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Mooi oud worden 

Jaap van der Hout

In de jaren '50 van de vorige eeuw werden panden nog 
zodanig gerestaureerd dat al het oude er af was. Een 'oude' 
nieuwe voorgevel, enzovoorts. Op dat moment is er niets 
ouds meer aan het pand, geen ongelijke kozijnen, geen 
vervuilde stenen en brokkelende voegen. Alle oneffenheden 
zijn dan weggerestaureerd. Op dat moment is het pand 
een neppand geworden, iets wat veel mensen onbewust 
aanvoelen en het gevoel voor de historische geschiedenis 
van de plek aantast. In deze tijd van economische voorspoed 
moeten we als stad oppassen dat dit niet met de binnenstad 
als geheel kan gebeuren. Wat geldt voor een enkel pand 
geldt ook voor de binnenstad als samenhangend historisch 
geheugen. In alle verhalen over de marketing van onze 
binnenstad wordt gesproken over authenticiteit. Dat is 
gebaseerd op de echtheid van onze geschiedenis en niet op 
een 'nep' werkelijkheid. Ook stedelijke veranderingen zijn 
te vergelijken met langzaam verouderen of het bestrijden 
daarvan met botox en plastische chirurgie. Mooi en langzaam 
oud worden is een kunst, je ziet altijd als het nep is. Een stad 
bestaat uit een aantal monumenten in een zee van panden en 
pandjes die het beeld van de stad gezamenlijk dragen. Het 
zijn juist al die misschien niet echt mooie en vooral kleinere 
pandjes die onder druk komen te staan. De neiging om deze 
bij verkoop op te willen pimpen, te vergroten en daarmee een 
deel van de geschiedenis uit te wissen, is een werkelijkheid 
die op ons afkomt. Verandering hoort bij een bloeiende stad, 
maar verandering heeft een bepaalde traagheid nodig om 
haar geschiedenis vast te houden en in een veranderende 
vorm weer door te kunnen geven. Dit geldt ook voor ons 
openbaar gebied. Er verdwijnt steeds meer oud materiaal. Er 
is een groot verschil tussen de oudere bestratingsmaterialen 
en de nieuwe die nu worden gebruikt. De oude materialen 
werden op een geheel andere wijze gebakken waardoor 
er een groot onderscheid is tussen de individuele stenen. 
De huidige stenen komen uit gecontroleerde ovens en zijn 
allemaal gelijk. Heel langzaam wordt de stad eentoniger 
binnen het openbaar gebied. De gewenste authenticiteit, 
die zo belangrijk is voor ons marketingbeleid, verdwijnt 
langzaam uit te stad zonder dat we dat in te gaten hebben. De 
bezoekers aan onze stad komen niet af op de bloembakken 
aan de lantarenpalen, hoe gezellig ze ook de sfeer verhogen, 

maar op Hoorn met zijn eigen verhaal, zijn gevoel, smaak en 
geur. Een kwaliteit die we moeten koesteren wat alleen lukt 
als we langzaam mooi oud worden.

Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
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. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
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, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, maandag 

t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 1 november 

t/m 31 maart; dinsdag t/m vrijdag, 11.00-

17.00 uur. Het gehele jaar zaterdag en 

zondag 13.00-17.00 uur

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

Email: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag 

10.00-16.00 uur 

zaterdag 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

www.westfriesarchief.nl 

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

www.museumhoorn.nl

V O O R W O O R D
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Bij de Voorplaat

Dit nummer van het Kwartaalblad vangt aan met een historisch 
overzicht door Sietse Postma over de jubilerende OSG West-Friesland. 
150 jaar geleden werd de voorloper daarvan, de gemeentelijke HBS, 
opgericht. Fotograaf Ton de Jong, van de OSG West-Friesland, heeft 
op de omslag oud- en nieuwbouw in één fraai beeld samengebracht.
 
1618 is in de geschiedenis van ons land en van onze stad 
een kanteljaar. Veel aandacht daarvoor in dit nummer. De ruzie 
tussen Prins Maurits en landsadvocaat en raadspensionaris Johan 
van Oldenbarnevelt culmineert in de gevangenneming van Van 

Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en de uit Hoorn afkomstige Leidse raadspensionaris Rombout 
Hoogerbeets. Beschuldigd van hoogverraad wordt Van Oldenbarnevelt in mei 1619 op het 
Binnenhof onthoofd.
Aan de andere kant van de wereld, in Indië, neemt Jan Pietersz. Coen, onkundig dat de Heren 
XVII hem eind 1617 tot gouverneur-generaal van de onderneming hebben benoemd – de post 
was nog niet zo snel – het besluit om de handelspost van de VOC naar Jacatra te verplaatsen 
en uit te bouwen tot de centrale zetel van de VOC in Indië. Nieuw Hoorn had Coen zijn 
stad willen noemen. De Heren XVII kozen voor Batavia. Caspar van Hilten, een medewerker 
van Prins Maurits publiceert medio 1618, de eerste Hollandse krant. Het begin van onze 
vaderlandse pers! Een jubileum dat haar tot nu toe lijkt te zijn ontgaan. Een week na de 
arrestaties van Maurits opponenten bezoekt Maurits een lange rij Hollandse steden waar de hem 
onwelgevallige besturen en schutterij-officieren aan de kant worden geschoven. In oktober zijn 
Monnickendam, Hoorn, Medemblik, Purmerend en Alkmaar aan de beurt. Twee artikelen in dit 
blad refereren daaraan.
November 1618 wordt de Synode van Dordrecht geopend, in de hoop dat de theologische 
tegenstellingen die de kerk verdeelt, overbrugd zullen worden. IJdele hoop. In 1619 worden de 
remonstranten de kerk uitgezet. Voor een derde artikel dat 1618 als vertrekpunt heeft was geen 
ruimte meer. Dat verschijnt in december en gaat over Willem IJsbrandtsz. Bontekoe. Het artikel 
over de Bontekoe's in Frankrijk houdt daar verband mee.

Egbert Ottens. 
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oplevert. Bovendien rekent het college op een 
rijkssubsidie van 5000 gulden. De extra uitgaven 
worden geschat op 2500 gulden per jaar. De 
raad gaat unaniem akkoord. Als compensatie voor 
het opheffen van de Latijnse school krijgt de 
gemeentelijke HBS een afdeling oude talen.
  
'Schromelijke lichtzinnigheid'
De school gaat voorspoedig van start met 32 
leerlingen, van wie er zes de lessen in oude talen 
volgen. Daarna komt er de klad in. In 1873 melden 
zich nog slechts twee nieuwe leerlingen aan, beiden 
'latinist'. In het schooljaar 1873-1874 telt de school 
in totaal nog maar vijftien leerlingen, terwijl de 
kosten voor de gemeente inmiddels opgelopen zijn 
tot circa 8000 gulden per jaar. 
In het godsdienstig-staatkundig dagblad De 
Tijd verschijnt op 4 mei 1874 een uitgebreid 
artikel over de Hoornse HBS en de 'schromelijke 
lichtzinnigheid waarmee de gemeenteraad dier stad 
met de penningen der belastingschuldige inwoners 
durft omspringen'. De anonieme scribent van de 
katholieke krant rekent voor dat de 'burgerij voor 
elk Hoorns liberaaltje de ongehoorde som van 500 
gulden moet opbrengen'. 
Begin jaren tachtig herstelt de aanmelding zich. In 
1883 schrijven zich 31 leerlingen in.

Meisjes welkom
Aanvankelijk is de HBS een school voor 
jongens. Onder invloed van emancipatorische 
ontwikkelingen in Amerika en Engeland wordt ook 
in Nederland steeds sterker de noodzaak gevoeld 
van gelijkwaardige onderwijskansen voor meisjes. 
In 1871 gaan elders in het land de eerste meisjes 
naar de HBS.
Een jaar later richt een twintigtal Hoornse burgers 
zich tot de gemeenteraad met het verzoek in 
Hoorn een HBS voor meisjes op te richten, 
waar les gegeven wordt door de leraren van de 
gemeentelijke HBS. Een afschrift van dit adres gaat 
naar de HBS. De leraren zien weinig in het plan en 
besluiten de ontwikkelingen af te wachten. Ook de 
gemeenteraad neemt geen initiatief.
De commissie van toezicht op het middelbaar 
onderwijs dringt er in 1878 op haar beurt bij de 
raad op aan, maatregelen te treffen 'waardoor aan 
onze dochters vergund wordt aan de HBS alhier de 
ganse cursus of enkele lessen te volgen'. Op advies 
van de inspecteur en de leraren van de school legt 
de raad deze oproep aanvankelijk weer naast zich 
neer. Maar in 1880 besluit de raad uiteindelijk toch 
dat meisjes voortaan toegelaten kunnen worden tot 

OSG WeSt-FrieSland 150  jaar Geleden beGOnnen alS HOOGere burGerScHOOl

SietSe POStma 

1. Oprichting, ontwikkeling en bevoegd gezag

Thorbecke
Op 2 mei 1863 neemt de Eerste Kamer de door 
Thorbecke ontworpen Wet op het middelbaar 
onderwijs aan. Om te voorzien in de behoefte 
aan een goed opgeleide burgerij, die van groot 
belang is voor de economische ontwikkeling van 
Nederland, introduceert Thorbecke onder meer de 
hogere burgerschool en de middelbare meisjesschool 
als nieuwe schooltypen voor middelbaar onderwijs. 
Als liberaal vindt Thorbecke dat de rol van de 
centrale overheid bij de uitwerking van de wet 
beperkt moet blijven. Het Rijk richt verspreid door 
het land vijftien hogere burgerscholen op. Daarna 
zijn de lagere overheden aan zet.

De HBS komt, de Latijnse school gaat
Het stadsbestuur van Hoorn laat niet lang op zich 
wachten. Op 29 november 1866 bespreekt de raad 
een voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders voor de oprichting van een hogere 
burgerschool. De reacties zijn overwegend positief. 
Volgens raadslid Van Lelyveld voorziet de oprichting 
van een HBS in een grote behoefte. 
Een enkel raadslid uit zijn zorgen over de 
financiering van de school. Het college neemt die 
zorgen weg door erop te wijzen dat de Latijnse 
school wordt opgeheven, wat een fikse besparing 

Het schoolgebouw 

in de Muntstraat met 

rechts de uitbreiding 

uit 1903

(bron: VOH)
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de HBS. Vijf meisjes maken onmiddellijk gebruik 
van deze mogelijkheid. 

Naar het Rijk en terug naar de gemeente
In 1900 telt de school 95 leerlingen, van wie de 
helft buiten Hoorn woont. De financiële last van 
de school drukt zwaar op de begroting van de stad. 
Omdat er zo veel leerlingen van buiten komen, 
vraagt het college van B en W het Rijk in 1901 om 
een verhoging van de subsidie. Dat verzoek wordt 
gehonoreerd. De toelage van het Rijk gaat met 1000 
gulden omhoog en komt daarmee op 9500 gulden 
per jaar. Deze verhoging biedt echter geen soelaas. 
Twee liberale Hoornse politici, de heren M. de 
Jong en P.B.J. Ferf, pleiten in Den Haag met succes 
voor een overname van de gemeentelijke HBS door 
het Rijk. Per 1 september 1908 neemt het Rijk 
de financiering van de school grotendeels voor 
zijn rekening; Hoorn draagt zelf jaarlijks 7000 
gulden bij. De Hoornse HBS blijft tot ver in de 
twintigste eeuw een rijksschool. In het kader van 
de decentralisatie van overheidstaken besluit de 
rijksoverheid eind jaren tachtig rijksscholen over 
te dragen aan de gemeenten. In 1990 komt ook 
de school aan de Johan Messchaertstraat weer in 
gemeentelijke handen. 

Onderdeel van het Atlas College
De laatste ingrijpende bestuurlijke verandering 
vindt plaats in 1994 als zes scholen voor openbaar 
en bijzonder neutraal voortgezet onderwijs in 
Hoorn, Edam en Medemblik fuseren. De OSG West-
Friesland wordt een locatie van het Atlas College en 
verliest daarmee haar bestuurlijke zelfstandigheid. 
Onderwijsinhoudelijk behoudt de school echter 
haar eigen karakter.

2. Directeuren en rectoren

Bronsveld, Poll en Bouter
Gedurende de eerste 125 zelfstandige jaren van de 
school zwaaien in totaal elf directeuren en rectoren 

de scepter. Nadat de school onderdeel van het Atlas 
College is geworden, is de doorloopsnelheid van de 
(locatie)directeuren aanzienlijk hoger. 
Dr. W.C.L. Bronsveld is met bijna dertig jaar 
(1897-1926) de langst zittende directeur. Een 
oud-leerling schrijft over hem: 'Hij personifieerde 
nog helemaal de negentiende eeuw. Er gaapte een 
mateloze afstand tussen directeur en leerlingen.' 
Bronsveld benoemt in 1921 de eerste vrouwelijke 
docenten: de dames Van Münster (Duits) en Kaiser 
(natuurlijke historie). De in Hoorn geboren Betsy 
Kaiser heeft het moeilijk, totdat Bronsveld ingrijpt. 
Hij spreekt de jongens aan op hun ridderlijkheid en 
beleefdheid voor dames. Die aanpak werkt.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is      
J.D. Poll directeur. Hij spant zich in oudere leerlingen 
te vrijwaren van tewerkstelling in Duitsland. 
Bovendien raakt hij betrokken bij het verzet. Door 
verraad wordt hij in 1944 gearresteerd en afgevoerd 
naar concentratiekamp Sachsenhausen. In april 
1945 overlijdt Poll door uitputting tijdens een mars 
naar het kamp in Dachau. Een dag later worden 
zijn medegevangenen door de Amerikanen bevrijd.
In de naoorlogse jaren geeft dr. G. Bouter bijna 
twintig jaar leiding aan het Westfriese Lyceum. In 
de jaren zestig gedoogt hij een vrij anti-autoritaire 
sfeer zonder zelf aan gezag in te boeten. Schrijver 
en oud-leerling Robert Anker schrijft in het 
gedenkboek 100 jaar in Hoorn: 'Ik ben van mening 
dat het Westfriese Lyceum een heel ander beeld 
zou hebben gegeven, als de heer Bouter niet de 
rector ervan geweest zou zijn.' Bouter stimuleert de 
culturele activiteiten op de school, waarbij hij veel 
overlaat aan het democratisch gekozen bestuur van 
de actieve leerlingenvereniging. 
Gerrit Bouter wordt in 1994 in zijn woning in 
Hoorn vermoord door een inbreker. 

OSG WeSt-FrieSland 150  jaar Geleden beGOnnen alS HOOGere burGerScHOOl

Schoolklas in 1907

(bron: WFA)

Ingang aan de 

Muntstraat in ca. 1910

(bron: WFA)

Directeur 

W.C.L. Bronsveld in 

zijn kantoor in de 

Muntstraat in ca. 1910

(bron: WFA)
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wachten. Op 1 september 1948 gaat de afdeling 
gymnasium van start. De gymnasiumafdeling van 
Het Westfriese Lyceum, zoals de school dan gaat 
heten, komt onder de hoede van een curatorium, 
geleid door oud-burgemeester Leemhorst. Later 
vervult burgemeester Canneman jarenlang met veel 
enthousiasme de functie van president-curator. De 
HBS-afdeling blijft onder Haags gezag.

Afdeling MMS
De middelbare meisjesschool, bestemd voor meisjes 
'uit de meer gegoede burgerklasse', komt na 1863 
niet erg van de grond, zeker niet als in 1884 de 
rijkssubsidie voor de MMS wordt stopgezet. Pas 
in 1947 gaat de subsidiekraan weer open. Hoewel 
in West-Friesland geen openbare MMS is, maakt 
Hoorn hier aanvankelijk geen gebruik van. Pas 
eind jaren vijftig pleit een comité, aangevoerd 
door mevrouw D.A. Canneman-Boland, voor de 
uitbreiding van het Westfriese Lyceum met een 
MMS-afdeling. De actie heeft succes. In september 
1959 gaat deze afdeling van start. 

Mammoetwet
Per 1 augustus 1968 treedt de Mammoetwet in 
werking. De invoering van de Mammoetwet valt 
samen met het 100-jarig bestaan van de school, 
dat in november van dat jaar uitbundig wordt 

gevierd. In het gedenkboek dat ter gelegenheid van 
dit jubileum verschijnt, schrijft rector Bouter: 'Bij 
het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum 
zijn er belangrijke redenen om zich te bezinnen op 
het verleden en een proeve van geschiedschrijving 
te geven: voor de afdeling HBS van de school, de 
feitelijke jubilaresse die 100 jaar gaat worden, is er 
immers geen toekomst meer. Men zal er spoedig de 
doodsklok over luiden.'

3. Het onderwijsaanbod

Vierjarige HBS
In de Wet op het middelbaar onderwijs van 1863 
worden twee typen HBS onderscheiden: een 
driejarige en een vijfjarige. Opmerkelijk is dat het 
Hoornse college in 1866 kiest voor een HBS met 
een cursusduur van vier jaar met een afdeling oude 
talen. Aan een vijfjarige opleiding is volgens B en 
W in Hoorn geen behoefte. Een opleidingsduur 
van drie jaar is echter te kort om ook de oude talen 
voldoende tot hun recht te laten komen.
De commissie van toezicht wijst B en W in augustus 
1870 al 'op de grote moeilijkheden, welke een 
vereniging van het onderwijs in oude talen met 
dat in de gewone vakken oplevert'. Zij adviseert de 
afdeling oude talen op te heffen en de HBS om te 
vormen tot en school met een vijfjarige cursus. Het 
college legt dit advies aanvankelijk naast zich neer. 
Maar in 1878 wordt de afdeling oude talen, die dan 
nog maar drie leerlingen telt, toch opgeheven. Een 
jaar later krijgt de HBS een vijfjarige cursus.
In 1926 krijgt de school een literair-economische 
afdeling. Na het derde leerjaar kunnen de 
leerlingen voortaan voor deze afdeling kiezen, waar 
economische vakken en moderne talen centraal 
staan (HBS-a), of voor een opleiding met de nadruk 
op wis- en natuurkunde (HBS-b).

Oude talen terug in Hoorn
In 1947 vindt op initiatief van directeur B.J. Veeze 
op school een bijeenkomst plaats met ongeveer 
dertig ouders over de mogelijkheid aan de school 
een gemeentelijk gymnasium te verbinden. Er 
wordt een verzoekschrift gestuurd naar de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Het gemeentebestuur ondersteunt het verzoek 
van harte. Het antwoord laat niet lang op zich 

Klas 2a schooljaar 

1915/1916

(bron: WFA)

25-jarig jubileum van 

leraar tekenen 

J.C. Kerkmeijer in 1922

(bron: WFA)

  Tekenlokaal 

met klas 5b en leraar 

Kerkmeijer in 1927

(bron: WFA)

Klas 2a met leraar 

Frans H. Nieuwenhuyse 

in de jaren '30

(bron: WFA)
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Rijksscholengemeenschap West-Friesland
Met ingang van het schooljaar 1968/1969 is de 
nieuwe naam de school 'Rijksscholengemeenschap 
West-Friesland'. De 'gemeenschap' bestaat uit drie 
geledingen: havo, atheneum en gymnasium. Terwijl 
deze afdelingen de daarop volgende schooljaren 
volgroeien, sterven de HBS, de MMS en het 
gymnasium oude stijl geleidelijk af. In 1978 krijgt 
de RSG een afdeling MAVO. Die uitbreiding gaat 
niet zonder slag of stoot. Ondanks de komst van 
veel nieuwe, jonge docenten heerst op de RSG nog 
steeds een 'lyceum-sfeer': intellectualistisch en met 
relatief veel vrijheid voor leraren en leerlingen. Een 
deel van het personeel ziet de komst van een type 
leerlingen dat een andere, meer schoolse aanpak 
nodig heeft, aanvankelijk niet zitten. 
 
