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Tentoonstelling bibliotheek Hoorn

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief

Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk
Dekema van het Westfries Archief in de
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is
georganiseerd door het Architectuurcentrum
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een
tentoonstelling over het werk van het Westfries
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor
een van de open dagen die het komende jaar in
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen
worden.

Vrienden van het Westfries Archief hebben er
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit
moment leggen de verhuizing en de
voorbereidingen van de officiële opening (datum
nog niet bekend) nog een flink beslag op het
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag
bekend is,Zoals
zal deze
bekendvele
worden
gemaakt.
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Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Junius, de Poort van Hoorn en het gevaar van succes
In het aanhangsel van zijn Kroniek van Hoorn meldt Velius dat
de jonge Hadrianus Junius "vanwege zijn vernuft en verbluffende
antwoorden als een licht werd beschouwd, als een uitzonderlijke
Phoenix van deze school". Bedoeld werd de Latijnse school te
Haarlem. Hoorn kende toen nog geen Latijnse school. Hoe typerend
is die vergelijking met de Griekse mythologische vogel die eens in
de vijfhonderd jaar uit zijn as wordt herboren. Immers, lange tijd
maakte Junius deel uit van het grote vergeetboek der geschiedenis.
Maar 500 jaar later wordt hij, door wetenschapper en tijdgenoot
Lipsius omschreven als "de geleerdste van alle Nederlanders na
Erasmus", aan de vergetelheid ontrukt. Aan de Nieuwstraat heeft het
Westfries Museum een Juniuswinkel geopend. Voor al uw optochten
en maskerades. Het jaarlijkse festival Oude Muziek Nu Hoorn
staat in het teken van muziek uit de tijd van Junius. Verschillende
uitvoeringen vonden reeds plaats. Twee boeken worden vrijdag 1 juli
2011 in Schouwburg Het Park ten doop gehouden, een biografische
schets van Junius en de vertaling van zijn opus magnum de Batavia.
Ter plekke van
zijn geboortehuis wordt een gedenksteen aangebracht
trap naar tweede verdieping
en de oude tekst die aan het fenomeen Junius herinnerde zal opnieuw
in de balk boven de winkelpui Kerkstraat 9 worden aangebracht. De
Juniusstraat viert feest, de scholen in Hoorn-Noord besteden extra
aandacht aan onze beroemde stadgenoot en in de Boterhal werkt het
Junius-tekengilde met professionele kunstenaars en gezellen.
studiezaal
Junius, de Poort tot de historie vanBoven:
Holland.

mislukkingen meestal wees
zijn, zo bergt succes altijd een gevaar in zich. De redactie van het
Kwartaalblad loopt de laatste tijd steeds vaker tegen dat gevaar
aan. Moesten voorheen artikelen nog wel eens bijeen gesprokkeld
worden, momenteel is het aanbod zo groot en breed en interessant,
dat steeds vaker artikelen op de plank terecht komen of zelfs
moeten worden geweigerd. Het blad dikker maken kan helaas niet.
Uitgangspunt is ongeveer tweehonderd pagina's per jaar. Meer wordt
te duur. Als redactie zullen we ons moeten beperken. Maar daarin,
in de beperking, toont zich zoals bekend de meester.
Egbert Ottens

Westfries Museum
Roode Steen 1, Hoorn,
0229 – 280 022
Gesloten van 4 april t/m 8 september
Tot 4 april geopend:
dinsdag t/m vrijdag, 11.00 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag, 13.00 tot 17.00 uur

Westfries Archief
Blauwe Berg 5c, Hoorn, 0229 – 282 500
Studiezaal open:
dinsdag t/m vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur
Avondopenstelling: elke 2e en 4e donderdag
van de maand van 18.30 tot 21.30 uur.
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Volwassene

Kind (4 tot 16 jaar)

Museum v.d. twintigste eeuw
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Geopend:

Vrijkaart

Over die andere poort, de
onlangs
de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders vroegen de raad
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de aanleg
van twee fietstunnels (Provinciale Weg en Keern/spoorlijn) en
een tunnel voor gemotoriseerd verkeer, onder Dampten en
spoor. Daags na de raadsvergadering lichtte wethouder Ronald
Louwman de gemeentelijke plannen en ideeën in een goed bezochte
ledenvergadering van onze vereniging in Huis Verloren toe. Een
verrijkend plan, zowel qua gebiedsomvang als in de tijd. Er volgde
een geanimeerde discussie, in feite de eerste met inwoners van onze
stad, waarin tal van vragen beantwoord werden. Hoewel Louwman
de plannen met verve verdedigde, lukte het hem niet om sommige
twijfels bij een aantal deelnemers aan het debat weg te nemen. Ook
na het beschikbaar stellen van het krediet zou de gemeenteraad
zich nog eens op die vraag kunnen beraden: waar blijft het verkeer
als het in de toekomst vrijwel ongehinderd de huidige barrière van
het spoor naar de binnenstad kan nemen? Meer zoekverkeer in
de binnenstad is in het streven naar een verkeersluwe binnenstad
onwenselijk. Misschien moet de planontwikkeling toch bij het
noordelijk stationsgebied (Transferium) beginnen met vergroting
van het aantal parkeerplaatsen aldaar?

n

Midden: ingang
Onder: voorzijde met ingang
quarantaineruimte
Poort van Hoorn
boog zich

Maquette Hoorn anno 1650 in restauratie
Bierkade 4, 4a, Hoorn, 0229 – 214 001
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 – 27 35 70
Email.: info@oudhoorn.nl
www.oudhoorn.nl
Geopend:
dinsdag en donderdag: 10.00 tot 16.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Colofon
Bij de voorplaat

Over het veelbewogen leven van de in de 16e eeuw
geleerde Hadrianus Junius kunt u in dit kwartaalblad
veel lezen. Hij was historicus en heeft onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van Holland, dat met Zeeland het
westelijk deel van ons grondgebied uitmaakte. Toen ik met
man en kind in 1962 in Hoorn kwam wonen, werd ons
na een paar maanden door de woonbouwvereniging een
huis toegewezen in de -ja wel- de Juniusstraat.Wie Junius
was, wist ik niet. Het was een vrij nieuw woonwijkje met
om de vier woningen een woonhofje. Er tegenover werd
na enige jaren ook begonnen met de bouw van woningen.
De bouwwerkzaamheden werden van het gewone leven
afgescheiden door ijzeren hekken. Mijn oudste zoon van vier was een zeer ondernemend kereltje. Op een
middag toen ik bezig was mijn tweede zoon boven in de slaapkamer op de aankleedtafel te verschonen,
hoorde ik luid mijn naam roepen: "mamma, mamma!" Ik keek naar buiten en zag mijn oudste zoon
éénhoog aan de overkant op een wiebelend houten plankier, waarop bouwlieden plachten te werken,
juichend met een vriendje naast zich naar mij wuiven! Ik verstarde! U begrijpt, dat ik op 1 juli bij de
feestelijke ingebruikname van het nieuwe Juniusstraatnaambordje zeker aanwezig ben, want mijn vier
kinderen zijn in deze straat opgegroeid! Femke U.
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Hadrianus Junius, een hoorn van
Dirk van Miert
Junius' geleerde roem

Op een dag, waarschijnlijk in 1564, klopte de
Hongaarse geleerde en humanist János Zsámboky,
beter bekend onder zijn Latijnse naam Johannes
Sambucus, op de deur van het huis van Hadrianus
Junius (Adriaen de Jonge) in Haarlem. Hij had
veel over Junius gehoord en gelezen. Hij had ook
met hem gecorrespondeerd: niet in het Hongaars
of in het Nederlands, maar in het Latijn, de
internationale geleerdentaal van die tijd. Hij had
ook wel iets van Junius' werk gelezen. Bijvoorbeeld
het curieuze geschriftje dat Junius in 1564 in

Portret van Junius

Houtsnede in Junius'
boekje over een
paddestoel
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Delft liet uitgeven: een klein boekje, opgedragen
aan Sambucus zelf, met een beschrijving van een
penis-vormige paddestoel die in de Hollandse
duinen groeide. Deze stinkzwam heeft nog altijd
de naam Phallus Hadriani, en de afbeeldingen in
het boekje laten weinig aan de verbeelding over.
De afbeeldingen waren overigens gemaakt naar
ontwerpen van de beroemde schilder Maarten
van Heemskerck, een goede vriend van Junius.
Junius schreef dikwijls Latijnse onderschriftjes
in versvorm voor Van Heemskercks prenten.
Sambucus kende Junius eveneens omdat ze allebei
een boek met Emblemata hadden geschreven, dat ze
lieten uitgeven bij Christoffel Plantijn, de Europese
top-uitgever uit Antwerpen: Sambucus in 1564

en Junius in 1565. In 1564 was Junius' boek al
wel persklaar en stuurde hij Sambucus enkele
proeven ervan. Emblemata of emblemenbundels
zijn boeken met op elke pagina een motto, een
plaatje en een onderschrift in versvorm. Het is
aan de lezer om het verband tussen de drie aan te
geven. Vaak moest je daarvoor wel heel veel van
klassieke talen weten en dus vormden emblemen
het speeltje van de intellectuelen. Het genre was
komen overwaaien uit Italië, waar Andrea Alciato
er voor de lol mee begonnen was. Junius had
deze Alciato een paar keer ontmoet toen hij
25 jaar eerder in Noord-Italië studeerde. Junius'
eigen emblemen zouden een diepgaande invloed
hebben op de embleemliteratuur in het Nederlands,
bijvoorbeeld op Jacob Cats' Zinne- en minnebeelden.
Ook bij Sambucus' emblemenboek had de uitgever,
Plantijn, veel baat.
Maar misschien kende Sambucus Junius vooral
als uitgever en vertaler van enkele oud-Griekse
werken, als auteur van een vuist-dik Grieks-Latijns
woordenboek, als schrijver van een boekje over
kalenders, als dichter van een episch poeem ter
ere van het huwelijk van Philips II dat bol staat
van de mythologische verwijzingen, als auteur van
een dikke collectie aantekeningen op oud-Griekse,
Romeinse en Byzantijnse auteurs, als schrijver van
een uitputtend traktaatje over de haardracht dat
bezwijkt onder de citaten uit klassieke auteurs,
als samensteller van een aanvulling op Erasmus'
beroemde spreekwoordenboek Adagia, of als uitgever
van het Byzantijnse commentaar op Homerus van
de 12e-eeuwse aartsbisschop van Thessaloniki,
Eustathius, wiens boek Junius de ondertitel Hoorn
des overvloeds meegaf, ongetwijfeld met de naam
van zijn geboorteplaats in het achterhoofd. Junius
had namelijk gevoel voor woordspelingen en tooide
zich met het achtervoegsel 'Hornanus' (uit Hoorn)
om zich te onderscheiden van alle anderen die
toevallig ook Arie de Jonge of Adrian Young of

geleerde overvloed
De communicatie tussen geleerden geschiedde ook
door veel te reizen, en geleerden brachten dus veel
tijd door op schepen en paarden. Toen Sambucus
in de buurt was (nl. in Antwerpen) draaide hij
zijn hand niet om voor een tochtje naar Haarlem,
om die Junius eindelijk eens te ontmoeten en te
spreken. Misschien zou het Nederlandse accent van
het Latijn even wennen zijn, maar dan: Junius had
al in Italië gewoond, jaren doorgebracht in Parijs
en nog langer in Engeland. Hij kende acht talen
(hoewel geen Hongaars), en wist zich overal in
Europa in het Latijn verstaanbaar te maken. Maar
wist Sambucus wel dat Junius stotterde? Hij zou
er waarschijnlijk nooit achterkomen. Want Junius
bleek simpelweg niet thuis te zijn.
Ver weg was hij niet, zo kreeg Sambucus te
horen van de dienstbode die opendeed. Hij zat
in de kroeg met enkele voerlieden. Dit was wel
het laatste wat de Hongaar verwacht had: de
grote Junius, de grootste geleerde in Holland van
dat moment, de gevierde uitgever en vertaler
van Griekse teksten, de erudiete auteur van een
vuistdik Grieks-Latijns woordenboek, de man die

Christoffel Plantijn

Junius vriend Sambucus, met zijn hond Bombo

Adrienne le Jeune heetten en die in het Latijn
allemaal Hadrianus of Adrianus Junius genoemd
zouden worden. Er was maar één Hadrianus Junius
Hornanus en die was 'medicus', een gepromoveerd
geneeskundige en zelf ook wel een beetje een
'hoorn van geleerde overvloed', zoals blijkt uit de
opsomming van zijn werken hierboven.
De Republiek der Letteren

Sambucus en Junius hadden elkaar nog niet eerder
ontmoet, maar het feit dat ze elkaar al kenden laat
zien dat het met de communicatie in de zestiende
eeuw zo slecht nog niet gesteld was: e-mail vond
een voorloper in het drukke briefverkeer in de
Respublica literaria (de Republiek der Letteren:
het idee van een grensoverstijgende gemeenschap
van geleerden die kennis met elkaar deelden).
Facebook is een late nakomeling van het album
amicorum, de geleerde voorloper van het poesiealbum, waarin ontmoetingen bezegeld werden met
Latijnse (of Griekse, maar ook wel Nederlandse)
versjes en soms een tekening: ze hadden wel iets
weg van emblemen, maar ook wel van een stapel
visitiekaartjes of een verzameling handtekeningen
waarmee je kon opscheppen bij een collega: 'Kijk
eens wie ik allemaal ontmoet heb!' (ontvrienden was
eenvoudig; je scheurde gewoon de pagina eruit).

Plantijns drukkerij, nog

voor beroemde uitgevers had gewerkt, maar ook in
Engeland jarenlang in dienst was geweest van de
hoge adel, de man die boeken over kalenders en
epische dichtwerken had opgedragen aan vorsten
als Edward VI, Philips II en Mary Tudor, die op
goede voet stond met kardinaal Granvelle en tal
van Habsburgse hoogwaardigheidsbekleders... deze
man zat in de kroeg met een stel karrendrijvers?!
De schok was teveel voor Sambucus. Hij maakte
abrubt rechtsomkeert en toog hoofdschuddend
terug naar het Zuiden.

altijd intact
(Museum PlantinMoretus, Antwerpen)

73

Haarlem op een
kaart van Johannes
Janssonius

Veldwerk in de kroeg

Wist Sambucus wel dat Junius best van een drankje
hield? Zijn Emblemata zag hij het liefst als een
soort geleerd gezelschapspel voor bij het natafelen.
Reeds in 1536, in de vroegst gedateerde brief die
van Junius' hand bekend is, excuseert hij zich dat
hij zijn addressaat te lang verwaarloosd heeft: hij
had de afgelopen drie dagen meer tijd besteed aan
feesten dan aan de muzen. Junius was toen student
in Leuven, maar een jaar of zeven later schreef Junius
aan een Engelse bisschop bij wie hij als secretaris in
dienst was nog een verontschuldigend briefje toen
zijn patroon hem dagenlang niet had aangekeken:
'Ik geef toe dat ik dronken ben geweest', begon hij
'maar is dit zulk een zwaar vergrijp dat het zelfs
niet met de grootste krachtsinspanning verschoond
kan worden?' En vervolgens wees Junius erop dat
heel veel auteurs uit de oudheid toch ook wel eens
beneveld waren zonder dat daar aanstoot aan werd
genomen. Nog in 1572, toen Junius eigenlijk al
een bejaarde man was, ried zijn vriend Jacob van
Duvenvoorde hem in een brief aan niet meer aan
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drinkgelagen deel te nemen, want Junius was er
goed ziek van geworden.
Maar toen Junius die ene dag thuiskwam en
hoorde dat hij Sambucus gemist had, barstte hij
bijkans in tranen uit. Hij schreef hem stante pede
een brief waarin hij uitlegde dat hij niet voor
zijn plezier in de herberg had gezeten. Nee, hij
deed er onderzoek! Hij wilde namelijk van de
karrendrijvers de Nederlandse termen leren kennen
van alles wat met karren en koetsen te maken had.
Junius kende die termen al in het Latijn en Grieks,
maar de Nederlandse equivalenten had hij nodig
voor zijn Nomenclator, een achttalig woordenboek
dat in 1567 zou verschijnen en dat hij opdroeg aan
de zoon van Willem van Oranje.
Een te geleerd schoolwoordenboek

Het boek was een enorm succes: het zou nog gedurende
twee eeuwen op scholen in heel Europa gebruikt
worden. Het werd talloze keren herdrukt, en heel
vaak bewerkt: veel van de talen werd bijvoorbeeld
weggelaten, of het werd duchtig ingekort. Of juist

uitgebreid. Er verscheen zelfs een versie van met
een toevoeging van IJslandse vertalingen! Sommige
lemmata werden weggelaten in de schooledities.
De eerste Nederlandse schooluitgave van 1585
liet bijvoorbeeld uit het hoofdstuk De mens enkele
woorden weg die minder geschikt werden geacht
voor jeugdige oren: excrementum ('vuylicheyt
des lichaems'), excrementum alui ('gevoech, mest,
stront'), lotium, urina ('vryne, pisse, oft zeyck'),
papilla ('speene, tepel') en uterus ('de moeder'). Aan
de andere kant werd het boek ook uitgebreid, en
wel met een pedagogisch verantwoorde appendix
van aardrijkskundige namen. Een in Antwerpen
verschenen schooluitgave uit 1630 handhaafde de
geciteerde woorden wel, maar schrapte weer andere:
Genitale, pudendum, verendum ('de schaemte, de
schamelickheydt'), genitura ('het natuerlick saet'),
hirus ('stanck van de oxelen), menses, menstruum
(' der vrouwen siecte, oft stonden'), en penis ('de
manlickheyt, oft 't smans roede').
De Nomenclator bevestigde Junius' roem als een
internationaal geleerde van formaat. Het droeg er
ook toe bij dat Henricus Bruno, conrector van de
Latijnse school in Hoorn, rond het midden van

Kerkstraat nr. 9

de zeventiende eeuw het volgende opschrift liet
aanbrengen op de pui van het huis in de Kerkstraat
waar Junius geboren was (op de plek van het
huidige huisnummer 9):

Hier lag eens Junius, nog taelloos als een kind,
Wiens wedergae men niet in seven taelen vint.
Maakte Bruno zelf gebruik van een editie die één
van de acht talen had weggelaten? Of telde hij het
Nederlands of het door Junius weinig gebruikte
Engels niet mee? Misschien wilde Bruno wel zeggen
dat Junius, die Nederlands als moedertaal had,
geen concurrentie ondervond uit de overige zeven
taalgebieden. In ieder geval is de inscriptie vanaf 1
juli 2011 weer te zien op de gevel van Kerkstraat
nr. 9.
Junius droeg zijn achttalige woordenboek op aan
prins Filips Willem, graaf van Buuren, die op dat
moment in Leuven studeerde. Daarmee deed hij
een belofte gestand die hij eind augustus 1565 had
gedaan om Oranje voor zich te winnen. Junius
lobbyde namelijk voor zichzelf om aangesteld
te worden als officiële geschiedschrijver van het
gewest Holland. Die lobby was succesvol: in 1565
werd Junius voorgedragen en kort daarna, in 1566,
werd hij officieel aangesteld. Junius gebruikte de
Nomenclator ook als breekijzer om via een open
sollicitatie te vragen te worden aangesteld als
privédocent van Filips Willem.
In de opdrachtbrief aan Filips Willem zwaaide
Junius alle lof toe aan Everard Harius, de privéleraar
van de jonge prins. Waarschijnlijk wilde hij
deze opvolgen of in ieder geval bijstaan in de
opvoeding van de jonge prins. Het leverde Junius
een aanbevelingsbrief op van Harius. Daarmee
gewapend toog hij naar de Prins, die zich in
Antwerpen bevond. Junius zelf was toen net op
de terugreis vanuit Leuven, waar hij een bevriende
hoogleraar had bezocht. De ontvangst viel echter
nogal tegen:

