad. Alleen 
aan de randen van de binnenstad zijn er nog sporen 
van te vinden. In steden als Leiden en Purmerend 
zijn die doorbraken er wel gekomen. 
Wiese is in de nieuwjaarsnacht van 1985 overleden. 
Vanwege zijn grote betekenis voor de stad is in 
1989 het Willem Wiesepark in de Kersenboogerd 
naar hem vernoemd. 
Dirk Breebaart (1905-2002) was van 1946 tot 1972 
burgemeester van Hoogwoud. Hij vestigde zich 
na zijn pensioen met zijn echtgenote in de eerste 
sterflat op nummer 88. Hij heeft in zijn Hoornse 
periode als voorzitter van de Stichting Noorderkerk 
en de Stichting Stadsherstel Hoorn veel verdiensten 
gehad voor de monumentenzorg. Daarvoor kreeg 
hij het erelidmaatschap van de Vereniging Oud 
Hoorn en het ereburgerschap van Hoorn. 
Op zijn verzoek is in 1977 op de Westerdijk een 
abri geplaatst bij de houten voetgangersbrug op de 
Westerdijk. Vanuit zijn flat had hij waargenomen 
dat passagiers daar in weer en wind op de bus 
moesten wachten. Hij bepleitte met succes bij de 
gemeente Hoorn een beschutte plek. 
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Op 10 november 2002 is hij op 97-jarige leeftijd 
overleden in Bergen, waarheen hij in 1989 met 
zijn vrouw verhuisd was. Hij was graag in Hoorn 
gebleven, maar er waren op dat moment geen 
serviceflats voor ouderen in de stad beschikbaar. 

Veertig jaar Sterflats 
Achter de eerste sterflat, in de ruige zone, was een 
houten uitkijktoren neergezet met een voetbrug 
naar de Westerdijk. Veel bewoners gebruikten deze 
directe verbinding om op de dijk te wandelen en 

te recreëren. Op enig moment waren toren en 
brug plotseling verdwenen, afgebroken omdat het 
hout verrot was. Wanneer heb ik niet kunnen 
achterhalen. Toren en brug zijn niet vervangen, 
waardoor de bewoners sindsdien een lange omweg 
moeten maken om op de dijk te komen. 
Het aantal bomen achter de flats verminderde in 
de loop van de jaren zienderogen, omdat bewoners 
klaagden dat ze hun uitzicht belemmerden. 
Een van de belangrijkste veranderingen was de 
verbouwing van een deel van de drive-in-woningen 
(de E-blokken) tot kleine woningen in drie lagen 
voor een- en tweepersoonshuishoudens in 1980. Er 
was in die tijd grote behoefte aan dit type woningen, 
die werd gestimuleerd door het toekennen van 
woonrecht aan jongeren vanaf 18 jaar door het 
kabinet-Den Uyl. Staatssecretaris Van Dam (PvdA) 
had in 19 7 5 in zijn nota 'Huisvesting Alleenstaanden 
en Tweepersoonshuishoudens' subsidie aan de 
woningbouwverenigingen toegezegd voor het 

bouwen van kleine woningen voor deze groep 
woningzoekenden. Die woningen stonden bekend 
als 'Van Dam-eenheden'. Later ging men ze 'HAT
eenheden' noemen. 
In 1983 zijn de woningen geïsoleerd .en voorzien 
van dubbele beglazing. 
De overdekte speelplekken zijn in 1995 weggehaald 
en vervangen door een speeltuin tussen de eerste 
en tweede flat. Daarvoor hebben de bewoners 
jarenlang moeten pleiten bij de gemeente Hoorn. 
De oude speelplekken waren verwaarloosd en zijn 
geleidelijk ontmanteld door de gemeente. Pas in 
1995 stelde de gemeente een bedrag van ]35 .000 
beschikbaar, op voorwaarde dat de bewoners zelf 
een plan zouden maken en de handen uit de 
mouwen zouden steken. Dat deden ze. 
In 1998 zijn de flatgebouwen en de omgeving 
gerenoveerd. Wethouder Theo Hoogkamer (WD) 
gaf op 30 januari het startsein. De riolering in 
de straat werd vervangen, de ingangen van de 
flatgebouwen zijn vergroot en afgesloten. Bij de 
verandering van de omgeving verdween een deel 
van de oorspronkelijke inrichting van het maaiveld 
met de typerende verlaagde parkeerplekken en 
de verschillende niveaus in het gebied. Bij de 
hoofdingangen zijn vijfpuntige sterren in de 
bestrating aangebracht. In oktober 2001 zijn 
bij de liften in de drie flatgebouwen foto 's van 
woninginterieurs van de te jong overleden fotograaf 
Jeroen Kho (1974-2005) opgehangen. In 2008 is 
van hem een herdenkingstentoonstelling ingericht 
in het Pakhuis. 

Renovatie en/of sloop 
In het najaar van 2007 liet Intermaris een 
telefonische enquête houden onder 379 huurders 
van de Sterflats aan de Astronautenweg over de 
kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Zij 
presenteerde in februari 2008 een samenvatting 
van de uitkomsten. Er is gesproken met 78% van 
de bewoners. 
Hiervan was 86% tevreden over de woning, met 
name over de grootte van de woonkamer, het aantal 
kamers en de indeling. Over het sanitair, de keuken, 
de hoge voordeurdrempel en de verwarming 
was men het minst tevreden; daarover deden 
de bewoners verbetervoorstellen. De positieve en 
negatieve scores zijn verder uitgewerkt voor de 
verschillende woningtypen. Andere vragen betroffen 
de buurt, de veiligheid en verhuisplannen. 
De voorstellen die Intermaris zelf deed in 
de samenvatting was samenvoeging van 
kamers en horizontale samenvoeging van de 



maisonnettewoningen. Over dat laatste hielden de 
aantallen voor- en tegenstanders elkaar ongeveer in 
evenwicht. Daarna kregen de bewoners ongeveer 
elk halfjaar een brief van Intermaris, waarin om 
geduld werd gevraagd, omdat het voorbereiden van 
de plannen voor dit omvangrijke project veel tijd 
kostte. In maart 2009 meldde Intermaris klaar te 
zijn met de plannen. De bewoners konden daar zelf 
vanaf 14 april in het gebouw aan de Maelsonstraat 
kennis van nemen; op 22 en 23 april werden 
bewonersavonden georganiseerd. Eind mei kregen 
de bewoners een informatiepakket thuis, waarin de 
plannen van Intermaris en de vragen en reacties van 
bewoners waren samengevat. Kern van de plannen 
van Intermaris was sloop van de (voormalige) drive
in-woningen en sloop van óf de vleugels dwars op 
de Weel óf de vleugels parallel aan de Westerdijk, 
en nieuwbouw op die plekken. Een tijdschema 
voor sloop en nieuwbouw kon Intermaris nog 
niet geven. De renovatie van de overige blokken is 
gepland voor de jaren 2010 t/m 2013. 
Als reactie op de sloopplannen vormde een groep 
bewoners de Werkgroep Anti Sloop Sterflats 
of WASS, die een handtekeningenactie voerde 
onder de bewoners; 93% verklaarde zich tegen de 
sloop. Op 10 juni zijn de handtekeningenlijsten 
aangeboden aan directeur Hoiting van Intermaris 