4. De school als sportieve gangmaker

Gymnastiek en schermen
Tot halverwege de negentiende eeuw is er in 
Nederland geen sprake van georganiseerde 
sportbeoefening. Rond 1850 dringt het besef door 
dat sportbeoefening een vormende en heilzame 
werking heeft. Dit idee komt overgewaaid uit 
Engeland, waar op de kostscholen het organiseren 
van sporttoernooien populair is geworden.
Ten tijde van de oprichting van de HBS kent 
Hoorn nog geen sportverenigingen. Daar komt 
snel verandering in. In de decennia die volgen 
worden verschillende clubs opgericht. In veel 
gevallen zijn daar leraren en leerlingen van de 
HBS bij betrokken. De eerste gymnastiekleraar 
van de HBS is P.N.G. Penders. Rond 1870 richt 
hij de gymnastiekvereniging Sparta op, waarvan 
alleen jongens lid kunnen worden. Al gauw gaat 
Sparta samen met een niet veel later opgerichte 
gymnastiekgroep voor meisjes. In 1887 volgt een 
fusie met de schermvereniging Willem van Oranje. 
Leraren van de HBS zijn jarenlang actief bij deze 
sportclub.

Andere sporten
Cricket en voetbal worden ook in Hoorn populaire 
sporten bij jongemannen uit de betere stand. Dit 
leidt in 1889 tot de oprichting van HSV Sport. Veel 
leerlingen van de HBS worden lid van deze club. 
Jongens uit de lagere sociale klassen voetballen 
gewoon op straat. Mede op initiatief van schoolhoofd 
F.H. Holzmüller, later leraar aardrijkskunde en 
wiskunde aan de HBS, richt HSV Sport in 1898 
voor deze jongens onder de naam 'Volharding' een 
aparte club op. Behalve gevoetbald wordt er later 

ook atletiek beoefend. In 1906 maakt Hoorn kennis 
met lawntennis. Een leerling van de HBS, Othon 
Brouwer, die geboren is op Sint-Maarten, geeft voor 
zijn fietsvrienden een demonstratie van deze sport, 
die hij op zijn geboorte-eiland had leren kennen. 
Deze demonstratie leidt tot de oprichting van de 
Hoornsche Fiets- en Tennisclub.

Sicco Hiemstra
Een belangrijke stimulator van sportbeoefening 
binnen en buiten de school is Sicco Hiemstra, 
bijgenaamd 'de Pa'. Hij is leraar gymnastiek 
aan de HBS van 1927 tot 1958. Zijn ideaal is 
'de sport te binden aan de school en de sport 
pedagogisch aanvaardbaar te maken als schakel in 
de opvoeding'. Hiemstra legt zich onder meer toe op 
het organiseren van interscolaire sporttoernooien. 
Ook coacht en begeleidt hij in de jaren dertig met 
succes de atletiekploeg van de HBS bij landelijke 
schoolwedstrijden.
Bij het vijftigjarig bestaan van de school in 1918 
worden voetbal- en korfbalwedstrijden tussen 
scholen uit verschillende steden georganiseerd. 
Ook zijn er in die jaren incidenteel wedstrijden 
tussen Hoornse teams en teams uit Enkhuizen en 
Haarlem. Hiemstra bouwt deze activiteiten verder 
uit. Dit resulteert in de Wittedonderdagfeesten. Een 
interscolair voetbal-, handbal- en hockeytoernooi 
dat wordt afgesloten met een groot feest in de 
Parkzaal, met optredens van beroemde orkesten als 
de Dutch Swing College Band. De feesten zijn tot in 
de jaren zestig beroemd en berucht in de kop van 
Noord-Holland.

5. Kunstzinnige traditie 

Hand- en rechtlijnig tekenen
De school heeft een rijke traditie op het gebied 
van de beeldende vorming. De eerste tekenleraar 
is H. Vorderman. Hij geeft les in het vak 'hand- en 
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Rector G. Bouter in 1968 

(bron: 100 jaar in Hoorn)
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rechtlijnig tekenen'. Hendrik Vorderman, opgeleid 
aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten, 
is een prominent lid van de Hoornse culturele 
elite. Hij is onder meer stadstekenmeester en geeft 
leiding aan tekengenootschap Debutade. Bovendien 
is hij actief als kunstschilder. Vorderman geeft les 
tot zijn dood op 5 mei 1897; hij is dan 73 jaar. 
Met ingang van het volgend schooljaar wordt hij 
opgevolgd door J.C. Kerkmeijer, die ook bij de 
Stadstekenschool en Debutade in de voetsporen 
van zijn voorganger treedt. Kerkmeijer begint zijn 
carrière in de Muntstraat. In het nieuwe gebouw aan 
de Johan Messchaertstraat krijgt hij de beschikking 
over een riant lokaal boven de gymzaal. Hij blijft de 
school trouw tot 1939.
Vorderman en Kerkmeijer zijn docenten van de 
oude stempel. Hun lessen zijn gericht op 'goed leren 
tekenen'. Technische vaardigheid staat voorop. 
Opmerkelijk is dat de opvolger van Kerkmeijer, 
Frederik Lieuwen, die lijn doorzet, terwijl de trend 
in het tekenonderwijs rond 1940 juist meer in de 
richting van de vrije expressie gaat. Lieuwen is 
bijna dertig jaar aan de school verbonden. 
De inzet van de drie hiervoor genoemde, academisch 
gevormde tekenleraren heeft ongetwijfeld 
bijgedragen aan de status van hun vak binnen de 
school. Met de invoering van de Mammoetwet 
in 1968 ontstaat de mogelijkheid tekenen aan te 
bieden als examenvak. De RSG behoort tot de 
eerste groep scholen waarvan leerlingen tekenen (of 
handvaardigheid) in hun examenpakket kunnen 
opnemen.
 
Muziek
Ook andere kunstdisciplines komen aan bod. 
In 1948 worden voor het eerst schoolconcerten 
georganiseerd. Rector Veeze schrijft hier in een 
terugblik over: 'Was aanvankelijk de belangstelling 
nogal gereserveerd in verband met een zekere 
schroom, die in West-Friesland bestaat tegenover 
zinvolle culturele uitingen, langzamerhand 

mochten deze concerten zich in een steeds groeiend 
belangstelling verheugen, getuige ook de verzoeken 
tot bijwoning die van andere scholen werden 
ontvangen […]. Het Westfriese Lyceum werd 
hierdoor als het ware een cultureel middelpunt 
voor de rijpere jeugd.'
Dat serieuze muziek op de school gedijt, ervaart 
ook muziekleraar Frans van der Ven, die in de 
jaren vijftig een schoolkoor leidt, dat samengesteld 
is uit leerlingen van het Westfriese Lyceum en 
leerlingen van de HBS in Enkhuizen. Het koor 
treedt niet alleen op in schoolverband, maar werkt 
ook mee aan verschillende radio-uitzendingen, met 
medewerking van beroepsmusici en -solisten als 
Aukje Broers en Willem Mesdag. Onder de titel 
Westfrisia Cantat brengt de Europese Fonoclub twee 
grammofoonplaten uit van het koor.

6. Huisvesting: van monument naar monument

Muntstraat
De gemeentelijke HBS gaat op 15 november 
1868 van start in het monumentale pand van 
de voormalige Oost-Indisch Compagnie in de 
Muntstraat. Naast gewone leslokalen zijn er in het 
gebouw vaklokalen voor natuur- en scheikunde, 
natuurlijke historie en tekenen. De conciërge woont 
in een huis achter de school, in de Wisselstraat. 
Een fietsenstalling ontbreekt. Leraren en leerlingen 
komen te voet naar school.

Leraar scheikunde J.M. 
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De eerste decennia is de huisvesting in de Muntstraat 
nog wel toereikend. Het aantal leerlingen groeit 
echter van 32 bij de start geleidelijk naar 95 in 
1900. Het is dan duidelijk dat de HBS toe is aan 
een ander onderkomen. Door de ligging van het 
gebouw is uitbreiding niet mogelijk. Bovendien 
voldoet het schoolgebouw niet meer aan de eisen 
die aan het onderwijs en de hygiëne worden 
gesteld. De financiële last van de HBS drukt 
echter zwaar op de gemeentebegroting. Geld voor 
nieuwbouw is er niet.

Johan Messchaertstraat
Het huisvestingsprobleem wordt opgelost als het 
Rijk de school in 1908 overneemt en toezegt een 
nieuw gebouw voor de HBS neer te zullen zetten. 
Het Rijk stelt onder meer als voorwaarde dat 
Hoorn kosteloos bouwgrond beschikbaar stelt en 
92 duizend gulden bijdraagt in de stichtingskosten. 
De gemeente koopt een stuk grond aan de overkant 
van de singelgracht en zorgt voor de bouw van 
een brug en de aanleg van een toegangsweg. De 
weg wordt in de jaren twintig vernoemd naar de 
beroemde Hoornse musicus Johan Messchaert. De 
brug is de huidige Veliusbrug.
In december 1908 wordt de bouw aanbesteed. 
Het ontwerp in neorenaissancestijl van de nieuwe 
school en de losstaande conciërgewoning in 
chaletstijl is van de waarnemend rijksbouwkundige 
J.A. Vrijman. De officiële ingebruikname is op 4 
januari 1911 in aanwezigheid van een groot aantal 
notabelen. Ook de volgende dag is het nog feest, 
want de opening van het nieuwe gebouw wordt 
aangegrepen om alsnog het veertigjarig jubileum 
van de school groots te vieren.
In 1939 vordert het Nederlandse leger het 
schoolgebouw in het kader van de mobilisatie. Na de 
capitulatie keert de schoolbevolking terug naar de 
Johan Messchaertstraat, totdat de Duitse weermacht 
het gebouw in 1942 opeist. Leerlingen en docenten 
zwermen dan uit naar verschillende gebouwen en 

kaaspakhuizen. De tekenlessen worden gegeven 
op de bovenverdieping van de Waag, waar de 
spullen van de voormalige Stadstekenschool liggen 
te verstoffen. Na de bevrijding is het schoolgebouw 
kaal en uitgewoond.
In de volgende decennia begint de school geleidelijk 
uit zijn jasje te groeien. Het tekenlokaal verhuist 
naar zolder en aan de andere kant van de zolder 
worden twee noodlokalen ingericht. Al snel is 
duidelijk dat ingrijpender maatregelen nodig zijn. 
Besloten wordt tot de aanbouw van een nieuwe 
vleugel aan de kant van de Bontekoestraat. Deze 
door architect J.H.L. van Dorp in sobere stijl 
ontwerpen aanbouw gaat open in 1967. 

Dependance 
Begin jaren zeventig groeit de school zo sterk 
dat er opnieuw meer lokalen nodig zijn. Daarom 
verrijst aan het einde van de Drieboomlaan een 
houten noodschool, die eind jaren zeventig nog 
een keer flink wordt uitgebreid. Het complex 
brandt in mei 1982 af. Jarenlang bivakkeren 
de onderbouwleerlingen in een noodschool 
in kantoorgebouw Risdaele aan de Nieuwe 
Steen. 
Ondertussen verrijzen op het terrein van de 
voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool een 
nieuwe dependance en een sporthal. Als 'gebouw 
Bontekoe', zoals de uitbreiding gedoopt wordt, 
gereed is, gaat het hoofdgebouw op de schop. In 
1989 kan staatssecretaris J. Wallage het nieuwe 
complex officieel openen. De statige ingang aan 
de Johan Messchaertstraat wordt gedegradeerd tot 
nooduitgang, want de hoofdingang is nu aan de 
Bontekoestraat.
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Nieuwbouw en renovatie
Sinds de vorming van het Atlas College en het 
Tabor College in de jaren negentig zoeken deze 
scholengemeenschappen met de gemeente Hoorn 
naar mogelijkheden om de huisvesting van de 
scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. 
Na jaren van vruchteloos plannen maken, sluiten 
de scholen in maart 2012 een overeenkomst 
met de gemeente over het verder decentraliseren 
van de middelen voor de huisvesting van het 
voortgezet onderwijs. De uitvoering van het 
huisvestingsbeleid komt in handen van de Stichting 
Onderwijshuisvesting Hoorn, die beheerd wordt 
door de twee scholengemeenschappen. 
In het kader van een meerjarenplan dat de stichting 
heeft opgesteld, waar in totaal tachtig miljoen euro 
mee gemoeid is, wordt onder meer de huisvesting 
van de OSG West-Friesland grondig aangepakt. 
In de eerste fase, die onlangs is afgerond, is op de 
binnenplaats van het hoofdgebouw een verrassende 
aanbouw gerealiseerd.
De door Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort 
ontworpen nieuwbouw bevat veel glas, waardoor 
het monumentale karakter van het hoofdgebouw zo 
goed mogelijk zichtbaar is gebleven. De tweede fase 
houdt een grondige renovatie van het hoofdgebouw 
in. Tenslotte wordt gebouw Bontekoe aangepakt. 
Dit wordt door middel van een overdekte luchtbrug 
over de Bontekoestraat verbonden met het 
hoofdgebouw. Naar verwachting is het vernieuwde 
gebouwencomplex gereed in mei 2019. De Stichting 
Onderwijshuisvesting Hoorn heeft de kosten van 
dit bouwproject begroot op 10,5 miljoen euro.

Jubileumfeest in een vernieuwde school
De OSG West-Friesland heeft een rijke traditie op 
het gebied van jubilea en reünies. Mijlpalen worden 

doorgaans groots gevierd. Sinds het zeventigjarig 
jubileum in 1938 is er bovendien elke vijf jaar 
een reünie, georganiseerd door de Stichting WFL 
Hoorn. 
Het 150-jarig jubileum zou eigenlijk in november 
van dit jaar gevierd moeten worden. Maar omdat 
de bouwactiviteiten dan nog niet zijn afgerond, 
zijn de feestelijkheden en de traditionele reünie 
uitgesteld tot juni 2019. Een week lang is er dan 
feest met een uitgebreid cultureel programma. Zo 
wordt in een multimediale tentoonstelling 150 
jaar schoolgeschiedenis getoond in een cultureel-
historische context. Ook is er een expositie met 
werk van oud-leerlingen die verder zijn gegaan in 
een kunstzinnig beroep. 
De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een 
documentaire over 150 jaar OSG. Het resultaat 
gaat tijdens de feestweek in première. Voor de film 
interviewden leerlingen van nu oud-leerlingen, 
oud-leraren/leraressen en oud-rectoren/directeuren 
op een voor hen bijzondere 'plaats van herinnering'. 
De viering van het 150-jarig jubileum belooft 
een gedenkwaardig en eigentijds evenement te 
worden in de rijke geschiedenis van dit Hoornse 
onderwijsinstituut. 

Geraadpleegde bronnen o.a.:
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0349)
Archief Gemeentelijke, sedert 1908 Rijks HBS, Hoorn (WFA 
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Archief Stichting herdenking 1868-1968 Westfriese Lyceum/ 
HBS (WFA toegang 0563)
Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen 
cursus te Hoorn over de jaren 1868 - 1938, 1938
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[1968]
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mijne vrienden 
Ick en hebbe niet connen naelaten u lieden deelachtich 
te wesen wat hier binnen Hoorn ghepasseert is. 
op woonsdach den 3. October zijn eenighe van de 
Magistraten den Prince van Oraengien opt Hoorner 
hock te moete ghevaeren/ versoeckende aenden Prince 
hun niet te willen versmaden/ ende voor de haven 
comende hebben sy de 130. Musquettiers die den 
Prince gecommandeert hadde eerst in te trecken/
buyten ghesloten/ den Prince dit siende heeft zijn Jacht 
doen wenden/ den kours na Enchuysen gheset/ de 
Burgemeesters dit siende/ seyde een van hen lieden: 
Mannen wat doen wy?
 
Zo begint het pamflet1 dat in de eerste dagen 
van de wetsverzetting in Hoorn verscheen. Wie 
het geschreven heeft, is niet bekend. In die tijd 
werd het nieuws verspreid via pamfletten; in de 
Republiek verscheen in 1618 voor het eerst een 
periodieke krant met Europees nieuws. Een pamflet 
bood sinds de laatste decennia van de 15de eeuw 
de mogelijkheid aan een keur van broodschrijvers, 
dichters, dominees en politici om hun mening over 
de actualiteiten te ventileren. De publieke opinie 
was daarmee toegankelijk voor iedereen die het kon 
betalen om een pamflet te laten drukken2. 

De schrijver verhaalt over de schutters die bij 
het stadhuis en de Waag gingen posten, maar er 
werd aan hen geen kruit uitgedeeld. Op vrijdag 
vergaderde de vroedschap en heeft Prins Maurits 
acht leden opnieuw beëdigd.

Hierenboven heeft den Prince 12. andere ghequalificeerde 
persoonen wederom inde Vroetschap gheset/ onder 
anderen een Libertijns Burgemeester afgeset/en den 
Broeder die Kerer was weder inde plaets gestelt/ en 
al ware den Prince sonder Crychsvolck ingecomen/ so 
warender wel soveel Lieffhebbers binne die de borgers 
met voeten souden dootgeloopen hebben/ doch God 
loff/ t is nu beter/ daer zijn tien Compaignien uitgelese 
Soldaten in/ wat vorder passeert sal lick u verwittighen.

De schrijver belooft een vervolg op dit pamflet, maar 
dat is in de catalogus van de pamflettenverzameling 
van Knuttel3 niet aangetroffen. 

OP de rand van een burGerOOrlOG                                                     

Noten
1. Pamflet 5862 WFA
2. GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Richard Velthuizen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
3. W.P.C. Knuttel catalogiseerde tussen 1879 en 1920 de immense pamflettenverzameling 
(20.000 stuks) van de Nationale Bibliotheek, tegenwoordig Koninklijke Bibliotheek     

Achtergronden bij de wetsverzetting in Hoorn

arnOud ScHaake

Inleiding
Het bleef die nacht onrustig in de stad. De dag ervoor 
op 3 oktober 1618 was Maurits met zijn gevolg 
ontvangen door het stadsbestuur van Hoorn. Zijn 
komst voorspelde weinig goeds. Na Schoonhoven, 
Den Briel en Edam was het de beurt aan Hoorn 
om de wet te verzetten. Veel gewapende burgers 
waren op de been om, als het nodig mocht zijn, 
met geweld de rechten van de stad te verdedigen. 
Een vendel van de Hoornse schutterij bezette 
heimelijk het stadhuis, de poorten en de Waag. 
De volgende dag verzocht de vroedschap Maurits 

om geen veranderingen in de samenstelling van 
het stadsbestuur aan te brengen. Maurits nam dit 
verzoek in beraad, zodat zijn troepen de tijd kregen 
naar Hoorn op te trekken. Enkele dagen later, 
op 6 oktober 1918, liet Maurits het stadsbestuur 
bij zich komen, bedankte de magistraat voor de 
bewezen diensten en ontsloeg de leden van de 
vroedschap. Maurits wilde met deze campagne alle 
remonstrantse leden van het stadsbestuur ontslaan 
en vervangen door calvinistische regenten. Met 
deze machtsgreep kon Maurits zich verzekeren 
van betrouwbare afgevaardigden in de Staten van 
Holland en de Staten Generaal, waardoor zij een 
meerderheid konden vormen. Dit conflict eindigde 
met de terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt 
op het Binnenhof in Den Haag. Deze gebeurtenissen 
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vijftiende nam zijn geleerde plaatsgenoot Snellius 
hem mee naar Marburg, waardoor hij aan de dood 
ontsnapte. In 1575 moordden de Spaanse troepen 
zijn vaderstad uit. Van de familie van Arminius 
bleef niemand in leven. Een gebeurtenis die hij 
zijn hele leven met zich meedroeg. Als predikant 
in Amsterdam viel hij op door zijn verzoenende 
houding als het om geloofszaken ging. In zijn 
colleges zette hij vraagtekens bij de heersende 
calvinistische opvatting dat de mens van nature in 
en in zondig was en zelf niets kon bijdragen aan 
zijn verlossing. God bepaalde wie wel en niet was 
uitverkoren tot het eeuwige leven. De mens kon 
hieraan zelf niets bijdragen. Als de mens slechts 
gered kon worden door Gods uitverkiezing, zo 
vroeg Arminius zich af, en niet door eigen kracht, 
hoe kan hij dan schuldig zijn aan de zonde waaraan 
hij niet kan ontkomen. Gomarus, zijn Leidse 
opponent, beweerde dat het geloof een resultaat 
was van de uitverkiezing. 