Willem van Oranje

"Toen ik vertrok uit Leuven, had ik, zoals je weet,
een aanbevelingsbrief bij me van Harius, gericht aan
de zedenmeester, samen met een brief aan de vader
[Willem van Oranje] van de graaf [van Buuren,
Filips Willem]. Nadat ik die had overhandigd, nam
hij dit vriendelijk in ontvangst en beloofde dat
hij zijn plicht zou nakomen. Hij stelde het echter
uit tot de volgende dag, aangezien hem dat beter
uitkwam. Ik ben dan daar op het afgesproken uur
aanwezig en tref hem aan met scheenplaten om
en uitgerust voor een reis. Hij beveelt mijn zaak
aan bij een of andere chagrijnige commandant.
Aangezien de zaak uitloopt, geef ik de prins met
een briefje kennis van mijn wens om te vertrekken,
en op dat moment begint hij een brief te schrijven,
om naar Breda te brengen. Maar omdat er zaken
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tussenkomen houdt hij op met schrijven. Ik geef
nog aansporingen via de kamerheren; hij geeft te
kennen dat hij niet zal schrijven omdat ernstige
en serieuze zaken zijn aandacht opvragen. En zo
zoek ik, voor de gek gehouden, m'n stoel weer op.
Ik had geen enorme geschenken verwacht, maar

en aan het land toegewijde zorg te vertragen of te
onderbreken, zal ik niet weigeren indien u mij een
of andere taak zou willen opleggen; ik ben nu bezig
me gereed te maken voor vertrek, en richt mijn
schreden naar Breda.
Antwerpen, 27 februari 1567.'
Al snel moet voor Junius alle hoop vervlogen zijn
om Harius op te volgen: in april 1567 vertrekt
Willem van Oranje uit Breda naar Dillenburg en op
14 februari 1568 wordt Filips Willem op last van
Granvelle weggevoerd uit Leuven en naar Spanje
gebracht om daar te worden opgevoed. Hij zou
pas in 1596 weer voet op Hollandse bodem zetten.
Al met al was de Nomenclator zijn doel voorbij
geschoten: als woordenboek voor de jeugd bleek
het net iets te omvangrijk en ook de prins had er
geen woorden voor.
De Batavia en de Nederlandse Opstand

Titelpagina van Junius'
postuum uitgegeven
Batavia

een of ander blijk van herinnering, zoals een beker
of een schaal, als bewijs en blijk dat de vroegere
waardering en welwillendheid zouden blijven
bestaan en dat de trouw van mijn toewijding
wederzijds gewaarborgd zou blijven en voor het
nageslacht overeind zou blijven. Hier heb je in een
notendop het verhaal van de uitkomst."
Het 'briefje' dat Junius bij deze gelegenheid aan de
Prins overhandigde is waarschijnlijk het volgende
kattebelletje:
'Hadrianus Junius aan de Zeer Doorluchtige Willem
van Nassau, Prins van Oranje.
Ik twijfel er niet aan of het is bij u in goede aarde
gevallen, zeer doorluchtige prins, dat ik me erop
toegelegd heb en mijn gedachten erop gericht heb
om de opleiding te bevorderen van uw zoon, een
jongen van grote belofte, en via hem de opleiding
van alle andere jongens die belangstelling hebben
voor de wetenschap. Omdat ik bang ben uw heilige
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Toen Junius zijn brief aan Oranje schreef was hij dus
in Antwerpen, ongetwijfeld om toezicht te houden
bij de editie van de Nomenclator, die kort daarna
verscheen. Na voltooiing van de Nomenclator ging
Junius pas echt aan het werk met het geschiedwerk
dat hij in opdracht van de Staten van Holland moest
schrijven: de Batavia. Het werk kwam in een eerste
versie gereed in 1570, maar de Staten van Holland
gaven geen toestemming het boek te publiceren. Ze
waren door de ervaringen in de voorafgaande jaren
heel voorzichtig geworden: sinds Junius' aanstelling
was er nogal wat gebeurd. Begin 1566 was Junius
opgedragen om de oude voorrechten van Holland
op papier te zetten, waaruit zou blijken dat de
Staten het recht hadden om bijeen te komen zonder
toestemming van het centrale gezag in Brussel.
In de jaren erna was Holland echter verzeild
geraakt in een bloedige opstand tegen datzelfde
gezag. In 1566 vond de beeldenstorm plaats,
tot afschuw van de katholieke Junius zelf, die in
een brief rapporteerde over de gebeurtenissen in
Amsterdam. Daar had op donderdag 26 september
1566 een 'janboel van obscuur volk' (aldus Junius)
de kerkdeuren geforceerd, de kosters op de vlucht
gejaagd en vervolgens de altaren en beelden
omvergeworpen, de Franciscaner monniken de
stuipen op het lijf gejaagd en alles ontheiligd.
In Heilige Stede, de kapel in de Kalverstraat
gewijd aan het Mirakel van Amsterdam, had een
dolgedraaide menigte die nacht hetzelfde trachten
te doen, maar daar was de schout opgetreden. De
volgende dag ging dit 'mengelmoes van het ergste
soort mensen' met 'dezelfde waanzin tekeer tegen

het Karthuizerklooster', maar daarvan konden ze
alleen de kapel ontheiligen. Een dag later werden
ze door handboogschutters uiteen gejaagd. (Dat de
beeldenstormers zich de hele nacht tegoed hadden
kunnen doen aan de voorraadkelders en dus niet
meer tot verzet in staat waren, is iets wat Junius niet
vermeldt. Had hij daar, gezien zijn eigen neigingen,
nog enig begrip voor?) In Junius' veroordeling
zullen niet alleen theologische overwegingen een
rol hebben gespeeld, maar zeker ook politiekmaatschappelijke. We hebben al gezien hoezeer
een humanist als Sambucus niet kon begrijpen dat
Junius in de kroeg zat met gewoon volk, en dat
Junius zich daar ook voor verontschuldigde met het
argument dat hij er 'veldwerk' deed. Zeker bij Junius
hebben we gezien hoezeer hij in zijn distinctiedrang
trachtte te stijgen op de maatschappelijke ladder
door zijn werken op te dragen aan koningen en
prinsen. Zijn veroordeling van de beeldenstorm in
Amsterdam zal dan ook niet alleen zijn ingegeven
door godsdienstige motieven, maar ook door een
afkeer van het 'gewone volk'. Het verwoorden van
die afkeer was onder humanisten een gemeenplaats.
Keer op keer maakten humanisten toespelingen op
de eerste regel van een beroemde ode van Horatius:
'Ik haat het onbeschaafde volk en houd het op een
afstand'.
De beschrijving van de beeldenstorm doet denken
aan brieven die Junius twintig jaar eerder vanuit
Engeland schreef. Daarin deed hij verslag van de
protestantisering van de diensten in de Anglicaanse
kerk, die hem aan het Lutheranisme hadden doen
denken: geen beelden, kerkdiensten opgedragen in
het Engels in plaats van in het Latijn, priesters die
mochten gaan trouwen, en het afschaffen van veel
rituelen. Toch werden enkele van deze maatregelen
kort daarna weer ingetrokken, zo wist hij ook uit
eigen ervaring te rapporteren.
Junius zal nog wel meer flashbacks hebben gehad
naar zijn Engelse periode uit de jaren 1540. Na de
beeldenstorm kwam de Hertog van Alva in 1567
naar de Nederlanden en in 1568 werden de graven
van Egmont en Horne in Brussel ge'xecuteerd.
Het kan niet anders of Junius moet teruggedacht
hebben aan 1546, toen koning Hendrik VIII zijn
Engelse broodheren Thomas Howard, derde graaf
van Norfolk, en diens zoon Henry Howard, de
'dichtergraaf' van Surrey, in de gevangenis gooide
op beschuldiging van hoogverraad. Henry Howard,
wiens kinderen Junius jarenlang had lesgegeven,
werd op 19 januari 1547 in de Tower van Londen
onthoofd, negen dagen voordat Hendrik VIII,
die wel vaker met dat bijltje gehakt had, zelf de

laatste adem uitblies. Junius wist dus uit ervaring
dat de hoge politiek in gespannen tijden tot snel
escalerende situaties kon leiden.
Willem van Oranje ging na de komst van Alva in
ballingschap en de grip van Brussel over het gewest
Holland nam weer toe. Holland zal het niet hebben
aangedurfd een boek te publiceren dat expliciet was
geschreven om een zekere mate van gewestelijke
onafhankelijkheid te benadrukken. Het werk werd
pas vele jaren na de dood van Junius gepubliceerd,
in 1588. Tegen die tijd was de Nederlandse Opstand
al lang uitgelopen op een openlijke oorlog die nog
tientallen jaren zou duren. In 1581 had Willem van
Oranje het Plakaat van Verlatinghe ondertekend,
waarmee hij de Spaanse koning afzwoer. In 1584
werd hij vermoord. In 1585-87 werden vergeefse
pogingen in het werk gesteld om een landvoogd
te vinden in Robert Dudley, de graaf van Leicester.
In 1588 stond niets een publicatie van de Batavia
meer in de weg.
Toch is er opvallend weinig politiek te vinden
in Junius' Batavia: het is meer een overzicht van
tal van kleine geschiedenissen en aspecten van
'Batavia' (zoals het gewest Holland in het Latijn
genoemd werd) en zijn belangrijkste steden en
families. Zo is Batavia de belangrijkste bron voor
het verhaal dat Laurens Janszoon Koster in Haarlem
de boekdrukkunst zou hebben uitgevonden en

Hendrik VIII

Standbeelden
van Koster en zijn
mythograaf Junius
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niet Johannes Gutenberg in Mainz. Nog tot ver in
de negentiende eeuw vlogen Nederlandse historici
elkaar in de haren over deze kwestie. Het leidde
er in ieder geval toe dat Koster een standbeeld
kreeg op de Grote Markt. Junius zelf heeft een
standbeeld gekregen bij Enschedé & Zn. Deze
firma is bekend als de drukker van bankbiljetten.
Het toeval wil dat Junius waarschijnlijk de
eerste ooggetuigebeschrijving in de Nederlandse
geschiedenis heeft gegeven van papiergeld: in een
brief beschrijft hij de papieren noodmunten die in
1573 in Leiden circuleerden toen de stad door de
Spanjaarden belegerd werd.
De verboden boeken van Rome

In sommige exemplaren van de Batavia die heden ten
dage in Spaanse bibliotheken liggen, zijn passages
doorgestreept waarin Junius de Spanjaarden
bekritiseert. Deze censuur geschiedde conform
zogeheten Indices purgatorii: zuiveringslijsten. Die

Kenau, Junius'
schoonzuster

Junius' naam in de
index 18 regels lager
gevolgd door die van
Hendrik VIII

werden uitgegeven in Rome, waar een commissie
wijze mannen de hele dag boeken las om te kijken
of ze wel geschikt waren voor katholieke lezers.
Vaak waren de boeken helemaal niet theologisch
van aard, maar als er onaardige dingen over
katholieken in werden gezet, of protestantse
denkbeelden met enige sympathie werden uitgelegd,
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trokken de heren de rode pen, en schreven voor
dat goede katholieke lezers hetzelfde moesten
doen. De zuiveringsindexen functioneerden ook
als bijlagen bij het wat grovere censuurwerk, dat
in 1559 was begonnen met de uitgave van de
Index van Verboden Boeken. Tot zijn afschuw
ontdekte Junius dat hij daarin genoemd werd, en
wel als auteur van de 'eerste klasse': dat betekende
dat hij als ketter werd beschouwd en dat al zijn
boeken besmet waren. Wat was het geval? Junius
had in 1548 zijn Grieks-Latijns woordenboek
opgedragen aan de piepjonge opvolger van
Hendrik VIII, de protestantse Edward VI. En hij
had deze aangesproken met de Latijnse titel die
de koning van parlementswege was toegestaan, nl.
defensor fidei: 'verdediger des geloofs'. Dat schoot de
censoren in Rome in het verkeerde keelgat. Wie een
protestantse koning een verdediger van het geloof
waagde te noemen, kon in hun ogen nooit een
trouwe katholiek zijn. Junius snapte er niets van en
zette een lobby op touw om zijn naam geschrapt
te krijgen. Hij was toch altijd een goede katholiek
gebleven, schreef hij aan zijn vriend, de Spaanse
humanist Benito Arias Montano, die dichtbij Filips
II stond en die belast was met het maken van een
zuiveringsindex. Het gebruik van de titel was niet
meer dan een formaliteit geweest, waartoe Junius
gedwongen was. De koning, protestants of niet,
bleef immers het wettelijke gezag in Engeland. Men
kon het Junius toch moeilijk kwalijk nemen dat hij
een woordenboek opdroeg aan een wettige koning?
Junius' argumenten troffen doel: met hulp van Arias
Montano werd de censuur aanmerkelijk verzacht.
Voor katholieken werden alleen de opdrachtbrieven
aan protestantse vorsten verboden lectuur. En
inderdaad is die opdrachtbrief weggescheurd uit
veel van de nu nog overgebleven exemplaren van
het woordenboek. In een boekje over kalenders
dat Junius in 1553 opdroeg aan Edward VI (en dat
aanvankelijk ontsnapte aan de aandacht van Rome)
gebruikte Junius de titel 'verdediger des geloofs'
eveneens, ook al heeft in het exemplaar dat in het
bezit is van de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag iemand later de term defensor fidei met pen
veranderd in offensor fidei: niet 'verdediger' maar
'belediger des geloofs'.
Geweld tegenover geleerdheid

Junius had een nogal wisselvallig leven: zijn boeken
gaven hem bekendheid, maar hij kon er niet altijd
goed van leven. Hij keerde in 1550 vanuit Engeland
terug naar Holland, om rector te worden van de
Latijnse school in Haarlem. Maar na twee jaar gaf

hij er de brui aan, omdat hij een afkeer had van
grote groepen jongens. Hij rapporteerde in zijn
brieven veelvuldig over zijn slechte gezondheid.
Ook overleed zijn eerste vrouw al snel, maar niet
zonder hem twee gezonde kinderen nagelaten
te hebben: de dochter trouwde met de Hoornse

begonnen beleg door de Spanjaarden onhoudbaar
werd: volgens Velius werd hij aangesteld als lijfarts
van Oranje. Junius ging inderdaad in 1573 naar
Delft, maar hij stond niet daar, maar in Rotterdam
aan het ziekbed van Oranje; niet in 1573, maar in
1574, en niet als lijfarts, maar als vriend van één

burgemeester Meindert Verlaen. Junius stotterde,
maar werd in 1564 toch door de koning van
Denemarken uitgenodigd om zijn lijfarts te worden
en hoogleraar geneeskunde. Junius ging, maar de
uitbetaling en het weer vielen hem zo tegen, dat hij
na een paar maanden weer terug was in Haarlem.
Junius hertrouwde, ditmaal met de zuster van Kenau
Hasselaer, wier vermeende heldhaftige optreden
tijdens het beleg van Haarlem legendarisch zou
worden. Legendarisch werd ook Junius' vermeende
reden om Haarlem te verlaten voordat het in 1572

van Oranje's artsen, Pieter van Foreest (alias Petrus
Forestus). Weer zal Junius bij de val van Haarlem
flashbacks hebben gehad naar zijn Engelse periode:
destijds verloor hij een deel van zijn boeken,
die waren ondergebracht in de bibliotheek van
zijn broodheer Henry Howard. Ditmaal werd zijn
bibliotheek door de Spanjaarden bedreigd. Hij
schreef in het voorjaar van 1573 nog een brief
aan de Haarlemse bestuurders, waarin hij deze
'bij alle heiligdommen der muzen' smeekte om
aan de 'doorluchtige graaf Bossu' te vragen het

De Slag op de Zuiderzee
(1573)
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huis van Junius te sparen, op het moment dat
de stad ingenomen zou gaan worden. De reden?
Junius vreesde 'dat – God verhoede toch dit
kwade vooruitzicht – mijn vrouw en kinderen
blootgesteld worden aan het vijandelijke geweld
en dat mijn bibliotheek samen met mijn kist
handschriften overgeleverd zal zijn aan de barbarij
van de mensen of verspreid zal worden'. De vrouw
en kinderen zullen zich wellicht onder de hoede
van de doortastende zuster en tante Kenau veilig
hebben kunnen voelen, maar Junius' bibliotheek
ging inderdaad grotendeels verloren, ook al had hij
zijn zoontje Petrus al opdracht gegeven een paar
boeken en handschriften de stad uit te smokkelen.
In februari 1575 bekende Junius in een brief
het antwoord schuldig te moeten blijven op een
geletterde vraag van een correspondent 'vanwege
de afwezigheid van mijn bibliotheek (die voor

Bossu

hij met het oog op uitgave had herzien en persklaar
gemaakt, en die nu alle tegelijk in handen vielen
van een stel barbaarse en ongure Spanjaarden; en
daarnaast de oude handgeschreven boeken, waarvan
hij er uitzonderlijk veel bezat. Deze eigendommen
raakten ook zo verspreid dat Junius er naderhand
weinig of niets van heeft teruggezien.'
In 1573, dagen na de Slag op de Zuiderzee, die
door Velius zo levendig in zijn Kroniek van Hoorn
is beschreven, richtte Junius een brief aan de
Graaf van Bossu, de stadhouder van Holland van
1567 tot 1573, die gevangen was genomen door
de watergeuzen, slechts enkele maanden nadat
zijn troepen Haarlem hadden veroverd. Bossu
moet Junius' ingewikkelde Latijnse brief ontvangen
hebben toen hij zat opgesloten in het Weeshuis in
Hoorn. Na enkele beleefdheden ('ik, een gewone
herder, tegenover een Held als u') vraagt Junius:
'Er is een reden dat mijn vroegere respect jegens
Uwe Verhevenheid en een gerechtvaardigde
klacht, die uw vrijzinnige geest geen afkeer in
zal boezemen, mij tegen mijn zin in dwingt een
vorstelijk man te vragen dat hij, in de tijd dat
hij vrij is van verplichtingen, zich verwaardigt
bij zichzelf na te gaan op welke plek of bij wie
mijn boekenbezit (waarvan ik begrijp dat het als
geschenk is weggegeven) gebleven is. Want mijn
bibliotheek werd steeds samengesteld met het oog
op het algemeen belang. Als Uwe Verhevenheid
zich verwaardigt dit aan uw dienaar te openbaren
en een aanwijzing te geven, zodra de gelegenheid
zich aanbiedt, dan zult u een daad verrichten die
waardig is aan uw verheven inborst. Want het is
net zo vreemd aan mijn bescheidenheid erop aan
te dringen en bezorgd te eisen dat u zorgt voor
teruggave, of teruggave aanbeveelt (hetgeen in
uw macht ligt), als het gemakkelijk is voor Uwe
Verhevenheid [dit te doen].'

De Fenix Junius herrijst
na 500 jaar

mij verloren is gegaan toen ze in Haarlem door de
vijanden werd geroofd)'. Velius weet te vertellen dat
Junius 'bijna al zijn bezittingen verloor'. Daaronder
bevonden zich volgens hem 'zijn vele geschriften,
waar hij in de hoop op onsterfelijkheid met veel
arbeid en weinig nachtrust aan had gewerkt en die
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Zeer subtiel duidt Junius Bossu's gevangenschap
in de brief aan als otium, een woord dat bij de
Romeinen gebruikt werd om de 'vrije tijd' aan
te duiden die begon bij de pensionering en de
terugtrekking uit het openbare leven.
Temidden van al het geweld studeerde Junius
door: in 1572 bracht hij nog een editie op de
markt van een encyclopedisch woordenboek uit
de oudheid, en hij bleef ook schaven aan zijn
Batavia. In 1574 werd hij op voorspraak van Oranje
stadsarts in Middelburg en een jaar later werd hij
aangezocht als hoogleraar geneeskunde aan de

kersverse Universiteit van Leiden. Deze werd begin
1575 geopend, toen er nog geen enkele student
was. Junius zou geen kans krijgen zijn colleges te
beginnen: in juni, 'de maand die zijn naam draagt',

Eens in de vijfhonderd jaar bouwt de fenix namelijk
een nest en gaat daarin in vlammen op om vervolgens
te herrijzen uit zijn eigen as. Vijfhonderd jaar na
Junius' geboorte kunnen we inderdaad vaststellen

Opening van
Museumwinkel Junius,
door de naamgever zelf

overleed hij, na anderhalf jaar hoesten en jichtpijn.
Naar eigen zeggen liep hij al twee jaar voor zijn
dood zo langzaam als een schildpad en zo krom als
een hoepel.

dat hij, dankzij de enorme inzet
van de Vereniging Oud Hoorn,
als een fenix herrijst.
De drie te presenteren boeken:

500 jaar Junius

Er is over Junius' veelbewogen leven nog meer te
vertellen, en zeker ook over zijn geleerde werken.
Daarvoor ontbreekt hier de ruimte, maar gelukkig
worden op de feestelijke herdenking van zijn 500e
geboortedag maar liefst drie boeken gepresenteerd
die meer recht doen aan het leven en werk van
Hoorns grootste geleerde aller tijden: deze hebben
de stof geleverd waarop bovenstaand artikel is
gebaseerd. Junius werd als schooljongen al 'de
Fenix' genoemd. Dat was waarschijnlijk niet omdat
de mythe wil dat de fenix een welluidende roep
had, want Junius was een stotteraar. Nee, Junius'
geleerdheid was op jonge leeftijd al zo uitzonderlijk
dat hij het toen al in zich had onsterfelijk te worden
en de fenix was een symbool van onsterfelijkheid.