Vleugel van de tweede sterflat met uitzicht over het 

Hoornse Hop 

en aan wethouder Van Es op het stadhuis. 
Een dag later hield de algemene raadscommissie 
een themabijeenkomst over de Sterflats. 
Tijdens deze vergadering deed directeur Martin 
Hoiting van Intermaris de toezegging dat er vanaf 
dat moment met de bewoners overlegd zou worden. 
Wat hem betreft moest er met een schone lei worden 
begonnen, omdat er eerder fouten waren gemaakt 
in de communicatie met de bewoners. 

In de vergadering van 17 juni 2009 nam de raad 
een motie van de coalitiepartijen PvdA, CDA en 
GroenLinks aan, die zich uitsprak voor renovatie 
en tegen sloop. De motie luidde: "De raad van de 
gemeente Hoorn ... Overwegende dat: 

het bij herstructureringsprocessen van 
belang is om alle belanghebbenden zoals 
huurdersverenigingen, bewoners en 
gemeenteraad bij dit proces te betrekken; 

• tijdens de themabijeenkomst op 11 juni 2009 
is gebleken dat het proces zoals dat door 
IntermarisHoeksteen is gevoerd ten aanzien 
van de Sterflats niet juist is geweest; 
door de mix van goedkope en middeldure 
huren zoals die wordt gehanteerd bij de 
Sterflats een goede afspiegeling van de 
bevolkingssamenstelling is ontstaan; 

• hiermee de weg van renovatie van de Sterflats 
moet worden ingeslagen en dat sloop van 
delen van de Sterflats niet nodig is; 
tijdens de themabijeenkomst is gebleken 
dat de renovatieplannen in samenspraak 
met de bewoners worden opgesteld. 
Verzoekt het college: 
om in het kader van de prestatieafspraken 
met IntermarisHoeksteen uit te dragen dat 
renovatie van de Sterflats prioriteit heeft van 
de raad; 
invloed uit te oefenen op de corporatie om 
het proces van renovatie in samenspraak met 
de 'Werkgroep Antisloop Sterflats" op een 
zorgvuldige manier te laten plaatsvinden; 
om naar aanleiding van de themabijeenkomst 
van 11 juni 2009 een startnotitie op te stellen 
over het te voeren herstructureringsproces in 
Hoorn. 

En gaat over tot de orde van de dag". 
De coalitiefracties stemden voor de motie, de 
oppositiepartijen tegen. De motie van de fractie 
Tonnaer om de Sterflats op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen werd verworpen met 
de stemmen van PvdA, CDA, GroenLinks en 
VVD tegen. De toezeggingen van de directeur van 
Intermaris speelden bij het stemgedrag een rol. 
De emoties onder de huurders waren inmiddels hoog 
opgelopen. Het bestuur van de Huurdersvereniging 
Sterflats aanvaardde op 12 mei een motie, waarin 
werd uitgesproken dat slopen altijd de laatste optie 
is, en dat wat kan worden gerenoveerd niet mag 
worden gesloopt. De persoonlijke opvatting van de 
toenmalige voorzitter, dat financiële argumenten 
alleen niet voldoende zijn als laatste optie, was 
voor veel bewoners niet genoeg. Zij bleven van 
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opvatting dat het bestuur geen vuist maakte tegen 
de sloopplannen en dat het zich te meegaand 
opstelde tegenover Intermaris. Sloop was voor hen 
onbespreekbaar. Op 3 september hield het bestuur 
de eer aan zichzelf en trad af. Het nieuwe bestuur 
sprak zich onomwonden uit tegen sloop en ging aan 
de slag met Intermaris. Het kreeg een maand de tijd 
om een bewonersplan te maken. Intermaris bood 
daarbij de diensten aan van haar eigen architect. 
Dit plan is op 17 november aan de bewoners 
gepresenteerd; de bewoners kregen ruimschoots 
de gelegenheid hun ideeën en wensen kenbaar te 
maken. Inmiddels heeft de Monumentencommissie 
een positief advies uitgebracht aan burgemeester en 
wethouders over de plaatsing van de Sterflats op de 
gemeentelijke monumentenlijst. De beslissing van 
Intermaris valt rond de jaarwisseling. 

Architect Hans Gelderblom verwoordde tijdens de 
commissievergadering van 11juni2009 het belang 
van de gebouwen aldus: "De Sterflats belichamen 
de baanbrekende visie van de stad Hoorn om op 
deze unieke locatie volkshuisvesting te bouwen met 
voor die tijd nieuwe uitgangspunten". 

Bronnen: 
Archief Gemeentebestuur van Hoorn 1950-1978, inv.nrs. 
398, 1266-1270. 
Experimentele Woningbouw te Hoorn, in: Bouw no. 48, 
29-1-1969. 
Hoorn, in: Plan 12-1973. 
Rem ter Hofstede, Onderdak in Hoorn. Een impressie 
van 75 jaar sociale woningbouw. Hoorn, [1980]. 
Vrije Westfriese Krant 28-12-1982 . 
Piet Boon, Een Dijk van een Kaart. Hoorn, 1991. 
Piet Boon, Voorland en inlagen: de Westfriese strijd tegen 
het buitenwater, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 58 
(1991) pag. 78-113." 
Ludo Diels, 'De mens is weer aan zet', in: de Volkskrant 
12-11-2003. 
Hans Rijswijk, Van Arbeidersbelang tot Intermaris. 100 
jaar wonen. Een reis door de tijd. Hoorn, 2005. 
Theodorus Velius, Kroniek van Hoorn. Hoorn, 2007. 
Met dank aan de Bond van Nederlandse Architecten, het 
ministerie van VROM, ir. Hans Gelderblom en Egbert 
Ottens. 