Tegenstellingen verscherpt
De tegenstellingen werden nog eens verscherpt 
door een ander geschilpunt dat aan het licht 
kwam. De calvinisten waren van mening dat de 
confessie, geloofsbelijdenis en catechismus Gods 
Woord vertegenwoordigde. Arminius stelde dat 
deze beginselen door mensen waren opgesteld. De 
synode moest deze toetsen aan de Heilige Schrift 
en bijstellen. De synode moest een voortdurend 
overleg zijn op zoek naar de waarheid. De partijen 
stonden onverzoenlijk tegenover elkaar en het 
was onmogelijk geworden de synode door te laten 
gaan. Arminius en Gomarus verdedigden hun 
opvattingen bij de Hoge Raad en deze concludeerde 
dat beide meningen naast elkaar konden bestaan, 
maar wilde niet dat het conflict zou escaleren. 
De aanhangers van Gomarus deden er alles aan 
om de Arminianen, die een minderheidspositie 
innamen, te isoleren om daarmee te voorkomen 
dat hun leer zich verspreidde. De aanhangers van 
Arminius zochten steun bij de Staten van Holland. 
Onder leiding van ds. Uyttenboogaert, die de in 
1609 overleden Arminius was opgevolgd, stelden 
ruim veertig predikanten in 1610 de Remonstrantie 
op, waarin ze bij de Staten van Holland pleitten 
voor verdraagzaamheid binnen de kerk en het 
centraal stellen van de Heilige Schrift in plaats van 
de belijdenisgeschriften. Veel stedelijke regenten 
voelden zich verbonden met de tolerante houding 
van de remonstranten en waren van mening dat in 
de kerk zowel de leer van Arminius als de leer van 
Gomarus gepreekt mocht worden. Dit leidde vooral 

vonden plaats tijdens het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621), een periode van vrede tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog met Spanje. De jonge Hugo 
de Groot had al in 1607 voorspeld dat het bestand 
met Spanje een golf van partijstrijd, onenigheid 
en onrust onder het volk zou brengen. Zoals de 
geschiedenis zo vaak laat zien, gebeurde dat ook 
toen. Na het wegvallen van de gezamenlijke vijand 
kwamen interne spanningen aan de oppervlakte, die 
daarvoor slechts sluimerend aanwezig waren. In de 
jonge republiek ontstonden kerkelijke geschillen, 
die vooral gedurende de laatste jaren van het 
bestand steeds meer politiek van aard werden 
en de republiek in een diepe crisis brachten. De 
bestandstwisten lieten ook de stad Hoorn niet 
onberoerd. Wat waren de achtergronden van de 
godsdiensttwisten en hoe openbaarden deze zich in 
de Hoornse samenleving? Hoe konden de ontstane 
conflicten zo uit de hand lopen dat de stadhouder 
besloot om de macht aan zich te trekken? 

Bepaalt God alles?
In 1603 werd Jacobus Arminius aangesteld als 
hoogleraar theologie aan de jonge universiteit van 
Leiden. Hij volgde de hoogleraren Trelcatius en 
Junius op die tijdens de pestepidemie van 1602 
aan deze afschuwelijke ziekte waren bezweken. 
Arminius was een zeer breed ontwikkeld theoloog 
die in Genève in aanraking was gekomen met het 
humanisme en zich had toegelegd op de Socratische 
werkwijze van het vragend onderzoeken. Hij 
was in 1559 geboren in Oudewater en op zijn 
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in de steden met een arminiaans georiënteerd 
stadsbestuur, zoals Hoorn, tot conflicten met de 
leden van de classis1, die zich vasthielden aan de 
calvinistische belijdenis. 

Het stadsbestuur tijdens de reformatie
Groot was de schok onder de burgers van Hoorn toen 
in 1535, tijdens het oproer van de wederdopers, vijf 
anabaptisten ter dood werden gebracht, de mannen 
door het zwaard en de vrouwen bij het Hoofd door 
verdrinking. Dit vonnis werd onder grote druk 
van het Hof van Holland uitgevoerd. Velius schrijft 
hierover: 'Dit gebeurde met groot medelijden van 
de burgers en ook van het merendeel van de heren 
stadsbestuurders zelf; deze gang van zaken stond 
hen zo tegen dat zij naderhand hun burgers zo 
min mogelijk om geloofszaken lastig vielen.'2 Alles 
was het stadsbestuur er aan gelegen de rust in de 
stad te bewaren. Zowel de Spaanse troepen als de 
oproerige geuzen werden zoveel mogelijk buiten de 
stadspoorten gehouden. Zo ging de beeldenstorm 
in 1566 door dit voorzichtig optreden aan Hoorn 
voorbij. De houding van het stadsbestuur ten 
opzichte van de burgers die voor de reformatie 
kozen was, ondanks de strenge plakkaten, 
terughoudend. Toen Alva de stad wilde zuiveren 
van calvinisten leverde dat niets op. Leden van het 
stadsbestuur waarschuwden de verdachten zodat 
ze bijtijds de stad konden verlaten. Vreemdelingen 
uit het zuiden die in de noordelijke Nederlanden 
een veilig heenkomen zochten, kregen zonder veel 
plichtplegingen onderdak in de stad, vooral als het 
vaklieden betrof die een bijdrage konden leveren 
aan de opbloeiende economie van de stad. 

Hoorn achter opstand
In 1572 schaarden veel steden, waaronder 
Enkhuizen, zich achter de opstand. Het stadsbestuur 
deed er alles aan om zowel de Spaanse troepen als 
de geuzen buiten de stadspoorten te houden. Het 
groeiend aantal prinsgezinden in de stad maakte het 
echter onmogelijk om neutraal te blijven en nadat 
een menigte de stadspoorten voor de geuzen had 
geopend koos het stadsbestuur voor de opstand. 
Het stadsbestuur werd gereformeerd; van een 
hardvochtige houding tegenover de katholieken 
was geen sprake. In de gereformeerde kerk was het 
calvinisme de belangrijkste stroming. De strakke 
opvattingen van de calvinisten werden bestreden 
door de libertijnse stroming, die meer aandacht 
had voor de eigen wil van de mens ten opzichte 
van God en streefde naar een kerk, waarbinnen 
verschillende stromingen een plaats konden 

hebben. Cornelis Wiggertsz, een van libertijnse 
opvattingen verdachte Hoornse predikant, werd 
in 1594 door de synode uit zijn ambt gezet. Het 
stadsbestuur stond achter Wiggertsz en liet hem 
rustig voorgaan in kleine kring, wat hij nog jaren 
deed. De geschillen tussen de libertijnen en de 
calvinisten bleken een voorbode te zijn van de latere 
godsdienststrijd tijdens het twaalfjarig bestand 
tussen remonstranten en contraremonstranten.

De bestandstwisten in Hoorn
De godsdienstige conflicten in Hoorn begonnen 
met verdachtmakingen van calvinistische zijde 
in de richting van de predikanten Johannes 
Arnoldi en Johannes Wallesius. De rechtzinnige 
calvinisten beschuldigden beiden van arminiaanse 
sympathieën: 'Zij leerden de vrije wil, sonder en 
buyten de genade Gods.' De classis probeerde 
beide predikanten van hun ideeën af te houden 
en was van mening dat de arminianen niet op de 
kansel thuishoorden. Beide predikanten hadden de 

remonstrantie niet eens getekend en hadden zich 
nooit ingelaten met de remonstranten, zij drongen 
slechts aan op gematigdheid. Daarop besloten de 
ouderlingen en diakenen niet meer bij hen het 
Avondmaal te vieren. Het stadsbestuur probeerde 
de vrede te herstellen. Na een bijeenkomst, waarbij 
alle partijen hun mening naar voren konden 
brengen, droeg het stadsbestuur de predikanten 
en kerkleden op het beleid van de Staten van 
Holland te volgen en te streven naar onderlinge 
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kwamen voor de functie van ouderling en diaken. 
Een dag later koos het stadsbestuur een nieuwe 
kerkenraad. De rechtzinnige predikant Roggius 
werd ontslagen omdat hij weigerde met predikanten 

Arnoldi en Wallesius samen te werken. In zijn plaats 
benoemde het stadsbestuur de arminiaans gezinde 
Dominicus Sapma. De nieuwe kerkenraad verzocht 

verdraagzaamheid. De predikanten kregen de 
vermaning om zich in hun preek aan te passen aan 
'de swackheyt haerder toehoorderen' en droegen 
de partijen op om de meningsverschillen zo veel 
mogelijk binnenskamers te houden om onrust in de 
stad te voorkomen. Het mocht niet baten. Wallenius 
en Arnoldi bleven vasthouden aan hun eigen verhaal 
en de ouderlingen volhardden in hun mening dat 
vrede in de Hoornse gereformeerde kerk pas tot 
stand zou komen na ontslag van beide predikanten.                                                                   
In 1614 besloot het stadsbestuur met het oog op 
de vrede Johannes Arnoldi aan te stellen als rector 
van de Latijnse school en de rechtzinnige Roggius 
zijn plaats te laten innemen als predikant. Het 
stadsbestuur zou een 'goet vreedsamich predicant' 
benoemen. 

Classis weigert medewerking
De classis was erop gebrand om beide predikanten 
veroordeeld te krijgen. Tijdens de vergadering van 
de classis werden beide predikanten voortdurend 
belasterd 'als of wy Voeders van zeer monstreusen 
opinien mosten wesen'. De classis diende een 
resolutie bij het stadsbestuur in om Wallesius 
en Arnoldi uit de classis te zetten totdat ze 
waren 'gesuyvert van de valscheyt in Leer'. De 
burgemeesters stuurden de resoluties naar Den 
Haag en daarop verboden de Gecommitteerde 
Raden de uitvoering van de resoluties.
Als reactie daarop vaardigde de classis de Acte 
van Condemnatie uit, waarin beide predikanten 
opnieuw werden veroordeeld en verzocht het 
gemeentebestuur zich achter de conclusies van de 
classis te stellen. De Hoornse ouderlingen besloten 
voortaan het Heilig Avondmaal in Twisk te vieren, 
waardoor het conflict zich meer en meer verdiepte.                                                       
Het stadsbestuur besloot om gebruik te maken van 
het recht om zelf een kerkenraad samen te stellen. 
Op 7 september 1614 gingen de burgemeesters met 
een grote delegatie richting de Grote Kerk, waar 
de classis vergaderde. Ze stelden daar een lijst op 
van 52 kandidaten die in hun ogen in aanmerking 
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van buiten Hoorn op de kansel. De Hoornse 
kerkenraad verzocht de contraremonstranten de 
Acte van Condemnatie van 12 juli 1614, die leidde 
tot de verwijdering van Wallesius en Arnoldi uit 
de classis, in te trekken. De contraremonstranten 
volhardden in hun standpunt en weigerden 
samen te werken met beide predikanten. Ook 
deze bemiddelingspoging was mislukt. Een van de 
burgemeesters schijnt gezegd te hebben 'dat die 
broeders des Classis een te samen-rottinge waren 
tegen hare Magistraten'.

Conflict verdiept
Op 22 november 1614 hielden de afgescheidenen 
hun eerste Heilig Avondmaal in de Ramen. Onder de 

de classis de aanstelling van zowel Sapma als de 
nieuwe ouderlingen en diakenen goed te keuren. 
Het verzoek werd voorgelegd aan alle classes 
van Noord-Holland die eendrachtig de benoeming 
verwierpen. In het voorjaar van 1615 deed het 
stadsbestuur een nieuwe poging tot bemiddeling. 
De afgescheidenen hadden inmiddels een pand 
aan de Ramen betrokken waar zij hun erediensten 
hielden. Tot grote ergernis van het stadsbestuur 
kwamen predikanten uit Amsterdam naar Hoorn 
om voor te gaan in de kerkdiensten aan de Ramen. 
Ondanks het verbod van het stadsbestuur, dat 
predikanten van buitenaf voorlopig in Hoorn niet 
welkom waren, gingen de contraremonstranten 
gewoon door met het aantrekken van voorgangers 
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deed er alles aan om zijn kudde uit te breiden. In 
het voorjaar van 1617 daagde Sapma de nieuwe 
predikant uit tot het houden van een dispuut. 
Dit dispuut bestond uit twaalf bijeenkomsten. 
Rippertus Sixtus weigerde tijdens het dispuut 
om met Sapma in gebed te gaan. Als Sapma 
samen met zijn getuigen aan het bidden was, bleef 
Rippertus met zijn getuigen met de hoed op zitten 
en hield daarna een gebed in een andere ruimte. 
De partijen bleven onverzoenlijk tegenover elkaar 
staan. De bestandstwisten bleven niet beperkt tot 
een conflict in de kerkelijke gemeenschap. Door 
de verwevenheid van geloof en overheid kreeg 
het conflict steeds meer een politiek karakter. 
De Hoornse situatie was exemplarisch voor veel 
Hollandse steden, waar als er sprake was van een 
arminiaans stadsbestuur dit werd geconfronteerd 
met een onverzoenlijke calvinistische classis. 

Op de rand van een burgeroorlog
De remonstranten kregen steun van de Staten van 
Holland. De landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt 
stond op het stadpunt dat de staat en de kerk een 
eenheid vormden en dat in de kerk beide richtingen 
elkaar zouden moeten respecteren. Daarmee werd de 
bestaande binding met de gereformeerde belijdenis 
opgeheven en zou er een kerk met een libertijns 
model ontstaan. In zijn optie was het de taak van de 
staat om de geloofsleer te handhaven. De calvinisten, 
die uitgingen van één kerk met één confessie 
streefden naar een nationale synode om de in hun 
ogen ketterse denkbeelden van de remonstranten te 
toetsen aan de bestaande geloofsbelijdenis. De Staten 
van Holland hielden deze synode tegen, omdat dit 
onherroepelijk zou leiden tot de uitsluiting van de 
remonstrantse minderheid. Naarmate de Staten van 
Holland zich meer en meer met het conflict gingen 
bemoeien werd het geschil meer politiek van aard. Als 
de kerk weigerde met de arminianen samen te werken 
moest de staat als hoeder van de nationale eenheid 
wel ingrijpen en dat deed ze. Van Oldenbarnevelt, 
zelf een contraremonstrant – maar het verschil van 
inzicht was hem geen kerkscheuring waard – zag 
zich gedwongen om calvinistische predikanten te 
ontslaan, bijeenkomsten te verbieden en oproerige 
burgers te verbannen. 'De meest tolerante overheid 
van Europa ging tot kerkvervolging over ter wille van 
leergeschillen die zijzelf niet eens belangrijk vond.'3

Ook politieke onenigheid
Naast de geschillen over kerkelijke twisten, liepen de 
opvattingen tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt 
uiteen over de buitenlandse politiek. Van 

334 bezoekers bevonden zich hoofdzakelijk kleine 
ambachtslieden en weinig regenten. De regenten 
van Hoorn waren voor het merendeel remonstrants. 
In mei 1616 deed het stadsbestuur opnieuw een 
poging om beide kerkbesturen te verenigen. De 
classis eiste dat zij de bevoegdheid zou krijgen 
om predikanten aan te stellen en een nieuwe 
kerkenraad te benoemen. Deze voorstellen waren 
voor de nieuwe kerkenraad en het stadsbestuur 
onacceptabel. De afgescheidenen gingen nu hun 
eigen weg. Zij stelden Rippertus Sixtus, predikant 
in Twisk, aan als nieuwe voorganger en deze 

 

Gomarus en Arminius streden voor het Hof over het ware geloof. 
Beiden legden hun meegebrachte bewijsstukken in de weegschaal. 
Doctor Gomarus, die arme drommel, had een heel slechte start. Want 
de slimme Arminius had tegenover Beza en Calvijn de rok van advocaat 
Van Oldenbarneveldt in de schaal gelegd, de kussens van de Staten van 
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en ten slotte documenten die overduidelijk het heilige recht van iedere 
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Staten Generaal en vervolgens in de Staten van 
Holland, hierbij gesteund door de publieke opinie. 
Verschillende remonstrantse steden, waaronder 
Hoorn, bezocht hij met zijn soldaten en verving 
het remonstrantse stadsbestuur door hem getrouwe 
bestuurders, die de waardgelders onmiddellijk 
naar huis stuurden. Met deze greep naar de macht 
veranderde de kleur van de vertegenwoordigers in 
de Staten Generaal en de weg lag hiermee open 
voor de finale afrekening. Op 29 augustus 1618 
werden Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot 
en de in Hoorn geboren pensionaris van Leiden 
Rombout Hogerbeets in hechtenis genomen. Van 
Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld en 
terechtgesteld, de twee anderen tot levenslange 
gevangenschap veroordeeld.
Tijdens de Synode van Dordrecht, die van het 
najaar van 1618 tot het voorjaar van 1619 duurde, 
veroordeelden de afgevaardigden de leerstellingen 
van Arminius als ketterij. Vooraanstaande 
remonstranten werden opgepakt en predikanten 
kregen een verbod hun functie uit te oefenen. 
De stadhouder verstevigde zijn positie en de rol 
van de landsadvocaat werd beperkt. Zowel in 
het landsbestuur als in de stadsbesturen werden 
veel bekwame regenten uit hun ambt gezet. De 
vervolging van de remonstranten leidde tot veel 
onrust. Na de dood van Maurits in 1625 ontstond 
onder stadhouder Frederik Hendrik een gematigder 
godsdienstig beleid en werden de remonstrantse 
bijeenkomsten gedoogd.

Verantwoording
Dit verhaal is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd 
op het onderzoek van Heleen Groot, dat zij in 1997 
deed naar de bestandstwisten in Hoorn. (Groot, 
H.E.,De bestandstwisten in Hoorn, Amsterdam 
1997). De onderdelen Het stadsbestuur tijdens de 
reformatie en De bestandstwisten in Hoorn zijn een 
verkorte weergave van haar bevindingen. Daarnaast 
heb ik me laten leiden door het boek van A.Th. van 
Deursen, De last van veel geluk, Amsterdam 2004 en 
was de onvolprezen kroniek van Velius wederom 
een trouwe bondgenoot. (Velius, Th., Kroniek van 
Hoorn, vertaalde uitgave, Hoorn 2007)
         
 

Oldenbarnevelt hield vast aan het bondgenootschap 
met het katholieke Frankrijk, waar na de moord op 
Hendik lV de protestanten aan vervolging werden 
blootgesteld en de koning een hechte vriendschap 
was aangegaan met de vijand van de Republiek 
Spanje. Door deze voor velen onbegrijpelijk politiek 
ontstond bij de stadhouder de overtuiging dat Van 
Oldenbarnevelt zijn land wilde verraden. Om de 
eenheid in het land te bewaren zag Maurits zich 
genoodzaakt om voor de meerderheid te kiezen 
en sloot zich aan bij de contraremonstranten. 
In enkele steden, zoals in Den Haag waren de 
remonstranten in de meerderheid en moesten de 
contraremonstranten hun eredienst elders houden. 
Op den duur leidde dit tot irritatie en in de zomer 
van 1617 ontruimden de contraremonstranten de 
Kruiskerk, die als wapenopslagplaats werd gebruikt 
en richtten deze in als hun kerk. Op zondag 23 juli 
1617 bezocht Maurits demonstratief de eredienst 
in deze kerk. Om te voorkomen dat Maurits een 
staatsgreep zou plegen, stelde Van Oldenbarnevelt 
in de Staten van Holland een aantal maatregelen 

voor, onder andere om de steden toe te staan 
zelfstandige milities (waardgelders) in dienst te 
nemen en troepen in Holland te verplichten de 
bevelen van de Staten en stadsbesturen, waar zij 
zich bevonden, te gehoorzamen. Deze 'Scherpe 
Resolutie' ondermijnde in directe zin het gezag van 
Maurits als opperbevelhebber. Het was een militaire 
oplossing. Maar dan tegen de wil van de militaire 
leiding in.4 Van Oldenbarnevelt onderschatte de 
positie van Maurits die niet alleen opperbevelhebber 
van het leger was maar nu ook de leider van de 
contraremonstrantse meerderheid. Maurits begon 
behoedzaam zijn positie te versterken. Eerst in de 

 

1. Regionale vergadering van protestantse gemeenten, gericht 
op onderlinge steun en toezicht. Meerdere classes vormen de 
provinciale synode
2. Velius, Theodorus: Kroniek van Hoorn, vertaalde versie 
blz. 356, Hoorn 2007
3. Deursen, A.Th van, 'De last van veel geluk', Amsterdam 
2004, blz. 197
4. Ibidem, blz. 201
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'te schandelijk en beledigend aan het adres van veel 
voortreffelijke regenten en ook aan de bestuurders 
van deze stad, en tevens voor de hoge regering en 
de belangrijkste ministers van het land.'*

Over de angst die begin 1618 in Hoorn heerste, 
schreef Velius: '1618 den 6 martii was de geheele 
stad in roer, overmits sekere soldaten met een 
scheepken steelswijs in de stad quamen. De 
schipper hadde de luyken toe en gevraagt zijnde 
was hy in hadde, seyde: versche kabbeljau. En 
een weynig binnen zijnde, sette hy een man op, 
en wat voort gevaren zijnde, weder een ander, 't 
welke by eenige burgers gemerkt en de magistraet 
aengedient zijnde, werd het voorseyde scheepken 
besigtigt, en het volk daer in ontdekt. Des andere 
ofte derden daegs quamen voor de stad noch een 
hoop scheepkens met soldaten (men seyde wel van 
600 mannen) maer de burgemeesters wilden se 
niet in hebben. De hiet was dat zy tot dienst van 
de Venetianen souden uytvaren, en eerst hier in de 
stad haer wapenen souden ontfangen. Dit mogt wel 
waer zijn, maar het gemeene gevoelen was, dat de 
Prins zich met dit volk meende te behelpen om met 
een abelheydt sich meester van de stad te maecken, 
ende de contraremonstanten in de regieringe te 
stellen.'