- Nico de Glas, Holland is een Eiland.
De Batavia van Hadrianus Junius (15111575), Hilversum (Verloren) 2011 (416 blz.)
- Dirk van Miert, Hadrianus Junius (1511-1575).
Een humanist uit Hoorn, Hoorn (VOH/Bas Baltus
Pubicatiestichting) 2011 (ca. 180 blz.)
- Dirk van Miert, red., The Kaleidoscopic Scholarship
of Hadrianus Junius (1511-1575). Northern
Humanism at the Dawn of the Dutch Golden Age
(Brill's Studies in Intellectual History, no. 199),
Leiden and Boston (Brill) 2011 (319 blz.). Met
bijdragen van Karl Enenkel, Chris Heesakkers,
Coen Maas, Dirk van Miert, Nico de Glas, Toon
Van Hal en Ari Wesseling.
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Over de Batavia van Hadrianus
Nico de Glas
Batavia en Holland

De Batavia van Hadrianus Junius Hornanus,
geschreven in de jaren 1566-1570, is een boek
over Holland en de Hollandse identiteit. Na de
verschijning van dit boek in 1588 werd de naam
Batavia eenvoudig een synoniem voor Holland. Beide
namen hebben intussen al een hele geschiedenis.
Voor buitenlanders is Holland nu identiek met
het huidige Nederland, wat Junius heel vreemd
gevonden zou hebben, want dat Nederland kende
hij niet. Zijn boek gaat uitsluitend over het oude
graafschap Holland, tussen Vlieland en de Maas, dat

vanouds vagelijk bekend was als een afgelegen en
grotendeels onbewoonbaar landje vol moerassen,
meren en rivieren, alleen bereikbaar over het water,
met weinig geschiedenis, en waarvan de bewoners
een reputatie hadden van domheid.
Het boek is een strijdschrift dat met dit imago
wil afrekenen. Junius onthult dat Holland in het
verleden helemaal niet zo schamel was geweest, maar
integendeel identiek aan het oeroude en glorierijke
land der Bataven, waarover men las in de destijds
herontdekte geschriften van Tacitus, de Germania
en de Historiën. Het middeleeuwse verleden van
Holland en zijn heldhaftige graven en edelen wordt
met veel trompetgeschal ten tonele gevoerd.

Belgium Vetus (De Nederlanden in de Oudheid), opgedragen aan Senaat en Volk van Antwerpen (SPQA), een kaart zoals
Junius in zijn Batavia had willen opnemen. Deze kaart volgt zijn definitie: er is een Oud- en een Nieuw-Batavia (resp. Vetus
en Recentior), aan weerszijden van de Rijngrens. Ook de Fossa Drusiana bij Arnhem en de IJsselgrens zijn prominent
weergegeven. Nagenoeg alle door Junius besproken plaats- en volksnamen, zijn hier te vinden, meestal op de lokaties die
hij aangaf. In verschillende lettertypen wordt aangegeven hoe oud de steden zijn: de Antieke (Leiden), de minder oude
(Nijmegen), de plaatsen die geen enkele connectie met de Oudheid hebben (Dordrecht) en de plaatsen die pas sinds kort
bestaan (Amsterdam). Deze baanbrekende historische kaart is nog lang nagevolgd. (Abraham Ortelius, Antwerpen, 1584.
UvA, Bijzondere Collecties.)
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Junius Hornanus Medicus
En het Holland van zijn eigen tijd tekent hij trots
als een land van grote economische en culturele
rijkdom en dynamiek. Het alomtegenwoordige
water gaf Holland in de Oudheid zijn grenzen en
de erenaam Insula Batavorum, eiland der Bataven,
ons eiland, tussen Noordzee, Maas, Waal, Rijn, IJssel
en Zuiderzee; in Junius' tijd gaf het water aan de
Hollanders veilige grenzen en een eerste positie in
de visserij en de zeehandel.
Junius' Batavia is een vurig pleidooi voor dit kleine
vaderland en een krachtig trompetsignaal aan het
begin van Hollands Gouden Eeuw. Maar die eeuw
heeft de auteur niet voorzien en hij zou er zich
ook niet in thuis gevoeld hebben: zelfs hij was in
de ogen van een latere generatie nog niet Hollands
genoeg geweest. Want de Batavia geeft onbedoeld
ook een beeld van een zestiende-eeuws, Habsburgs
Holland, vlak voordat dit verdween; een Holland
dat meer Europees en minder insulair was, en dat
later, na en door de Opstand, verkeerd begrepen,
verdwenen en vergeten is.
Humanisme en 'nationalisme' in Junius'
Batavia.

Het is merkwaardig dat humanistische cultuurhistorici als Junius, die toch bij uitstek Europese kosmopolieten waren, zich overal hebben ingespannen
voor het 'hervinden' of construeren van nationale
identiteiten. Middels geschiedschrijving en chorografie (landbeschrijving), taalkunde en archeologie
probeerden zij om het eigen land en volk historisch, geografisch en cultureel af te palen.
Zij waren humanisten en bezeten van het verlangen
om het klassieke Latijn en de antieke schrijvers in
ere te herstellen. Talloos waren de edities die trots
vermeldden: 'Nu voor het eerst in druk verschenen'.
Ook Junius heeft daar zijn steentje aan bijgedragen.
De klassieke letteren werden het model voor alle
waarheid en schoonheid. (Terugkeer naar een
'oorspronkelijke zuiverheid' lijkt wel een kenmerk
van alle omwentelingen te zijn.)
Ook voor deze allereerste 'nationalisten' golden
dan ook argumenten die aan de Oudheid ontleend
waren als doorslaggevend. En men behoorde ze te
formuleren in 'zuiver en klassiek' Latijn; Junius gaat
zelfs zover dat hij de middeleeuwse naamsverklaring
van Holland als Houtland afwijst, niet omdat zij op
zich fout was, maar 'hun Latijn was zo primitief
en ze kenden hun klassieken niet meer'. Junius'
strijdschrift voor Holland wemelt dan ook van de
antieke bewijsplaatsen, of het nu gaat om de juiste
geografie en de juiste grenzen, of over de taal of
de cultuur van Holland. Zelfs als het gaat over de

productie van bier of kaas, over de eendenkooi of
de polders, altijd wordt geciteerd uit een van de
150 Griekse en Romeinse auteurs, wier namen aan
het begin van het boek worden opgesomd, als een
soort Comité van Aanbeveling. Hoe meer Oudheid,
hoe beter, en zonder de Oudheid wordt alles min
of meer zinloos. Een sterk voorbeeld daarvan is
de (juiste) verklaring van de naam Rijswijk uit het
Germaanse woord rijs, die de auteur 'zinloos' acht
omdat zij niets toevoegt aan onze oude glorie. Liever
haalt hij er de door Tacitus genoemde Germaanse
Rugiërs bij, die aan de Oostzee woonden.
Maar al die geleerde oudheidkunde van de Batavia
heeft ook een eigentijdse verborgen agenda. Het
boek is geschreven in opdracht van de Staten van
Holland die hiertoe waren aangezet door Willem
van Oranje. Hij was de informele leider van het
smeulende verzet in alle Nederlanden tegen de
centrale regering in Brussel, die alle oude rechten
en privileges van de provincies, de steden, de adel
en de kerk bedreigde, onder andere het recht van
de Staten om te vergaderen zonder voorafgaande
goedkeuring van Brussel. Junius' Batavia zou
daarom de historische eigenheid en zelfstandigheid
van Holland moeten benadrukken.
En inderdaad, hoewel Junius nergens spreekt van
deze onderliggende politieke bedoeling en hoewel
de (in onze ogen centrale) gebeurtenissen van zijn
tijd, namelijk de Beeldenstorm, de Reformatie, de
Opstand en de Afscheiding in de Batavia volkomen
ontbreken, heeft dit boek zijn taak toch vervuld. Het
heeft Holland voor het eerst op de kaart gezet voor
het Europese geletterde publiek. Na Junius werd
Batavia naast Hollandia de naam voor Holland,
althans in de geleerde Latijnse teksten, die onder
wetenschappers en bestuurders circuleerden. En
de Bataven werden onze voorouders. Het weinige
dat Tacitus, Plinius en Caesar over hen meedelen,
wordt door Junius stelselmatig geprojecteerd
op zijn vaderland, vooral natuurlijk Tacitus'
uitspraak dat de Bataven veruit de dappersten
van heel Germanië waren en een bevoorrechte
positie hadden in het Romeinse Rijk. Alles wat
Tacitus in het algemeen zegt over de Germanen,
wordt door Junius eenvoudig ook aan de Bataven
toegeschreven. Toch is Junius nog gematigd in zijn
batavisme: zijn voorganger Cornelius Aurelius van
Gouda, die de naam Batavia bekend maakte, had
in 1517 geschreven dat de Romeinen 'machteloos
waren zonder de hulp van de Germanen en vooral van
de Hollanders'. En na Junius zou Hugo de Groot in
zijn De Antiquitate Reipublicae Batavicae (1610) zelfs
een complete Bataafse staatsinrichting en Bataafse
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havensteden met stadsbestuurders reconstrueren,
en aldus het contemporaine Holland op de Bataafse
Oudheid projecteren.
Dit gebruik van de historische bronnen zal bij de
hedendaagse historicus geen waardering vinden.
Maar elke geschiedschrijving draagt nu eenmaal het
stempel van haar tijd. Junius presenteert zijn werk
nadrukkelijk als een zoektocht naar een vergeten
waarheid, als een pleidooi en een rechtsstrijd voor

en behoudend was en de hoge adel adoreerde,
heeft hij met zijn combinatie van humanisme
en nationalisme mede de fundering gelegd voor
dat bolwerk van burgerlijk Noord-Nederlands
humanisme: de Leidse Universiteit, gesticht in
1575. Daar wachtte al een hoogleraarspost op hem,
maar Junius overleed in juni van dat jaar.
Enige jaren later kwam de Unie van Utrecht tot
stand en werd Philips II afgezworen. De vijand
verdween voorgoed uit Holland en de Republiek
kreeg gestalte. En zodra de Leidse Universiteit
in de jaren 1580 qua wetenschappelijke staf en
toerusting een zeker niveau had bereikt, verscheen
er een stroom van oude en nieuwe uitgaven over
het thema Batavia. Een daarvan was Junius' Batavia,
in 1588 gepubliceerd door zijn jongere vriend
Janus Dousa, die hem als historiograaf en promotor
van Holland alle eer gaf.
Het Oude Batavia door Junius uitgebreid.
Gewestelijk chauvinisme.

Haarlem door
de Spanjaarden
ingenomen in 1573
(Het N. is hier beneden.)
In deze stad bezocht
Junius het gymnasium
en later woonde en
werkte hij er bijna
twintig jaar. De Batavia
werd hier geschreven.
Van alle steden krijgt
Haarlem van Junius
de meeste aandacht.
Opmerkelijk is zijn
beschrijving van de
bouw van de nieuwe
Spaarndammersluis,
waar het Spaarne
uitmondde in de
IJboezem
(hier linksonder)
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een onzichtbare rechtbank, die tenslotte uitspraak
zal doen. En een advocaat gebruikt nu eenmaal alle
argumenten die zijn zaak kunnen versterken.
Boven elke dubbelpagina van het boek staat Bataviae
Historia, maar een geschiedenisboek is dit niet:
veeleer een historisch gekleurde landbeschrijving
(chorografie), bedoeld als voorwerk voor een
eigenlijke geschiedenis. Junis' voorbeeld was
Tacitus' Germania, die volgens hem ook bedoeld
was als een soort inleiding op de Historiën. Aan
de eigenlijke geschiedenis van Batavia en vooral
Holland, die uit twee delen zou bestaan, is hij
niet meer toegekomen. Toch zijn er al wel enkele
historiografische vernieuwingen in dit boek aan
te wijzen. Het meest opvallend is het gebruik van
archeologische data en de serie afbeeldingen daarbij.
Verder weten we uit een brief van Junius dat hij
ook landkaarten in het boek had gewild. Zowel de
middeleeuwse bronnen als de geschiedschrijvers
van een generatie voor Junius worden kritisch
benaderd. En hoewel Junius politiek gematigd

Het eerste deel van het boek is gewijd aan het
oude Batavia en de Bataven. De weinige antieke
mededelingen over hen worden breed uitgemeten,
soms tamelijk vrijmoedig geïnterpreteerd en soms
een beetje aangepast. Een voorbeeld daarvan is
Junius' uitbreiding van het antieke Batavenland
met een Batavia Recentior. En of dit nu aan Junius'
boek heeft gelegen weten we niet, maar op de
oudste kaarten van het Romeins Nederland worden
werkelijk twee Batavia's aangegeven: het Oude en
het Nieuwe of Pliniaanse 'Batavia Recention' Dousa
sprak later zelfs van het 'Juniaanse' Batavia. Het
oude Batavia is het 'Eiland der Bataven' tussen Waal
en Rijn, tot aan de zee; het nieuwe 'Batavia' ligt aan
de overzijde van de Rijn tussen Arnhem en Katwijk
en wordt begrensd door de IJssel, door Junius de
derde Rijn genoemd.
Inderdaad spreekt een enkele antieke bron van
een derde Rijnmonding bij een Romeins grensfort
'Flevum', dat door Junius bij Vlieland wordt
gelokaliseerd. Die derde Rijn zou pas ontstaan
zijn toen Drusus omstreeks het jaar 10 voor Chr.
de landengte bij Arnhem doorgroef en met zijn
Fossa Drusi een verbinding maakte tussen Rijn en
IJssel. Deze Drususgracht ging over in de IJssel, die
vervolgens via de 'grote meren' (de latere Zuiderzee)
en de Vliestroom in zee uitmondde. En omdat de
Bataven 'tussen de Rijnarmen' hadden gewoond,
werden dankzij Drusus op slag ook de Veluwe,
Utrecht en noordelijk Holland deel van het antieke
Batavia. Junius spreekt zelfs van een schiereiland,
dat door de Drususgracht een eiland werd.

die

De 'ontdekking' van deze derde Rijn wordt door
Junius als een grote triomf gepresenteerd, vooral
voor West-Friesland, dat hij dan ook consequent
aanduidt als Frisia Cisrhenana, 'Binnenrijns
Friesland' en deel van Batavia. Eigenlijk was dit
Batavia Recentior ook al een projectie van het
contemporaine Holland op de Oudheid, evenals
het Batavia van Hugo de Groot; een projectie die
wellicht ingegeven werd door West-Fries lokaal
patriottisme, omdat hierdoor Hoorn en Haarlem
ook 'Bataafs' werden.
Vóór Junius' tijd was er strijd geweest over de
exacte locatie van Batavia en ook daar speelden
contemporaine provinciale hartstochten een
komisch-anachronistische rol. Dat was tijdens
de Hollands-Gelderse oorlog aan het begin van
de zestiende eeuw. Gerardus Geldenhouwer van
Nijmegen suggereerde dat de Betuwe toch eigenlijk
het enige echte Insula Batavorum was, dat eindigde
aan de toenmalige Hollands-Gelderse grens bij
Gorinchem, terwijl de Hollandse historici zoals
Aurelius het pas bij Gorinchem lieten beginnen.
In Junius' Batavia is deze strijd bijgelegd: hij
erkende dat de Betuwe vroeger deel was geweest
van het oude Batavia, maar nu helaas geroofd door
'buitenlandse indringers' (dat zijn de hertogen
van Gelre). Ook Utrecht is 'van Batavia afgepakt',
toen de Frankische koningen het tot een soeverein
bisdom maakten. Uitbreiding van Holland is
overigens zeker geen ambitie van Junius. Hij
betreurt het weliswaar dat Utrecht en Gelderland
zijn 'losgerukt' van het oude Batavia, maar legt
zich erbij neer. Het zijn, met Friesland, Zeeland en
Overijssel, de enige Nederlandse gewesten die in
dit boek marginaal ter sprake komen: alle andere
Nederlanden lijken eenvoudig niet te bestaan. Een
probleemgeval vormt het gebied dat in Junius'
tijd wel Hollands was, maar dat niet bij het Oude
Batavia had behoord: de driehoek Woudrichem
– Heusden – Zevenbergen, die bovendien sinds
de Elizabethsvloed van 1421 een soort overzees
gebiedsdeel was geworden. Wat Overijssel betreft,
dat zich volgens Junius nog heel wat oostelijker
uitstrekte dan nu: dat krijgt een troostprijs, want
het is het stamland van de Franken, die later half
Europa hebben veroverd. Maar Maaseijk in Limburg
bijvoorbeeld wordt door Junius aangeduid als een
diversissimus terrarum tractus (een wereldstreek zeer
ver van ons vandaan).
Formeel was Holland een van de 'Zeventien
Nederlanden', een creatie van de Bourgondiërs, die
onder keizer Karel V in 1548 politiek en bestuurlijk
gestalte kreeg. Maar voor de bevolking van al

Holland is een eiland

Junius’ boek is een monumentale samenvatting van de Bataafse Mythe,

in de Gouden Eeuw het zelfbeeld van Holland en de Republiek beïnvloedde.
Het geeft tevens een kleurrijk beeld van Habsburgs en continentaal Holland
en
van zijn 34 steden met hun culturele en economische rijkdommen. Batavia
verscheen postuum in 1588 en is nu voor het eerst vertaald in modern Nederlands.

De Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575)

Hadrianus Junius van Hoorn (1511-1575), medicus, dichter en vooral filoloog,
gold in zijn tijd als de grootste Hollandse geleerde. In 1565 droegen de Staten

van Holland hem op de Hollandse historische identiteit vast te leggen. De
politieke achtergrond hiervan was het Hollandse verzet tegen het centralisme
van
de Habsburgse regering in Brussel. In zijn Batavia baseert de humanist
Junius
zich op antieke schrijvers, vooral Tacitus’ herontdekte Historiën en Germania.
Holland wordt geïdentificeerd als Tacitus’ ‘Eiland der Bataven’, waarvan
het de
(water)grenzen én de kwaliteiten had geërfd.

Holland

is een eiland
De Batavia van Hadrianus Junius

die 'Nederlanden' heeft deze territoriale
(1511-1575)
eenheid nooit veel betekend. In de hele
Batavia vond ik één aanwijzing voor
een zeker 'Groot-Nederlands' gevoel:
als Junius, naar aanleiding van de
onderhandelingen tussen Bourgondië
en Frankrijk over de Bourgondische
erfopvolging (na 1477) de Bourgondische
juristen aanduidt als 'onze juristen'. Vooral
veelzeggend is het totaal ontbreken van
de toenmalige kerngewesten Brabant en
Vlaanderen en van Leuven, Brussel en Antwerpen,
die toch voor Junius' wetenschappelijke vorming
en carrière zo belangrijk waren.
Het is dus Holland, en Holland alleen, dat Junius
hier voor het eerst laat optreden op het Europese
podium, en wel in een waardig antiek gewaad.
Junius heeft geen vermoeden gehad van de
historische ontwikkelingen na hem. Maar dat zijn
kleine vaderland een zo krachtig stempel kon
drukken op de latere Republiek en het nog latere
Nederland is mede te danken aan dit boek.
9 789087 0421 41

Inleiding, vertaling en annotatie Nico

de Glas

Junius’ Batavia is vol
van ‘eilandverlangen’:
overal in Holland
meent hij het antieke
‘Eiland der Bataven’
te zien. En door zijn
creatieve interpretatie
van de antieke teksten
bleek dat ook zijn
geboortestad Hoorn
‘Bataafs’ was

Lof van Holland

Het tweede deel van de Batavia is grotendeels
een geestdriftige 'Lof van Holland'. Landschap,
volksaard, bestuur, handel, nijverheid, cultuur:
in al zijn aspecten wordt Holland belicht en
verheerlijkt. We lezen over de Hollandse werklust,
soberheid, zuinigheid en zindelijkheid, over haring,
kaas, molens, dijken, polders, watersnood. Het
is verrassend om te zien dat al deze overbekende
thema's al omstreeks 1566 stereotypen waren:
sterker nog, ze komen allemaal al voor in veel
oudere teksten, zoals de brief van Marliano uit
1504 (die ook nog het schaatsen noemt). Ook de
literatuur, de historiografie en de kunsten worden
niet vergeten. Verrassend is ook een fenomeen waar
ik hierboven al op wees, namelijk het ontbreken van
alles wat wij met die tijd associëren: de Reformatie,
de Beeldenstorm en de Opstand.
Het kernstuk van deze Lof van Holland is een
beschrijving van 32 steden, te beginnen met
de traditionele grote zes 'zuilen van Holland':
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam
en Gouda. Bij die eerste zes beschrijvingen valt
op dat Junius uitvoerig ingaat op de namen
der steden. Hij was immers op de eerste plaats
filoloog en taalkundige, wat overal in het boek te
merken is. Hoe oud ze zijn is ook een voornaam
punt van onderzoek. De Oudheid kon hij hier
zelden bij halen, alleen Leiden krijgt het aureool
van Romeinse haven- en handelsstad, nabij de
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Chronogram op de Dromedaristoren in Enkhuizen, ter
herinnering aan de Gelderse aanslag op Enkhuizen in
1537. Dat het van Junius’ hand is blijkt in de Batavia.
Het is niet meer als chronogram te herkennen.

EnChVsaM InsIdIIs taCItIs sVb noCte sILentI
obrVere adnIXa est GeLrICa perfIdIa
Het was donker en stil, toen met list het perfide Gelre
als een dief in de nacht ons Enkhuizen besloop.
Dan volgt de datum van de aanslag, 22 Juni. De
volgende twee regels worden door Junius niet genoemd.