Cadeau-lidmaatschap voor de Vereniging Oud Hoorn 

U ontvangt hiermee een bijzonder cadeau. 

Degene die u dit cadeau schenkt, wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de 
activiteiten van de Vereniging Oud Hoorn. U ontvangt vier maal per jaar het kwartaalblad van de 
Vereniging en het welkomstpakket. U draagt bij aan het behoud van stadsgezicht en de monumenten, 
kortom aan het behoud van de schoonheid van Hoorn. 

Door het jaar zijn er lezingen, stadswandelingen en een bouwkunstcursus. 
De informatie daarover vindt u op de website www.oudhoorn.nl 

U bent op dinsdag en donderdag van 10 -16 uur en zaterdag van 10-14 uur van harte welkom op het 
Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, tel 0229 273570, mailadres info@oudhoorn.nl 

Alle reden om na dit cadeaujaar uw lidmaatschap voort te zetten. 
U wordt daaraan door de Verenging Oud Hoorn tijdig herinnerd. 
Dan kunt u uw keuze aangeven. 

Veel genoegen gewenst. 



OPROEP AAN OUD-PATIËNTEN VAN ZUSTER HILBRANDS-DE BOER 

Wie kent er verhalen en anekdotes uit het 
arbeidsleven van Zuster Annie Hilbrands-de Boer, 
verloskundige in Hoorn, en wil die met mij delen? 
Mijn moeder werkte zelfstandig tot 1 december 
1977. Zij startte haar praktijk in 1937 aan het 
Grote Oost 12, woonde tijdens de oorlog boven 
de pianozaak van de familie Veen aan het Grote 
Noord 65 en verhuisde met haar gezin in 1946 
naar Koepoortsweg 72 (huize Sonnevanck) waar zij 
ook spreekuur hield. Dagelijks was zij op pad om 
"patiënten" te bezoeken en die bij te staan tijdens 
de bevalling. 
Mijn moeder vond de verloskunde een prachtig 
vak en voelde zich samen met de familie zeer 
betrokken bij de komst van het nieuwe kindje. 
Ook was ze benieuwd hoe "haar" baby's zich verder 
ontwikkelden. 
Mijn moeder hielp ongeveer 6000 Hoornse peuters 
ter wereld en maakte gedurende haar 40-jarige 
loopbaan de omschakeling mee van de (voor) 
oorlogse situatie naar de moderne maatschappij van 
de jaren '60 en '70. Graag zou ik hierover informatie 
verzamelen om een boekwerkje te schrijven over 
deze bijzondere vrouw. Kunt u mij op weg helpen 
met herinneringen of zelfs fotowerk? 

Neem dan contact op met: Wij da de Rooij-Hilbrands, 
Herenweg 138, 2211 VA Noordwijkerhout, 
tel. 0252-376722, email: wijda@xs4all.nl 

HAN G. HOEKSTRA IN HOORN 

Al geruime tijd werken wij , Joke Linders en 
Janneke van der Veer, aan een biografie van dichter/ 
journalist Han G. Hoekstra (1906-1988). 
Net als menig tijdgenoot opereerde Hoekstra op 
veel fronten tegelijk. Hij was én journalist én 
dichter én auteur voor kinderen én toneelschrijver 
én cabaretier én criticus én vertaler én essayist én 
bloemlezer én redacteur van literaire tijdschriften. 
Zowel zijn werk voor volwassenen als dat voor 
kinderen is met prijzen bekroond. In 1956 ontving 
hij voor zijn kinderpoëzie de Literatuurprijs van 
StiChting Kunstenaarsverzet 1942-1945, in 1972 
de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele 
poëtische oeuvre en in 1985 de Jacobsonprijs 
van het Tollensfonds. Inmiddels werken we aan 
het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. 
Onderdeel daarvan is Hoekstra's betrokkenheid bij 
verzetsactiviteiten. In notities van hemzelf staat dat 
hij vooral betrokken was bij het kunstenaarsverzet. 

Volgens zijn kinderen bezocht hij ook clandestiene 
literaire avonden die in Hoorn werden georganiseerd 
door Johanna Jolande Qoyo) Bouvy (1904-1961) , 
directrice van een huishoudschool in Hoorn. 
Dichters als Adriaan Roland Holst, Ed Hoornik 
en Johan van der Woude waren op deze avonden 
eveneens aanwezig, en wellicht ook Jan Campert. 
Verder weten we dat Joyo Bouvy een appartement 
had in de Hoofdtoren in Hoorn en dat Ed Hoornik 
hier ondergedoken is geweest. Graag zouden we 
weten in hoeverre Hoekstra betrokken was bij 
de activiteiten in Hoorn. Op zeker moment (ca. 
september 1943) moest ook hij onderduiken. 
Zat hij eveneens in Hoorn? Tot nu toe hebben we 
hierover geen gegevens kunnen vinden. 
Wie kan ons helpen bij deze speurtocht? 
Reacties worden graag tegemoet gezien via e-mail 
j annekevanderveer@planet.nl 
of Tel. (0570) 629343. 
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Stallen aan het 

Scharloo in vroeger tijd 

LEZERS SCHRIJVEN 

Geachte redactie, 
Bij het lezen van het stu~e van Femke Uiterwijk over 
de Joodse begraafplaats aan de Westersingel kwamen 
bij mij herinneringen boven uit de oorlogstijd. U zult 
wel denken, wat heeft dit nu te maken met de Joodse 
Begraafplaats. Ik werd op 17-jarige leeftijd gevorderd 
om werkzaamheden voor de Duitsers te verrichten. 
Ik was timmerman en werd te werkgesteld in de 
paardenstallen aan de Vale Hen en het Scharloo voor het 
voorkomende timmerwerk in de vele paardenstallen 
die daar toen waren. In één van de stallen op het 
Scharloo bivakkeerde een oude soldaat als oppasser. 
Een klein oud mannetje met een kromme rug. Met 
hem raakte ik meermalen in gesprek en hij vertelde, 
dat hij Johan Thode heette en een voermansbedrijfje 
had in Flensburg. Hij haatte alles wat met het leger 
te maken had en verlangde terug naar zijn bedrijfje 
thuis. Ik kwam meerdere keren bij hem in de stal en 
op een keer vroeg hij mij om met hem mee te lopen. 
We liepen in de richting van de Joodse Begraafplaats en 
via een plank over de kleine sloot om de muur heen 
op de begraafplaats. Even verderop stond een klein 
schuurtje van ongeveer één meter bij vier meter tegen 
de kerkhofmuur, gemaakt van wat oude deuren, plat 
tegen de muur aan. Hij maakte het deurtje open en liet 
vol trots zijn twee konijnenhokjes zien met in elk een 
konijntje. Hij ging er elke dag heen om ze wat distels 
te geven, die hij plukte. Hij vertelde dat hij nergens 
aankwam en dat hij als hij wegging de plank over de 
sloot weghaalde. 