'Op 6 maart 1618 was de hele stad in rep en roer 
omdat er een aantal soldaten in het geniep met 
een klein schip de stad binnenkwam. De schipper 
had de luiken gesloten en op de vraag wat hij aan 
boord had, zei hij: verse kabeljauw. Maar toen hij 
een eindje in de stad was, zette hij een man aan 
wal en toen hij wat verder gevaren was nog een. 
Dat werd door enkele burgers opgemerkt en aan 
de magistraat gemeld, waarna het scheepje werd 
geïnspecteerd en het krijgsvolk ontdekt werd. Een 
of twee dagen later arriveerden nog meer kleine 
schepen met soldaten voor de stad (men zei met 
wel zeshonderd man), maar de burgemeester wilde 
hen niet in de stad toelaten. 
Het verhaal van de soldaten was dat zij in dienst 
van de Venetianen waren en dat ze, voordat ze 
zouden uitvaren, hier in de stad hun wapens 
kwamen ophalen. Dit kon wel waar zijn, maar toch 
leefde hier sterk de gedachte dat de Prins van plan 
was zich met de soldaten op sluwe wijze van de 
stad meester te maken en de contraremonstranten 
in de regering te zetten.'4 

a.m.W. bulk-bunScHOten**

Prins Maurits begon zich in de jaren 1617-1618 
hoe langer hoe meer te kanten tegen de Staten van 
Holland en West-Friesland. Via wetsverzettingen, 
waarbij hij raadsleden, hoe goed voor hun stad 
ook geweest, verving door hem gunstig gezinde 
contraremonstranten, kreeg hij meer macht. 
Stadsbesturen waren in 1618 bang voor zijn komst. 
In Hoorn begint het angstige vermoeden, dat 
Maurits met musketiers zal komen in maart 1618. 

Rep en roer in de stad
In dit artikel volgen wij Dirk Volkertzn Velius, de 
Hoornse arts en schrijver van de beroemde 'Chronyk 
van Hoorn'.2 Velius was in 1618 vroedschapslid. Als 
doopsgezinde behoorde hij niet tot de partij van de 
contraremonstranten, de partij van Prins Maurits. 
De beschrijving van de verdere gebeurtenissen 
door Velius kan zeker gekleurd zijn, omdat ook 

zijn positie in het geding was. In de eerste twee 
drukken stopte de kroniek voor het jaar 1618. In 
de derde druk liep zijn relaas door tot zijn dood in 
1630. Deze derde druk kwam pas uit in 1648. De 
vroedschap vergaderde in dat jaar twee maal over de 
vraag of het boek in de handel mocht blijven, zoals 
te lezen is in de kroniek van Abbing3. Tweehonderd 
exemplaren waren al gedrukt. Uiteindelijk zei 
men dat de kroniek maar een verhaal was, hoewel 
'te schandeleus en injurieus aan velen treffeliicke 
regenten en oock aan de regieringe dezer stede, 
gelyck oock tegen de hoge regieringe en grootste 
ministers van den lande'.* 

de HOOrnSe WetSverzettinG in 16181

* De hertalingen van de oud-Nederlandse teksten zijn onder het citaat met steunkleur opgenomen 
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uers eenigen van sijn edellieden deur de stad om 
kondschap te hebben wat er omging.'

'aan alles was te zien dat hij heel bang was: hij hield 
de hele nacht zijn kleren aan, zond bijna om het 
kwartier enkele edelen de stad in om op de hoogte 
te zijn van wat er gaande was.'

Dit zou een vertekening van de werkelijkheid 
kunnen zijn vanuit Velius' standpunt. Het was niet 
de eerste wetsverzetting die door Maurits, die zelf 
een militaire carrière achter zich had, uitgevoerd 
werd. Zeker is het, dat het die nacht in Hoorn 
onrustig bleef. Er stond ook veel op het spel: hun 
magistraat, hun vrijheden en hun privileges. De 
volgende dag ontbood Maurits de kapiteins van de 
schutterij en vroeg hen 'waerom en uyt wiens last 
sy soo sterk waekten.'

'waarom en op wiens bevel zij zo scherp de wacht 
hielden?'

Had zijn persoon soms aanleiding gegeven voor 
dit wantrouwen? Maurits verzocht hen dan de 
manschappen terug naar huis te sturen. Dit 
weigerden de kapiteins onder aanvoering van 
Nopper (lid van een later remonstrantse familie) 
zonder order van de burgemeesters (en dus van 
de vroedschap). De vroedschapsleden zien de 

De Prins in de stad
Het gevaar van de wetsverzetting leek na maart 
geweken, maar niet voor lang. Even nam de 
vroedschap nog zeventig man waardgelders, 
huurlingen aan, maar moest die kort daarop 
wegsturen vanwege een verordening van de Staten 
Generaal in juli 1618. De zittende vroedschap 
deed pogingen om Maurits te laten afzien van zijn 
komst naar Hoorn 'om alle onlusten en onheil 
waarvoor anders gevreesd moest worden' als hij 
met vijfhonderd man zou aankomen. Na wat over 
en weer gepraat deed Maurits de toezegging dat 
hij vanuit Edam, waar hij in september 1618 was, 
een andere weg op zou gaan, maar dat hij, als 
hij kwam, met geen man minder zou komen. Zo 
gebeurde het dat Maurits ondanks de twijfels van 
een aantal magistraten, toch door de vroedschap 
op 3 oktober werd toegelaten in Hoorn. Leden van 
de vroedschap begeleidden de Prins naar het Prince 
logement, terwijl langs de weg Hoornse schutters 
in twee rijen aan het Hoofd stonden opgesteld 
om Maurits te tonen dat Hoorn zich niet zonder 
slag of stoot wenste over te geven. Over Maurits 
schreef Velius: 'men sag aan alle teekenen dat hy 
seer bevreest was, want hy ging den geheelen nacht 
niet uyt sijne kleederen, sand bykans alle quartier-
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nadat hij een aantal van de kapiteins uit hun functie 
had gezet. Schepenen, weesmeesters en officieren 
mochten op hun plek blijven. 

De schout in Hoorn was vanaf 1614 Allert Boeles, 
die de zoon was van Claes Allardt Boelenzn of 
Nicolaus Bulius, stadsgeneesheer van Hoorn en 
vanaf 1581-1614 voorganger van zijn zoon in het 
schoutsambt. Toen Allert Boeles Maurits vroeg 
waarom de schepenen, weesmeesters en andere 
functionarissen wel mochten blijven terwijl de 
vroedschap was veranderd, antwoordde hij: 'daer is 
genoeg verandert, jae al te veel.'

'Er is al genoeg veranderd, ja al te veel.'

Nog diezelfde dag vertrok Maurits met zijn gevolg 
op zijn verdere missie naar Enkhuizen. Hoorn liet 
hij vol met soldaten in grote beroering achter. Of 
zoals kroniekschrijver Feyken Ryp (1706) zegt 'de 
Prince van Orangien heeft tegens 't regt van de 
stad, en met groot ongenoegen van de gemeynte op 
den 5 des selven ( 5 okt. 1618) de burgemeesteren 
mitsgaders de raad verandert'.5

'De Prins van Oranje heeft tegen de stadsrechten 
in, en tot groot ongenoegen van de gemeente op 
de vijfde van deze maand de invulling van de 
burgemeesters en de raad gewijzigd.' 

De samenstelling van de afgezette raad
De twaalf verwijderde vroedschapsleden waren 
geen aanhangers van de contraremonstrantse Prins 
Maurits. Hun politieke voorkeur hing samen met 
hun geloofsrichting. De oude raad vormde een 
gemengde groep wat betreft kerkelijke gezindheid: 
gereformeerden in verschillende gradaties van 
rechtheid in de leer, van overtuigd remonstrant tot 
– een kleine minderheid – fel contraremonstrant, 
doopsgezinden en mensen die banden hadden met 
het katholieke leer. Dit toont ook dat in 1618, zo'n 
vijftig jaar na de vorige 'wetsverzetting' (1572) de 
vroedschap niet meer bestond uit enkel aanhangers 
van het ware gereformeerde geloof. In meerdere 
Hollandse steden, zoals ook in Weesp, was dit 
het geval. Enkel behorend tot de gereformeerde 
gezindte was niet voldoende om te voldoen aan 
de eisen die aan vroedschapsleden werden gesteld. 
Zij werden voor het leven gekozen door middel 
van coöptatie door de zittende leden gekozen. 
Geen democratische verkiezingswijze zou men 
nu zeggen. Als nieuw raadslid kon iedere burger 
voorgedragen worden, die in het bezit was van 

wetsverzetting aankomen en proberen, afgezien van 
de meest felle contraremonstrant van Hoorn, Olfert 
Barentszn, het tij alsnog te keren met het volgende 
voorstel: of Maurits meerdere vroedschapsleden van 
zijn voorkeur wilde benoemen naast de zittende 
raad. Naar verhouding tot het inwoneraantal van 
de stad was het aantal vroedschapsleden (20) 
gering. Dit plan leek de Prins wel te bevallen. Op 
voorwaarde dat eerst de schutters naar huis gestuurd 
werden. De vroedschap vergaderde opnieuw en 
besloot de schutters naar huis te sturen in de 
veronderstelling, maar wel met enige twijfel, dat 
hun voorstel uitgevoerd zou worden. Ondertussen 
nam het aantal manschappen van Maurits in de 
stad al maar toe, wat een slecht voorteken was. 
Op 5 oktober kwam de Prins om acht uur met in 
zijn gevolg vele edellieden en meer dan honderd 
man soldaten naar het stadhuis. De magistraat was 
hier al bijeen. Hij bedankte alle magistraten voor 
hun goede diensten aan de stad Hoorn en aan 
het vaderland en ontsloeg allen van hun eed. De 
magistraat vroeg waarom? Hierop antwoordde de 
Prins dat 'de rust van het land sulks vereyschte, 
dat 'et van noode was dat er eenparige resolutien 
in den Hage werden ingebracht, dat sulks sonder 
soodanige verandering niet en konde geschieden.'

'de rust in het land dat vereiste, dat het nodig 
was dat er eenparige besluiten naar Den Haag 
werden gestuurd, en dat dit zonder verandering 
niet mogelijk was.'

Benoeming nieuwe raad
Daarna ontbood de Prins één oud raadslid, de 
bovengenoemde Olfert Barentszn, de enige felle 
contraremonstrant in de oude raad. Hij werd als 
eerste in de nieuwe raad benoemd. Vervolgens 
maakte hij in aanwezigheid van zes van de acht 
raadsleden (zonder Cornelis Corneliszn Soop en 
Albert Franszn Sonck) die mochten blijven de 
namen van de overige twaalf raadslieden bekend. 
Dus telde de nieuwe raad hetzelfde aantal leden 
als de oude. Maurits benoemde ook, geheel 
tegen de geldende regels van benoemen in, de 
vier burgemeesters: Olfert Barentszn als oude 
burgemeester en vervolgens Claes Corneliszn Veen, 
Jacob Symonszn (Coninck) en Outger Jacobszn. 
Daarmee was Maurits verzekerd van een ruime 
meerderheid. Hoe en wanneer hij zijn keus maakte 
voor de nieuwe leden is niet bekend. Wel is zeker dat 
Olfert Barentszn hierbij een grote rol heeft gespeeld. 
Om ook de schutterij aan zijn zijde te krijgen, 
benoemde hij nog enige nieuwe schutterskapiteins, 
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'tijdelijke goederen, wetenschappen, voorbedachte 
rade en conscientiën', en die behoorde tot 'de 
getrouwe burgers en liefhebbers onzes vaderlands'. 

bemiddeld, goed opgeleid, weloverwogen en 
gewetensvol, als burger trouw aan de stad en een 
ijveraar voor ons vaderland.  

Rijkdom en opleiding speelden dus een grote rol. 
Andere eisen waren dat men poorter van de stad 
moest zijn (en drie jaar in de stad woonachtig zijn 
geweest). En te nauwe verwantschap was verboden. 
Vader en zoon of twee broers konden niet gelijktijdig 
in de raad zitting hebben. Vader en schoonzoon of 
zwagers waren wel toegestaan. En dit kwam bij dit 
systeem van coöptatie regelmatig voor. De oude 
raad was in 1618 heel gemengd samengesteld 
wat betreft kerkelijke voorkeur. Hiervoor is het 
goed terug te gaan naar 1615, toen als afsplitsing 
'de ware kerk' in de Ramen werd geopend. Dirk 
Dirkszn Ben, raadslid werd tot ouderling benoemd. 
Abbing, de derde geschiedschrijver van Hoorn, 
laat met het volgende citaat zien hoe groot de 
onderlinge verschillen in de raad waren. Na een 
burgemeestersvergadering zegt Pieter Janszn Lioren 
(Liorne) tegen Dirk Ben 'dat waert sake dat die van 
de Ramen en haers gelijken meester ware, ik geloof 
dat sy my levendig int vier souden werpen'waarop 
Dirk Ben antwoordt 'hou! hou! int vier werpen 
burgemeester. 'Ja seide Lioren dat souden se wel 
doen en gy boef gij sout het ook wel doen.' Dirk 
Dirkszn dit woord van boef opnemende seide 'ik 
heb nooit van mijn leven geen boevenstukken 
bedreven, maer wat gy gedaan hebt, dat moogt 
gij weten'. Hierop sweeg burgemeester Lioren stil, 
sonder verder antwoord te geven.'

'Dat indien die van de Ramen en haar volgelingen 
de baas waren ik geloof dat ze mij levend in het 
vuur zouden werpen', waarop Dirk Ben antwoordt: 
'ho, ho, in het vuur werpen burgemeester.' 'Ja' zei 
Liorne, 'dat zouden ze zeker doen en jij boef jij 
zou het ook doen.' Dirk Dirkszn die het woord 
boef hoorde zei 'ik heb van mijn leven geen 
boevenstreken uitgehaald, maar wat u gedaan 
hebt dat zult u weten. Hierop zweeg burgemeester 
Liorne, zonder verder te antwoorden.'

Zover was het geschil doorgedrongen in de raad. 
Van eensgezindheid was geen sprake meer. 

De 'geremoveerden'
Wat waren de verschillen tussen de drie groepen, 

de verwijderden, de blijvers en de nieuwkomers? 
Zij behoorden allen tot families waaruit eerder 
vroedschapsleden waren benoemd of die zelf grote 
verdiensten hadden geleverd aan de stad Hoorn. 
Hun namen waren: Wit, Veen, Vael alias in Liorne, 
Soutmaet, Hases, Engelsman alias Jan Maertszn, 
Merens, Simon Meliszn, Jacob Rippertszn, Velius, 
Van Someren en Van Neck alias Willem Pieterszn. 
Doopsgezind of doopsgezinde sympathieën hadden 
Dirk Volkertszn Velius, Evert Pieterszn Wit en 
Pieter Janszn in Liorne, hoewel de laatste zich in 
1612 gereformeerd had laten dopen. Velius mocht 
in 1618 wel weesmeester blijven. Pieter Janszn 
Vael was een beroemde scheepsbouwer in Hoorn. 
Hij ontwierp een nieuw type schip 'het fluitschip', 
een schip met een klein dek maar met een groot 
laadvermogen. Het kleine dek was zeer voordelig 
in verband met de tol, die geheven werd bij het 
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in conflict te komen. Bekend was dat hij enige tijd 
voor de wetsverzetting onenigheid had over het 
aannemen van de waardgelders met weggestuurd 
raadslid Willem Pieterszn Hases, kaaskoper te 
Hoorn. Soop stond hierbij aan de kant van Prins 
Maurits.
Waarom Albert Franszn Sonck mocht blijven is 
onduidelijk. Hij behoorde tot de gematigden, die 
de scherpe veroordeling om geloofszaken trachtten 
te beletten. Misschien was zijn rijkdom en daarmee 
zijn invloed ook buiten Hoorn te groot om hem af te 
zetten. Naast zijn functies voor de stad Hoorn had 
hij handelsconnecties in het buitenland. Later in zijn 
leven werd hij namens de Staten Generaal gezant op 
de Hollandse ambassade in Londen (1621), aan het 
Zweedse hof (1640) en aan het Deense hof (1644). 
Keyser, Wijnkoop en Aris waren lidmaten van de 
gereformeerde kerk, al enige jaren vroedschapslid 
en zij stamden af van de in deze welvarende tijd 
rijk geworden burgerbevolking. Olfert Barentszn, 
koopman en – in mindere mate – Dirk Ben waren 
de invloedrijkste contraremonstranten uit de oude 
raad. Zij mochten zeker blijven. Zij kwamen niet 
uit een 'vroedschapsfamilie'.

De twaalf nieuwe vroedschapsleden
De twaalf nieuwbenoemden waren in 1618 allen 
Gomaristen. Hun namen waren: Huych, (int) 
Hoogtwoud, Albert Burritszn, Zeger Symonszn, 
Bastiaen Reynderszn, Adriaen (Fons), Groot, 
Mr. van Foreest, Theunis Pieterszn, Crap, Veen 
en Outger Jacobszn. Volgens Velius waren de 
nieuwkomers in de raad 'vooral onervaren lieden, 
die nooit aan lands- of stadsregering gedacht 
hadden.' Eén woonde nog geen drie jaar in de 
stad en één was zelfs nog geen poorter. Een aantal 
'beschikte over zeer geringe financiële middelen 
en had zich nog kort tevoren met simpel en laag 
werk in zijn levensonderhoud voorzien. 'Zelfs was 
er één bij die, toen er gevraagd werd wie hij was, 
voor zijn collega-vroedschapsleden een onbekende 
was, waar zelfs de Prins om moest lachen.' Hoewel 
niet geheel zeker, moet dit Theunis Pieterszn 
(Overtwater) van Keeren zijn geweest. Hij blijft ook 
nu, na vierhonderd jaar, een redelijk onbekende, 
die in de Dampten over het water woonde. Dit 
gold zeker niet voor Claes Veen, brouwer, Claes 
Crap en Albert Burritszn ijzerkramer, die zonen 
van Hoornse raadsleden waren. De door Velius 
met enige minachting genoemde schoenmaker, 
die benoemd werd, was Adriaen Thyszn Fons. 
Zijn nageslacht ging tot de respectabele burgerij 
behoren. 

passeren van de Sont (Denemarken). Hij had 
Hoorn veel voordeel bezorgd. Wat opvalt is dat de 
tweede vrouw van Pieter Janszn Liooren de zuster 
was van, zoals we straks zullen zien, de nieuw 
te benoemen Maerten Janszn Groot. Ook na de 
wetsverzetting kon op deze wijze de invloed van 
het grote geld gewoon doorgaan.