Anchora quam cernis ferro precisa bipenni
artes testatur, perfide Gelre, tuas
het anker dat men hier ziet, gekapt met een ijzeren bijl
getuigt van uw listen, o verraderlijke hertog van Gelre.
Blijkens dit vers hing er oorspronkelijk maar één anker
naast. De twee ankers die er nu hangen worden door de
plaatselijke overlevering in verband gebracht met een
conflict tussen Hoornse en Harderwijkse vissers.
(Foto Gerard Braas)

Rijnmonding en het Romeinse wapenarsenaal de
Brittenburg. Junius was ook een der eersten die
Leiden Lugdunum Batavorum noemde. Dordrecht,
de informele hoofdstad van Holland, krijgt alle eer,
maar Haarlem en Leiden hebben duidelijk Junius'
grootste interesse. In het hoofdstuk over Haarlem
valt voor het eerst de term Respublica Batavica, het
'gemenebest' Holland. Het hoofdstuk bevat ook
de enige passage van het boek die wereldbekend
werd: het verhaal van Laurens Janszoon Coster en
de uitvinding van de boekdrukkunst. Haarlem was
Junius' tweede vaderland. Hij heeft er vele jaren
gewoond en maakte deel uit van een netwerk van
humanistisch gerichte literatoren, kunstenaars en
bestuurders. Als enige noemt Junius een initiatief van
kardinaal Granvelle om in Haarlem een universiteit
op te richten, wat door 'bepaalde onbeschaafde
mensen' verhinderd werd. Alleen de hoofdstukken
over Haarlem, Leiden en Alkmaar heeft Junius, na
voltooiing van zijn boek in 1570, nog aangevuld
met passages over de oorlogshandelingen van
1572-1574. Soms is hij ook wel somber over
Haarlem: na zijn loflied op Coster eindigt hij met
86

de vaststelling, dat Mainz toch eigenlijk een betere
plaats was voor de boekdrukkunst, want dat is
een stralend cultuurcentrum en Haarlem is maar
een armoedige uithoek van de wereld, waar geen
Maecenas te vinden is. Opvallend is de beschrijving
van Amsterdam, traditioneel pas de vijfde in de rij,
maar de enige die van Junius een speciaal lofgedicht
krijgt. Het is alsof hij de grote en kosmopolitische
toekomst van de stad voorvoelde: het beeld dat hij
schetst doet menigmaal al aan de Gouden Eeuw
denken.
Bij de beschrijvingen van de overige steden valt
het op dat ze minder aandacht krijgen naarmate ze
verder van Hoorn en Haarlem verwijderd zijn: de
steden van het Gooi en Zuidelijk Holland worden
karig bedeeld. Naast deze Lof van Holland is er
ook een hoofdstuk over de steden die wel 'Bataafs'
maar 'van Holland vervreemd' zijn; dat zijn die van
Gelre en van het bisdom Utrecht. Verder zijn er drie
hoofdstukken gewijd aan de kastelen van Holland,
de adellijke geslachten en de vijf adellijke abdijen
Egmond, Rijnsburg, Koningsveld, Leeuwenhorst
en Loosduinen. Vooral in deze hoofdstukken blijkt
hoezeer Junius een vereerder van de adel was, in
het bijzonder in de passages over de geslachten
Wassenaar en Egmond.
Lof van West-Friesland en het
Noorderkwartier

Zoals hierboven al opgemerkt heeft Junius, door zijn
vindingrijke interpretatie van de antieke teksten,
het oude Insula Batavorum willen uitbreiden met het
latere Utrecht, de Veluwe, Noord-Holland en WestFriesland, een hypothese die door de generatie na
hem bestreden werd, maar die op de landkaarten
nog lang voortleefde. Ik neem aan dat voor Junius,
geboren in Hoorn en wonend in Haarlem, een
zeker lokaal chauvinisme hierbij een rol speelde.
West-Friesland komt heel vaak ter sprake (evenals
Kennemerland en Waterland).
Zo zegt Junius bijvoorbeeld over de stam der Sturii
in het hoge Noorden, dat die eigenlijk Tusii heette,
een variant die hij in een manuscript heeft gezien.

Nu heeft hij ´van zeer oude mensen´ in Huisduinen
gehoord dat die streek eigenlijk Tusenlandt heet,
oftewel het land van de Tusiërs, een naam die
voortleeft in de plaatsnaam Ulteriores Tusii (de
Tusiërs van de overkant), nu Oppertoes. En als
er Tusii Ulteriores zijn, dan zijn er natuurlijk ook
Tusii Citeriores, dus wonend aan deze kant (van
de Rekere), en ook Mediani en Orientales, dus
resp. Nedertoes, Middeltoes en Oostertoes). Deze
volkomen theoretische plaatsen zijn echter volgens
Junius later door de zee verzwolgen, evenals de al
even hypothetische West-Friese hoofdstad Verona
(Vronen) bij Alkmaar.
Een teer punt is natuurlijk dat de West-Friezen
pas na vele bloedige opstanden omstreeks
1300 door de Hollanders onderworpen waren.
Evenals alle middeleeuwse kronieken die hierover
verhalen, vereenzelvigt ook Junius zich in dit boek
natuurlijk met de Hollanders en hij spreekt van
de Friese ´obsessie met hun zogenaamde vrijheid´.
Maar nu is dat voorbij, want West-Friesland is
vredelievend, beschaafd en welvarend geworden,
hoewel hun taal nog altijd naar het Fries neigt.
Deze noordelijke Hollanders zijn harde werkers en
veeleisend voor hun personeel, zij leven sober en
zijn zuinig, ze drinken niet en het wemelt er van de
honderdjarigen, die nog steeds hun jeugdige kracht
bezitten. De zuidelijke Hollanders daarentegen
hebben wel beter land, maar zij werken nooit en
besteden al hun tijd aan eten en drinken en vechten;
aldus Junius. Blijkbaar kende zelfs het kleine
Holland de bekende Zuiden-perceptie, die overal
in Europa voorkomt (evenals de Noorden-perceptie
trouwens). Omstreeks 1574 ontstond er een uit
nood geboren bestuurlijke zelfstandigheid voor
het Noorderkwartier, die het nog twee eeuwen zou
uithouden. De stad Hoorn zou daarvan hoofdstad
worden en tevens de zetel van diverse civiele,
militaire en commerciële bestuurscolleges.
Junius in zijn tijd

Junius' laatste jaren stonden in het teken van wat
later de Nederlandse Opstand zou gaan heten:
het was de ontstaanstijd van de Republiek. Door
zijn afkomst uit de gegoede burgerklasse en zijn
ten diepste antiquarische interesse was hij niet
in de wieg gelegd om een profeet te worden van
welke gewelddadige revolutie dan ook. Zijn nogal
wereldvreemde politieke ideaal is de aristocratie;
alles waarbij het 'rusteloze woelige gepeupel'
optreedt, verafschuwt hij. Het is tragisch om
te lezen, hoe hij telkens na zijn beschrijvingen
van adellijke kastelen en van de vijf adelsabdijen

eindigt met de (kennelijk naderhand toegevoegde)
woorden: onlangs verwoest.
Dit brengt ons tenslotte op de vraag in hoeverre
Junius 'van zijn tijd' was. In zijn hoofdstuk over
de adel wijst hij trots op een nieuwe categorie
van adel: personen die zich aanzien verwerven
door hun geleerdheid. De passage is tamelijk
polemisch: mensen van adel mogen niet neerkijken
op geleerden. Junius citeert twee keizers die gezegd
zouden hebben: 'Ik kan honderd man tot ridder
slaan in een uur, maar de geestesadel kan ik
niemand geven'. Het aanzien dat een Erasmus in
heel Europa had verworven, was al een voorteken
van de opkomst van deze nieuwe burgerlijke klasse,
die steun zocht en vond bij verlichte bestuurders en
edellieden. Voor Holland geldt dan nog dat, door
het plotseling wegvallen van vorst, hoge adel en
Kerk als machtsfactoren, ook op nationaal niveau
een burgerlijk regentendom in de plaats moest
treden, nadat de pogingen om ergens anders een
geschikte soeverein te vinden mislukt waren.
Welnu, er is geen trouwere Hollander dan Hadrianus
Junius, maar deze kleine Republiek, waar bovendien
een calvinistische minderheid de boventoon voerde,
heeft hij vast niet voorzien of gewild. Hij was, zoals
de meeste humanisten, een Europeaan. Zijn reizen
voerden hem door heel Europa: Duitsland, Italië,
Frankrijk, Denemarken en Engeland (waar hij
jaren gewoond heeft). Hij kent en hij citeert de
werken van de belangrijke geleerden van zijn eeuw:
Trithemius, Beatus Rhenanus, Glareanus, Peucer,
Bodin, Dumoulin, Lambin, Cardano, Alciato,
Sambucus, Ortelius, Goropius en de beroemde
drukker Plantijn; de laatstgenoemde vijf kende
hij persoonlijk. Daar waren ook verscheidene
calvinisten bij. Niet veel later zou het katholieke
schrijvers verboden worden om uit hun werken
te citeren of ze zelfs maar te lezen. Maar de latere
scherpe religieuze afgrenzingen bestonden nog niet.
Holland was al sinds de Middeleeuwen zeevarend
geweest en had zelfs zijn eigen handelsoorlogen
gevoerd, maar bleef politiek en cultureel toch
steeds deel uitmaken van de grote continentale
imperia. Kerkelijke hoofdstad was Keulen, de vorst
resideerde in Brussel, universiteiten waren alleen
in Keulen en Leuven te vinden. Het openbare
leven in Junius' tijd werd ook in Holland nog
beheerst door de pracht en praal van kerk en adel:
klokgelui, kerkmuziek, processies en soms een
triomfale 'intocht' van de landsheer. De Goudse
Glazen bewaren nog een uniek getuigenis van een
wereld die voor Junius nog vanzelfsprekend was,
maar die weldra zou verdwijnen. Overal in Holland
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zag men nog zuidelijke en meestal Franstalige
edellieden, die tevens grootgrondbezitters waren
(De Ligne, De Blois, Aremberg, Oranje-Nassau),
en hoge ambtenaren, die na 1570 geleidelijk
verdwenen zijn. Er waren minstens 150 kloosters
in de Hollandse steden, die er overigens in 1560
nog grotendeels middeleeuws uitzagen. En van 'de
Spanjaarden' was vóór 1555 nog geen sprake.
Als echte humanist heeft Junius weinig aandacht
voor deze eigenlijk nog laatmiddeleeuwse cultuur;
hij wijdt geen woord aan de Domtoren van Utrecht,
noch aan de nieuwe ramen of het stadhuis van
Gouda, maar wel beschrijft hij enthousiast een
nieuw renaissancebordes aan dat stadhuis. Alles
wat aan de Oudheid herinnert kan rekenen op zijn
bewondering, zoals de colonnade van het Binnenhof
en het renaissance-hoogaltaar van Tetrode in Delft.
Datzelfde geldt voor de schilderkunst: hoewel alle
kerken en kloosters nog vol waren van heiligen
met plooigewaden en aureolen, bespreekt Junius
alleen de renaissancekunst van Jan van Scoorel,
Maarten van Heemskerk en Antonio Moro, daarbij
opmerkend dat 'het gewone volk deze kunst meent
te mogen afkeuren'.
Junius de filoloog, of de taalkunde als
strijdmiddel

De Batavia is een soort van 'retorische geografie', dus
een landbeschrijving die wil pleiten en overtuigen.
Hier spreekt de retor, de advocaat. Junius noemt zijn
zaak dan ook menigmaal een 'rechtszaak' en spreekt
van rechters en van de 'onpartijdige vonnissen' die
zij zullen uitspreken in dit proces. Als hij 'bewezen'
heeft dat Batavia helemaal tot Hoorn en tot aan de
IJssel reikte, of dat Overijssel waarlijk het stamland
der Franken was, volgt er als bekroning een hoogst
plechtig geformuleerde ´uitspraak´ ('Maar gij, o landen
van over de IJssel, verheugt u…'). De veroordeelden en
verliezers zijn de buitenlandse geleerden, die Batavia
en Holland willen verkleinen en beroven van zijn
rechten en glorie. Zij zijn helaas geïnspireerd door
een kwaadaardig mengsel van chauvinisme, onkunde
en afgunst en hebben de hele geschiedenis verdraaid:
het gaat hier om de Romeinen, de Italianen, sommige
Duitsers, maar vooral de Fransen.
Dat geldt ook voor de talloze etymologische
uitweidingen, die we wel 'retorische taalkunde´
kunnen noemen. Zo wordt bijvoorbeeld het
hoofdstuk over de betekenis van de Germaanse
eigennamen door Junius aangekondigd als een
strijd tegen de vijand. Hij is ervan overtuigd dat
de naamgeving bij de Germanen erop wijst dat
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hun cultuur, wetenschap, theologie en filosofie
op zeer hoog peil stonden; verder meent hij dat
alle Germaanse talen van verleden en heden nauw
verwant zijn en dat dus de namen van Germaanse
stammen in de Oudheid of die van de Vandalen,
Goten en Franken uit de vijfde eeuw heel goed te
verklaren zijn vanuit het eigentijdse Nederlands (of
Duits of Engels, als het zo uitkomt). Die verwantschap
was er, maar de uitwerking ging wel erg ver. Bij zijn
Antwerpse vriend Goropius Becanus was dat nog
erger; zijn soms briljante ontdekkingen brachten
hem tot gewaagde stellingen. Hij was de eerste die
de Gotische taal introduceerde en hij attaqueerde
het aloude dogma van het Hebreeuws als oertaal en
taalmoeder (heel goed), maar stelde het Antwerps
daarvoor in de plaats (niet goed).
De taalkunde stond nog in de kinderschoenen. Het
was waarlijk een soort speeltuin, waar alles nog
kon en mocht. Systematisering, chronologisering
en classificatie zouden het werk van de volgende
generaties worden. Men moet bedenken dat in de
tijd van Junius en Goropius een ware springvloed
van nieuwe informatie opkwam betreffende de oude
en de moderne talen. Zo hadden bijvoorbeeld de
vroege humanisten gevoel voor taalontwikkeling
opgedaan, toen ze ontdekten dat het Latijn van
Cicero na duizend jaar sterk veranderd was (wat
zij degeneratie noemden); antieke Griekse auteurs
werden herontdekt en gedrukt; de volkstalen
beleefden ook hun opstanding, mede onder invloed
van de Reformatie; oude talen zoals het Syrisch,
Perzisch, Arabisch en Gotisch werden bekend,
nieuwe werden ontdekt in het verre Amerika. En
zo ging het ook op alle andere kennisterreinen.
Het is geen wonder dat deze overweldigende
informatiestroom in gedrukte boeken lange tijd
onoverzichtelijk was en dat men er geen greep op
kon krijgen. Het is ook geen wonder dat sommige
tijdgenoten, bij het zien van twee volmaakt gelijke
boeken aan duivelskunsten dachten, of dat Rome en
Luther zo negatief reageerden toen ze hoorden wat
Copernicus beweerde. Zo niet Goropius en Junius:
zij hebben mede het linguïstisch panorama van de
zestiende eeuw uitgebreid en zijn geestdriftig aan de
slag gegaan met al die nieuwe kennis.
En zo komt het dat Junius in de curieuze slotzinnen
van zijn Batavia, waar men een soort terugblik op het
hele boek zou verwachten, vooral wijst op zijn talloze
naamkundige verklaringen, alsof de rest al vergeten
is. Voor ons gaat het boek zodoende enigszins als een
nachtkaars uit; maar niet voor Junius, die nagenoeg
zijn hele leven en werk gewijd heeft aan de woorden,
de talen en de teksten.

citaten uit

Batavia Junius

Holland: een bescheiden onderwerp 194
Er zijn mensen geweest die lofzangen hebben aangeheven op personen of zaken die dat niet waard waren
en verdienden. Zo heeft Isocrates de lof gezongen van Busiris, een onmens, berucht om zijn misdaden.
Stesichorus deed dat met Helena, die zoveel Griekse doden en de ondergang van Troje op haar geweten
had. Alcidamas bezong de Dood, Favorinus de derdendaagse koorts, Synesius de kaalhoofdigheid, Lycius de
Werken van Heracles, Erasmus de zotheid, anderen de slaap en de vlieg. Als dat allemaal kan, dan zal geen
mens zo onredelijk zijn dat hij het mij kwalijk neemt als ik ons vaderland bezing zoals het verdient.
Hollandse drankzucht en de neergang der tijden
Bij wijze van verontschuldiging kunnen we die wijdverbreide Hollandse drankzucht wijten aan de invloed
van de Noordse volkeren, vanwaar deze ziekte als een kankergezwel hier binnengedrongen is en onze zeden
heeft aangetast en verziekt; en dat in deze tijd, nu de wereld het ouderdomsstadium heeft bereikt van haar
driedelige geschiedenis. Eerst had de Ratio de teugels in handen, daarna raakte de wereld in beroering door
de krijgshelden met hun aangeboren eerzucht en strijdlust, maar nu in haar eindtijd is zij oud en koud
geworden.
Noordelijk Holland steekt gunstig af bij zuidelijk Holland
in de noordelijke streken is het leven nogal sober en hard, niet zozeer door armoede maar veeleer door de
zuinigheid, die een grote bron van inkomsten is. Ze leven er van roggebrood met kaas, hun drank is melk en
wei. Ik heb eens gehoord dat daar mensen te vinden zijn die met een bijna jeugdige en ongebroken kracht
een leeftijd van over de honderd bereikt hebben. Het zijn trouwens mensen die nooit wijn of bier drinken,
geen dag met nietsdoen doorbrengen, bestand zijn tegen hard werken en hard voor hun personeel. De jonge
mannen zeilen in de zomer naar de Deense en Baltische kusten en naar Spanje. Tegen de winter werken ze
in de haringvisserij; alleen in de donkerste maanden nemen ze het wat makkelijker. De West-Friezen hebben
er altijd om bekend gestaan, dat zij hun woord hielden. Dat was zó sterk dat het verbreken van een plechtige
eed of pogingen om er met bedrog en slimme trucs onder uit te komen daar evenzeer verafschuwd werd als
moord op je vader. Het is een vaststaand feit dat men zich nergens ter wereld trouwer aan zijn woord en
afspraak hield dan daar. Zelfs commerciële afspraken werden er alleen met een handdruk bezegeld, en ze
waren dan zekerder en betrouwbaarder dan tegenwoordig een papier met zeven handtekeningen eronder.
Maar in Zuidelijk Holland, aan de zomerkant, waar ze de aangename zon vaker te zien krijgen, besteden ze
hun werk uit aan landarbeiders. Zelf voeren ze nooit iets uit, en door een soort aangeboren en erfelijke luiheid
doen ze niets dan uitgaan en feesten. Gepachte landbouw- en weidegrond geven ze door aan hun kinderen
om te gebruiken, alsof het hun eigen erfgoed is, en ze weigeren hardnekkig om het land terug te geven als de
pachttermijn verstreken is; vaak komt er dan eerst moord en doodslag aan te pas.
Over de Tusiërs en Opperdoes 28
Wie waren die Tusiërs? Ik heb er vol ijver naar gespeurd en kreeg een inval: de naam van een landstreek die
eens ongetwijfeld heel uitgestrekt was, maar nu in de zee verdwenen is en alleen nog een soort waddenland
aan de kust, niet ver van Huisduinen. Een jaar of vier geleden is het nagenoeg van het vasteland losgeraakt
en het zal binnenkort wel een eiland worden of helemaal door de zee verslonden worden. Deze plaats wordt
door oudere mensen algemeen 'Tusenland' genoemd. [29] Dat klinkt als 'land van de Tusiërs'. Daarom twijfel
ik er niet aan dat achter de Caninefaten en Frisiabones het land van de Tusiërs lag, aan de zeekant, westelijk
van een rivier die langs de dorpen Schoorl en Krabbendam naar zee stroomde, zoals de sporen van een oude
bedding bewijzen. Landinwaarts in oostelijke richting strekte hun gebied zich uit tot Medemblik, waar de
herinnering aan dit volk nog steeds lijkt voort te leven in de naam van het dorp Oppertoes (Hoog-Tusië),
zodat men met grote waarschijnlijkheid kan aannemen dat er nog meer dorpen van die naam hebben bestaan,
namelijk Nedertoes, Middeltoes, Oostertoes enzovoorts, die allemaal door een overstroming in zee verdwenen
zijn, samen met de stad Vronen.
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Stadsbeeld
Restauraties, wijzigingen en verval