Geachte redactie, dit is mijn verhaal over de Joodse 
Begraafplaats en over een Duitse soldaat, die de oorlog 
goed zat was. 

Groeten, 
].W Rhodens, Hoorn 

Geachte redactie, 
Met genoegen heb ik het stukje gelezen van Cor de 
Boer. Ikzelf heb daar ook veel herinneringen aan. 
Cor heb ik als meisje goed gekend. Zelf word ik deze 
maand 81 jaar. Ik was altijd vriendin met Mientje Fok 
en ik was vaak aan het Weeltje nummer 3. Als het land 
heel slecht was, dan werden de schoenen bij De Boer 
in het hosje neergezet en daar stonden dan klompen 
die je aan kon doen. Het was een keer dat wij van 
nummer 3 naar De Boer liepen en dat één klomp in de 
prut vast zat en ik op kousevoeten verder ging en mijn 
vriendin was zo kwaad, want zij moest terug om de 
klomp weer op te halen. Ja, ondanks de oorlogsjaren 
hebben we daar een fijne tijd gehad. Ik moest lopen 
van achter de Tweeboomlaan tot in de Weel. Een fiets 
had ik nog niet. Het was bij de familie Fok altijd een 
zoete inval. Ik ben met Mientje Oater Miep) 71 jaar 
vriendin geweest. We zagen elkaar elk jaar een paar 
dagen. Helaas is ze een paar jaar terug overleden. 

Maar Cor, ik vond het heel leuk dat je dat verhaal in 
OUD HOORN hebt geschreven en dat kleine fotootje 
bovenin was precies zoals ik je gekend heb. Ik kom 
nog weleens in Hoorn, want ik heb er nog een zus en 
twee broers wonen. 
Cor, ik wens je het allerbeste en de groeten van 

Trijntje de Heer-Hes 

Geachte redactie, 
In het kwartaalblad nummer 3 staat op bladzijde 116 
een meneer aan de kade, die precies op mijn opa 
Delcour lijkt. Zijn daar ook fotos van? Wij hebben 
bijna geen fotos van opoe en opa Delcour. Ze woonden 
in de Lindenstraat nummer 10. 

Mevrouw G. Fabriek-Delcour 

Overzicht lezingen seizoen 2010 Maandag 1 maart 2010 

Maandag 18 januari 2010 
Kloosterleven in de Middeleeuwen door Lotte Broer. 

Dinsdag 26 januari 2010 
Eenhoornlezing in het Westfries Museum 
Onder de noemer Lotgevallen van de eenhoorn houdt Jos 
Biegstraaten op 26 januari om 19.30 uur een lezing in de 
schutterijzaal van het Westfries Museum. De lezing is gratis 
toegankelijk voor leden van de Vereniging Oud Hoorn en voor 
Vrienden van het Westfries Museum. 
In verband met de beperkte capaciteit van de zaal dienen 
belangstellenden een kaartje te reserveren bij het secretariaat van 
het Westfries Museum. Telefonisch kan dat op nummer 0229 
280028, of per email via info@wfm.nl. 

De proefkolonie Veenhuizen door Wil Schakmann. 
Hij belicht het wel en wee met speciaal aandacht voor mensen 
uit Hoorn. 

Maandag 19 april 2010 
Archeologie in Hoorn en de nieuwste onderzoeken. Recente 
bodemvondsten die speciale aandacht verdienen. 

De lezingen zullen plaatsvinden in Theater "Het Pakhuis", Onder 
de Boompjes 21 in Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De toegang 
bedraagt € 3,50, voor leden van Oud Hoorn € 2,50. Kaarten 
kunnen worden afgehaald in ons verenigingsgebouw op dinsdag 
en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 
14.00 uur. Telefonisch reserveren onder nummer 0229-273570. 
Voor meer informatie zie onze website www.oudhoorn.nl 



TENTOONSTELLING LEDEN VERENIGING Ouo HooRN 

COEN DROOG 

Ons lid Ko Kok bood de veremgmg enige tijd 
geleden een door hem gemaakt schilderij aan met 
als thema zijn favoriete stad Hoorn. 
We mochten kiezen. Maar de werken waren te 
groot om permanent in ons verenigingsgebouw op 
te hangen, ondanks de vrolijke kleurigheid van zijn 
werk. Tijdens het bezoek aan de familie Kok door 
onze voorzitter en mij ontstond het idee om onze 
leden te vragen naar kunstwerken die zij hadden 
gemaakt met Hoorn als onderwerp. De belangstelling 
na een oproep in het Kwartaalblad was voldoende 
om een mooie expositie samen te stellen, die de 
laatste zaterdag van oktober in aanwezigheid van de 
makers, een aantal vrijwilligers en belangstellenden 
werd geopend. 'Deze expositie', zei Egbert Ottens 
in zijn openingstoespraak, 'onderstreept nog eens 
de veelzijdigheid van de vereniging en haar leden. 
Veel onderwerpen, veel stijlen en evenzoveel 
technieken, van potloodtekening tot zilvergravures. 
Maar alle werken hebben gemeen de liefde voor 
Hoorn.' Marit Veerman heeft de tentoonstelling 
ingericht. Werk valt te zien van: Ko Kok, Jos van 
Hoek de Bruin, Annelies Haring, Elfrie Kabel
Vogt, Sefanja Nods-Muts, Gerda Entius, mevrouw 
Rupert, Johannes Groot, Ger de Groot, mevrouw 
Noordervliet- Keizer en Egbert Ottens. 
De tentoonstelling blijfttot half januari 2010 in het 
Pakhuis hangen, het is zeer de moeite waard deze 
tijdens de openingstijden te bezoeken. Hoofdtoren. Jos van Hoek de Bruin 

Witte Badhuis, Westerdijk. 