Katholieke sympathieën zien we bij Jan Symonszn 
Soutmaet, Willem Pieterszn Hases en Symon 
Meliszn. Willem Van Neck had zowel banden 
met katholieke als met gereformeerde families. 
Willem van Someren kwam uit het katholieke 
Utrecht, waar zijn vader raadslid was geweest. De 
kinderen van Jan Janszn Engelsman trouwen aan 
huis, een teken van rijkdom en van een geringe 
verbondenheid met de staatsreligie. Jan Martszn 
Merens, koopman en reder, had uitgesproken 
remonstrantse ideeën. Ondanks dat hij afgezet 
werd, kon hij in 1620 gezant van de Heeren XVII 
in Londen worden. Evert Pieterszn Wit, Cornelis 
Corneliszn Veen, Symon Meliszn, kaaskoper te 
Hoorn, Jacob Rippertszn, koopman en Willem van 
Neck kwamen allen voort uit families, die meerdere 
vroedschapsleden hadden voortgebracht. De vader 
en grootvader van Willem van Neck waren zelf 
raadslid geweest. 
De acht blijvende vroedschapsleden hadden geen 

'bezwaar' tegen de contraremonstantse leer of waren 
zo oud, dat ze geen gevaar voor Maurits meer 
vormden. Hun namen waren: Olfert Barentszn, 
Soop, Sonck, (in de) Keyser, Kuyper alias Dirk Ben, 
Wijnkoop, Coninck en Jan Pieterszn schipper Aris. 
Cornelis Corneliszn Soop mocht blijven vanwege 
zijn ouderdom. In 1618 was hij al 33 jaar raadslid. 
Zelf was hij geen lidmaat van de gereformeerde 
kerk, zijn vrouw was dat wel. Dit was een in 
meerdere plaatsen in Holland toegepaste methode 
om wel in de raad te komen zonder met je geweten 
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Geen banden met Hoorns patriciaat
Geen banden met het Hoornse patriciaat hadden 
Bastiaen Reynderszn en Adriaen Thyszn, hoewel 
zij wel in Hoorn geboren waren. Zeger Symonszn 
(uit Berkhout), Theunis Pieterszn (uit Keeren), 
Outger Jacobszn (uit Ransdorp), Hoochtwoud 
(uit Medemblik) en Maerten Janszn Groot (uit 
Schardam) waren buiten Hoorn geboren en 
hadden evenmin banden met het patriciaat in hun 
geboorteplaatsen. Outger Jacobszn, uit Ransdorp 
was een zeer felle contraremonstrant. In 1602 
was hij samen met Claes Jacobszn Syms, Willem 
Pieterszn Crap, Frederik Gerritszn Schilder, Pieter 
Janszn Schok, Cornelis Corneliszn Veen en Pieter 
Janszn Liooren bij de oprichting van de V.O.C. ter 
kamer Hoorn. Behalve dat hij in 1618 voor het 
eerst tot raadslid werd verkozen, werd hij direct tot 
burgemeester benoemd. Pas het volgend jaar werd 
hij voor het eerst schepen. Duidelijk de verkeerde 
volgorde. Door zijn toedoen werden al snel na de 
wetsverzetting ook de secretaris Jan Clementszn 
Kies en de remonstrantse predikanten vervangen.6 
Nadat Dominicus Sapma en Isaac Welsingius als 
'rekkelijke bedienaren des goddelijken woords' 
in 1614 na de scheuring, veroorzaakt door 'de 
zucht van de magistraat om de kerk remonstrants 
te maken', waren beroepen, werden zij snel na de 
wetsverzetting al weer afgezet. Hierop werd in 1619 
de contraremonstrant Philippus Rulaeus benoemd 
naast de in 1616 in de dolerende kerk aan de 
Ramen al benoemde Rippertus Sixti. Immers de 
wetsverzetting gebeurde gedeeltelijk op basis van 
een godsdienstig conflict: rekkelijk of streng in de 
leer. In 1620, dus twee jaar na de wetsverzetting 
werd Rodingenus, al eerder als Arminiaans dominee 
afgezet, ook als de rector van de Latijnse school 
vervangen, alhoewel hij door Velius en Carbasius7 

geroemd werd om zijn wetenschappelijke inbreng. 
Een andere afzetting tegen de zin van Velius als 
weesmeester was de afzetting in 1620 van Cornelis 
Janszn als meester in het weeshuis. Het afzetten en 
vervangen leek in Hoorn niet op te houden.

Moeilijke keuze
Toch was de keuze van personen voor en door de 
nieuwe raadsleden zeker niet gemakkelijk. Er waren 
weinig capabele mensen in de contraremonstrantse 
hoek. Dit wordt duidelijk als we de leeftijd van de 
nieuwe leden afzetten tegen die van de vroegere 
leden: hun leeftijd is beduidend lager. Dit leidde 
er toe, dat de tweeëntwintig jarige Claes Crap als 
vroedschapslid voor het leven benoemd werd. 
Claes was in 1618 nog niet zo vast in de leer, wat 
later zou blijken. Zijn eerste kinderen werden 
gereformeerd gedoopt, vervolgens werd één kind 
katholiek gedoopt en de laatsten remonstrants. 
In de tijd van de katholieke en remonstrantse 
dopen (1631-1635) van zijn kinderen was hij geen 
burgemeester of schepen meer, maar hij bleef wel 
vroedschapslid. Opvallend is dat in Hoorn onder 
de remonstranten een groot aantal mensen met 
katholieke voorouders was (crypto-katholiek). Een 
vijftigtal jaren later werd dat duidelijk. Het geloof 
was veel minder een geschilpunt geworden zodat 
deze groep zich in Hoorn en ook elders openlijk 
katholiek kon noemen. 

Terugkeer naar vroegere verhoudingen
In de eerste jaren na de wetsverzetting werden 
alleen contraremonstrantse schepenen en 
raadsleden benoemd. In de nieuwe raad vormde 
zich echter al snel een groep bestaande uit vier 
aangebleven raadsleden (Cornelis Soop, Albert 
Sonck, Pieter Wijnkoop, Jan Pieterszn schipper 
Aris) en drie nieuwbenoemde raadsleden (Jan van 
Foreest, Jacob Coninck, Claes Veen), die vond 
dat de veranderingen te ver werden doorgevoerd. 
Zes van de zeven mannen, uitgezonderd Jan 
Pieterszn schipper Aris, waren afkomstig uit 
patriciaatsfamilies (vijf uit Hoornse families en één 
uit een Alkmaarse familie). Toen zij dit openlijk 
uitten werden zij door Olfert Barentszn en Outger 
Jacobszn in Den Haag bij de Prins van Oranje en in 
de Staten Generaal beschuldigd als 'Arminianen en 
luiden die de saecke niet toegedaen waeren'. 

Beschuldigd Arminianen te zijn en mensen die de 
goede zaak niet waren toegedaan. 

Toch bleef in Hoorn het contraremonstrantse 
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overwicht geforceerd, niet overeenkomend met 
de gedachten van de gehele bevolking. De dood 
van Prins Maurits op 23 april 1625 kwam voor 
Hoorn dan ook op een goed tijdstip. Al in 1623 
was mr. Jan Jacobzn Ripperse, een zoon van de 
afgezette Jacob Rippertszn tot schepen benoemd en 
in 1626 kon een schoonzoon van de geremoveerde 
(katholieke) Willem Pieterszn Hases, die zeer 
geliefd was geweest bij de Hoornse bevolking, 
ook alweer in de vroedschap benoemd worden. 
De schoonzoon van Willem Pieterszn Hases, mr. 
Pieter Proost werd in 1627 schepen in Hoorn. 
Zijn nageslacht was deels (nog steeds) katholiek. 
De grote verschillen van mening tussen Hases 
en Soop voor de wetsverzetting, zoals over het 
aannemen van waardgelders, waren na hun beider 
dood, in deze jaren al geen beletsel meer voor een 

Noten:
1  Dit artikel is een bewerking van het artikel De Hoornse wetsverzetting in 1618 (in Jaarboek 
 Centraal Bureau voor Genealogie nr. 51), 1997.
2  Th. Velius (vermeerdering S. Centen): Chronyk van Hoorn, Duyn 1740.
3  C.A. Abbing: Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Friesland, Vermande 1842.
4  Voor de vertaling in hedendaags Nederlands is gebruik gemaakt van de Kroniek van Hoorn.
 De vertaling werd verzorgd door Jan Plekker en Rob Resoort. Uitgave ter gelegenheid van
  het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn, 2007. 
5  F. Rijp: Chronijk van de vermaarde zee- en koopstad Hoorn, 1706.
6  Namen van predikanten, medicinae doctores en juristen werden in deze tijd verlatiniseerd. 
 (Welsing, Ruyl).
7 Deze namen zijn afgeleid van zeil (Velius, Latijn), (Carbasius, Grieks). Beide families 
 stamden af van een zeilmaker, maar waren niet verwant.

Lezing wetsverzetting
Op zaterdag 6 oktober 2018 houdt ds. Tj. Barnard om 14 uur in het Foreestenhuis een speciale lezing over 
de aanleiding voor de wetsverzetting. Arthur Helling spreekt vervolgens over de lokale democratie in deze 
tijd. Het Hoorns Kamerkoor o.l.v. Arnold Bakker verleent muzikale medewerking. Toegang leden Oud 
Hoorn € 3,50.- Niet leden € 5,00.

benoeming. De uitgave van de derde druk van de 
'Chronyk van Velius' lag in 1648 nog wel moeilijk. 
Dit meer vanwege de persoonlijke aantijgingen die 
Velius had geuit, dan vanwege de geloofsperikelen. 

Conclusie
De wetsverzetting van 1618 was een rumoerige, 
angstige tijd. Tien jaar na de wetsverzetting was 
de terugweg naar bestuursverhoudingen, zoals van 
voor de wetsverzetting, ingezet. Openlijk rooms-
katholieken en doopsgezinden kwamen niet meer 
in de raad. Mensen met remonstrantse sympathieën 
(al of niet crypto-katholiek) en mensen die 
familiebanden met katholieken of doopsgezinden 
hadden, werden weer verkiesbaar. De vroedschap 
werd zo weer een afspiegeling van de Hoornse 
samenleving. 

Op de website van Oud Hoorn vindt u de 
levensbeschrijving van enkele vroedschapsleden 
(afgezet, blijvend of nieuw benoemd), die een rol 
hebben gespeeld bij de wetsverzetting.

**Anneke Bulk-Bunschoten (1944) was werkzaam in de (jeugd)
gezondheidszorg. Zij promoveerde op een onderzoek naar 
voedingsveranderingen van kinderen van 0-4 jaar, schreef 
sociaal-medische artikelen en vanuit haar belangstelling voor 
historie en genealogie artikelen voor o.a. Gens Nostra, het CBG 
en het KNGGW, waar ze tevens redactielid was. 

Gezicht op de 

Roode Steen met 
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Van wat eens was en wat veranderde 

Gerard Stam, bewerkt door Chris Holman*

In het vorige Kwartaalblad heeft u kennis kunnen 
maken met de jeugdherinneringen van de heer 
Stam die hij in de jaren tachtig noteerde. 
Bijna 40 jaar nadat de heer Stam (van 1899) zijn 
herinneringen aan het papier toevertrouwde, is het 
Hoorn uit zijn jeugd, veranderd, gegroeid, en kwamen 
er nieuwe dingen bij. Chris Holman (van 1941) liep 
zijn verhalen door aan de hand van zijn geheugen en 
met hulp van de vele uitgaven van Oud Hoorn uit zijn 
boekenkast. En voorzag die, in de cursieve tekst, van 
een herkenbaar tintje.

Hier is dan het verhaal van het Hoornse rondje 
omstreeks 1914-1915. Voor hen die niet weten wat 
dat is of niet uit Hoorn komen, dat bestond uit de 
volgende straten: Grote Noord, Kaasmarkt of Roode 
Steen, Kerkstraat, Nieuwstraat, Gouw, Turfhaven, 
Breed en weer het Grote Noord. Dat rondje was een 
ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes. De jon-
gens liepen het Grote Noord richting Kaasmarkt en 
de meisjes vanaf de Kaasmarkt richting Breed, dus 
in dat rondje kwamen ze elkaar twee keer tegen. Zo 
heb ik ook mijn vrouw ontmoet. En over dat rondje 
is zoveel te vertellen dat ik er in dit stukje wel niet 
mee klaar zal komen. Dus begin ik nu maar bij het 
Grote Noord. In het midden van de straat lagen 
rails voor de paardentram die toen vice versa naar 
Enkhuizen ging. Ik begin mijn rondje op het Grote 
Noord hoek Breed met het café De Zaadmarkt van 
weduwe Maassen. Daar werd buiten voor de deur 
de zaadmarkt gehouden, onder een grote glazen 
luifel aan de gevel, zodat de zaden en peulvruchten 

van de bouwers en kooplieden niet nat werden. 
Daarnaast De Bonte Hond, de sigarenwinkel en 
tabaksfabriek van Bertus Visser. Daar heb ik nog 
een jaartje of drie gewerkt, het pand staat er nog. 
Op de andere hoek was hotel-café De Witte Engel, 
ook al met een glazen luifel aan de gevel.

(Dikwijls raadpleeg ik het 'behangselboek', zoals de 
uitgave van 'Hoorn, huizen, straten, mensen' door 
sommige 'gebruikers' wordt genoemd. Zo ook bij mijn 
twijfels over de geschiedenis van De Witte Engel. Want 
dat is best ingewikkeld. In de tijd waarover de heer 
Stam vertelt, was er inderdaad op de hoek van het Grote 
Noord een hotel-café onder deze naam. Het pand werd 
in 1925 overgenomen door Wietze de Flart, die onder 
de bestaande naam een magazijn in manufacturen 
vestigde. Hij vroeg in 1928 vergunning om de ijzeren 
luifel te mogen afbreken om - na deze verbouwing - tot 
in de late jaren vijftig als De Flart damesmode bekend 
te zijn. De naam De Witte Engel ging vervolgens over 
naar het daarnaast gelegen pand. En dat werd, naast 
de vele dansavonden die er georganiseerd werden, ook 
wel het clubhuis van de voetbalvereniging Hollandia 
genoemd. Toen het café bij gebrek aan opvolging werd 
gesloten, vestigde herenmodehuis Cardozo zich in het 
pand. De zaak verhuisde van het Breed naar het 
Grote Noord. Als (her)openingsstunt ontving elke koper 
van een kostuum een gratis horloge! Saillant detail: 
in 1929 wordt dit pand – met de flauw afgezwenkte 
halsgevel – op aandringen van Oud Hoorn afgebroken 
en weer opgebouwd. Terzijde: de meesten zullen zich 
het Hoornse rondje herinneren als Grote Noord, Breed, 
Gedempte Turfhaven, Gouw en Nieuwsteeg). 

Verder op het Grote Noord, Schollee de 
sigarenwinkel, De Jong en Eilander in galanterieën 
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van origine Hoornse winkeliers over. Maar ook voor hen 
viel het doek uiteindelijk).
We gaan verder, naast de banketbakker, zien we fa. 
Geerts, drukkerij en uitgever van een weekblaadje, 
daarnaast kleermakerij Koster en Spaander in 
confectie. Vervolgens Belt de stoffeerder. We gaan 
weer terug naar de overkant. Naast Oostermeijer 
winkelt Bossert de horlogemaker en Lippits in 
hoeden, petten en schoenen. Daarnaast Hermes 
korsetten en Oosterchrist in manchesterbroeken. 
Dan de winkel van Albert Hein en Penders 
de wolwinkel. Op de hoek Duinsteeg Ceessie 
Wassenaar, in potten, pannen en petroleum. Nu is 
daar de Foko. We gaan even de Duinsteeg in. Daar 
is het café De Vier Winden en Kromheer de bakker. 
Even verder op het Nieuwe Noord daar waar nu 
de vleesfabriek van Groot is, was de hoefsmid 
Flotman. 

(Wat opvalt is dat de heer Stam van de door hem 
geplande route afwijkt en er een, misschien wel net 
zo interessante, binnenstadswandeling van maakt. 
Gelegenheid om even stil te staan bij de Foko. Het 
levenswerk van twee uiterst ondernemende heren: de 
oud-circusartiesten Fonk en Kolder, die al in 1943(!) op 
de hoek Grote Noord/Duinsteeg een ijssalon begonnen. 
Van het begin af aan mochten zij zich verheugen in de 
belangstelling van het West-Friese publiek. Uitbreiding 
op uitbreiding volgde. Van lunchroom in de zestiger 
jaren, tot brasserie De Foko in de jaren zeventig. De 
ambitie reikte verder. In het achter de brasserie gelegen 
vervallen pakhuis, waar de bekende Horinees Arie 
Koning schoenen lapte, verrees in het tot tevredenheid 
van Oud Hoorn prachtig gerestaureerde pand, het 
restaurant De Oude Rosmolen. Zo had Hoorn niet 
alleen zijn eerste brasserie, maar ook (in 1990) zijn 
eerste (twee!)sterrenrestaurant. Gezondheidsproblemen 

en Wever de slager. Dan een bakker, verder een 
winkeltje van Overmeijer in manufacturen, die toen 
nog met een poepzak de boer op ging. Terug naar 
de overkant naast de Bonte Hond, Miezenbeek de 
loodgieter en Messchaert in boter en kaas. Dit was 
mijn eerste baas, tussen schooltijd 's morgens om 
7 uur de hele zolder met Friese kaas keren. Zo'n 
kaas woog wel 12 pond. Er waren er wel 70 à 80, 
dat was voor een jongen van 9 jaar een hele klus.         
's Middags pakjes wegbrengen naar de vrachtrijders 
die toen op het Breed stonden. En 's avonds 
margarine briefjes stempelen en Zwitserse kaas 
raspen en dat allemaal tot 7 uur. Dan mocht ik naar 
huis, eerst voor een kwartje in de week, later voor 2 
kwartjes. Maar we gaan weer verder. Daar zien we 
café Mijsenbacher, een soort club dacht ik, verder 
Vloothuis in klokken en elektra. En banketbakker 
Droog, wat nu Meskers heet.

('Het Grote Noord raakt weer twee gerenommeerde 
zaken kwijt'. Dat is de subkop van een artikel wat ik 
vond in het Kwartaalblad 1991/4, van de hand van 
Herman Lansdaal. 'Gerenommeerde middenstanders 
op het Grote Noord ruimen steeds meer het veld voor 
vestigingen, die vaak onderdeel zijn van grote concerns. 
Die oude vertrouwde aanblik van Hoorns belangrijkste 
winkelstraat met stedelijke neringdoenden verdwijnt 
hoe langer hoe meer. De tijdgeest heeft de winkelstand 
in een commerciële greep, die ontwikkeling is ook 
in Hoorn niet tegen te houden.' Aanleiding voor dit 
artikel was de aanstaande sluiting van slagerij Paauw 
en banketbakkerij Meskers, bedrijfsbeëindigingen 
welke kort daarvoor al voorafgegaan waren door de 
verhuizing van de Gebr. Eijken naar een industrieterrein 
en de sluiting van de dameshoedenzaak van mevrouw 
Schouten-Roelofsen. Beide op het Grote Noord. De 
winkels van o.a. Van Wijk, Feller en Osinga bleven als 
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een vervolg: de Slachthuisstraat wordt omgedoopt in 
Van Dedemstraat).

We gaan weer verder de Ramen in. Even op de 
foto bij Huisen de fotograaf, daar is ook Visser 
de loodgieter. Aan de overkant een boekwinkel 
en Lukens de stukadoor, Krijgsman de bakker, 
de zilversmederij van Van Straaten. De Lutherse 
kerk met op de hoek Nieuwsteeg de winkel van 
Van Beek-Sciaroni, in brillen, breukbanden en 
gummi-artikelen. Op de andere hoek van de 
Kruisstraat Naber de drogist. Daarachter naast 
dat mooie poortje De Beer, de Jodenkoeken- en 
Jodenbrodenbakker. Die is later verhuisd naar 
het Grote Noord. Achter dat poortje, waar nu de 
Blauwe Steen is, was een school. Ik meen van een 
HBS. 

(Op 27 maart 1986 wordt met de nodige feestelijkheden 
de winkelpassage de Blauwe Steen geopend. Gevoel 
voor opportunisme kan de ondernemers niet ontzegd 
worden, de ontsluiting van Kruisstraat en Nieuwstraat 
noemt men ´het winkelhart van Hoorn`. Ondanks alle 
inspanningen en de vestiging van de eerste platenzaak 
van George Baker, wordt in 2003 – het jaar waarin 
burgemeester Janssens afscheid neemt als burgervader 
– het project afgeblazen en sluiten de laatste winkels 
hun deuren. Gefluisterd wordt nu dat een oud plan weer 
actueel wordt: het ontwikkelen van woningen op de plek 
waar eens het winkelhart van Hoorn zich had moeten 
bewijzen. 't Kan verkeren', Brederode zei het al).