Egbert Ottens

Achter op ’t Zand 34-35,
Beschermd stadsgezicht
Het plan tot samenvoeging en
renovatie van deze panden is, omdat
het van onvoldoende kwaliteit is
en niet aan de welstandscriteria
voldoet door de Commissie
Welstand en Monumenten
aangehouden. De kwaliteit van de

van de kroonlijst, de kooflijst en de
pilasters. Daarmee rekening houdend
kan het plan worden uitgevoerd.
Draafsingel 27, Gemeentelijk
monument
De Commissie Welstand en
Monumenten adviseerde negatief op
de vervanging van de dakpannen
op dit gemeentelijke monument.
De eigenaar gebruikte andere
pannen dan het type pan dat voor
dit monument kenmerkend was.
Daarmee wordt afbreuk aan de
authenticiteit van het monument
gedaan. Teleurstellend is ook dat de
eigenaar niet mee wenste te gaan
met een compromisvoorstel van
de commissie. Het is jammer dat
sommige eigenaren onvoldoende de
monumentale waarde van hun pand
beseffen.

bestaande gevels is weliswaar niet
groot. Om in te stemmen met de
voorgestelde verhoging van nok- en
goothoogte stelt de commissie als
voorwaarde, dat er een belangrijke
kwaliteitsverbetering plaatsvindt.
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Dorpsstraat 6,
beeldkwaliteitsplan linten
Na adviezen van de Commissie
Welstand en Monumenten heeft de
ontwerper een aantal wijzigingen in
het plan doorgevoerd met betrekking
tot de dakkapellen en de detaillering

Gouw 4/Korte Achterstraat,
achterzijde HEMA
De gemeente Hoorn wil op de blinde
muur aan de Korte Achterstraat een
gedicht van de in 2008 overleden
stadsdichter Cornelis Putemmer

aanbrengen. De HEMA gaat akkoord
met plaatsing. De Commissie
Welstand en Monumenten sprak
waardering uit voor het initiatief en
gaf enkele adviezen over de plek
en de toe te passen kleur. Oud
Hoorn is ook gelukkig met deze
verfraaiing, zeker als deze aansluit
bij de reclametoepassingen die in
de eerste helft van de vorige eeuw
gebruikelijk waren en de herinnering
aan Putemmer hiermee een blijvende
plaats krijgt.
Gravenstraat (achter
Muntstraat 26), Beschermd
stadsgezicht
Het bouwplan voor het onderstuk
aan de Gravenstraat is verder
uitgewerkt. En verbeterd aldus
de Commissie Welstand en
Monumenten. Daarmee voldoet
het aan de criteria op grond van de
richtlijnen voor het bouwen in de
binnenstad. Er komt een gestuukte
tussenbouw. Wel deed de commissie

gaat om het aanbrengen van
twee gedenktekens in het pand,
waar vijfhonderd jaar geleden
Hadrianus Junius geboren werd.
Een gedenksteen en een schildering
op de puibalk boven de begane
grond verdieping. De Commissie
Welstand en Monumenten vond
het plan sympathiek en had geen
bezwaar vanuit een zorgvuldige
monumentenzorg.

zoals het handhaven van enkele
uitlooppoorten met schutbogen voor
de bestaande afwateringsluizen in de
beschoeiing.
Negatief oordeelde de commissie
over de voorstellen voor het plaatsen
van dakvensters in zowel het
noordelijke als het zuidelijke dakvlak
van het alkovengebouw. Zoals nu
voorgesteld, zou het de monumentale
waarde van het imposante dakvlak
aantasten.

Oostereiland, rijksmonument

de suggestie om te bezien of ook hier
‘op vlucht’ gebouwd kan worden.
Uitvoering van dit plan is een
aanwinst voor het straatbeeld.
Kerkstraat 9, rijksmonument
Ditmaal een aanvraag van
Vereniging Oud Hoorn. Het

De Commissie Welstand en
Monumenten adviseerde op
hoofdlijnen positief op de plannen
voor de oeverinrichting, bestrating,
groen en bomen op het Oostereiland.
Aandacht vroeg de commissie voor
een aantal detailleringen, zoals de
keuze voor de verlichtingsarmaturen,
het bestratingsmateriaal en het
materiaal rond de plantgaten van de
bomen en voor enkele andere zaken,

Roode Steen 8, rijksmonument
In overleg met de eigenaar,
Vereniging Hendrick de Keyser
en de uitbaters, heeft het Bureau
Erfgoed een compromis bereikt
om direct onder de luifel kleinere
warmtestralers te monteren die
over een grote afstand voldoende
warmte produceren. De stangen met
laaghangende warmtestralers worden
dan verwijderd. De commissie
Welstand en Monumenten vindt dit
een goed compromis en hecht er
haar goedkeuring aan.

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 Hoorns stadsgezicht en van de monumenten. Kortom,
aan het behoud van de schoonheid van Hoorn.
Door het jaar zijn er lezingen en stadswandelingen. Ook het volgen van een bouwkunstcursus behoort tot de
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De informatie daarover vindt u behalve in het kwartaalblad ook op onze website: www. oudhoorn.nl
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Van de bestuurstafel
Egbert Ottens
Junius

Het kan niemand meer zijn ontgaan: de phoenix
Junius is na vijfhonderd jaar weergekeerd naar
Hoorn, waar hij in een woonhuis ter plekke van
Kerkstraat 9 op 1 juli 1511 werd geboren. Aan de
Nieuwstraat opende het Westfries Museum, zolang
het museum wegens verbouwing gesloten is een
kleine dependance: de Juniuswinkel, voor al uw
historische optochten en maskerades. Eind mei
stond Junius ook centraal tijdens concerten in het
kader van het Festival Oude Muziek Nu Hoorn. De
reïncarnatie van Junius was daar zelfs bij aanwezig.
In de Boterhal startte een tekenwerkplaats en
werden maskers en kostuums gemaakt voor de
Junius-optocht. In dit Kwartaalblad vindt u twee
artikelen over Junius en zijn Batavia. En zelfs in het
derde Kwartaalblad van dit jaar komen nog twee
artikelen, geschreven door Piet Schrickx en Rita
Lodde, over het woonhuis van Junius. Tijdens een
bijzondere bijeenkomst in Schouwburg Het Park
worden op 1 juli twee boeken ten doop gehouden,
een levensschets van Junius, een Hoornse humanist,
geschreven door Dirk van Miert, en de vertaling en
ruim geannoteerde uitgave van Junius' hoofdwerk
de Batavia van de hand van Nico de Glas, onder
de titel Holland is een eiland. Voor de bijzondere
bijeenkomst en de presentatie van beide boeken
zijn de commissarissen van de provincies Noorden Zuid-Holland uitgenodigd als erfgenamen van
de opdrachtgevers voor de Batavia, namelijk de
Staten van Holland en West-Friesland. Indien
u belangstellend bent kunt u de bijeenkomst 's
middags in de Othellozaal bijwonen. Het wordt een
interessante middag met enkele lezingen, muziek
door het Hoorns Kamerkoor en de première van
een muziekstuk op tekst van Junius, gecomponeerd
door Willem Woestenburg. Na afloop wandelen de
gasten naar Kerkstraat 9. Aan de gevel zullen een
gedenksteen en een schildering in de puibalk boven
de begane grond verdieping worden onthuld.
's Avonds, om half acht, te beginnen op de Roode
Steen, begint een speciale Junius-wandeling.
Zaterdag 2 juli verplaatsen de festiviteiten zich
naar de Juniusstraat. Daar zullen de foutieve
straatnaambordjes worden vervangen door de
goede. Er is een buurtfeest waarvoor bewoners en
Netwerk zich inzetten.
Tot slot is in ons Pakhuis een kleine tentoonstelling
rond Junius ingericht.
Kortom: Junius, volgens tijdgenoot en wetenschapper
Lipsius de belangrijkste Hollandse geleerde na
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Erasmus, mag bijna vijfhonderd jaar lang vergeten
zijn, voorlopig zit hij weer stevig in ons Hoornse
geheugen.
Al deze activiteiten werden mogelijk door de
medewerking van tal van instanties en instellingen,
fondsen en sponsors. Vanaf deze plek allen hartelijk
dank.
Engelbewaarderskerk

Het bestuur is uitermate verheugd over het bericht
dat de Engelbewaarderskerk een andere en ons
inziens zeer passende functie krijgt. Daarmee kan het
monumentale gebouw uit de wederopbouwperiode
bewaard blijven met inbegrip van het bijzondere glasin-betonraam en de unieke toren. Voor de parochie
is het een teleurstelling om dit gebouw na precies
een halve eeuw vaarwel te moeten zeggen, maar het
zal ongetwijfeld ook een goed gevoel bij parochie
en parochiebestuur geven, dat de herinnering aan
een goede tijd met het gebouw bewaard blijft. In
het Platform Religieus Erfgoed is op ons voorstel
besloten om een Hoornse kerkenvisie op te stellen,
op grond waarvan beleid kan worden ontwikkeld
voor historische kerkgebouwen die qua exploitatie
steeds meer in de verdrukking komen. Oud Hoorn
is bij de opstelling en de verwerking van de enquête
die daarvoor nodig is nauw betrokken.
Onlangs bezochten burgemeester Van Veldhuizen
en ik op uitnodiging van kerk en gemeente
Bloemendaal de Dorpskerk aldaar. Het was 375 jaar
geleden dat Hoorn een glasraam aan de Dorpskerk
schonk. Dat werd in een bijzondere dienst herdacht.
De burgemeester ontving als nazaat van de gulle
gevers een voor deze gelegenheid geschreven mooi
herdenkingsboek. Het is in onze bibliotheek ter
inzage.
Hoorn in de 19e eeuw

Volgend jaar bestaat de vereniging 95 jaar. Ook dat
zal worden gevierd. Enkele leden uit ons bestuur
zijn betrokken bij de totstandkoming van een
bijzonder boek dat voorlopig de werktitel Hoorn in
de 19e eeuw heeft. Zoals Junius vergeten was, is ook
de 19e eeuw een beetje een vergeten eeuw in ons
land en in onze stad. De rijkdom van de Gouden
Eeuw en de heftige gebeurtenissen in de 20e eeuw,
overschaduwden lange tijd de 19e. Te makkelijk
zijn we gewend geraakt aan het stereotype beeld
van de 'dode stadjes aan het IJsselmeer', titel van
een tentoonstelling die in 2012 in het Westfries
Museum staat gepland. De tijd van Potgieters Jan
Saliegeest die verantwoordelijk heette voor de
grauwsluier over het leven in de 19e eeuw. Met

deze nauwelijks beschreven periode in de Hoornse
stadsgeschiedenis willen we een ander beeld tonen.
Er gebeurt namelijk van alles. Niet alleen in ons
land. Maar vooral ook in Hoorn. Sterker: Hoorn
staat aan de wieg van belangrijke landelijke sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen. U hoort er dit en
komend jaar ongetwijfeld meer over, want de erbij
betrokken bestuursleden en vrijwilligers kunnen er
nauwelijks over zwijgen.
Maquette Hoorn 1650

De restauratie van de maquette verloopt voorspoedig.
Marchel de Bruijn is er druk mee bezig. Jacques
Buiten die met een aantal andere vrijwilligers enkele
decennia geleden het karwei trok, is er ook nu als
adviseur bij betrokken. De volgende stap is die
naar een nieuwe audiovisuele presentatie waarbij
gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken
op dat terrein. We werken nauw samen met het
Westfries Museum. We zijn blij dat de maquette
daar straks een mooie plaats krijgt. Het begin van
menige kennismaking met onze schitterende stad
en haar rijke geschiedenis.

De werkzaamheden op Hoorns grondgebied
betreffen het deel van de dijk dat grenst aan het
industriegebied Hoorn80 en vervolgens evenwijdig
loopt aan de Willemsweg tot aan de Oosterpoort.
Omdat de dijk op deze plaatsen niet stabiel is, is de
aanleg van een steunberm nodig in combinatie met
buitenwaartse verschuiving van de dijk. Ter hoogte
van het tankstation en de dijksloot is tevens een
damwand geplaatst. Het feit dat de dijk nu al jaren
voor publiek niet toegankelijk is, begint te vervelen.
Het valt te hopen dat de aansluitende aanpak aan
de zuidkant van de stad voortvarender verloopt,
omdat ook daar de dijk een belangrijke recreatieve
functie heeft. Hoogheemraadschap: we willen onze
dijk terug! In aansluiting op de dijkverzwaring
bereidt de gemeente Hoorn plannen voor, voor
het gebied grenzend aan de Willemsweg. In dat
kader herinneren wij het college nog eens aan ons
voorstel om de vreemde knik uit de aansluiting op
de dijk te verwijderen, waarmee de oorspronkelijke
loop van de Westfriese Omringdijk, in een rechte
lijn naar het Kleine Oost, wordt hersteld.
Gainprois 2011 van Ospylac

Bontekoe en Kaap Hoorn

Over enkele jaren is het vierhonderd jaar geleden,
dat de schippers Schouten en Le Maire vanuit Hoorn
vertrokken om een andere route naar de Oost te
ontdekken. Ze rondden met grote moeite de woeste
kaap die sindsdien de naam Kaap Hoorn draagt. In
zijn logboek doet schipper Schouten verslag van
de reis en de ontberingen. De Kaap Hoornvaarders
willen dat feit in 2015 groots gedenken. Namens
Oud Hoorn ben ik afgevaardigd in het bestuur van
een daarvoor apart op te richten stichting.
Ook die andere beroemde Hoornse schipper,
Willem IJsbrantszoon Bontekoe, zullen we niet snel
meer vergeten nu hij een bijzondere plek op het
Houten Hoofd heeft gekregen. Burgemeester Van
Veldhuizen onthulde onder grote belangstelling
en met hulp van de theatergroep Poolse Vis en
een aantal schoolkinderen het bronzen borstbeeld
van de beeldhouwer Henk Visser. Het zal een
grote hoeveelheid schitterende foto's opleveren van
iedereen die de stad aandoet. Bontekoe met op de
achtergrond de Hoofdtoren en de Veermanskade.
Een prima stuk Hoornpromotie.

Dinsdag 8 maart werd Oud Hoorn-gids Huub Ursem
onder, naar later bleek, valse voorwendselen naar
de 'leutbunker' van de Hoornse carnavalsvereniging
Ospylac in de Huesmolen gelokt. Hij moest voor de
carnavalsvierders een 'butrede' houden en dat deed
Huub in zijn ridderpak, waarin hij een bekende
verschijning is op de woensdagmarkten tijdens de
zomermaanden. Huub had pas enkele anekdotes
verteld of hij werd onderbroken door voorzitter
Dennis Beck van Ospylac. Hij sprak mede namens
prins Arno I en hing Huub als vertegenwoordiger
van de gidsen van Oud Hoorn de versierselen
behorend bij de Gainprois 2011 om wegens de
verdiensten van de gidsen voor het enthousiast
rondleiden van bezoekers aan Hoorn. Diezelfde
avond nog spoedde Huub, nu weer gekleed in
burgerkleding, zich naar het Oost-Indisch Pakhuis
waar de gidsengroep haar startvergadering hield
voor het wandelseizoen 2011. Hij wist zich tot
de rondvraag in te houden en vertelde toen
van de toekenning van de Gainprois. De gidsen
applaudisseerden als dank voor Ospylac.
Huub en andere gidsen gefeliciteerd met deze
erkenning!

Westfriese Omringdijk

Al vanaf 2008 werkt het Hoogheemraadschap aan
de versterking van de Markerkmeerdijk tussen
Enkhuizen en Hoorn. De dijk is onderdeel van de
Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument.

Contributieverhoging

In de voorjaarsledenvergadering is de noodzaak
van een contributieverhoging aangekondigd. Vanaf
het begin van de eeuw, toen de contributie nog in
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guldens werd uitgedrukt, f 45,-, is deze ongewijzigd
gebleven. Dat terwijl alles duurder is geworden.
Lang konden we een contributieverhoging voor ons
uitschuiven door onder andere relatief hoge renteinkomsten. Daaruit bekostigden we bijvoorbeeld
de metamorfose van ons Kwartaalblad, waarover
we nog steeds enthousiaste reacties ontvangen.
Maar het is bekend: de rente staat al enkele jaren
op een historisch laag niveau. Het water staat nog
niet tot aan de lippen, maar verhoging is op termijn
onontkoombaar.

Oostereiland

Deze zomer vindt de oplevering van het
Oostereiland plaats. Daarmee heeft Hoorn opnieuw
een schitterende prestatie op monumentengebied
geleverd. Het vernieuwde Oostereiland met haar
nieuwe functies zal een grote trekpleister voor
de stad worden. We hopen van harte dat ook de
andere plannen, zoals de Botterwerf, geleidelijk aan
gestalte zullen krijgen.
Als het lukt willen we onze najaarsledenvergadering
in het nieuwe Filmhuis houden. Met een inleiding
over de restauratie en eventueel een rondwandeling.
Om vast te noteren: 29 oktober aanstaande.
Bouwkunstcursus

In het najaar beginnen we weer met een
bouwkunstcursus. Belangstellenden kunnen zich
daarvoor aanmelden. Het is voor sommigen de
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opmaat om gids bij Oud Hoorn te worden. Een
bijzonder gilde binnen de vereniging. Zie de
afzonderlijke mededeling in dit blad.
De Poort van Hoorn

Het was weer eens wat anders tijdens de
voorjaarsledenvergadering: een wethouder die de
actuele gemeentelijke plannen voor een groot gebied,
de Poort van Hoorn, voor ruim vijftig belangstellende
leden in het Huis Verloren presenteerde. De
discussie die volgde was geanimeerd, bij tijd en
wijle kritisch. Maar wethouder Ronald Louwman
zal dat ongetwijfeld hebben verwacht. Het gaat
ook niet om niets. Tientallen miljoenen euro's
zijn nodig voor de infrastructurele werken die de
gemeente wil uitvoeren om de toegankelijkheid
van de binnenstad te vergroten. En uiteraard de
mogelijkheid om de stad ook weer snel en veilig
te verlaten. En dat in een periode dat de gemeente
ook voor een ingrijpende bezuinigingsopdracht
staat. Onze ledenvergadering zal niet de laatste
bijeenkomst van het college over De Poort van
Hoorn zijn, want de schatting is dat de projecten
een tijdsperiode van twintig jaar beslaan. Met het
krediet dat de gemeenteraad beschikbaar stelde is
de eerste stap van droom naar daad gezet.
"Maar tussen droom en daad", dichtte Willem
Elsschot – om precies te zijn schreef Elsschot in
het gedicht Huwelijk 'want' in plaats van 'maar' –
"staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en
ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren."
Al deze facetten zullen we bij dit grote project
ongetwijfeld langs zien komen.
Een verrassing was het voorstel van de wethouder
om een Klankbordgroep in te stellen en zijn aanbod
aan onze vereniging om daar een plaats in te nemen.
In één van de komende bestuursvergaderingen
zullen we ons daarover buigen. Het voelt goed dat
de mening van Oud Hoorn op prijs wordt gesteld.
Als dank ontving de wethouder een
cadeaulidmaatschap van onze vereniging, in de
veronderstelling dat dat na een jaar in een vast
lidmaatschap overgaat.
Ledeninformatie

Tot slot een herhaling van ons verzoek om,
wanneer u dat nog niet hebt gedaan, uw naam,
leeftijd en emailadres aan ons toe te sturen.
Dat biedt de vereniging de mogelijkheid
om wanneer nodig ook via de email te
communiceren. Uw bericht graag opsturen
aan leden@oudhoorn.nl

Kloklodenkast in de Hoornse Noorderkerk
Gerard Weel
In de Hoornse Noorder- of Mariakerk aan het Kleine
Noord bevindt zich naast de binnenkant van het
voorportaal (dus aan de westzijde van het gebouw)
een heel speciale inbouw: een kloklodenkast. Als
je dit woord bij Google intikt, lijkt het wel of zoiets
iets speciaals is van Hoorn: zowel deze als die van de
Hoornse Oosterkerk worden als eerste genoemd.
De kast waarvoor ik in dit korte artikel uw aandacht
vraag, dateert uit 1725, tenminste van dat jaar is het
uit vier korte gedichten bestaande gekalligrafeerde
opschrift op het kleurrijk beschilderde houten
beschermschot. De kast is dus niet echt oud: die van
de Oosterkerk is van 1612. Het doel van zo’n kast was
het opvangen van de twee zware loden die als ze hun
tocht van boven naar beneden hadden volbracht, op
de grond neerkwamen. Zeker als door de zware last
de touwen zouden breken, was dat een noodzakelijke
voorziening: de eronder liggende grafzerken mochten
niet beschadigd worden. De loden zelf hadden als
functie door hun langzaam neerdalen het uurwerk
van de buiten uithangende wijzerklok gaande te
houden, zoals we dat kennen van de klokloden van de
uurwerkklokken die onze binnenkamers sieren.
Ze moesten dus regelmatig omhoog getrokken
worden, maar door de hoogte van de kerk was dat
niet elke dag nodig. Gelukkig maar, want het was
een werkje waar enige spierbalkracht voor nodig was.
De loden, die misschien nog uit de middeleeuwen
stammen, waren zwaar: als ze zouden vallen, konden
ze ernstige schade veroorzaken. Waarschijnlijk heeft
men om die reden rond 1725, toen de grafstenen
rijker en deftiger werden dan in de voorafgaande tijd,
besloten een loden(opvang)kast te plaatsen. Op de
bodem van de kast ligt voor de veiligheid een laag
zand en Monumentenzorg heeft daarop nog weer een
serie dakpannen geplaatst ter extra bescherming.
Ik begin erover omdat ik via mijn collega, ds.
Mataheru, de vraag van een zijner gemeenteleden
kreeg doorgespeeld of ik wilde uitzoeken of de tekst
van het opschrift zoals die via internet wordt verspreid
en die ontleend is aan de informatie die door de
Stichting Noorderkerk is uitgegeven, wel klopte met
het origineel. Dit bleek niet zo te zijn. De verspreide
tekst bleek afkomstig van een slordige lezer. De eerste
drie gedichten zijn in het Nederlands en daarvan
is de weergave zo goed als correct. In het origineel
staan echter enkele spatiefouten, die in mijn hier
volgende weergave zijn gecorrigeerd. De betekenis
van het geschrevene is mede daardoor gemakkelijker
te begrijpen.