Mevr. N. Rupert 
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DE EENHOORN, EEN MYTHE VAN 

Hij sprong te voorschijn, stond, en rilde 
van drift en heldere onschuld, waar 
een ronde maan de sneeuw der stilte 
bescheen, en plots werd ik gewaar 
de rechte lange hoorn, die trilde 
van schoonheid en van doodsgevaar. 
Laat zoo 't gedicht geboren wezen 
in een besprongen nu-en-hier, 
Wanneer - een volle droom, gerezen 
boven de sneeuw van het papier 
de schrijfstift trilt van lust en vreezen, 
hoorn van dat wild, onschuldig dier. 
A. Roland Holst (1888-1976) 

De eenhoorn, een fascinerend fenomeen, dat ondanks 
haar mythische natuur toch telkens van zich laat 
horen. In kunst, wetenschap, politiek, religie en 
literatuur, zoals het bovenstaande gedicht van Roland 
Holst, duikt het mysterieuze dier op als een rode 
draad door de menselijke geschiedenis. Maar ook 
in Hoorn wordt ze nog regelmatig gesignaleerd. Het 
logo van de stad , "Hoorn moet je voelen", is hiervan 

het meest recente voorbeeld. En hoewel de eenhoorn 
niet bestaat, heeft de mythe zich op verschillende 
manieren genesteld in onze maatschappij. Het 
Westfries museum organiseert daarom een expositie 
over het fenomeen eenhoorn en, in een aparte zaal, 
haar relatie met de stad Hoorn, van 13 december tot 
en met 28 februari 2010: "De Eenhoorn. Een mythe 
van wereldformaat". Het mysterie blijft, het pad van 
haar mythe wordt ontrafeld. 

Eenhoorn in het landschap 
Niet alleen op oude panden in de vorm van 
gevelstenen, maar ook in de officiële uitingen van de 
gemeente Hoorn vervult de mythische en mysterieuze 
eenhoorn een belangrijke rol. De verbondenheid 
tussen de stad en haar schilddrager, de eenhoorn, 
is onlosmakelijk. Deze relatie tussen Hoorn en de 
eenhoorn gaat terug tot 1534. In dat jaar werd Joris 
van Egmont tot bisschop van Utrecht benoemd. 
Zijn heraldisch wapen werd tussen twee witte 
eenhoorns geplaatst. De stad Hoorn gebruikte 
deze beeltenis 4 jaren later bij de bouw van de 
Oosterpoort: het stadswapen wordt beschermd door 
een zittende eenhoorn. Met kwaaie blik waakt hij 
over de toegang tot de stad, alsof hij de burgers 
van Hoorn wil beschermen tegen dreigend onheil. 
Overal in de stad zijn geveltekens met deze eenhoorn 
terug te vinden, als een rode draad door de oude 
binnenstad en langs haar stadsgrenzen. Tegenwoordig 
is de eenhoorn op vele manieren terug te vinden 
in het moderne straatbeeld van Hoorn. Enkele 
jaren geleden bijvoorbeeld doken eenhoorns her en 
der op. Ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten 
werden tientallen eenhoorns in het jubileumjaar 
2007 bewerkt door moderne kunstenaars. 
Op pleinen, drijvend in grachten, kleurrijk en 
allemaal verschillend. In een aparte zaal wordt de 
relatie tussen Hoorn en de eenhoorn verteld. Een 
unieke verzameling objecten, variërend van een 16e 
eeuws leitje uit de Molsteeg tot een tekening van 
Adriaan Brouwer uit 1892. 

Een mythe van wereldformaat 
Waar vindt deze universele mythe haar oorsprong? 
Waar en wanneer zag de eenhoorn het levenslicht? 
Voor een antwoord op deze vraag neemt "De eenhoorn. 
Een mythe van wereldformaat" haar bezoeker mee 
terug naar de Indusvallei in Pakistan, zo'n 3000 jaar 
voor Christus. Twee kleine zegelafdrukken van niet 
meer dan 3 centimeter tonen een primitieve maar 
duidelijk herkenbare eenhoorn. Hoe deze kleine 
figuren uit Pakistan zich konden ontwikkelen tot 
een mythe van wereldformaat wordt duidelijk aan 
de hand van bijzondere objecten, voor het eerst 
bijeengebracht in deze tentoonstelling. 
Een eenhoorn-schedel, een rolschildering uit Laos, een 
16e eeuwse prent van Cornelis Cort over Noach en 
zijn Ark, een zilveren kelk daterend uit 1550 met de 
eenhoorn als heraldisch teken. Maar naast historisch 
materiaal ook moderne kunst: Rob Scholte die zijn 
artistieke kijk op de eenhoorn treffend weergeeft. 
Voor het eerst in Nederland vertellen objecten op 
deze wijze het verhaal van de eenhoorn. Niet alleen 



WERELDFORMAAT 

een interessante geschiedenis, maar tegenwoordig 
ook zeer actueel. 

Van Harry Potter tot het politieke wereldtoneel 
Een wetenschappehjke benadering van de eenhoorn, 
met een exacte ontleding van zijn schedel en 
kenmerkende hoorn, kende hoogtijdagen in 
de middeleeuwen. Meer dan eens werd het dier 
gesignaleerd op het Europese vaste land. Slechts 
een witte schim in het bos, maar zonder twijfel een 
eenhoorn. Bovendien vonden burgers her en der 
narwaltanden nabij de kust en op het platteland. 
Deze werden als onomstotelijk bewijs aangevoerd. 
Dit rotsvaste vertrouwen werd ook door de 
religieuze gevestigde orde bevestigd. Pas tijdens 
de renaissance vertoonde het fundament onder 
deze wetenschappelijke visie de eerste voorzichtige 
scheuren. Het bestaan van de eenhoorn werd in 
twijfel getrokken, Maar van een volledig instorten 
was echter geen sprake. 