Maar we gaan weer verder de Kruisstraat in. 
Daar is Overman de melkboer. Verderop woonde 
een juffrouw die mensenschuw was. Als je daar 
aanbelde deed ze nooit open. Ik had met haar 
afgesproken drie keer te bellen om haar wekelijkse 
flesje advocaat te brengen. Voor een stuiver of een 

maakten jammer genoeg een eind aan dit unieke 
Hoornse bedrijf. De derde generatie Fonk is overigens 
bezig elders de sterren van de hemel te koken!).

Maar we gaan de Duinsteeg verder in, daar woonde 
de familie Kwaad, de boordenwasser en strijker, dat 
was de voorloper van Kwaad's wasserij. Even verder 
Hein Brandt later Hooiberg, de groentewinkel. Daar 
kon je voor een cent een winterwortel kopen, kon 
je lekker op kauwen. Weer verder, hoek Ramen, 
daar waar nu Van Dulmen de schoenmaker is, 
woonde Maatje Verwer. Daar kon je voor een 
cent een maatje gepofte groene erwten kopen. 
We zijn nu in de Ramen beland, met de mooie 
bloemperken in het midden van de straat met 
daarin het gedenkteken van Baron van Dedem, wat 
nu op de Van Dedemstraat staat. Ik heb hem niet 
gekend.

(Niet zo verwonderlijk dat de heer Stam hem niet 
heeft gekend. Baron van Dedem was vanaf 1873 
maar liefst 16 jaar burgemeester van Hoorn en een 
veelzijdig man die een grote stempel heeft gedrukt op 
de stad. Medeoprichter van het Westfries Museum, 
een burgemeester die graag een spoorlijn zag komen 
en voorstander was van het dempen van het Hoornse 
Hop. Zijn bestuursperiode wordt gekenmerkt door 
grote veranderingen. De Oosterpoort blijft bewaard, de 
spoorlijn komt er en de gasfabriek wordt gemeentebezit. 
De drooglegging van de Zuiderzee wordt onderzocht, 
maar is zoals we dagelijks kunnen waarnemen, nooit 
uitgevoerd. In 1891 wordt hij onverwachts benoemd 
tot minister van Koloniën. Twee jaar na zijn dood 
komt er een zandstenen monument in de Ramen. Bij 
de herinrichting van deze straat wordt de gedenksteen 
geplaatst op de Van Dedemstraat, achter de bakkerij 
van Otten en enkele jaren later verplaatst naar het 
plantsoen voor het station. In 1960 krijgt het eerbetoon 
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Vinken en Goudvis. Daarnaast was Meilof de 
mandenmaker. Hij had zijn werkplaats aan de 
overkant in het Dal. Hiernaast een hoedenwinkel 
en het kantoor van van Van Gend en Loos. Dan 
de firma Hoogcarspel, sigaren en tabaksgrossier 
en de fietsenwinkel van Haring. Dan Kloet de 
kleermaker en herenmode. In het steegje ernaast 
was de keuken van de commissie, die 's winters 
voor de arme mensen snert of gort liet koken en 
op woensdag liet uitdelen. Dat gebeurde ook bij de 
St. Vincentiusvereniging, die dat op zondag deed. 
In Hoorn was ook nog de commissie Buurmans, 
waarvan het Turfpakhuis nog op de Veemarkt staat, 
naast de Rabobank. Die commissie zorgde voor 
brandstof in de winter. Er werd dan bij de arme, 
oude mensen een handwagen met turf voor de 
deur gestort. Ze moesten dan maar zien hoe ze het 
naar binnen kregen. Ik heb mijn grootmoeder vaak 
geholpen met het naar binnen brengen. Daarnaast 
kregen ze ook nog een groot roggebrood. Maar we 
gaan weer terug en verder: de groentewinkel van de 
Wed. Van Berkum en banketbakker Lippits, dan de 
fotozaak van Beerding.

(Ook hier wordt duidelijk hoe het karakter van de 
binnenstad van Hoorn in de loop der jaren veranderde. 
Het Turfpakhuis op de Veemarkt heeft jarenlang dienst 
gedaan als opslagplaats voor de gemeente, voordat 
het een designwinkel werd. De Rabobank daarnaast 
verkaste naar Risdam. En de groentewinkel van de Wed. 

dubbeltje deed je al heel wat. Dan was daar ook 
de winkel van Schekkerman in verf, behang en 
gasgloeikousjes. Verder op de hoek Nieuwsteeg de 
winkel van S.I. de Vries, die later naar de Gouw 
verhuisde. Peukie Smits heeft daar later een nieuwe 
winkel neergezet, wat nu Bruggeman is. 

(Het Hoornse binnenbadhuis in de Kruisstraat is voor 
veel, wat op leeftijd zijnde, binnenstadbewoners een 
warme en prettige herinnering. Zeker in de binnenstad 
beschikte men nog tot in begin zeventiger jaren vrijwel 
nergens over een douche, laat staan een badkuip. Zij 
maakten dus graag – meestal één keer per week – 
gebruik van de mogelijkheden van het binnenbadhuis. 
De toenmalige beheerders, het echtpaar Rolleman, 
behoorden in die tijd tot de BH'ers (Bekende Horinezen). 
Zeker Gerrit die, als de bad- of douchetijd om was, op 
de deur bonsde met de kreet: 'Hoogste tijd'. Een melding 
die voorbehouden lijkt voor een van de vele cafés die 
Hoorn rijk was, maar ook in de Kruisstraat van toen 
heel functioneel was. Meer weten: Frans Zack schreef 
over de geschiedenis en sluiting van het binnenbad in 
het kwartaalblad 2000/2 een interessant artikel).

We gaan nu maar weer de weg terug door de Ramen, 
langs de R.K. Meisjes-, kleuter en jongensschool. 
Voorschool werd die toen genoemd, voor beter 
gesitueerden. De armenschool was op het Nieuwe 
Noord. Als we langs de woning van dokter De 
Boer gaan, zijn we weer op de Turfhaven beland. 
Zijn we toch weer terug in het rondje, maar op 
een andere plaats dan we het verlaten hebben. 
Maar dat de volgende keer. We zijn terug op de 
Turfhaven gekomen, dus gaan we daar mee door. 
We beginnen op de hoek van het Nieuwe Noord. 
Daar woonde een man die vogeltjes verkocht 
en in de stad liep te venten met de roep Sijsjes, 
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Van Berkum op de Turfhaven, kennen velen nog als de 
garage van Taxi Kramer. Met een heuse benzinepomp 
voor de deur. Nu ijssalon Vivaldi. Overigens, over ijs 
gesproken, liefhebbers daarvan kwamen – en komen – 
in Hoorn behoorlijk aan hun trekken. De Foko hebben 
we al besproken. Tegenover het station stond Kager, 
die als eerste spatsies presenteerde: twee jodenkoeken 
met vanille-ijs er tussen (voor een dubbeltje extra met 
slagroom). Op het kruispunt Breed/Turfhaven stond 
Doffer en aan het begin van de Koepoortsweg nog een 
Doffer. Hoek Gedempte Turfhaven Nieuwland ijssalon 
Kalter. En dan nog de ambulante ijsverkopers. Later 
werd het puur Nederlandse aanbod aangevuld met een 
mediterraan tintje, op het Grote Noord streek Tremonti 
neer met zijn Italiaanse ijssalon).

Verder nog een melkboer op de Turfhaven. Dan 
de speelgoed- en galanteriewinkel van Schuld. 
Daarnaast alweer een fiets- en motorhandel van 
Post. Die heeft later de eerste autobusdienst door 
de Streek opgericht. Op de hoek Ramen de fa. 
Klein in chocolade en suikerwerk. Op de andere 
hoek de kruidenier Versteeg, dan een lapjeswinkel 
en de scheersalon van Ooievaar. Gevolgd door de 
slagerij van Keet. Alle slagers slachtten toen zelf 
nog. Er was geen abattoir, dus was het bij de slager 
soms een bloedige boel. Anders dan nu. Ik steek 
nu even over naar het Dal met het St. Pietsershof. 
Daartegenover in de Spoorstraat, Schneiders de smid 
en karrenverhuur. Dan Bakker de barbier, daar kon 
je je voor 15 cent laten knippen en scheren. Hij was 
ook 'dodenverklikker', zoals ze toen een aanspreker 
noemden. Op de hoek van de Leliestraat de fa. 
Wessemius, vrachtvervoer op Amsterdam, maar 
niet met auto's, maar met de Hoornse boot. We 
gaan de hoek om, daar is het accountantskantoor 
van Pauw, Pauw en Walgemoed. Dan volgt de 
houtzagerij en -draaierij van Van Eerde, later 
grossierderij, nu de meubelwinkel van Blokker. 
(De Turfhaven was in de vijftiger jaren een waar 
Food Palace, dat zouden we nu zeggen tegen een heel 
geconcentreerd food aanbod. Ga maar na: vanaf het 
Nieuwe Noord (en dan nemen we slager Stam op de 
hoek ook nog maar even mee) vishandel Hendriks, 
slagerij Groot met de heer Ebbelaar achter het hakblok, 
Ruiter kaashandel, Hoogland vis, maar ook groente en 
fruit, slagerij Keet, later vishandel Fikke en Bloem(pie) 
de groenteboer. En dat was nog voor de Schijf van Vijf!).
We gaan weer terug naar de overkant. Daar waar 
nu bakker Smit is, was een sigarenwinkel van 
Hof. In dat steegje had hij een sigarenfabriek. 
De sigaren die daar gemaakt werden, verkochten 
ze in de winkel voor 8 voor een dubbeltje. Dat 

in concurrentie met Verwijs en de Koog op het 
Breed, die dat ook rekenden en er soms nog eentje 
toe gaven om klanten te winnen. Dan moesten 
de sigarenmakers er maar een paar meer maken 
voor de 40 cent,die ze voor 100 sigaren kregen. 
De belasting op tabak was er toen nog niet, die is 
pas in 1922 gekomen. Maar we gaan weer verder 
op de Turfhaven. Daar is het winkeltje van Laan 
(Laantje in de volksmond), later heeft hij een grote 
zaak laten bouwen, waar nu de winkel van Fred de 
Vries is. Nu gaan wij een dameshoedje kopen bij de 
dames Bijlsma, nu is daar Daantje van der Donk. 
Dan volgen Koldewijn de bakker, die bakte de koek 
voor de koekhapkraampjes met kermis. Verder de 
sigarenwinkel van Karsten en dan een heel oud 
huis met kelder, waarin een bierhuis en een tapperij 
was gevestigd. Later is het de melk- en ijssalon van 
Doffer geworden. Op de hoek Gouw-Turfhaven 
is de zaak van de fa. Welkers in galanterieën en 
huishoudelijke artikelen. De zaak is er nu nog, 
maar veel groter.

( Toch nog even wat recenter plaatsbepaling. In het pand 
van Fred de Vries vinden wij nu café Turf. Overstekend 
de winkel van Karsten – later Bruna boekhandel – die 
nu is getransformeerd tot bloemenzaak, het pand van 
bakkerij Koldewijn heeft een nogal eens van eigenaar 
wisselende horecabestemming gekregen en de zaak van 
Van der Donk wisselde een kunstnijverheidsassortiment 
in voor een winkel met spirituele artikelen. De fa. 
Welkers heeft nog heel lang voorzien in de uitzet van 
vele Hoornse bruidsparen, nu is er Ziengs schoenenzaak 
gevestigd. In 1920 heeft M. Laan twee panden op de 
Gedempte Turfhaven gekocht en samengevoegd. Nu de 
derde generatie is overleden ontbreekt opvolging).

We hebben genoeg gewandeld voor vandaag. De 
volgende keer gaan we verder op de Gouw, aldus 
de heer Stam. (wordt vervolgd)

*Beeldmateriaal: Collectie Willy Wiggelaar.
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het Noorderkwartier en West-Friesland verloren 
hun positie in het internationale handelsnetwerk. 
Hoorn viel in de achttiende eeuw langzaam terug 
tot regionaal marktcentrum. Tussen 1622 en 1795 
kromp het inwoneraantal met ruim een derde van 
14.139 naar 9.551 inwoners.4 Na de inval van de 
Fransen in 1795 zette de neergang versneld door. Het 
inwoneraantal liep verder terug tot een dieptepunt 
van 7.418 inwoners in 1829.5 De gecommitteerden 
en zeven steden van Noord-Holland en West-
Friesland beklaagden zich in maart 1805 bij Rutger 
Jan Schimmelpenninck (1761-1825), de beoogd 
raadspensionaris van het Bataafs Gemenebest, over 
hun situatie. 'De omwenteling van 1795' – gevolgd 
door de vrijwel gelijktijdige opheffing van de 
bestuurlijke instellingen van het Noorderkwartier, 
de Admiraliteit en de VOC en WIC, in combinatie 
met de oorlogshandelingen in 1799 en het verder 
stilvallen van de handel – 'bragt aan den reeds 
nederhellende welvaart van 't Noorder Quartier den 
doodsteek toe', aldus ondergetekenden.6 

De 'nederhellende welvaart' had ook ruimtelijke 
gevolgen. De vraag naar woningen nam af, 
waardoor de koop- en huurprijzen daalden en het 
lastiger werd om huizen te verkopen of verhuren. 
De kosten voor onderhoud en de belastingen 
op het perceel, in de vorm van verponding en 
stadslasten, drukten daardoor steeds zwaarder op 
de schouders van eigenaren. Panden kwamen leeg 
te staan en achterstallig onderhoud deed het verval 
verder toenemen. Afbraak bleek een aantrekkelijk 
alternatief. Het sloopmateriaal kon verkocht 
worden en de kosten voor onderhoud vervielen. 
In Enkhuizen, dat economisch zwaar getroffen 
werd door het instorten van de haringvisserij, brak 
al vroeg een ware 'slooperij-storm' uit.7 Tussen 
1630 en 1840 verdwenen ruim 2.500 van de 
aanvankelijk 3.615 huizen.8 Ook in Hoorn vond 
afbraak plaats (afb. 2). 

Afbraak en verval in Hoorn in de lange achttiende 
eeuw (1670-1830)*

minke Walda

In de zomer van 1873 deed de Franse 
cultuurhistoricus Henry Havard (1838-1921) op 
zijn reis langs de 'dode steden van de Zuiderzee' 
ook Hoorn aan. Havard was vol lof over de 
prachtige haven, omgeven door massa's groen, 
grote bomen en bloemen. Hij wees er echter op dat 
hier vroeger scheepswerven lagen, waarvandaan 
elk jaar een vloot zeeschepen uitvoer. In zijn ogen 
was het daarom zeer interessant om op historische 
kaarten de veranderingen in 'deze aftakelende 
steden' te volgen (afb. 1).2

De transformatie van scheepswerf tot parkgebied 
die Havard opviel, kan verklaard worden vanuit de 
economische en demografische ontwikkeling van 
Hoorn vanaf het eind van de zeventiende eeuw. 
Na de snelle groei van de steden in Holland in 
de late zestiende en zeventiende eeuw vond rond 
1670 een omslag plaats. Door een verschuiving 
van het economisch zwaartepunt in Europa van 
de Republiek naar Engeland kregen met name de 
kleine en middelgrote steden in Holland te maken 
met economische neergang en een afname van de 
bevolking, hoewel de oorzaken en de omvang per 
stad sterk konden verschillen.3 De havensteden in 
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In mijn promotieonderzoek onderzoek ik de 
ruimtelijke praktijk en regulering van afbraak 
en verval in de steden van Holland in de lange 
achttiende eeuw (1670-1830). Stukken uit 
de stedelijke archieven, waaronder keuren, 
resoluties en zogenaamde rekesten, verbouw- of 
sloopaanvragen van particuliere huiseigenaren aan 
het stedelijk bestuur, geven een indruk van de 
vorm en omvang van de 'slooperij-storm' en de 
reactie van de overheden. In Hoorn en Enkhuizen 
zijn voor de periode 1795-1830 opvallend veel 
van deze rekesten bewaard gebleven. Historicus 
Jos Leenders schreef in Hij komt van Hoorn over 
de afbraak in Hoorn vanaf 1795.9 In dit artikel 
zal de afbraak in een breder perspectief bekeken 
worden: vanaf het eind van de zeventiende eeuw 
en in vergelijking met Enkhuizen en andere steden 
in Holland. De nadruk ligt daarbij op de reactie 
van het stadsbestuur op de afbraak en het verval 
van de stad. 

Afbraak in Hoorn tot 1795
Afgaande op de huizenaantallen lijkt de afbraak 
in Hoorn aanvankelijk mee te vallen. Tussen 1632 
en 1732 groeide het aantal huizen zelfs van 2.715 
tot 2.807.10 Hoorn streefde daarmee Alkmaar 
en Enkhuizen voorbij, waar het aantal huizen 
juist was gedaald.11 Toch moet afbraak vanaf het 
eind van de zeventiende eeuw al regelmatig zijn 
voorgekomen. In 1684 werd door het stadsbestuur 
een keur uitgevaardigd die de afbraak van huizen 
zonder toestemming verbood, op een boete van 
vijftig gulden.12 Ook Abbing waarschuwde dat de 
huizenaantallen uit 1632 en 1732 een vertekend 
beeld opleverden. De groei van 92 huizen moest 
volgens de kroniekschrijver volledig toegeschreven 
worden aan de bloei van de stad in het midden 
van de zeventiende eeuw. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw zou het aantal huizen aanzienlijk 
zijn verminderd.13 Abbing baseerde zijn opmerking 
op een Lijst van Huizen, Kamers en Kelders, welke 
van den jare 1700 [tot circa 1760] zijn afgebroken 
of onbewoonbaar geworden, waarop in totaal 568 
percelen stonden. Zo werden op het Achterom 
veertig panden afgebroken of onbewoonbaar 
bevonden, op het Nieuwe Noord vijftig en aan de 
Westerdijk en Achter op 't Zand eenentwintig.14

Een andere aanwijzing is de toename van het aantal 
verkopen van huizen bij parate executie vanaf het 
einde van de zeventiende eeuw omdat eigenaren 
de verponding – de grondbelasting – niet meer 
konden betalen. Het stadsbestuur wist aanvankelijk 

niet hoe de verkoop te reguleren. Abbing beschrijft 
dat bij een openbare verkoop in 1698 de grond 
aanvankelijk eigendom bleef van de stad.15 De 
panden zelf werden door de kopers afgebroken, 
waarschijnlijk om als bouwmateriaal verkocht te 
worden. Achteraf beseften de burgemeesters dat 
deze regeling een negatief effect had: de stad 
werd door de grondovername zelf bezwaard met 
de verponding, terwijl door 'het wegsloopen van 
zoo vele huizen, in het midden van de stad' 
veel percelen leeg vielen en het wachten was tot 
de stad 'wederom in weiland zou veranderen'. 
Het stadsbestuur besloot daarom voortaan het 
perceel en het pand samen te verkopen, zodat de 
nieuwe eigenaar verantwoordelijk werd voor de 
doorbetaling van de verponding. Mogelijk hoopten 
ze dat kopers hierdoor ook minder geneigd waren 
om huizen alleen voor afbraak aan te kopen. Op 
basis van de nieuwe richtlijnen werden in 1699 86 
huizen bij executie verkocht.