Al Adams nageslagt, hoe laag hoe hoog verheven,
Haar levensloop daalt ook, als desen naar beneen.
Een soet en net vertoog, is ’t uurwerk van dit leven:
Soo haast het onrust stilt, volgt rust en doot met een.
Totdat Godts almagt eens dat lood weer op sal winden
Om eeuwig sonder rust de ware rust te vinden.
Wie denkt niet op de tyd en ’t lopen van dees looden
Dat hy eens sterven moet en gaan soo tot de dooden
Het opgewonde lood door ’t onrust voort gedreven
In swaarte neergedaalt, ’t welk op sijn tijd loopt af,
Vertoont, hoe ’t Lighaam door veel onrust in dit leven,
In sorgen afgemat sijn ruste vint in ’t graf.
Enkele noten: regel 1: Al=Geheel; r.2: Haar=Zijn
(was toen gebruikelijk); als=zoals; r.3: soet=mooi;
net=keurig, verstandig; vertoog=onderwijzing;
r.4: Zo gauw het (= het uurwerk) onrust doet
stilvallen, volgen tesamen rust en dood.; r.7:
op=naar aanleiding van; r.8 soo=dus; r.9: onrust
was toe kennelijk onzijdig; r.12: In=Onder.
Het Latijnse gedicht dat daaronder volgt, moet bij
nader inzien als volgt gelezen worden:
Ut currente rota terram descendere ad imam
Mole sua et sisti pondera pressa vides
Corpora curarum sic mole gravata sepulcro
Inveniunt requiem contumulata suam.
Kloklodenkast

Vier redelijk geslaagde hexameters! Mijn vertaling luidt als
volgt: Zoals gij bij het ronddraaien van het uurwerkrad de
omlaaggedrukte gewichten naar de diepe grond ziet dalen
door hun eigen zwaarte en dan blijven stilstaan, zo vinden
lichamen die door de last van de zorgen bezwaard waren,
doordat ze samen (met die zorgen) begraven werden, hun
rust in het graf.
Nog een aanvulling: de teksten lijken het resultaat te
zijn van een soort prijsvraag of competitie. Met als
opdracht: schrijf in het Nederlands of in het Latijn
een opschrift in verzen (dus in een juist metrum en
in het Nederlands op rijm) op de kloklodenkast.
Ik maak dit op uit de vier verschillende lettertypen
in de geschilderde weergave en uit de van elkaar
onafhankelijke inhoud van de stukken die overigens
op hetzelfde neerkomen: in het graf komt (net als
bij het daaleinde van de loden) niet alleen je zware
lichaam maar ook je psychische last tot rust. Alleen
in het tweede vers komen de lasten van het leven er
niet aan te pas! En alleen in het eerste vers zit een
verwijzing naar God en de eeuwigheid, haast als een
toevoegsel!

Noorderkerk
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Lezers schrijven
Slachthuis

Geachte redactie,
Onlangs vond ik bijgaande foto, voorstellend het
voltallig personeel van het gemeentelijk slachthuis
aan de Van Dedemstraat in Hoorn, nu de plaats
van enkele kantoorgebouwen. De foto is genomen
omstreeks 1948 voor het hek waardoor het
slachtvee werd aangevoerd. In witte jassen v.l.n.r.:
keurmeester Klaas Wever, directeur P. N. Veenstra,
keurmeester Elias Ott, Cor Jonker (zijn functie
weet ik niet meer), ikzelf, Berding de machinist.
Op de voorgrond: Jan Bood, stalknecht, Arie
Bankras, manusje van alles, schoonmaker.Van
1947-1950 werkte ik er op kantoor, als je de

het begin halve dagen, maar na de afschaffing
van de vleesdistributie werd het steeds drukker
en werd het een hele baan. Ik vond het niet
zulk geweldig werk, maar ik kon me toch goed
handhaven in die mannengemeenschap. Soms
moest ik ook vlees keuren, wat inhield, dat ik met
een soort prikker een stukje vlees op kweek zette
in een reageerbuisje. Als zich na verloop van tijd
geen bacteriën vormden, was het geschikt voor
consumptie. Dat zijn zo mijn herinneringen aan
het openbare slachthuis.
Met vriendelijke groeten,
H. ter Hofstede-de Hart (85)
Bolwerk 53
1628 KZ Hoorn
tel. 214799
Kippenvel (2)

ruimte van ongeveer 4x4 kantoor kon noemen.
In het midden een grote tafel, in de hoek een
gammel tafeltje met daarop een rammelende
schrijfmachine (Remington); elektrische waren
er nog niet. Ouderwetse gaskachel en flarden
gordijnen voor de ramen. Zou nu zeker 3x
afgekeurd worden door de Arbo-dienst. Maar
ja, het waren de naoorlogse jaren. Via een loket
betaalden de slagers hun slachtgeld. Ze kregen
dan een bonnetje, waarmee ze toegang hadden tot
de slachtplaats. Als ze veel af te rekenen hadden,
kwamen ze ook wel het kantoor binnenklossen
met hun bebloede jassen en klompen. In 1947
werd nog niet veel vee aangevoerd. Ik werkte in
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Na het lezen van de bijdrage van Henk de Rooij
(Kippenvel: 33e jaargang, nr. 1) kwam zo’n zelfde
voorval in mijn herinnering naar boven. Het zal
ergens in 1944 zijn geweest. Wij hadden bij ons
thuis, de boerderij Nobelshof in Bobeldijk, een
aantal vaste melkklanten. Inwoners van Hoorn, die
op vaste dagen maximaal twee liter melk konden
halen. Eén van die vaste klanten was een meneer
Swart (Zwart?), die woonde aan de Drieboomlaan.
Hij had een zoon, telegrafist op de grote vaart die
op 10 mei 1940 buitengaats was. Op zekere dag
vertelde hij een zeer onrustige nacht te hebben
gehad. Zijn vrouw was gillend wakker geworden.
Hun zoon dreigde te verdrinken. Het kostte hem
de grootst mogelijke moeite om haar tot kalmte
te brengen. Mijn vader adviseerde meneer Swart
om datum en tijdstip ergens vast te leggen. Na het
einde van de Tweede Wereldoorlog (de capitulatie
van Japan) ontvingen zij via het Rode Kruis een
levensteken van hun zoon. Het schip waarop hij
voer was in de Stille Oceaan door een Japanse
onderzeeër tot zinken gebracht en met enkele
andere scheepsofficieren was hij door de Jappen
krijgsgevangen genomen. Na terugkeer in Hoorn
vertelde de zoon dat hij bij een verhoor – met de
overige krijgsgevangenen – een keer aan de railing
was vast geketend, waarna het bevel tot duiken
klonk!! Meneer Swart fietste nog een keer naar
Nobelshof om te vertellen dat datum en tijdstip
klopten met het tijdstip, waarop dat bevel tot
duiken had geklonken!!
Volkert J. Nobel, Hoorn

Steenhouwer Theo Vogelpoel

In het Kwartaalblad 2011-1 staat een artikel over
mijn overleden vader Theo Vogelpoel. Ik kan u
hierover het volgende vertellen:
De opdracht is niet rechtstreeks verkregen uit
het emiraat. Theo Vogelpoel bestelde met enige
regelmaat ruwe onbewerkte platen natuursteen
bij de Rotterdamse groothandel/importeur Pelt
en Hooykaas. Via dat bedrijf is de naam Vogelpoel
ter ore gekomen bij het baggerbedrijf Stevin,
ook gevestigd in de Rijnmond. Zij zochten een
ambachtsman om een gedenkplaat te maken in
het Arabisch. Stevin was dus de opdrachtgever en
de gedenkplaat was een cadeau aan de sjeik.
De gedenkplaat is geplaatst op een enorm brok
natuursteen. Stevin werkte voor het Jubail
Harbour Consortium in Ras Al Khaimah (zonder
streepje tussen Al en Khaimah) in de UAE
(United Arab Emirates). Stevin is later opgegaan
in het grote aannemingsbedrijf VolkerWessels
maar er bestaan in het buitenland nog diverse
werkmaatschappijen met de naam VolkerStevin.
Theo Vogelpoel was door Stevin uitgenodigd om
persoonlijk aanwezig te zijn bij de onthulling in
het emiraat, want Stevin was zeer enthousiast over
het werkstuk. Mijn vader heeft de uitnodiging
niet aangenomen; hij vond het veel te ver weg.
De letters waren afgewerkt met bladgoud; het
natuursteen was gevlekt roodbruin van kleur.
Ik heb het werkstuk met eigen ogen gezien.
Ten slotte nog dit: mijn vader heeft nog meer
gedenkgevelstenen gemaakt, bijvoorbeeld die in
de gevel van het nieuwe pand op de plaats van
de voormalige joodse synagoge aan de Italiaanse
Zeedijk, met het opschrift: "deze steen weent van
uit deze muur".
Leo Vogelpoel, Hoorn

e–mailadressen

De ledenadministratie wil op termijn meer
communicatie per e–mail voeren en beschikt
graag over uw e–mailadres.
Daarnaast wil het bestuur graag meer weten
over de leeftijdsopbouw van de Vereniging.
Komen er bijvoorbeeld steeds meer jonge
leden? Wilt u een mailbericht sturen naar
leden@oudhoorn.nl waarin u naast uw naam
ook uw geboortedatum vermeldt?

Ooit stond er aan de
Italiaanse Zeedijk een
synagoge. In de muur
van het pand dat er nu
staat is deze gevelsteen
te vinden. Ook deze
gevelsteen is een
werkstuk van vakman
Theo Vogelpoel

Stadswandelingen 2011
Oud Hoorn.
Tuinenwandeling
Vrijdag 24 juni, aanvang 19.30 uur.
Start: Roode Steen.
Juniuswandeling
Hoe zag de stad er uit
in de tijd van deze grote Horinees.
Vrijdag 1 juli, aanvang 19.30 uur.
Start: Roode Steen.
Bossuwandeling
Vrijdag 22 juli, aanvang 19.30 uur.
Start: Oosterpoort.
Wallenwandeling
Vrijdag 5 augustus, aanvang 19.30 uur.
Start: Oosterpoort.
Koepoortswegwandeling
Vrijdag 19 augustus, aanvang 19.30 uur.
Start: Plantsoen t.o. Station N.S.
Zie ook: www.oudhoorn.nl
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Het documentatiecentrum van Oud
Christ Stoffelen
Over deze korte periode zijn er heel wat nieuwe
aanwinsten te vermelden. Ik noem eerst twee
interessante aankopen.
Willem Beunder schreef het leuke boekje Hoornse
Legenden, dat in 1980 werd uitgegeven door Rick's
Restaurant Hotel 'De Keizerskroon' alhier. Het boekje
bevat een plattegrond met wandelroute langs de
locaties waar de verschillende legenden zich zouden
hebben afgespeeld. In twee afzonderlijke artikelen
in de bladen van december en maart jl. is aandacht
besteed aan verschillende liedboeken en liedboekjes.
In de verzameling van onze vereniging bevindt zich
al lang het Hoorns Liedt-boeck, in 1630 uitgegeven
door Zacharias Cornelisz., Boeck-verkooper aan de

Nieuwe-straet te Hoorn. Sinds 23 maart bezitten
we ook een exemplaar van ‘t Nieuw Groot Hoorns
Lied-boekje, Bestaande in veel Stigtige en Vermakelyke
Bruylofts Liedekens, omstreeks 1725 gedrukt en
uitgegeven door Reinier Beukelman te Hoorn. Dit
boekje heeft de afmetingen van ca. 7,6 x 5 x 2 cm,
wat aanzienlijk kleiner is dan het eerdergenoemde
liedboek uit 1630 met de afmetingen van ca. 13 x
10 x 4 cm. De uitgever beschrijft zijn miniatuur
liedboekje in een kort voorwoord als de enigszins
aangepaste herdruk van het 'Groot Hoornse Mopsje',
eerder gedrukt en uitgeven door zijn overleden
vader. 'Mopsje' was de benaming voor de kleine
Westfriese liedboekjes, waarvan er door de eeuwen
heen talloze zijn verschenen. Groot slaat natuurlijk
niet op de afmetingen van het boekje, maar op het
grote aantal liedjes dat het bevat. In dit exemplaar,
goud op snee in een lederen bandje, staan er 177
op 310 bladzijden. De eerste zes blaadjes waren
flink beschadigd, maar daar was de prijs ook naar.
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Ik heb het boekje zodanig kunnen repareren dat
het weer redelijk mooi en goed hanteerbaar is. Op
de bijgaande foto houd ik het liedboekje in mijn
linkerhand en ziet u de opgeknapte titelpagina.
Deze keer is het merendeel van de nieuwe aanwinsten
afkomstig van schenkingen. Namens de vereniging
mag ik de gulle gevers hartelijk bedanken.
Dat de werkgroep Internet van de Vereniging Oud
Hoorn eind 2010 de Holland-prijs heeft gewonnen,
hebt u kunnen lezen in het vorige kwartaalblad en
meer uitgebreid op onze website. De Historische
Vereniging Holland (H.V.H.) kende onze website de
Holland-prijs toe in de categorie van verenigingen
boven de 500 leden. Mede naar aanleiding daarvan
vonden onlangs twee bezoekjes plaats. Een groep
leden van de H.V.H bracht zaterdag 5 februari een
bezoek aan Hoorn. Onze vereniging verzorgde die
dag een deel van hun programma (zie blz. 101).
Als blijk van dank kregen wij een drietal mooie
boeken geschonken uit de boekenreeks Hollandse
Studiën. Deze reeks werd door Vereniging Holland
uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij
Verloren te Hilversum. In twee van de drie boeken
komt Hoorn uitvoerig aan bod. Het ene is Burgers
in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700
uit 1994. Schrijver P. Knevel laat de lezer in dit
standaardwerk kennismaken met de vele facetten
van de Hollandse schutterijen in de 17e eeuw.
Het andere boek is Criminaliteit in de negentiende
eeuw uit 1989, van de hand van verschillende
schrijvers. Hierin treffen we een hoofdstuk aan
met de titel Gevangenen en gevangenis te Hoorn in
de negentiende eeuw. Wat betreft de gevangenen
besteedt sociaaleconomisch historicus Herman
Diederiks hierin aandacht aan de aard van hun
misdaden en daarbij horende strafmaat. Ook
bespreekt hij hun achtergronden, zoals herkomst,
scholing en godsdienst. De gebouwelijke situatie
op het Oostereiland komt slechts kort ter sprake.
Het tweede bezoekje vond plaats op vrijdag 8 april
jl. Dertien vrijwilligers van Oud Hoorn zijn een
dagje naar Den Haag geweest. Ook hierover kunt
u uitgebreid lezen op onze website onder het kopje
'Holland-prijs verzilverd'. Als onderdeel van die
dag gaf Marianne Brouwer van de H.V.H., tevens
werkzaam in de bibliotheek van het Vredespaleis
te Den Haag, ons een rondleiding in en om het
Vredespaleis. Bij ons bezoek aan de genoemde
bibliotheek schonk zij aan onze vereniging een vijftal
uitgaven voor ons documentatiecentrum. Hieronder
is een miniboekje met de titel Mijn grondrechten
in de Europese Unie. Dit werkje uit 2003 bevat het
Handvest van de Grondrechten van de Europese

Hoorn
Unie in 50 artikelen. Met de afmetingen van 3,2 x
2,5 x 0.5 cm is dit momenteel het kleinste boekje
in onze verzameling. Op de foto van het hierboven
besproken liedboekje ziet u hoe ik het miniboekje
tussen duim en wijsvinger daarnaast houd. Groot
en klein zijn zo wel erg relatief!
De heer Gerard de Haan schonk ons een exemplaar
van het academisch proefschrift van Jacobus
Everardus van Dierendonck uit 1948, getiteld
Hoorn van zee- tot landstad. Deze dissertatie is een
studie over het ontstaan en de kenmerken van
de centrale functie van Hoorn in West-Friesland.
Van Dierendonck besteedt ook aandacht aan de
economisch sterke rol van Hoorn met betrekking
tot de geplande Zuidwestelijke Polder. Zoals wij
nu weten is deze ZW-polder uit het plan Lely, de
Markerwaard, niet gerealiseerd.
Namens Archeologie Hoorn/West-Friesland schonk
Christiaan Schrickx ons een flink aantal delen
uit de reeks Hoornse en West-Friese Archeologische
Rapporten. Hierin wordt verslag gedaan van de
archeologische onderzoeken in Hoorn en omgeving
en de resultaten daarvan in de periode 2005-2009.
Enkele voorbeelden zijn de rapporten over de
onderzoeken op het Oostereiland en Koepoortsweg
73 in Hoorn. Het onderzoek naar klooster
Bethlehem aan de Bangert in Blokker heeft zoveel
resultaten opgeleverd, dat ze zijn uitgespreid over
drie rapporten. Alle rapporten zijn voorzien van
vele verduidelijkende illustraties en – waarschijnlijk
mede daardoor – ook voor een leek goed te volgen.
De Protestantse gemeente Bloemendaal-Overveen
en de Vrienden van de Dorpskerk vierden zaterdag
26 maart jl. dat de Bloemendaalse Dorpskerk
375 jaar geleden werd ingewijd. Ter gelegenheid
van de feestelijke viering werd het boek Terselver
tijt Begostmê hier te Predicken gepresenteerd.
Dit behandelt de ontstaansgeschiedenis van de
dorpskerk te Bloemendaal en de betekenis van de
gebrandschilderde ramen daarin. Hoorn schonk in
1637 een mooi glasraam met het gemeentewapen en
een tafereel dat de slag op de Zuiderzee verbeeldt.
Burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn was
aanwezig bij de viering en ontving uit handen van
schrijver Jaap den Hertog een exemplaar van zijn
boek. Op dezelfde dag schonk onze burgemeester
dit boek, voorzien van een door hem geschreven
opdracht, aan de Vereniging Oud Hoorn. Bijgaande
foto toont het door Hoorn geschonken raam.
De heer Coen Droog, bestuurslid van onze
vereniging, schonk het documentatiecentrum het
gedenkboek in twee delen Blijvende Dynamiek over
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en

Tuinbouwbond LTB voor Noord- en Zuid-Holland.
Onder eindredactie van J.M. van Marrewijk
verschenen de twee delen, in 1991 het deel over
de periode 1915-1945 en in 1992 dat over de
periode 1945-1990. In de beide boeken komt WestFriesland uitvoerig aan bod.
Op mijn vraag naar oude kalenders in het vorige
blad hebben heel wat lezers gereageerd. Zonder de
namen van al deze aardige mensen te noemen dank
ik hen van harte voor hun reactie en schenkingen.
Er zijn zelfs kalenders uit de voorgaande serie
geschonken, zodat we nu een verzameling hebben,
die loopt van 1989 tot en met 2011. 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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Bouwkunstcursus in het Najaar
Coen Droog
Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar 2011
opnieuw een cursus historische architectuur. Deze
cursus wordt, evenals twee jaar geleden, gegeven
door Boudewijn van Langen, bouwhistoricus en
werkzaam bij het Architectenbureau TPAHG. De
cursisten maken in vier avonden kennis met de
belangrijkste bouwstijlen, die in Nederland en in
het bijzonder in Hoorn zijn terug te vinden. Aan
bod komen: de Romaanse en Gotische stijl, de
Renaissance, Maniërisme, Classicisme, Barok, de
Lodewijk- en Neostijlen. De cursus wordt afgesloten
met de bouwstijlen uit de twintigste eeuw (o.a.
Jugendstil, Art Deco en Functionalisme). Na afloop
van deze cursus gaan de cursisten tweemaal op stap
met Femke Uiterwijk om een aantal voorbeelden
in onze stad te zien die tijdens de cursus door

Boudewijn zijn behandeld.
De cursus wordt gehouden op vier maandagen in
oktober en november in het Pakhuis. Alle cursisten
ontvangen een map met informatie en fotomateriaal
over de diverse bouwstijlen. De kosten bedragen
30 euro voor leden van de vereniging. Niet-leden
betalen 40 euro.
De cursus gaat slechts door indien er voldoende
belangstelling is. U kunt zich nu reeds opgeven via
de website van de vereniging: www.oudhoorn.nl.
onder vermelding van ‘cursus bouwkunst’. Vermeld
daarbij uw naam adres, telefoonnummer en (zo
mogelijk) e-mailadres. In september hoort u of er
voldoende belangstelling is om de cursus door te
laten gaan.
Nadere informatie bij ondergetekende:
tel. 232305.