Heraldisch element 
De eenhoorn schikte zich in een nieuwe rol. 
Als personificatie van kracht, slagvaardigheid, 
rechtvaardigheid en eergevoel schudde de eenhoorn 
het religieuze, wetenschappelijke stempel van zich af. 
Het vond een passende rol in heraldiek en genealogie. 
De eenhoorn kreeg een prominente rol in de 
onderlinge strijd tussen de grootmachten Schotland 
en Engeland, respectievelijk vertegenwoordigd door 
de eenhoorn en dat andere machtige, krachtige 
element uit het dierenrijk: de leeuw. Eenhoorn en 
leeuw werden als gelijke krachten gezien, zij konden 
zich met elkaar meten. Politieke spotprenten getuigen 
van deze onderlinge strijd. En meer dan eens kiezen 
adellijke families voor de machtige en krachtige 
eenhoorn 
als schilddrager of als geïntegreerd onderdeel van 
het familiewapen. Synchroon aan deze praktische rol 
bleef het mythische dier een belangrijke inspiratiebron 
voor beeldende en toegepaste kunsten en literatuur. 
Met als recente uitingsvorm de populaire Harry 
Potterfilms. Hier heeft de eenhoorn haar klassieke rol 
hervonden, een redder van mensen, krachtig, puur 
en goed. 

Eenhoorn tentoonstelling voor kinderen extra 
spannend 
De geheimzinnige Orde van de Eenhoorn bewaart 
ergens in het museum een groot geheim. In de 
tentoonstelling over de eenhoorn hebben zij 
aanwijzingen verstopt die de leden van de Orde de 
weg naar het geheim wijzen. Professor Unicornus, de 

wereldberoemde eenhoorndeskundige wil achter dit 
geheim komen. Hij durft zijn gezicht echter niet in 
het museum te laten zien en roept daarom de hulp 
van de jeugdige bezoekers in. Hij gebruikt daarvoor 
de podcatcher, een handig apparaat waarmee hij 
de kinderen allerlei informatie en aanwijzingen kan 
geven. Wordt het geheim ontrafeld? 

Eenhoorn in het Westfries Museum 
Na een eeuwenlange afwezigheid is de eenhoorn vanaf 
13 december 2009 tot en met 28 februari te zien in 
het Westfries Museum, in al haar historisch gegroeide 
verschijningsvormen. Net als in de middeleeuwen 
zal ze worden gesignaleerd in een woud. Slechts een 
schim of werkelijkheid? "De eenhoorn. Een mythe 
van wereldformaat" laat op een speciaal vormgegeven 
wijze talrijke facetten van de geschiedenis van de 
eenhoorn zien, horen en beleven. Het Westfries 
Museum werkt hierbij samen met de Hoornse 
textielkunstenares Ella Koopman. 

191 



Foto ca. 100 jaar gele

den. Een groepje fiet

sers op de Westerdljk. 

Zichtbaar is de houten 

jaagleuning, waar vroe

ger het jaagpaard langs 

liep en waarover het 

touw naar de trekschuit 

beneden in de vaart liep 

192 

HoE HooRN VERANDERDE EXTRA 

H. N. BIJHOUWER 

jammer en ook wel een beetje triest, dat er van 
bovenstaande kaart (achterpagina Oud Hoorn nr. 3, 
2009) ten behoeve van de lezers niet meer te vertellen 
valt dan dijk, sloot en pad. 
Dit verstilde beeld was tussen 1660 en 1880 één 
van de drukste punten van Hoorn en lag net even 
buiten de Westerpoort. De poort voor de komende 
en gaande man, waar de afgevaardigden van steden 
of de hoogwaardigheidsbekleders binnenkwamen, 
die op bezoek gingen of geld nodig hadden; de poort 
voor doorgaande soldaten, al of niet door iemand 
gezonden; die Hoorn als pleisterplaats gebruikten 
en meestal met bijbehorende overlast en die de stad 
voor de kosten liet opdraaien. Voor de veedrijvers, 
die voor de voorjaars- en najaarsmarkt grote aantallen 
koeien over de weg richting Hoorn dreven. Kortom 
een bedrijvig stukje stad. 

Ook omgekeerd: het stadsbestuur met groot 
gevolg, hoornblazers , tamboers en schutters, die de 
Westerdijk opreden, een Prins van Oranje tegemoet, 
die met zijn groot gevolg feestelijk werd ingehaald 
en bovendien onthaald. En later, hier vlakbij op de 
hoek van het Breed en de Westerdijk bij hotel "Het 
Onvolmaakte Schip" 6aUl~het vertrekpunt 
van de diligencedienst naar ~rmerend, Enkhuizen 
en Medemblik en dan·~as - eÎ,)nog beneden aan de 
trekvaart de plek van v~rt;ek en aankomst van de 
trekschuit, het vervoermiddel bij uitstek in die tijd. 
Uit een accoord van 23 juni 1571 blijkt al, dat door 
de slechte substantie van de grond de wegen gelegen 
tussen Alkmaar en Hoorn drie vierde deel van het 
jaar niet te gebruiken waren en dat daardoor iê
reizende mens: de tocht moest volbrengen met de 
trekschuit er'i-~oor de tocht van Hoorn-Amsterdam 
gold precies hetzelfde. 

'1 
-.·· " 

Uit WEST FRIESlANDS OUD &: NIEUW 1986, 
blz. 163 het volgende: precies 325 jaar geleden 
besluiten de "Heeren Burgemeesteren van Amsterdam 
mitsgaders de Gedeputeerden van Hoorn, Edam, ,\ 
Monnickendam en de Purmerend bij('Accord der " 
Vijf Noordhóllandse Steden" om voor gezamenlijke 
rekening tussen genoemde steden trekvaarten en 
')aagende wagenwegen" aan te leggen. 
Op 6 juni 1660 verleenden de Gedeputeerden Staten 
van Holland en West-Friesland hiervoor octrooi. In 
1661 was de z.g.n. 'Vijfstedenweg' (ook genaamd' t 
Noordhollands Zantpad') een feit. West-Friesland was , ; 
uit z'n eeuwenlange isolement v<;:,rlost. In 1891 werd" J 