Na 1795: versnelling 
In 1798 werden in Hoorn 2.706 bewoonde 
gebouwen geteld; ruim honderd panden minder 
dan in 1732.16 Kennelijk hielden nieuwbouw en 
afbraak elkaar in de achttiende eeuw relatief in 
evenwicht. In tegenstelling tot steden als Leiden, 
Haarlem en Enkhuizen, waar de leegstand en 
afbraak al in de achttiende eeuw een enorme 
vlucht namen, lijkt de 'slooperij-storm' in Hoorn 
pas na 1795 echt los te barsten. Hoeveel panden 
er precies leeg stonden of verdwenen is niet met 
zekerheid te zeggen, mede omdat er in de bronnen 
sterk verschillende getallen genoemd worden. 
Kroniekschrijvers Kroon en Kapteijn vermelden 
dat tussen 1796 en 1816 niet minder dan 1.600 
gebouwen, huizen en pakhuizen afgebroken 
werden, een getal dat regelmatig in de literatuur 
is overgenomen.17 In het verpondingkohier van 
Hoorn uit 1806-1810 zijn echter 2.450 percelen 
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de voor- en achterzijde af te wolven (het afschuinen 
van een dak).20

In Hoorn en Enkhuizen waren ook eigenaren die 
profiteerden van de lage huizenprijzen. Ze kochten 
panden op om zo hun eigen woning of perceel te 
kunnen vergroten.21 In Hoorn vroeg bijvoorbeeld 
Barend Wegenhoorn in maart 1803 toestemming 
om een huisje aan de Vijzelstraat te mogen afbreken 
en te vervangen door een stenen muur. Het huisje 
stond achter de kolfbaan van Wegenhoorn, die 
de grond graag wilde gebruiken om zijn baan te 
verlengen.22 Jan Sieverts had ruim een maand 
eerder een verzoek ingediend om een door hem 
gekochte leerlooierij en leerhuis aan het eind van 
het West af te mogen breken en van de grond een 
erf of tuin te mogen maken.23 Beide verzoeken 
werden door de Kamer van Fabricage geaccordeerd, 
zij het onder voorwaarden. De afbraak van het 
huis aan de Vijzelstraat moest plaatsvinden onder 
toezicht van de stadsbaas, Wegenhoorn mocht 
het pand niet voor afbraak verkopen maar moest 
het zelf slopen, de grond mocht niet uitgegraven 
worden, eventuele schade aan buurpanden diende 
te worden hersteld en Wegenhoorn was verplicht 
het puin van de afbraak 'ten profijte' van de stad af 
te staan en het met dit doel voor op straat te leggen. 
Jan Sieverts kreeg alleen toestemming mits hij het 
te maken erf behoorlijk zou omschutten, 'zodat het 
niet kan strekken tot ontciering van de stad'. Ook 
hij moest het puin dat hij zelf niet zou gebruiken 
'ten profijte van de stad' laten liggen.

De aanvragen laten zien dat het stadsbestuur 
niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij afbraak 

geregistreerd, waarvan 2.132 huizen, 19 tuinen 
en lege erven, 69 publieke percelen of gebouwen 
en 320 pakhuizen, schuren, stallen, molens en 
fabrieken.18 Een overzicht van de bevolking van de 
gemeente Hoorn, gedateerd op 24 mei 1812, stelt 
dat er op dat moment 2.450 huizen en woningen 
in het centrum van Hoorn aanwezig waren (afb. 
3, blz.127).19 Dit zou betekenen dat Hoorn ruim 
250 gebouwen minder telde – uitgaande van de 
2.450 percelen en huizen in 1810 en 1812 of 
bijna 600 huizen – uitgaande van 2.132 huizen in 
1810 – getallen die flink lager liggen dan de 1.600 
gebouwen van Kroon en Kapteijn. 

Regulering van de afbraak
Via de sloop- en verbouwaanvragen ontstaat een 
gedetailleerder beeld van de afbraak en de reactie 
van het stadsbestuur op het verval van de stad. 
In de aanvragen zijn steeds de naam van de 
aanvrager, de locatie van het pand, het verzoek en 
de reden voor verbouw of afbraak genoteerd. Vaak 
is ook de beoordeling door de Kamer of wethouder 
van Fabricage of de burgemeester opgenomen. 
De verzoeken hebben hoofdzakelijk betrekking 
op particuliere eigendommen. Woonhuizen met 
erven vormden de hoofdmoot, maar ook voor 
pakhuizen, molens, leerlooierijen, stallen en boetjes 
kwamen in Hoorn aanvragen binnen. In veel 
gevallen verzocht de eigenaar om het pand geheel 
te mogen afbreken, maar sloop van een deel van het 
pand, herbestemming of het verlagen van een pand 
met een of meer verdiepingen kwam ook voor. Zo 
vroeg Adriaan Klopper in juli en oktober 1800 
toestemming om een verdieping van zijn huis aan 
de Karperkuil af te mogen breken en het dak aan 
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nadrukkelijk regulerend optrad. De verzoeken 
boden de mogelijkheid om de afbraak te controleren. 
Hoewel vooralsnog alleen rekesten vanaf 1797 zijn 
teruggevonden, lijken deze aan te sluiten op de keur 
uit 1684, waarin toestemming voor afbraak verplicht 
werd gesteld. Ook de stadsbesturen van Haarlem, 
Leiden, Delft en Gouda stelden in de tweede helft 
van de achttiende eeuw keuren tegen amotie op. Dat 
niet iedereen de letter van de keur volgde, blijkt uit 
het feit dat op 25 maart 1806 het stadsbestuur van 
Hoorn opnieuw een keur op afbraak vaststelde.24 De 
raad achtte een nieuwe keur noodzakelijk omdat de 
eerdere bepalingen van de stad en het Provinciaal 
bestuur van Holland niet naar behoren werden 
nageleefd. Eigenaren werd opnieuw verboden 
om zonder voorafgaande toestemming een huis 
of gebouw, belast met verponding, af te breken, 
gedeeltelijk af te breken, of bouwvallig te maken 
door het uitbreken van daken, ramen, lood, balken 
of ijzerwerk. De boete lag met 300 gulden nu echter 
veel hoger dan in 1684. 

De keuren en sloopaanvragen laten ook iets zien 
van de motieven die de opeenvolgende stedelijke 
besturen hadden om de afbraak te reguleren. Ook 
in de Bataafs-Franse tijd bleef behoud van de 
verponding een van de prioriteiten. Huiseigenaren 
waren verplicht om na afbraak nog één of meerdere 
jaren grondbelasting door te betalen. Zorgen waren 
er ook om het aanzien van de stad. De leegstand en 
afbraak waren begin negentiende eeuw duidelijk 
zichtbaar. De steden van het Noorderkwartier 
schreven in 1805 aan Schimmelpenninck dat de 
huizen zo sterk in waarde waren gedaald 'dat dit 
nauwelijks geloofbaar is', waardoor overal panden 

leeg kwamen te staan.25 Ook reizigers merkten de 
afbraak op. Dit verval kon de indruk wekken van 
een falend bestuur.26 De stadsbesturen vreesden 
bovendien dat de welgestelde bovenlaag van de 
bevolking zich niet meer in de vervallen steden 
wilde vestigen, met dalende belastinginkomsten 
tot gevolg.27 Het voorkomen van 'ontciering' was 
daarom regelmatig reden om een sloopaanvraag af 
te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen. 
De locatie van het pand bleek daarin een belangrijk 
afwegingskader. Afbraak langs de hoofdwegen of van 
representatieve gebouwen was minder wenselijk, 
terwijl afbraak in achterstraten of in gebieden 
waar al veel panden waren gesloopt makkelijker 
werd toegestaan. Eigenaren, zoals Jan Sieverts, 
werden regelmatig verplicht om na afbraak een 
'behoorlijke schutting of muur' om het lege perceel 
te zetten. Buiten esthetische eisen speelde hier ook 
de zorg voor de openbare veiligheid een rol: het 
leeggekomen perceel werd door de muur niet alleen 
aan het zicht onttrokken, afsluiting voorkwam 
ook dat vreemden het perceel of dat van de 
buurpanden zomaar konden betreden (afb. 4). Ook 
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sloopeconomie kon ontstaan, waar dat in Hoorn 
minder nadrukkelijk naar voren komt. Dit is een 
vraag voor verder onderzoek. 
In Hoorn hielden de sloopaanvragen in ieder 
geval tot 1832 aan. Op de eerste kadasterkaart, 
opgemeten in 1823 en bijgewerkt tot het kadaster 
in 1832 officieel van kracht werd, zijn de gaten 
in de bebouwing duidelijk zichtbaar (afb. 5). Met 
name in de economisch getroffen havengebieden, 
aan de oostkant van het Grote Oost en in de 
achterstraten zijn veel panden afgebroken, terwijl 
aan de hoofdstraten, waaronder het Grote en Kleine 
Noord en de Nieuwstraat en Kerkstraat een vrijwel 
aaneengesloten bebouwing behouden is gebleven. 

Het stadsbestuur deed ook ruimtelijke ingrepen om 
de vervallen stad te verfraaien. Kroon en Kapteijn 
vermelden dat in 1820 jonge bomen werden 
aangeplant op plekken waar eerder huizen stonden.29 
In september 1836 bespraken burgemeester en 
wethouders een voorstel 'tot het verfraayen der stad 
door beplantingen'. In de vijf jaar daarna werden het 
Baadland en delen van de Oude Doelenkade, aan 
weerszijden van de Binnenhaven, tot parkgebied 
omgevormd. Ook op de bijna kaalgeslagen gebieden 
rond de Karperkuil, de Binnenluiendijk, het ABC en 
de Westerdijk werd in dezelfde periode een groene 
wandeling aangelegd.30 Dit moet de 'prachtige 
beplanting' zijn geweest waar Havard in 1873 vol 
lof over sprak. Wandelend over het Baadland en 
de Binnenluiendijk naar het hertenkamp in het 
Julianapark is deze ruimtelijke transformatie van 
haven naar parkgebied nog altijd zichtbaar.

de verplichting eventuele schade aan buurpanden te 
vergoeden bood een garantie tegen verder verval van 
het gebouwenbestand.
 
'Ten profijte van de stad'
Opvallend in Hoorn is de regelgeving rond de 
omgang met sloopmateriaal. De lage huizenprijzen 
maakten het aantrekkelijk om panden voor afbraak 
op te kopen en de bouwmaterialen door te verkopen. 
In onder meer Haarlem en Enkhuizen vielen 
daardoor ook minder bouwvallige panden onder 
de slopershamer, tot verdriet van de stadsbesturen 
die vreesden voor 'ontciering'. Het stadsbestuur in 
Hoorn verplichtte veel eigenaren echter om het puin 
'ten profijte van de stad' af te staan, een voorwaarde 
die in de keur van 1806 werd geformaliseerd. 
Ook de boete op illegale afbraak lag in Hoorn 
opvallend hoger dan de voorgestelde 25 gulden in 
Enkhuizen.28 De verschillen in regelgeving zorgden 
er mogelijk voor dat in Enkhuizen een levendige 
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* Dit artikel is een bewerking van het artikel 
'Daar het amoveren van gebouwen deze dagen zo 
algemeen is'. Het stedelijke beleid inzake krimp in 
Hoorn en Enkhuizen' dat eerder verscheen in het 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4. In het artikel voor 
het Kwartaalblad is de nadruk gelegd op de afbraak 
en het ruimtelijk beleid in Hoorn, waarvoor ook 
aanvullend archiefonderzoek is gedaan. Minke 
Walda (1988) groeide op in Hoorn en studeerde 
erfgoedstudies en architectuurgeschiedenis aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment 
werkt zij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
aan een promotieonderzoek naar de ruimtelijke 
praktijk en regulering van de afbraak en het verval 
in de steden van Holland in de lange achttiende 
eeuw. Hoorn zal daarin een van de casestudiesteden 
zijn.

Noten: Voor de noten wordt naar de website van Oud Hoorn 

verwezen. 
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Na vele jaren van voorbereiding staat de Beeldbank 
van Oud Hoorn eindelijk online. Velen hebben er in 
de werkgroep Beeldbank hun hoofd over gebroken, 
maar het is met name door de inbreng van Gerard 
van Stijn eindelijk gelukt om de beeldbank, die 
ruim 35.000 foto's van Hoorn bevat, voor een groot 
publiek toegankelijk te maken. Er kan worden 
gezocht op verschillende ingangen en op de kaart 
van Hoorn. Ga daarvoor naar: www.beeldbank-
oudhoorn.nl .
Veel foto's moeten nog nader worden beschreven. 
Daar kunt u bij helpen. 
Heeft u foto's, boeken of ander materiaal waarvan 
u vermoedt dat die interessant voor de Vereniging 
Oud Hoorn kunnen zijn, neem dan s.v.p. contact 
op via info@oudhoorn.nl. 

beeldbank Oud HOOrn

Ter illustratie één van de vele foto's uit de beeldbank: 
Roel Evertse van Bottelarij Nooij van de Turfhaven 
met bakfiets, Veenenlaan. Foto van omstreeks 
1950. 
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altijd kanonnen en een strijdvaardige bemanning 
aan boord hebben. Zij kunnen ingeschakeld 
worden ten tijde van open oorlog, en hebben recht 
tot kapen als ze een schip van een op dat moment 
vijandige staat kruisen. Een voorbeeld van het 
gevaar dat zee- en kooplieden liepen volgt hierna:

Hendrikck Simonsz Struijs, 28 jaar, stuurman, 
wonend te Vlissingen, Cornelis Clincque, 
constapel, 30 jaar, wonend te Campveer en 
Pieter Gead, 30 jaar, timmerman, wonend te 
Eyser in Schotland, verklaren op verzoek van 
Hendrikck de Haes en Jacob van Naerssen, 
beiden kooplieden, te hebben gevaren met Jacob 
Kien zaliger, schipper op het schip de Papierbaal, 
geladen met nieuwe franse wijnen op 2 oktober, 
gescheiden zijn van het eiland St. Maarten in 
Frankrijk en vandaar gezeild naar Rotterdam en 
op de 4e oktober ter hoogte van Bolijn genomen 
zijn door een zekere Caper, gemonteert met 10 
gotelingen (stukken geschut). De kapitein zei 
dat zijn naam Hendrikck, Godin van d'oever 
was. De kapitein van het schip de Papierbaal is 
hierbij doodgeschoten en de bootsman gewond 
geraakt.2

Kuststeden proberen – met minder of meer succes 
– zich onafhankelijk op te stellen om hun bloeiende 
handel niet in gevaar te laten brengen door de 
conflicten van de regerende machthebbers. Zo 
vestigen Hollandse remonstranten en mennonieten 
zich in 1621 in Frederikstad (Schleeswijk-Holstein), 
om aldaar rustig handel proberen te drijven tussen 
Spanje en Rusland.3 Tegelijkertijd trachten de 
protestantse handelaren van de belangrijke Franse 
stad La Rochelle, prima gelegen voor zuidelijker 
doorvaartroutes, zich te onttrekken aan de macht 
van de Franse koning.

nicOlette brOnGerS1

Tijdens haar onderzoek naar Hollandse handelsfa-
milies in La Rochelle stuitte Nicolette Brongers in 
de archieven van het Franse eiland Ré op de naam 
Bontekoe. Herinneringen aan haar jeugd, zeilend 
doorgebracht met daarbij ook overnachtingen in 
de jachthaven van Hoorn en natuurlijk het lezen 
van 'de Scheepsjongens', motiveerden haar om 
de herkomst van de Bontekoe's op het eiland Ré 
verder te onderzoeken. Ré en La Rochelle liggen 
halverwege tussen Bordeaux en Nantes, aan de 
Franse westkust. Het eiland is qua oppervlakte ver-
gelijkbaar met Terschelling en ook landschappelijk 
gezien zijn er overeenkomsten. Men leefde vroeger 
van zoutwinning, wijnbouw en visserij. De meeste 
zoutwingebieden zijn nu beschermd natuurgebied. 
Sinds 1988 is Ré met het vasteland verbonden door 
een brug. Ré staat bekend als één van de mooiste 
Franse vakantieoorden, met veel rustige fietspaden 
en stranden. La Rochelle is een populaire toeristi-
sche stad met een interessant oud centrum. Beide 
hebben belangrijke jachthavens en gewone havens. 

De wereld opent zich
Voor Hollandse handelaren en schippers is 
de 17e eeuw een tijd van enorme welvaart en 
mogelijkheden. De wereld opent zich, de schepen 
varen steeds verder. Het is ook een tijd van vele 
onzekerheden en conflicten, waarin zij gedwongen 
zijn te schipperen tussen godsdienst- en andere 
oorlogen. Zo moeten zij langs Engelse en Franse 
kusten varen waar, naar gelang de koning van dat 
moment en de godsdienst die deze beschermt, 
men opeens vriend of vijand is, terwijl ook nog 
Spanje iedereen lastigvalt. Een veilige haven kan 
in andere handen vallen en een probleem worden. 
Duinkerken bijvoorbeeld: een piratennest dat van 
de ene op de andere dag Spaans-, Engels-, of 
Fransgezind is. Handelsschepen moeten dan ook 
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Hendrik IV
Ten tijde van de geboorte van Willem IJsbrandsz. 
Bontekoe en zijn broers komt in Frankrijk de 
protestant gezinde Hendrik (Henri) IV aan de macht, 
na jaren van hevige en bloedige godsdienststrijd. 
Hij moet zich hiervoor wel tot het katholieke 
geloof bekeren (1593) en een tweede huwelijk 
aangaan, maar de burger- en andere oorlogen 
eindigen. Met Hendrik IV begint een periode van 
tolerantie voor de protestanten en opbouw van een 
sterkere economie, die veel had geleden onder de 
conflictueuze situatie daarvoor. Hendrik IV was 
erfgenaam van het koninkrijk (Noord)-Navarro 
(West-Pyreneeën), via zijn moeder en van de 
Franse kroon via zijn vader Antoine de Bourbon. 
Zijn moeder, Jeanne d'Albret, was protestant. Als 
Hendrik in 1589 de troon bestijgt wordt Navarre 
toegevoegd aan Frankrijk. Men zegt dan ook 'Roi de 
France et de Navarre'. Tijdens zijn leven verandert 
hij meerdere malen van godsdienst, hij was eerder 
een opportunist dan een man van principes. 
Hendrik begreep als eerste dat voortdurende strijd 
een belemmering is voor welvaart en economie. Hij 
neemt zelfs contact op met de in Holland wonende 
handelaren LeMaire en De Moucheron, beiden 
mede-oprichters van de VOC, om te proberen een 
Franse compagnie op te zetten. Men vermoedt dat 
deze handelaren een dubbelrol spelen, wat hen 
later kwalijk genomen wordt. De Moucheron vlucht 
uiteindelijk het land uit. Een mogelijke nakomeling 
woont op het eiland Ré ten tijde van Bontekoe's 
verblijf aldaar.4 Helaas wordt Hendrik IV in 1610 
vermoord door de fanatiekeling Ravaillac. De jonge 
koning was populair, maar voor sommigen te 
modern; de moordenaar handelt alleen, maar de 
geruchten aangaande een complot zijn legio.

Lodewijk XIII en kardinaal Richelieu
Na de dood van Hendrik IV gaat de opbouw van 
de economie onder Lodewijk (Louis) XIII door, 
maar vermindert de tolerantie voor de protestanten. 
Het resultaat is dat La Rochelle steeds meer een 
toevluchtsoord wordt voor protestantse handelaren. 
Velen hadden zich hier al gevestigd. Onder hen 
verscheidene Vlaamse handelsfamilies na de val 
van Antwerpen, en Engelse en Hollandse schippers 
aangemoedigd door admiraal De Coligny om mee te 
helpen met het veroveren van katholieke schepen.5 
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x2 Susanne Grain

Paul (1624 - ?)
x1 Jacquette Mignonneau
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Pierre
x Hester Tournemotte

Anne (1631 - 1674)
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Jan (Hoorn 1693 -?)
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Nadat hij de slag om La Rochelle gewonnen heeft, 
staat Richelieu voor een dilemma. Er bestaat geen 
werkelijke Franse handelsvloot en hij beseft dat hij 
de buitenlandse en vooral Hollandse handelaren 
nodig heeft om Franse producten overal in 
de wereld af te zetten om zo de broodnodige 
buitenlandse valuta te verkrijgen. Tevens wil 
Frankrijk de macht van Spanje breken en sluit het 
zich aan bij de protestantse Noordelijke naties in 
een alliantie. Dus kan hij het zich niet veroorloven 
de protestanten het land uit te zetten. De protestante 
leider van La Rochelle, Jean Guiton, gevlucht naar 
Londen in 1628, mag in 1635 zelfs terugkeren 
als commandant van een schip van de koning.9 
Richelieu zelf erkent de belangrijke positie van 
Holland in zijn 'Politiek Testament'. Hij schrijft dat 
terwijl de Hollanders slechts 'een handjevol mensen 
zijn op een klein stukje land waar men alleen maar 
water en grasland vindt', zij een voorbeeld zijn 
van het nut van de handel. Vol bewondering voegt 
hij toe 'dat ofschoon ze zelf alleen maar wat boter 
en kaas produceren' ze bijna elk land van Europa 
van alle andere nodige handelswaren voorzien. 
Zijn conclusie luidt dan ook dat hoewel men zijn 
gebied vergroot door oorlog, men zijn rijkdom 
vergroot door de handel.10 Later moet minister 
Colbert, de belangrijkste staatsman van Lodewijk 

La Rochelle wordt een belangrijke, welvarende 
en steeds onafhankelijker stad. Dit roept later de 
woede en jaloezie op van kardinaal De Richelieu, de 
rechterhand van de zeer jonge Lodewijk XIII. Het 
probleem van Richelieu is niet zozeer de godsdienst 
zelf, die hij eventueel wel wil tolereren, maar het 
feit dat een stad zich aan de macht van de koning 
durft te onttrekken. En als dan ook een protestante 
leider zich tegen de koning verzet en het eiland 
Ré probeert te bezetten en vervolgens de stad La 
Rochelle zich bij hem aansluit, besluit Richelieu 
hen een harde les te leren. De belegering van La 
Rochelle (1627-1628) volgt.6 De Franse vloot is 
zwak, ze krijgt in 1624 hulp van een Hollandse 
vloot van twintig schepen onder het verdrag van 
Compiègne, met aan het hoofd admiraal Willem 
de Zoete, heer van Haultain, maar dit roept zoveel 
protest op in Nederland dat deze hulp begin 1626 
teruggetrokken wordt.7 De Franse koning wendt 
zich ook tot Karel 1 (Charles) van Engeland, die 
schepen stuurt, maar met een Franse bemanning, 
want de merendeels protestante Engelse bemanning 
wil niet tegen de hugenoten strijden. De eerste 
hertog van Buckingham (George Villier) vecht zelf 
aan de kant van de protestanten. Hij probeert Ré te 
behouden maar wordt in 1627 verslagen tijdens de 
zeeslag van Pont du Fenaux.8
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XIV, hetzelfde toegeven. Voor het oprichten van 
zijn handelscompagnie die moet concurreren 
met de Hollanders in de Baltische streek, is hij 
uiteindelijk genoodzaakt de hulp in te roepen van 
de Hollandse ondernemer Hendrik Tersmitten, een 
invloedrijk bankier te La Rochelle! De 'Compagnie 
de Commerce du Nord' kent een kort bestaan, van 
1669 tot aan 1683.11 Evenals voor Richelieu is voor 
Colbert een gevulde staatskas belangrijker dan de 
godsdienststrijd, maar zijn invloed op Lodewijk 
XIV vermindert omstreeks 1680. 