Westfries Museum eert Junius met bijzondere tentoonstelling
Sinds kort is Hoorn een nieuwe winkel rijker,
een beleveniswinkel nog wel ; ‘Junius, voor al
uw optochten en maskerades’. De winkel aan de
Nieuwstraat 12A,’ is een initiatief van het Westfries
Museum, dat zo gedurende de verbouwing en
sluiting van het museum actief en zichtbaar blijft

in de stad en een steentje bijdraagt aan het Junius
jaar.
JP Coen feesten

‘Junius’ houdt het midden tussen een
tentoonstelling en een winkel. Om precies te
zijn, is het een tentoonstelling in de sfeer van een
feestartikelenwinkel. Deze entourage sluit zeer goed
aan bij het thema van de expositie die er te zien is.
Die heet ‘Net Echt’ en gaat over het fenomeen van
historische optochten en studentenmaskerades.
Deze rijke traditie wordt tot leven gebracht met
een bonte verzameling kostuums, rekwisieten,
schilderijen, affiches en foto’s en films niet te
vergeten. Er zijn filmbeelden van de JP Coenfeesten
in de stad uit 1937 en van de viering van het 600jarig bestaan van Hoorn in 1957, toen de glorieuze
intocht van de in 1573 na de Slag op de Zuiderzee
gevangen genomen Spaanse admiraal Maximiliaan
de Bossu nog eens dunnetjes werd overgedaan. Met
heel veel zorg voor detail. Net echt, zullen we maar
zeggen.
‘Junius’ heeft dezelfde openingstijden als het
museum en is gratis toegankelijk.
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Historische Vereniging Holland bracht bezoek aan Hoorn
Frans Zack
De website van de Vereniging Oud Hoorn is
winnaar geworden van de Hollandprijs 2010.
Deze prijs werd een aantal jaren geleden ingesteld
door de Historische Vereniging Holland. Het winnen
van deze prijs was voor het bestuur van onze
vereniging aanleiding de leden van de Historische
Vereniging Holland uit te nodigen om een bezoek
aan Hoorn te komen brengen. Op zaterdag 5
februari j.l. heeft deze excursie plaats gevonden en
werden de deelnemers in de ochtend ontvangen in
ons eigen Oost-Indisch Pakhuis.

te boeien met een betoog dat hij kon aanvullen met
interessante beelden van onze stad. Na afloop van
deze lezing was het woord aan Marianne Brouwer
van de activiteitencommissie van de Historische
Vereniging Holland. Zij kon haar woorden van
dank aan onze vereniging en met name aan Gerard

Namens het bestuur

Historische Vereniging Holland

van de Vereniging Oud

Sinds 1947 houdt de Historische Vereniging Holland
zich bezig met het bevorderen van de belangstelling
voor en de kennis van de geschiedenis van Holland
onder een breed publiek. De vereniging stimuleert
studies en kwalitatief hoogwaardig onderzoek over
Hollandse historische onderwerpen en thema’s van
bovenlokaal belang. De uitkomsten daarvan worden
gepubliceerd in het Historisch Tijdschrift Holland en
de boekenreeks Hollandse Studiën. Deze uitgaven
worden beiden uitgebracht door Uitgeverij Verloren

Hoorn heet Hieke Stapel

te Hilversum. Daarnaast organiseert de Vereniging
excursies, projecten en andere activiteiten rond
Hollandse thema’s. Beroeps- en vrijetijdshistorici
zetten zich belangeloos in voor tijdschrift,
boekenreeks en andere verenigingsactiviteiten.
Bij aankomst in ons verenigingsgebouw hadden
gastheer Frits Willems en gastvrouw Diana van den
Hoogen de koffie en traditionele Hoornse broeder
al klaar staan. Vervolgens was er namens het
bestuur een woord van welkom door Hieke Stapel.
Het volgende agendapunt was een lezing over de
geschiedenis van Hoorn door Gerard Beemsterboer.
Op zijn bekende wijze wist Gerard de deelnemers

de deelnemers aan
de Hoorn-excursie van
harte welkom in het
verenigingsgebouw

Beemsterboer en Hieke Stapel, vergezeld doen
gaan van enkele historische boeken voor ons
documentatiecentrum.
Om de deelnemers nog beter te kunnen laten
kennismaken met onze vereniging was voor ieder
van hen een exemplaar van ons kwartaalblad
beschikbaar. Het volgende punt op de agenda was
een stadswandeling door Hoorn met daarna een
lunch in het Museum van de Twintigste Eeuw.
Gerard Beemsterboer had eerder tijdens zijn lezing
de aanwezigen al het verhaal verteld achter het
mystieke Mariabeeld in het Westfries Museum.
Tijdens het middagprogramma konden de 36
deelnemers het beroemde beeld met eigen ogen
aanschouwen. Christ Stoffelen verzorgde voor hen
een rondleiding door het museum. Ter afsluiting
genoten de deelnemers aan deze Hoorn-excursie van
een drankje in het Ridderikhoff Restaurantcafé.

Namens het bestuur
van de Vereniging Oud
Hoorn heet Hieke Stapel
de deelnemers aan
de Hoorn-excursie van
harte welkom in het
verenigingsgebouw

De 36 deelnemers
van de Historische
Vereniging Holland
aan de Hoornexcursie hier voor ons
verenigingsgebouw aan
de Onder de Boompjes

101

Loodcirkels en hartvormen in
P.C. Meijers

trotseerloodjes toegepast en vaklieden hebben hun
eigen logo in lood gedrukt.

In de binnenstad van Hoorn zijn veel dakkapellen
op historische panden versierd (geweest) met
cirkelvormen. Bij een recente opname door
bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn bleek het
aantal cirkelversieringen schrikbarend laag te zijn
geworden terwijl historische foto’s nog een breed
gebruik laten zien. Tijd om aandacht aan te geven
aan dit fenomeen.

Loodcirkels

Inleiding

De zijwangen van de dakkapellen in Hoorn
waarop deze cirkelversieringen zijn aangebracht
zijn zonder uitzondering met lood bekleed. De
cirkels zijn in het loodoppervlak aangebracht
en tekenen zich af door een lichtere loodkleur.
De lichtere tint van het lood blijft beperkt tot de
cirkels, het omliggende lood en de loden prop
zijn donkerder van kleur.
Naast de loodproppen komen ook vlakke
bevestigingspunten voor waarbij de verdikking
van de loodprop nauwelijks zichtbaar is.
Hierbij lijken de cirkel en de loodprop in het
centrum ervan zich alleen maar af te tekenen
in het oppervlak van de loodbekleding. Deze
vlak afgewerkte variant is ook toegepast bij
verschillende pironnen op monumentale panden.
Het aantal en de diameter van de cirkels, in deze
tekst verder loodcirkels genoemd, wordt bepaald
door de bevestigingspunten en de afmetingen
van de dakkapellen.
In sommige gevallen zijn de cirkels ook nog
geschilderd om de ronde vorm te benadrukken.

Bureau Erfgoed gemeente Hoorn.

Om de zijwangen van een dakkapel waterdicht te
bekleden wordt vaak lood of zink toegepast. Om
dit materiaal aan te brengen worden grote nagels
of haken gebruikt. Deze nagels en haken worden
door het lood of het zink heen geslagen in de
houten onderconstructie. Hierdoor ontstaat een
gaatje in het materiaal wat kans op lekkage geeft.
Om inwateren van regen te voorkomen wordt het
gat afgedekt met een stukje lood. Dit stukje lood
wordt een trotseerloodje of ook wel traceerloodje
genoemd.
Al sinds de 16eeeuw worden trotseerloodjes
ook gebruikt als een soort visitekaartje van de
loodgieter door het loodplaatje te voorzien van zijn
naam, initialen, jaartal of afbeelding. In Hoorn zijn
trotseerloodjes gevonden vanaf 1600 met een grote
verscheidenheid aan afbeeldingen. Het hoogtepunt
van verscheidenheid ligt in de tweede helft van de
18eeeuw. De oudste exemplaren zijn voorzien van
een leien dak en een hoorn. Aan het eind van de
17eeeuw zijn loodjes gevonden met een waterpomp
als motief. In de 18eeeuw wordt het stadswapen,
de hoorn, het meest gebruikt als afbeelding.
Ook tegenwoordig worden bij restauraties nog
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Als alternatief voor de algemeen toegepaste
trotseerloodjes worden ook wel opgesoldeerde loden
proppen aangebracht. Ook zijn soms grote nagels
met een loden kop in afgeronde of puntige vorm
als afdekking toegepast. Bij sommige historische
dakkapellen vormen de loden verdikkingen het
centrum van bijzondere cirkelversieringen.

De loodcirkels komen vooral voor in de straten
van de gegoede burgerij zoals het Grote Oost,
Grote Noord en de Nieuwstraat. Hierbij is

Hoorn
vrijwel altijd sprake van rijk geornamenteerde
of prominent aanwezige dakkapellen. Cirkels
op eenvoudige kapellen bevinden zich alleen
op panden van vermogende instanties zoals de
VOC of de gecommitteerde Raden van Holland
en West Friesland.
Een globale datering van de toepassing van
de cirkelversieringen ligt op basis van de nog
aanwezige voorbeelden tussen het midden van de
18eeeuw en het midden van de 19e eeuw.

Voor zover bekend zijn alleen in de binnenstad
van Hoorn loodcirkels veelvuldig aangebracht.
Een incidenteel voorbeeld buiten Hoorn waar de
cirkelversieringen zijn toegepast is de buitenplaats
Nijenburg te Heiloo. In het dorp Spanbroek is
rond een op een zinken zijwang aangebrachte
loodprop een ringvorm aanwezig maar deze
vorm lijkt eerder op toeval te berusten dan op
een bewuste keuze.
Een afwijkend type loodcirkels is toegepast bij
Nieuwstraat 23, de Statenpoort. Deze cirkels
bestaan uit rondgesneden loodplaten die op de
zijwangen van de dakkapel zijn gesoldeerd.
Over het hoe en waarom van de loodcirkels is nog
veel onduidelijk. Het zijn bewust aangebrachte
versieringen. Vond men het gewoon mooi of was
het een toonbeeld van weelde? Ook de wijze van
aanbrengen van de loodcirkels is nog onbekend.
Waarschijnlijk was het aanbrengen een kostbare
of een arbeidsintensieve werkwijze gezien de
selectieve toepassing ervan. Vanwege de blijvende
lichtere loodkleur van de cirkels is een bewerking
met een bijtende vloeistof mogelijk. Misschien
werd het lood verwarmd onder een cirkelvorm

maar hoe zag dat gereedschap er dan uit? Er zijn
geen historische bronnen die hierover melding
maken, kortom we weten het nog niet.
Loodcirkels zijn historische versieringen die
kwaliteit en aandacht uitstralen. Bijzonder is
dat het een typisch Hoorns detail is dat zeker
behouden moeten blijven.

Oproep:

Indien u kennis heeft over het aanbrengen van loodcirkels
vragen wij u contact op te nemen met bureau Erfgoed
van de gemeente Hoorn,
tel: 0229-252682

Hartvormen
Naast de loodcirkels en de 'gewone' trotseerloodjes kennen we in
Hoorn nog een bijzondere toepassing van waterdichte afdekkingen;
hartvormige trotseerloodjes. Bij de gebogen dakkapellen op Grote
Noord 57 en 59 zijn deze bijzondere vormen van loodafdekking
toegepast. Ter plaatse van de overgang van de gebogen dakvorm
naar de verticale zijwangen zijn twee bevestigingspunten aanwezig.
Over deze bevestigingspunten zijn de hartvormige loodjes
gesoldeerd. De dakkapel op nummer 59 dateert uit ca. 1980 en is
een kopie van nummer 57. Ook op de piron van nummer 57 is
het hartje in eenvoudige vorm aanwezig als loodafdekking. Deze
hartvorm lijkt de inspiratiebron te zijn voor de beide dakkapellen..

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van Bureau
Erfgoed, gemeente Hoorn
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Hoorn als garnizoenstad deel 4
Dr. Jaap Toes*
In de laatste decennia van de negentiende eeuw
hing dikwijls een weeïge, misselijk makende geur
in Hoorn, veroorzaakt door mesthopen in straten
en op achtererven en door stallen met vee in
verschillende wijken van de stad. Ook verontreinigd
grachtenwater was bron van ergernis voor de burgerij
en van wanhoop voor het gemeentebestuur.
Jaarlijks werden vergunningen verleend op

zou worden opgeruimd. B en W hadden blijkbaar
geen haast met het inwilligen van dit verzoek. Pas
vier maanden later lieten zij de verantwoordelijke
stalhouder, tevens verhuurder van paarden en
rijtuigen weten dat voortaan in de Baanstraat
geen mestvaalt of vuilnishopen mochten worden
aangetroffen.
Tot aan de dag van vandaag hebben de bewoners
zich aan dit bevel gehouden.2
Schieten en kamperen op het Doelenplein

Verschillende tenues
rond 1900

aanvragen om in de stad varkens te mogen
houden; of koeien, of een paard. En soms ging het
om een mesthoop. Wel waren de vergunningen
aan voorwaarden gebonden, in verordeningen
vastgelegd. Het is de vraag in hoeverre de naleving
daarvan de hygiëne in het openbare leven van
Hoorn zal hebben bevorderd.
Mestvaalt in de Baanstraat

In 1872 was voor de militairen van het garnizoen
de stank van mest ondragelijk geworden. De
commandant vestigde daarop de aandacht in een
brief aan burgemeester en wethouders. "De bewoners
van de kazerne aan het Waaitje klagen over de
hinderlijke uitwaseming van de nabije mestvaalt in
de Baanstraat". Hij deed het 'beleefdelijke' verzoek,
uit gezondheidsoverwegingen te bevelen dat de vaalt
*Jaap Toes (Den Helder, 1919) was werkzaam in de journalistiek,
laatstelijk lid van de hoofdredactie van het NHD. Bij zijn afscheid van
de krant ontving hij de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn.
Dit is het vierde en laatste deel van een serie van vier over Hoorn als
garnizoenstad in de 19e eeuw.
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Het Doelenplein – gelegen achter het gerenommeerde
hotel waarin vanouds maaltijden en logies werden
geboden – is rond het midden van de negentiende
eeuw onderwerp van discussie geweest, waarbij
beurtelings het Hoornse gemeentebestuur, de
hotelier en de garnizoenscommandant betrokken
waren. De commandant van het 3e bataljon 6e
regiment infanterie vroeg in 1857 schriftelijk aan
de burgemeester in hoeverre het Doelenplein nog
als exercitieterrein kon worden gebruikt. Hij had
gehoord dat de logementhouder van De Doelen
van plan was het gedeelte gras en bomen af te
sluiten, waarschijnlijk tot eigen gerief of dat van
zijn gasten. Steeds waren de gras- en zodenpaden
bij de exercities zoveel mogelijk vermeden, maar in
'enkele gevallen' konden zij niet worden ontzien.
Min of meer dreigend vervolgde hij: "Bij een
vermoedelijke afsluiting en alzoo verkleining van het
terrein, zal hetzelve ongeschikt worden voor de van
hoogerhand voorgeschreven hoogst noodzakelijke
exercitiën en verdere oefeningen."3 Burgemeester en
wethouders antwoordden dat de logementhouder
ter verantwoording was geroepen en eraan was
herinnerd, dat met zijn voorganger was afgesproken
dat zijn tuin niet mocht worden uitgebreid. Hij
beloofde zich daaraan eveneens te zullen houden. De
afsluiting en uitbreidingswerkzaamheden waarmee
al een begin was gemaakt 'zouden worden gestaakt'.
Burgemeester Van Akerlaken op zijn beurt vroeg de
garnizoenscommandant rekening te houden met
klachten van bewoners rond het Doelenplein. Vooral
de zieken ondervonden veel hinder van het lawaai
door het schieten tijdens de militaire oefeningen. Van
Akerlaken verzocht de commandant 'beleefdelijk'
het schieten uitsluitend te doen plaats hebben op
de Buitenluiendijk.4 De garnizoenscommandant
kon niets anders dan medewerking beloven om
alle militaire bewegingen die hinderlijk waren
voor zieke burgers van Hoorn te doen ophouden.
Dat betrof vooral het schieten met losse patronen.
Overigens was het hem niet ontgaan, dat 's avonds
bij herhaling en op verschillende tijdstippen op het

Groet uit de Kazerne.
(omstreeks 1900)

Doelenplein werd geschoten. Hij verzocht eveneens
'beleefdelijk' de politie daarop attent te maken. Als
militairen de schuldigen waren, wilde hij dat graag
weten, zodat zij konden worden gestraft.5
Een paar jaar later schreef een boze garnizoenscommandant dat het Doelenplein steeds kleiner was geworden door de groei van gras aan de kant van de
grote muur bij de Vest. Hinderlijk voor het bataljon
was ook de aanleg, door de toen geheten kastelein,
van een tuin in gebruik als bleekveld. Enige stadgenoten lieten er zelfs hun schapen grazen. Er waren
wel eens ruzies ontstaan als het grote aantal recruten zich ook op het gras moest opstellen en het verzoek had gekregen zich te verwijderen. Vraag van
de commandant: had de kastelein daartoe het recht?
En of dat niet genoeg was: er lag ook een mesthoop,
waarvan volgens de commandant de uitwaseming
schadelijk kon worden geacht "voor mensen die gedurende twee uren in de nabijheid van de ophoping
van vuilnis moeten worden geplaatst blijven".6 In de
vergadering van Burgemeester en wethouders bleek
uit het huurcontract dat de kastelein van
De Doelen geen enkel recht had op het daarachter
liggende plein. De stadsarchitect zou gevraagd worden in overleg met de garnizoenscommandant het
plein voor militair gebruik op orde te brengen. Ook
zou onderzocht worden of een andere plaats voor
bewaring van de mest kon worden gevonden.
In 1878 vroegen de officieren van het Hoornse bataljon
vergunning voor het houden van schietoefeningen

met het pistool op het Doelenplein. Burgemeester
en wethouders gingen niet zomaar akkoord.
Integendeel: heel netjes werden de bewoners in
de gelegenheid gesteld schriftelijk bezwaren in te
dienen en die bezwaren ook nog mondeling toe
te lichten. In de overwegingen van de opposanten
speelde angst voor ongelukken door de schietgrage
officieren geen rol. Blijkens de notulen van het hoor
en wederhoor was er "in hoofdzaak vrees voor het
maken van geraas, hinderlijk voor de ouden van
dagen, alsmede voor mogelijke verwijdering der
zich in den omtrek van dat terrein ophoudende
zangvogels". Het verzoek van de officieren werd
afgewezen, ook al werden de argumenten van
de bewoners volgens de burgemeester wel wat
aangedikt, zoals uit de formulering van de beslissing
bleek.
7

Waar het Doelenplein al niet goed voor was. Op
verzoek van de garnizoenscommandant mochten
militairen er kamperen, voor zover zij in de kazerne
geen onderdak konden krijgen. Het ging om een korte
en een lange periode, resp. van 27 augustus tot en
met 7 september en van 14 september tot en met 15
december 1896. Burgemeester en wethouders stelden
wel enkele voorwaarden. Zo mochten bewoners van
percelen die op het Doelenplein uitkwamen, van het
kamperen geen hinder ondervinden. Voorts moest
het terrein naderhand in de oude toestand worden
teruggebracht. Een soortgelijke vergunning kreeg de
commandant in 1897.8
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Oefenen op de Buitenluiendijk

De Buitenluiendijk – het huidige hertenkamp – en
de militaire oefeningen aldaar, leidden herhaaldelijk
tot discussies en ergernis. De commandanten van
het garnizoen mopperden over de ligging aan zee;
het was er koud en nat. Anderzijds was het Hoornse

Foto van militairen,
kazerne Veemarkt
(omstreeks 1900)