de weg verlengd met de verbinding Hoorn-Enkhuizen 
en werd de naam in 'Zesstedenweg' veranderd. Het 
was Nederlands langste net van trekvaarten en de 
aanlegkosten bedroegen f794.000,- . 
Nadat eerst de trekvaart Hoorn, de Hulk, Oudendijk, 
Edam enz. op 1-8-1661 in gebruik was genomen, 
volgde de trekvaart Hoorn-Alkmaar. Het graven 
hiervan kostte f34.561,- . Links op de voorgrond 
van de kaart (zie volgende pagina) zien we de oude 
laad- en losplaats ten behoeve van passagiers voor de 
trekschuit en vracht van de beurtschippers. Hiervoor 
werd een gedeelte van de dijk afgegraven. Om te 
voorkomen dat het dijktalud 'ging wandelen'. werd 
er een ruim twee meter hoge muur gebouwd (30 cm 
dik), die zelfs nog een halve meter boven dijkniveau 
uitstak. Voor de versteviging werd er nog een stenen 
beer tegenaan gezet. De bovenkant was naar twee 
zijden schuin afgemetseld {zoals een dak) In het 
verlengde van dit muurtje stond van dit punt tot 
aan de afslag naar de jaagweg een stevige houten 
vangrail, de z.g.njaagleuning. Aangezien er beneden 
aan het water geen ruimte was, liep de jager met zijn 
jaagpaard bovenop de dijk en sleepte de jaaglijn over 
deze leuning, die van boven rond afgewerkt was, om 
te voorkomen dat de lijn te snel zou slijten. Na de 
afslag naar beneden, richting de Hulk kon de jager 
weer naast de trekvaart lopen. ·~ _ ·' 
De beginroute van Hoorn tot de Hulk was voor alle 
drie de lijnen hetzelfde. De lijn Alkmaar boog vanaf de 
H~ik'"'via de trekvaart Alkmaar-Hoorn naar Avenhorn, 
die ten zuiden van de jaagweg lag. Aan het einde van 
de jaagweg richting Alkmaar was links een kade/ 
losplaats gemaakt. Hier moest men overschepen, 
d.w.z. uitstappen en even verder naar de ringvaart 
van de Beemster lopen waar een andere schuit klaar 
lag . Daar werd ook van paard gewisseld. 
De lijnen Purmerend en Amsterdam gingen van de 
Hulk langs de Zesstedenweg (de Hoornse trekvaart) 
richting Oosthuizen. Verschepen en paardenwissel 
was in Oudendijk. Vanaf Oosthuizen ging men via 



de Beemsterringvaart richting Purmerend en daarna 
door tot eindpunt Buiksloot. De lijn Amsterdam liep 
via Edam en Monnickendam eveneens tot Buiksloot. 
De tijdsduur van deze lijn was ongeveer 5 uur, 
maar dan was je er nog niet, want de reis ging 
vervolgens met èen veerboot, zeilend over het nog 
niet afgesloten en soms woelige IJ naar de overkant 
en dit duurde nog eens een half uur tot drie 
kwartier. ja, je moest wel 'zitvlees' hebben met zo'n 
tocht! In de zomermaanden van 1679 vertrokken uit 
Hoorn dagelijks 11 trekschuiten. Het was toen het 
vervoermiddel bij uitstek en derhalve was het dan 
bij de Westerpoort dagelijks een drukte van belang! 
In de wintermaanden was dat teruggebracht tot 6 
schuiten per dag. In 16 73 vervoerde de trekschuit 
Hoorn-Edam nog 24.118 reizigers, maar 70 jaar 
later was dit aantal tot de helft gedaald. De lange 
tijdsduur en het weinige comfort was daar één van 
de oorzaken van. Toen er éénmaal sprake was van 
een spoorlijn naar Hoorn werd de trekschuit steeds 
minder gebruikt. Men wilde daarna ook direct de 
jaagleuning op de dijk slopen, maar daar was de 
gemeenteraad van Hoorn tegen. Die vond dat met het 
oog op toenemend verkeer deze 'vangrail' een ideale 
bescherming bood. Wat een vooruitziende geest. 
Toch werd een gedeelte van de leuning gesloopt. 
Het stuk van het begin tot aan het Witte Badhuis 
bleef staan en zo was dat ook nog in een gedeelte 
van mijn jeugdjaren 1938-1942 toen we veel in dat 
badhuis vertoefden en het muurtje en leuning als 
evenwichtsbalk gebruikten! 
Foei, mevrouw, het naastgelegen water is toch geen 
sloot! Kleine slootjes als landscheiding hadden niet 
altijd een duidelijke naam, maar de grotere toe
en afvoersloten natuurlijk wel. Daar is hier geen 
sprake van. Dit water is gewoon de Alkmaarse 
trekvaart. Bij winterdag (wel met ijs natuurlijk) was 
hier naast koek en zopie en de baanveger de start
en finishplaats van de bekende dorpentocht van 
Ijsclub Hollands Noorderkwartier met meestal een 
groot aantal deelnemers , waaronder Volendammers 
met hun krolletje op, het zwarte jak en de grote 
wijde broeken en de schaatsen onder hun 'sloffen' 
gebonden. Ach, die wintertijd! 
In het midden van de kaart staat nog de 
Westermeelmolen ofwel de molen van Balk, wat is te 
zien aan de twee huisjes , die na sloop van de molen in 
1920 bleven staan. Archiefonderzoek heeft duidelijk 
gemaakt, dat deze molen in 1882 is verbrand. In 
Assendelft stond in die tijd de papiermolen 'de Koning 
of Koot' . Op 28 februari 1882 werd deze molen 
geroyeerd uit het z.g.n. Papiersmakerscontract en ze 
mocht derhalve daarvoor niet meer gebruikt worden. 

Kort daarna werd ze afgebroken en vermoedelijk 
in Hoorn herbouwd en tot korenmolen ingericht 
en zoals al vermeld in 1920 afgebroken.(WEST
FRIESlAND OUD &:. NIEUW 1986, pag.129) De 
twee genoemde huisjes aan de voet van de molen, 
de nummers 1 en la werden het laatst bewoond 
door resp. de familie. Van Zijl en de familie]. de Boer 
(groenteman en zoon van de familie De Boer van het 
Weeltje 5. 
Achter de molen, die op een verstevigde verhoging 
stond, was geen weiland meer, maar daar liep de 
grond schuin af naar beneden naar het water van 
de trekvaart, die hier meer dan twee keer zo breed 
was als in het begin. Hier was sprake van een grote 
plas, die verderop weer de gewone vorm aannam 
en daar begonnen weer de weilanden. De sloot aan 
de rechterkant van de Lambert Meliszweg en de 
linkerkant van het Weeltje kwamen ter hoogte van 
de huisjes samen en werden verbonden door de sloot 
ten westen van de Westersingel. De huizen aan de 
Westersingel en de Lambert Meliszweg hadden dus 
allemaal een brug voor het huis. Soms hadden twee 
huizen samen één brug. De grond, ingesloten door 
deze driehoek, was nagenoeg weiland en in bezit van 
de fam. Van der Sand, waar o.a. het paard graasde van 
groenteboer Dirk Bloem aan de Turfhaven 50, die alle 
ochtenden fluitend en wel het beest ophaalde en naar 
de Duinsteeg bracht, waar de groentewagen gestald 
was. De toegang tot dat weiland was toen tussen de 
huisnummers 6 en 7 aan de Lambert Meliszweg. De 
nummering liep toen nog van achter naar voren en 
is inmiddels door het tot stand komen van de Grote 
Waal omgezet in van voor naar achter. 

Bronnen: 
West-Frieslands OUD& NIEUW, 1986, Dr. A.]. Kölker 
HOORNSE HERINNERINGEN blz. 144. 

Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. 
T. Velius 
STOOMTRAMS ROND HOORN,). Kok 
UIT DE HISTORIE Y,-AN BERKHOUI', H. Kollis. ·. 
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Augustus t/m oktober 2009 
Over de afgelopen periode zijn er slechts enkele 
aankopen te vermelden. 
Louis Goosen schreef 'Van Afra tot de Zevenslapers. 
Heiligen in religie en kunsten', een lexicon met ruim 
150 heiligen en groepen heiligen van de westerse 
en oosterse kerken. In dit interessante werk uit 
1992 beschrijft Goosen de belangrijkste heiligen uit 
Oost en West: hun levensloop, de legendevorming 
en verering, de rol in de kerkelijke geschiedenis en 
hun aanwezigheid in de kunst en cultuur. Zo treffen 
wij op verschillende plaatsen in Hoorn beelden 
aan van St. Sebastiaan, de patroonheilige van het 
Jonge Schuttersgilde. In dit boek vinden we hem 
uitvoerig beschreven en afgebeeld met de hierbij 
afgedrukte illustratie. 
In 1952 verscheen het prozawerk 'De man in de 
stad' van Eduard Hoornik. Hij geeft hierin een 
aantal leuke sfeerverslagen van zijn bezoeken aan 
verschillende steden. In het hoofdstuk 'Een dag in 
Hoorn' kunnen we Hoornik stap voor stap volgen 
tijdens zijn verblijf in onze stad in januari 1949. 
In deze periode ontvingen we weer enkele leuke 
schenkingen. Namens onze vereniging bedank ik 
de gulle gevers daarvoor van harte. 
Zaterdag 5 september j.l. verscheen het boekje 'De 
Ontdekking van Manhattan', een gezamenlijke 
uitgave van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn
vaarders en het Westfries Museum. De heer Willem 
van Rooij, reeds bij meerdere uitgaven van de 
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders 
betrokken, verzorgde de heldere inleiding op en 
de ver- en hertaling van het scheepsjournaal van 
de derde zeereis van Henry Hudson naar Nova 
Zembla en Noord-Amerika in 1609, bijgehouden 
door de tweede stuurman van de 'Halve Maen', 
Robert Juet of Limehouse. Dit boekje is gedrukt 
en gebonden in de stijl van de I 7 e eeuw. Grote 
vellen papier zijn aan weerszijden bedrukt met acht 

bladzijden. Daarna zijn ze drie maal gevouwen tot . 
een katern van I6 bladzijden. Het spreekt voor 
zich dat bij het drukken de volgorde en oriëntatie 
van de bladzijden precies goed moet zijn, anders 
kloppen die na het vouwen niet. In dit geval zijn 4 
katernen aan elkaar genaaid tot een boekje van 64 
bladzijden. Voordat het gelezen kan worden moeten 
eerst de bladzijden nog worden losgesneden. De 
eigenaar van zo'n boek kan het nog (laten) voorzien 
van een band naar keuze, al naargelang zijn smaak 
en het geldbedrag dat hij er voor over heeft. Van dit 
boekje kregen wij twee exemplaren geschonken. 
Een wordt bewaard zoals het werd uitgebracht, het 
ander heb ik opengesneden voor gebruik. 
Het Historisch Nieuwsblad feliciteerde Oud Hoorn 
met de eervolle vermelding van onze website 
in de archieven.nl Prijs 2008. Deze felicitatie 
ging vergezeld van een exemplaar van het boek 
'Een ondernemend volkje. Hoe Nederland zich 
wereldwijd op de kaart zette'. In deze uitgave van 
het Historisch Nieuwsblad uit 2008 behandelt 
Guido van Hengel op prettig leesbare wijze dertien 
verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van 
de Nederlandse pioniersgeest. 
Woningcorporatie IntermarisHoeksteen schonk ons 
hun leuke uitgave "t Wees Huys gerestaureerd. 
Kunst, cultuur en wonen in een bijzonder 
monument'. Dit boekje kwam op 3 september 
j.l. uit ter gelegenheid van de feestelijke opening 
van het door IntermarisHoeksteen gerestaureerde 
monumentale weeshuiscomplex in het centrum van 
onze stad. Tegelijkertijd werd ook "t Wees Huys in 
Hoorn', deel 13 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn 
van Publicatiestichting Bas Baltus gepresenteerd. 
Van dit boek zult u in het volgende kwartaalblad 
een uitvoerige recensie kunnen lezen. 

Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 
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HoE HooRN VERANDERDE 
FEMKE UITERWIJK 

De kaashandel heeft eeuwen
lang in Hoorn een belangrijke 
rol gespeeld. De weegschalen 
van de Waag werden gebruikt 
voor het wegen van de kazen, 
die naar onze stad werden 
gebracht. Zoals op de oude foto 
is te zien, werden de kazen, 
soms opgestapeld, op de grond 
en onder zeildoek, te koop 

1111111 
2 000990 053794 

aangeboden. Dat gebeurde 
altijd op donderdag vroeg. 
De kaaskopers liepen tussen 
de uitgestalde kazen door en 
boorden met een kaasboor een 
stukje uit menige kaas om de 
smaak te proeven. In de 17 e 
eeuw werd wel eens 125.000 
kg kaas per dag verkocht! Tot 
de Tweede Wereldoorlog hield 

de markt stand. Grote zuivel
fabrieken verkochten toen al de 
kaas direct aan de handelaars. 
's Zomers hebben we nu sinds 
3 jaar weer een toeristische 
kaasmarkt met kaasdragers en 
meisjes en al. Een leuk spek
takel en volgens oud gebruik 
ook weer op de donderdag! 
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