Piepers jassen, kazerne
Veemarkt
(omstreeks 1900)
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college van B en W niet te benauwd om zich met
reacties uit de burgerij te laten horen.
Het college nam het in 1856 op voor 'de landlieden'
die hun producten in Hoorn naar de markt brachten.
Hun paarden werden aan het schrikken gemaakt
door het geknal op de Buitenluiendijk. Ongelukken
bleven niet uit. Ter voorkoming van nóg meer
narigheid en in het belang van de weekmarkten,
nam het college 'beleefdelijk' de vrijheid de
commandant te vragen zo mogelijk te bevelen dat
de oefeningen donderdags en zaterdags niet vóór 12
uur zouden plaats hebben. Daarna scheen er minder
gevaar te bestaan, "omdat de paarden vanuit de stad
vertrekkende, beter opschieten".9
Misschien was de commandant van het garnizoen
een echte ijzervreter. Maar dan toch één met gevoel
voor dramatiek. Hij vestigde de aandacht van
burgemeester en wethouders enkele malen op de
slechte gesteldheid van het militaire oefenterrein.
In zijn brief daarover noemde hij het zó koud en
vochtig, dat het zeer veel had bijgedragen tot het
'enorme' aantal zieken van het bataljon. Daarom
achtte hij het wenselijk dat van tijd tot tijd andere,
meer droge en minder koude plaatsen voor
exercitie werden gebruikt. De majoor noemde
zich verzekerd van de bereidwilligheid van B en
W, als het ging om het welzijn van het garnizoen.
Daarom verzocht hij te willen toestaan dat de

buitensingels en het plantsoen rondom de stad,
alsmede de tweede zijlaan op de Koepoortsweg,
mocht worden gebruikt, waarmede "UEdachtb. een
wezenlijk gewicht tot de gezondheid van de troep
zoude bijbrengen". Hij gaf de verzekering dat voor
beschadiging, vooral waar het betrof het plantsoen,
zoveel mogelijk zou worden gewaakt. Het college
besloot de commandant te laten weten dat voor de
exercitie wel gebruikt mocht worden gemaakt van de
'Drieboomdelaan'. Voor wat betreft de plantsoenen
kon geen vergunning worden verleend, aangezien
het gras was verpacht.10
Zo konden de wensen van de garnizoenscommandant
maar gedeeltelijk worden vervuld en moest
noodgedwongen toch nog de Buitenluiendijk
worden gebruikt voor exercities en het schijfschieten.
Het was een somber vooruitzicht voor, zoals hij het
stelde, 'de zozeer verzwakte troepen'. Kon er nu
werkelijk niet anders worden gevonden, gunstiger
voor de soldaten die toch ook voor de rust en de
veiligheid van de ingezetenen van de stad moesten
waken? B en W waren niet onder de indruk van de
noodkreet van de commandant. Heel laconiek was
de aantekening bij deze brief: 'Voorlopig aannemen
voor notificatie!'
Lastige burgers, vissers, koeien en paarden

Het kwam nogal eens voor dat de militairen bij
het schieten op de schijf hinder hadden van
burgers die de voorzichtigheid niet in acht namen.
Zo rapporteerde de garnizoenscommandant na
informatie van de commandant van het bataljon,
dat vijf vissers met hun vaartuigen veel te dicht
in de buurt van de vuurlinie waren gekomen. Bij
een kleine afwijking van het schot zou een ongeluk
onvermijdelijk zijn. Problemen waren er tijdens het
schieten ook door grazend vee. En meer nog door
een loslopend paard. De garnizoenscommandant aan
B en W: "De koeijen houden zich over het algemeen
wanneer er geschoten wordt op enige afstand, doch

het mede aldaar grazend paard van den pachter
wordt bij elk schot schichtig. Het begint te steigeren
en te rennen. Het loopt in zulk een blinde vaart zo
na onder het schot, dat het mij reeds verwonderd
heeft dat hiermede nog geen ongeluk is ontstaan.
Meermalen heeft men het gevaar ziende, reeds
aangelegen om te vuren, moeten terughouden, om
eerst het paard naar een andere, minder onder het
schot gelegen plaats te verjagen, hetgeen een zeer
groot oponthoud van den dienst veroorzaakt. Maar
niet altijd is men tot deze terughouding in staat
en is het zeer licht mogelijk dat door een man,
geen meester genoeg van deszelfs schot zijnde,
ten eene of anderen tijd het dier wordt gekwetst
of ter neder wordt geschoten." Burgemeester en
wethouders werd dringend verzocht maatregelen te

nog koeien in de weg. De garnizoenscommandant
zond B en W een bekend verhaal: "Bij de oefeningen
in het schijfschieten moeten aanhoudend manschappen worden afgezonderd om de dieren
buiten de vuurlijn te houden". Hij nam geen enkele
verantwoording voor het geval er ongelukken
zouden ontstaan. Die zouden geheel buiten de
schuld van zijn manschappen zijn. Het college wist
met de situatie aan de Buitenluiendijk kennelijk
geen raad meer, gezien de simpele kanttekening dat
de commissaris van politie contact zou opnemen
met de pachter of eigenaar van het vee.13
Eerder, in 1852, klaagde de commandant over
het beschadigen van de kogelvangers op het
schietterrein door enkele ingezetenen. Burgemeester
en wethouders waarschuwden in een publicatie de

Marinier anno 1900

Excercitie op het
Stationsplein
(omstreeks 1900)

nemen, "opdat in het vervolg met meer gerustheid
en zonder oponthoud schietoefeningen kunnen
plaatsvinden".11 Burgemeester Van Akerlaken
waarschuwde de eigenaar van het paard voor
het gevaar dat het dier bedreigde. Hij stelde de
garnizoenscommandant voor, het schietterrein
aan de Buitenluiendijk aan te geven met palen,
vlaggen en lijnen. Met een officiële aankondiging
zou de burgerij te zijner tijd op de hoogte worden
gebracht.12
Drie jaar later, in 1860, liepen bij het schieten toch

burgerij dat dergelijke streken niet konden worden
getolereerd.14 Blijkbaar zonder het gewenste
effect. Want in 1853 kwam er wéér een brief
over vernielingen. Ter voorkoming van nog meer
narigheid vroeg de commandant het plaatsen van
een schutting rondom de kogelvangers met het
nodige toebehoren.15 De schutting zal gemaakt
zijn. Maar toch... in 1858 waren de touwen uit
de seinpalen weggenomen, zodat de vlaggen niet
konden worden gehesen en het schieten moest
worden uitgesteld.16
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Hoorns schietterrein in de Tweede Kamer

De behandeling van de begroting van Oorlog
voor l889 leidde in de Tweede Kamer tot kritische
opmerkingen over de post 'verbetering van het
schietterrein te Hoorn'. Twijfel was er bij sommige
leden over het nut van de uitgave van f3000
voor wat in het voorlopig verslag smalend werd
genoemd "een aangeplempte schor, geheel open
voor noordelijke en oostelijke winden". De weg
erheen zou in de winter drassig zijn en gevaarlijk
voor de gezondheid. Zelfs werd de vraag gesteld
of Hoorn wel een geschikte garnizoenplaats zou
zijn. Burgemeester van Dedem protesteerde tegen
de kritiek in een uitvoerige brief aan de minister
van Oorlog. Hij schreef dat het terrein aan de

uitgesproken over het functioneren van Hoorn als
garnizoensplaats, was volgens de burgemeester
geen enkel deugdelijk argument gebruikt. Er
was geen sprake van dat het schieten – zoals was
beweerd – 'hoogst gevaarlijk' zou zijn, met het oog
op de aangrenzende bebouwing, het plantsoen en
de drukke scheepvaart. De kogelvangers waren
immers opgesteld in de richting van de zee en van
een dode bocht. Gevaar voor vissersvaartuigen
was uitgesloten. Elke schietoefening werd
voorafgegaan door het uitsteken van de rode
vlag, als waarschuwingsteken bij iedereen op zee
bekend. "De bewering dat in de afgeloopen zomer
een visschersschuit met een geweerkogel zou
hebben kennis gemaakt, is dan ook geheel uit de
lucht gegrepen!" Het gemeentebestuur zou graag
het begrootte bedrag van f3000,- accepteren. Maar
volgens de gemeente-architect zou een bedrag van
f6000,- nodig zijn voor verbetering van het zeven
hectaren grote schietterrein, gericht op een steeds
directe afvoer van overtollige water.
Kogelvanger

Ontvangst van het
garnizoen in 1919 op de
Veemarkt
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Buitenluiendijk vroeger weliswaar een deel van de
havens was geweest, maar meer dan een eeuw tevoren
was gedempt voor de bouw van scheepswerven en
een infirmerie. Sindsdien was er heel wat bagger
uit de havens gehaald. Aan de noordkant was er
bescherming tegen de wind dankzij de bebouwde
kom en een plantsoen. De burgemeester gaf toe
dat een overstroming door zeewater van 0,60 tot
0,80 meter +A.P. wel eens voorkwam, ondanks de
beschermende zeewering van het Waterschap WestFriesland. Daarna en ook na langdurige regens
was de bodem door oneffenheden en onvoldoende
afwateringen soms wat drassig. In l887 bijvoorbeeld
moesten na zeer ongunstig weer de schietoefeningen
tijdelijk worden gestaakt. Daartegenover was het
terrein in de winter daarvóór nagenoeg voortdurend
bruikbaar.17 Waar Kamerleden twijfels hadden

Op de Hoornse schietbaan, zo liet de burgemeester
weten, kon over een afstand van 600 meter naar de
kogelvangers worden geschoten. Aan deze informatie
verbond hij een vergelijking met schietbanen van de
garnizoenen in Leeuwarden, Delft, Haarlem, Gouda en
Groningen, die een veel geringere capaciteit kenden.
Ten overvloede: voor het exerceren kon het Hoornse
garnizoen beschikken over de openbare wegen in
het polderland en voor andere oefeningen over de
pleinen in de stad en – alweer – het schietterrein. En
Haarlem had helemaal geen oefenterrein!
De burgemeester ging in zijn brief aan de minister
maar door met zijn pleidooi voor Hoorn, de stad
die in 1881 na lange jaren definitief de status
van garnizoensplaats had gekregen. In bedekte
termen suggereerde hij de mogelijkheid dat in het
land een nieuwe indeling van de garnizoenen zou

Ong. 1900. Het houten Hoofd. Links langs het zeil is op het
gebied van het latere Julianapark een schietberg zichtbaar

Noorderkerk, 1914,
tijdelijk ingericht voor
in het kader van de
mobilisatie opgeroepen
militairen

kunnen plaatsvinden. Hij gebruikte het woord
'opheffing' niet, maar toch leek het hem min of
meer vanzelfsprekend dat Hoorn daarbij dan
niet zou worden betrokken, maar zou worden
gedacht aan Maastricht, Groningen en Middelburg.
Misschien heeft de minister zich wel geërgerd
aan de manier waarop Van Dedem Hoorn zo
nadrukkelijk profileerde ten koste van andere
steden. De burgemeester hield daar geen rekening
mee, wel met de mogelijkheid dat de minister zich
zou storen aan de lengte van zijn brief. "Het zij ons
vergund Uwe Excellentie verontschuldiging aan
te bieden voor den omvang die dit schrijven heeft
gekregen. Uwe Excellentie zal echter bedenkende
dat behoud van haar garnizoen een levenskwestie

Mei 2011. In het Julianapark op de speelweide staat het

voor de gemeente die wij vertegenwoordigen is
gemoeid, de beweegreden die ons ertoe bracht zoo
onbescheiden veel van Uwe aandacht te vragen, wel
willen billijken".
Wanklanken na serenade

De geschiedenis van Hoorn en het garnizoen is er
een van voortdurend geharrewar. Enerzijds had
de stad het garnizoen nodig als inkomstenbron,

Slappe was en schoensmeer

Het departement van Oorlog hield in 1859 (en zeker niet alleen
in dát jaar) tot in details met allerlei voorschriften de disciplinaire
touwtjes strak. Soms fungeerde het bureau van de commissaris
des konings als doorgeefluik voor de militaire berichtgeving aan
de gemeentebesturen. Dat was onder andere het geval met een
circulaire gericht aan de legeronderdelen, "houdende voorschriften
nopens het poetsen of onderhouden der patroontassen met slappe
was". En dat was maar goed ook. Want de circulaire van de minister
had aansluitend de volgende alarmerende mededeling: "Het heeft
de aandacht getrokken dat bij enkele korpsen van het wapen der
infanterie het nieuwe model patroontassen met schoensmeer wordt
gepoetst".
M 444 Ingekomen missive 1859. De commissaris des Konings
aan B en W, 3 januari

restant van de tweede schietberg, nu met glijbaan en trap
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anderzijds kostte het garnizoen de stad vaak meer
dan de gemeentelijke begroting kon trekken.
Toch verloren de militairen ook de noden van
de samenleving niet uit het oog. In 1885 gaf de
korporaalsvereniging 'Eendracht maakt ons sterk'
een toneeluitvoering ten behoeve van de algemene

Parade van het
garnizoen op de
Gedempte Turfhaven
(jaar onbekend, voor
1940)

armen in de stad. De netto opbrengst was f24,08.
Ook de soldatenvereniging 'Vriendschap zij ons
doel' bleek over tonelisten te beschikken, gezien
een uitvoering met een opbrengst van f13,89. Het
bedrag ging naar de werkverschaffing. In beide
gevallen ging een dankbetuiging uit van B en W.18
Aan het eind van de negentiende eeuw kwam de
gespannen relatie tussen stad en garnizoen nog
een keer aan de oppervlakte als gevolg van een

onschuldig akkefietje. Op dinsdag 1 oktober 1895
staken enige onderofficieren de koppen bij elkaar.
Zij voerden overleg om een muzikale ontvangst te
organiseren voor de dirigent van de militaire kapel,
verbonden aan het in Hoorn gelegerde bataljon
infanterie. Het is niet duidelijk waarom zij hem 's
avonds van het station met muziek wilden afhalen
en naar zijn huis begeleiden. Was de man jarig? Was
hij pas in zijn functie benoemd en moest zijn entree
in Hoorn een verrassend karakter krijgen? Hoe het
zij: het gebeurde zoals de bedoeling was. En toen
het muziekkorps 's avonds toch onderweg was,
werd in één ruk ook nog een serenade gebracht
bij de garnizoenscommandant en bij de luitenantadjudant. Alles bij elkaar een initiatief waaraan
ook de burgerij plezier zal hebben beleefd. Zo
niet burgemeester Zimmerman, die twee dagen
daarna hoogst verontwaardigd zijn hart luchtte
in een brief aan de garnizoenscommandant.19 Hij
schreef dat de onderofficieren op die dag in de
vooravond bij zijn woning aanbelden. Zij wilden
een vergunning voor de muziek bij de komst van
de kapelmeester. De burgemeester zat aan tafel
en kon niet worden gestoord, liet zijn huisknecht
weten. De onderofficieren probeerden het later
weer, maar toen was de burgemeester in een
vergadering ten stadhuize. Vervolgens zochten
zij contact met de commissaris van politie, die
hen naar de burgemeester verwees. 'Hij is de
stad uit', jokten zij. Met hetzelfde leugentje werd
toen oudste wethouder J. Groot overgehaald de
vergunning af te geven, "alleen voor de ontvangst

Boete of niet? Een listige oplossing

"Kan een militair die een politieverordening overtreedt, disciplinair worden gestraft?"
Een ambtenaar bij het Hoornse kantongerecht legde in 1856 deze vraag schriftelijk aan de burgemeester
voor. En hij ging verder: "Bij het kantongerecht stonden op 12 februari j.l. twee militairen terecht voor
een overtreding. Zij werden echter verwezen naar de krijgsraad te Haarlem. De auditeur-militair aldaar
was van gevoelen dat dergelijke zaken disciplinair behoorden te worden afgedaan". De ambtenaar bij
het kantongerecht achtte dit tegen het belang van de gemeente, omdat militairen dan nooit een boete
zouden betalen. Bovendien: de leden van het garnizoen zouden veel vóór hebben op de burgers die tot
geldboete of gevangenisstraf worden veroordeeld.
De burgemeester en zijn wethouders kwamen tot een listige oplossing. Wanneer een militair zich
schuldig maakt aan een overtreding in zaken van de politie, zou het proces-verbaal moeten worden
opgestuurd naar de commandant, met opgaaf van het artikel waartegen is gehandeld en de straf die
daarop moet volgen. Daarbij kan worden verzocht die straf disciplinair op te leggen, de verschuldigde
boete van zijn gage in te houden en te verantwoorden aan de stadskas.
Het ligt niet voor de hand dat deze aanbevolen oplossing door de militaire rechtspraak zal zijn
overgenomen. Maar ze was goed verzonnen.
M 427 Ingekomen missives maart-april 1856 dd 6 mrt. Ambtenaar kantongerecht aan b en w
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van de kapelmeester". Maar daar bleef het niet bij.
De serenades werden telkens onderbroken door
marsmuziek in de Hoornse straten. Zimmerman
schreef de garnizoenscommandant dat hij als hoofd
van de politie toestemming zou hebben geweigerd
op een moment dat hij geen advies meer had
kunnen krijgen van de commissaris van politie. Er
was naar zijn mening gehandeld in strijd met de
toepasselijke gemeentelijke verordening. Officieel zal
de garnizoenscommandant het onelegante optreden
van de onderofficieren hebben veroordeeld. Maar
zouden hij en de luitenant-adjudant met de serenade
van het muziekkorps niet in hun schik zijn geweest?
En zou de kapelmeester de verrassende ontvangst
in Hoorn niet hebben gewaardeerd?
In 1922 vertrok het garnizoen uit Hoorn, nog niet
definitief naar later zou blijken. Veel panden in de
binnenstad kwamen leeg te staan. Bij de mobilisatie,
augustus 1939, herleefde kort het verleden van
Hoorn als garnizoenstad. Het 8e en 19e Depot Bataljon
van het IV Depot Infanterie werd in Hoorn gelegerd.
Daarvoor werden verschillende scholen in de stad
en de gebouwen op het Oostereiland gevorderd. Na
1945 is Hoorn definitief garnizoenstad af.

Hoorn in de nadagen als garnizoensstad: mobilisatie
1939, militairen op de Roode Steen

Dankbaar ben ik voor de altijd ondervonden steun van de medewerkers
in het Westfries Arhief om wegwijs te worden in de oude stukken.
Jan en Rita Lodde en Egbert Ottens dank ik voor de bewerking van
de teksten. T.

Noten

1Waar in de voetnoten bij de berichten en artikelen letters en cijfers zonder nadere aanduiding worden vermeld,
betreft het steeds vindplaatsen in het Westfries Archief.
Het woord deliberatiën komt herhaaldelijk voor. Burgemeester en wethouders hebben daarmee een omschrijving
gegeven van de notulen van hun vergaderingen.
2 M 524 Deliberatiën 1872 d.d. 1 mei
3 M 181 Deliberatiën 1857. Brief d.d. 25 februari van de commandant
4 M607 Uitgegane missives 1857. Brief d.d. 19 november aan de commandant
5 M 437 Ingekomen missives 1857. Brief d.d. 21 november van de commandant
6 M 184 Deliberatiën 1878. Brief d.d. 25 januari van de commandant
7 M 202 Deliberatiën 1878. Brief van de officieren
8 M 220 Deliberatiën 1896. Vergadering 10 juli
9 M 21 8 Deliberatiën 1894. Vergadering 23 oktober
10 M 606 Uitgegane missives 1856. Brief d.d. 29 mei aan de commandant
11 M 181 Deliberatiën 1857. Brief d.d. 12 mei aan de commandant
12 M 434 Ingekomen missives mei en juni 1857. Brief d.d. 24 mei van de commandant
13 M 609 uitgegane missives 1857. Brief d.d. 25 mei aan de commandant
14 M 184 Deliberatiën 1860, vergadering 12 juni
15 M 176 Deliberatiën 1852. Brief d.d. 24 augustus aan de commandant
16 M 177 Deliberatiën 1853. Brief d.d. 8 juni aan de commandant
17 M 638 uitgegane missives 13 november 1888
18 M 635. Uitgegane missive 1885 d.d. 20 maart
19 M 645 Uitgegane missives 1895. Brief d.d. 3 oktober aan de commandant
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Er zijn zaken die door de
jaren heen uit het Hoornse
straatbeeld zijn verdwenen.
Zo bijvoorbeeld ook
handwagens als hier op de
fraaie foto, die wij ontvingen
van de heer Wijnand Beemster
uit Grosthuizen. Zijn vader,
Timo Beemster, wist behendig
zijn met lange ladders beladen
glazenwasserswagen door
het, toen nog niet zo drukke
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verkeer te manoeuvreren.
Zoon Wijnand is zelf ook te
zien op deze foto uit 1958.
De foto werd gemaakt op het
Breed ter hoogte van de plaats
waar nu een cartridge-winkel
en een grillroom gevestigd
zijn. Het is nu niet meer voor
te stellen dat er toen op deze
plaats ook benzinepompen te
vinden waren. De openstaande
deur rechts geeft toegang

tot Gazellehuis Plomp.
Naast Beemster waren in
die jaren nog tal van andere
glazenwassers actief in Hoorn,
zoals Buis, Timmerman en
Knol. Timo Beemster had
in 1947 de glazenwasserij
overgenomen van de heer Koger
en bleef als zodanig actief tot
1977. De heer T. Beemster was
woonachtig aan de Westerdijk
en overleed in 1987.
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