Eerste Generatie : van Hoorn naar Ré
Het eiland Ré ligt strategisch voor de haven 
van La Rochelle en heeft een beetje een functie 
als Texel of de andere waddeneilanden voor de 
Hollandse steden: een open buitenhaven voor de 
grotere schepen en luwte en beschutting voor de 
kleinere. Het is een makkelijke halteplaats voor 
de schepen op de Europese kustvaartroute, en een 
goed vertrekpunt voor langere oceaanreizen. Een 
Hoornse schipper voelt zich op zo'n zanderig en 
plat eiland makkelijk thuis. Tevens wordt er zout 
gewonnen en zout is een veelgevraagd product in 
het noorden evenals de simpele witte wijn van de 
naburige kuststreek, vaak gebruikt als een soort 
inmaakazijn (denk aan zoute en zure haring). 
Tegelijkertijd heeft diezelfde streek hout en andere 
waren van Noord-Europa nodig. 

Claas IJsbrandsz. Bontekoe
Het is moeilijk met zekerheid te zeggen wanneer 
Claas IJsbrandsz. Bontekoe, broer van Willem, op 
dit eiland gaat wonen. Het eerste contact heeft 
misschien te maken met de zouthandel: broer 
Willem neemt een contract over van zijn vader 
om zout uit de streek te halen.12 Om goed handel 
te voeren is het noodzakelijk iemand ter plekke te 
hebben die de aankoop en het vervoer organiseert. 
Dit moet een betrouwbaar persoon zijn, en wie is 
betrouwbaarder dan een familielid? De vrouw van 
Claas heeft een Franse naam, Marie Gregoire, en 
hoewel deze achternaam niet voorkomt bij andere 
eilandbewoners uit die tijd, lijkt zij een Frans 
sprekende echtgenote, wat het leven van de familie 
in de streek makkelijker maakt.
Claas Bontekoe kan zich dus vroeg op het eiland 
gevestigd hebben, omstreeks 1615, vanwege de 
zouthandel. Maar in dat geval zou hij waarschijnlijk 
burger zijn geworden van La Rochelle. Het is dus 
logischer dat hij later is aangekomen, hetzij om 
te helpen bij het verdedigen van de stad in 1627, 
als één van de vele te hulp komende protestantse 

schepen of daarna om de handel weer op te 
bouwen. Dat Hoornse handelaren gewoon door 
bleven varen ondanks plaatselijke problemen blijkt 
bijvoorbeeld uit een attestatie van 21 november 
1622: 
(…) allen in dienst van Barent Jansz. van Hoorn, 
schipper op het schip de Fortuyn, verklaren op verzoek 
van Barent Jansz dat zij negen weken geleden op de 
rede van Rochel lagen en dat David Jansz., Engels 
coopman de schipper vroeg een lading zout naar 
Engeland te varen. Daarop hebben zij vijf weken op 
de lading liggen wachten. Zij hebben liggen laden voor 
Olderdom bij Rochelle, toen Franse oorlogsschepen 
slag leverden met de Rochelloosen, welke laatsten 
naar Sinte Maerten vluchtten. Daarop hebben ook 
dertig koopvaardijschepen de vlucht genomen, uit vrees 
geconfiskeerd te worden.13

 
Na 1628 wordt het niet in Rochelle geboren 
protestanten moeilijk gemaakt zich in de stad 
te vestigen, wat de toename van de protestantse 
bevolking van Hollandse en Vlaamse afkomst op 
het eiland Ré verklaart.14 De eerste vermelding van 
een 'Bontecou' in Frankrijk heb ik gevonden in het 
protestantse kerkboek van La Rochelle, te weten 
de doop van Jacob, zoon van Nicolas Bontecou 
en Marie Gregoire, geboren 4 augustus 1637 en 
gedoopt de 16e. Een Jacob van Kessel is getuige en 

tekent. Er staat bij vermeld dat de ouders op Ré 
wonen. In 1641 is Nicolas getuige bij een doop en 
tekent als Claas Bontekoe, op zijn Hollands dus, 
terwijl in 1652 zijn zoon, ook Nicolas genoemd 
in de tekst, als N. Bondecou tekent (tenzij dit de 
vader is, maar het lijkt mij niet logisch dat hij van 
handtekening verandert). Een kleinzoon tekent 
later als Nicolas Bontecou. Ze worden dus steeds 
Franser... 
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leeftijden van Paul, Isbrant en Anne zijn bekend, 
want vermeld in hun overlijdens- of huwelijksaktes. 

Isbrant, mogelijk de oudste zoon, is dus geboren 
omstreeks 1620. Hij huwt in 1644 Marie Juspin, 
dochter van een notaris van La Rochelle. Hij 
en zijn broer Paul nemen de zaken waar na het 
overlijden van hun vader; men vindt hun namen 
regelmatig als getuigen, en beiden zijn gehuwd in 
gedegen La Rochelle-families, wat goede relaties 
geeft. Isbrant overlijdt op 29 januari 1681, 59 

jaar oud, ten tijde van een (pest?)epidemie, die 
heerst in de winter 1680/1681 en vele levens eist.18 
Isbrant Bontecou is een tweede keer gehuwd, want 
ik kom een Susanne Bontecou tegen, dochter van 
hem en Susanne Grain. Deze dochter huwt in 
1679 Jean de Heer, ook wonend op Ré, en wordt 
hiermee de aangetrouwde schoonzus van dominee 
Theophile Barbault. De naam Isbrant leeft door in 
een paar Franse families waar hij 'peet' is geweest. 
Het is mogelijk dat Susanne Grain omstreeks 
1682 hertrouwt met een Charles Meschin, die ik 
tegenkom als 'oom' van een Bontecou later, zonder 
duidelijke reden.

Paul komt het meest voor in de aktes. Niet zozeer 
omdat hij belangrijker zou zijn – al lijkt hij wel de 
meest actieve handelaar – maar vanwege zijn drie 
huwelijken, vele kinderen en een lang leven.
Hij tekent vaak aktes samen met Adriaan Dortsman, 
zijn zwager, de man van Anne Bontecou. 
Paul huwt in 1641 te La Rochelle Jacquette 
Mignonneau, dochter van een belangrijke familie, 
dus geeft het weinig dat ze zo'n tien jaar ouder is. 
Hij zelf is op dat moment nauwelijks achttien jaar 
oud en er volgt snel een zestal kinderen. Het tweede 
huwelijk van Paul, in 1670 met Eleonor Guerineau, 
levert het bewijs dat zijn vader Claas inderdaad 
de zoon is van een IJsbrand Bontekoe: de enige 
akte waar voornaam, patroniem en achternaam 
van Claas IJsbrandsz. duidelijk genoemd worden 
is de huwelijksakte van 1670. Wederom geeft dit 
huwelijk hem contacten met de betere protestantse 

Tweede Generatie: Ingeburgerd op Ré
Na 1648 krijgt de plaats St. Martin-de-Ré haar eigen 
protestantse kerk terug, waar de domineesfamilie 
Barbault, vader en zoon, netjes alle dopen van 
de nogal gemengde groep handelaren, kooplui, 
scheepstimmermannen, kuipers en zoutwinners 
bijhouden. Er is zelfs een kleermaker genaamd 
Harmen ('Armand') Janssen. Men komt de Hollands 
klinkende namen De Heer, Van Ewijck, Maseijck, 
Dortsman en Bontekoe tegen, al zijn de namen dan 
vaak fonetisch geschreven. 

Door het lezen van de kerkboeken van St. Martin15 
heb ik naast het echtpaar Nicolas Isbrants Bontecou 
en Marie Gregoire nog zes volwassen kinderen 
van hen gevonden te Ré, en vele kleinkinderen. 
De overlijdensdatum van Nicolas is niet bekend, 
maar moet tussen 1641 en 1652 liggen. Indien 
hij inderdaad de broer van Willem is – een 
naamgenoot is natuurlijk een kleine mogelijkheid – 
is hij in 1596 gedoopt te Hoorn.16 Dit komt overeen 
met de leeftijd van zijn vrouw, Marie Gregoire, die 
15 Maart 1672 overlijdt, 72 jaar oud. Getuigen zijn 
haar zoons Isbrant en Paul. 
Zoals in vele handelsfamilies heeft eenieder zijn 
rol; net zoals Willem waarschijnlijk Claas als 
onderhandelaar in het buitenland nodig had, zien 
we bij de zoons van Claas ook verschillende wijzen 
van broodwinning. Sommigen worden vaak als 
getuigen genoemd en zijn dus permanent op het 
eiland, anderen komen af en toe naar voren. De 
relaties met de Hoornse familie zijn niet bekend; 
heeft Claas volkomen gebroken met zijn broer 
Willem en andere familieleden of bleven ze contact 
houden? Is hij naar Ré gegaan om de familie te 
helpen of juist weggelopen vanwege een Franse 
vrouw? Hierbij kan vermeld worden dat de Franse 
protestantse kerk (calvinistisch genoemd, maar in 
feite meer Luthers), anders is dan de remonstrantse 
kerk, waar Willem bij lijkt te horen.17

De kinderen van Claas en Marie zijn in ieder geval 
volkomen Frans opgegroeid, maar het is moeilijk te 
achterhalen wie op welk moment en waar geboren 
is, behalve voor Jacob, waarschijnlijk de jongste. De 
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families uit de streek. Zijn zoon Paul 'de jongere' 
huwt dezelfde dag met een familielid van Eleonor, 
Judith Gaultreau. 
Paul 'de oudere' is ook te vinden in de Hollandse 
archieven. In een Rotterdamse notariële akte van 
1656 wordt Paulus Bontekoe vermeld, koopman 
te 'Sint Maarten', aangaande een lading wijn 
gekocht van Jeremias Penisson, voor Rotterdamse 
handelaren.19 Om goedkoop en zeker wijn te kopen 
in Frankrijk heb je Franse kennissen nodig, vanwege 
een verbod voor buitenlanders om zelf direct te 
onderhandelen met de wijnbouwers. De familie 
Penisson is terug te vinden in de kerkboeken van 
Ré, en via allerlei zijlijnen zelfs vaag verwant aan 
Bontekoe, maar bijna alle protestantse families op 
Ré zijn min of meer verbonden door huwelijken.
Bij zijn derde huwelijk is Paul zestig jaar oud en 
zijn vrouw, Susanne LeBlanc tweeëntwintig. Het 
is mogelijk dat dit huwelijk vooral bedoeld is om 
Susanne te helpen Frankrijk te verlaten, want in 
1685 is de situatie voor de protestanten kritiek. 
Het eiland is overstroomd door vluchtelingen 
en het aantal huwelijken verbazingwekkend. De 
meeste dominees zijn al gevlucht, de kerk van La 
Rochelle is verwoest en iedereen huwt snel voor de 
grote emigratiegolf, wachtend op een schip om weg 
te komen. Susanne komt dan ook uit een andere 
streek ten noorden van La Rochelle.
 
Nicolas kan de tweede of derde zoon zijn, want 
Paul is geboren omstreeks 1624. Nicolas overlijdt 
jong, tussen 1654 en 1658; weinig is van hem 
bekend. Op 14 mei 1652 tekent hij als 'peet' 
voor de doop van Nicolas, zoon van zijn broer 
Isbrant. Tevens wordt hij genoemd als de vader van 
Anne Bontecou, geboren 1654 en overleden 1676. 
Zijn weduwe, Mathurine Bertrand, hertrouwt voor 
1658. Mathurine overlijdt tijdens dezelfde epidemie 
als haar vroegere zwager Isbrant Bontecou. 

Pierre/Pieter lijkt de rol van varende schipper 
en onderhandelaar te Hoorn op zich genomen 
te hebben. Hij wordt weinig genoemd in de St. 
Martin-boeken. De eerste keer is de doop van zijn 
dochter, Hester Bontecou, in 1665. Zijn vrouw, 
Hester Tournemotte, lijkt niet afkomstig van Ré, er 
is niemand anders met dezelfde achternaam aldaar, 
noch in La Rochelle. In 1667 en 1668 is Pierre 
een paar keer getuige, waarbij hij in 1668 eigenaar 
genoemd wordt van een schip 'de Hoorn'. Eigenaar 
alleen, of met zijn broers? Eigenaar of schipper? 
De vermelding is vaag, helaas. Hij is getuige bij het 
begraven van de scheepstimmerman van dit schip. 

In juni 1669 wordt in de archieven van Hoorn een 
zekere Pieter Bontekoe van 'Sint Maarten' vermeld. 
Deze wordt hervormd lidmaat te Hoorn, samen 
met Jacob Boudewijn, ook van 'Sint Maarten'. Die 
laatste is in feite Jacques Baudouin, inwoner van 
St. Martin-de-Ré, verwant aan Pierre Bontecou. 
Mogelijk mede-eigenaar van hun(?) schip, of 
partner in de handelsonderneming. Het feit dat 
Pieter zich in Hoorn inschrijft, is waarschijnlijk een 
strategische zet, want als inwoner van Hoorn kan hij 
rechten aldaar verkrijgen, die hij als Fransman uit 

St. Martin niet kan krijgen. Indien zijn schip onder 
Hollandse vlag vaart (wat me logisch lijkt gezien 
de politieke situatie) is het mogelijk noodzakelijk 
dat hij als inwoner ingeschreven staat te Hoorn. 
Tussen 1669 en 1684 worden noch hij, noch 
zijn vrouw vermeld in de Ré-boeken. In 1683 is 
vreemd genoeg een Pierre Bontecou, 'neveu' (neef 
in de Franse zin) van Eleanor Guerineau, getuige 
bij haar overlijden. Eleanor is de vrouw van Paul 
Bontecou; een 'neveu' moet de zoon zijn van een 
broer van Paul. Het meest logische is de zoon van 
Pierre en Hester. Maar er bestaat ook een Pierre 
Bontecou, zoon van Paul, en stiefzoon van Eleanor, 
dus verwarring is mogelijk. Het is niet duidelijk 
waar Hester Tournemotte gewoond heeft. Ze wordt 
genoemd op de lijsten van verplicht bekeerden in 
1685 te Ré, ze komt ook voor als voortvluchtige 
op een lijst van 1690, en bij het jaar 1692 vind 
ik haar te Amsterdam. Zij is daar getuige bij het 
huwelijk van een Anne Bontecou 'van 't eylant Ree' 
(als tante) en in 1719 overlijdt zij te Amsterdam 
als weduwe van Pierre Bontekoe, ten huize van 
weduwe LeBlanc.20 
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tweede dochter van Jacob is, geboren omstreeks 
1663. Zo niet, dan een dochter van Isbrant. 

Derde generatie; vluchtelingen: van Ré naar 
Hoorn
Met de komst van Lodewijk XIV wordt het leven 
voor de protestanten weer moeilijker. Aanvankelijk 
valt het nog mee, want gelukkig heeft men de 
noordelijke handelaren en schippers nog steeds hard 
nodig! In La Rochelle spelen de families Tersmitten 
en Pagès samen met de fabrikant Janssen, een 
grote rol bij het organiseren van een netwerk van 
schippers, reders, handelaren, en zelfs raffinaderijen 
(suiker), vanaf 1663 aangemoedigd door Colbert, 
ondanks het feit dat ze protestant zijn. Maar de 
macht van Colbert vermindert. Lodewijk XIV komt 
onder invloed van anderen en uiteindelijk wordt 
op 18 oktober 1685 de protestantse godsdienst 
verboden, worden de kerken gesloten en wordt 
men verplicht zich te bekeren. Bij deze 'abjurations' 
(546 protestanten op het eiland Ré in 1685!) staat 
netjes vermeld 'volontairement et de son bon gré' 
oftewel vrijwillig, maar gezien het alternatief een 
daadwerkelijke of sociale dood was, is dat relatief. 
Veel namen van de lijst van 'abjurations' komen dan 
ook later terug op een lijst van 'voortvluchtigen' van 
1690. Deze lijst werd opgesteld om het mogelijk te 
maken hun huizen en waren in beslag te nemen.21

De derde generatie Bontecou is Frans en kan 
dus niet rekenen op bescherming vanwege hun 
Hollandse achtergrond. Wel is het makkelijker 
voor hen naar Holland te vluchten. Tevens helpen 
ze ongetwijfeld hun Franse vrienden aan onderdak 
in het noorden. Zo komen de dominees van Ré, 
Ezechiel en Theophile Barbault, vader en zoon, 
in Harlingen terecht, waar toevallig een Abraham 
Pieters Bontekoe omstreeks 1650 burgemeester 
is.22 Ezechiel en Theophile Barbault gaan daarna 
naar Leeuwarden. Deze dominees zijn tot het 
laatste moment op Ré gebleven, met groot risico 
voor zichzelf en hun familie. Nakomelingen van 
hen zijn later te Leiden en Rotterdam te vinden. 
Merkwaardig genoeg wordt op één van de laatste 
bladzijden van het Ré-kerkboek de familienaam 
Bontecou voor het eerst geschreven als Bontekoë 
in plaats van de Franse versie. Misschien bereiden 
de dominees zich al voor op hun reis naar het 
noorden!

… en naar Amerika 
Het is moeilijk de hugenoten te volgen na 1685. 
Men vluchtte alle kanten op. Zo staat bijvoorbeeld 
het echtpaar Pierre ('Peter') Bontecou en Marguerite 

Anne, dochter van Claas IJsbrandsz., geboren 
omstreeks 1631, huwt Adriaan Dortsman, ook een 
Hollander op Ré. Adriaans positie is vergelijkbaar 
met die van Paul Bontecou. Het echtpaar krijgt 
(minstens) zes kinderen. En na het overlijden van 
Anne in 1674 hertrouwt Adriaan in een gegoede La 

Rochellefamilie en installeert zich aldaar, waar hij 
overlijdt in 1681.
Jacob, geboren 1637, begint pas laat mee te spelen. 
Zijn naam verdwijnt tegelijkertijd met die van 
Pierre. Voeren zij mogelijk samen op hun schip? Hij 
huwt een Elizabeth Valleau, een veelvoorkomende 
naam op Ré. Het echtpaar woont te Loix, een 
eilandje dat met een dijk aan Ré vastligt. Hier 
bevinden zich veel zoutwingebieden ('marais 
salants'). Het kan dus zijn dat hij zich vooral met 
de zouthandel bezighoudt. Een leuk idee is: hij het 
zout, Paul de wijn, en Pieter het schip. Jacob krijgt 
een zoon Nicolas, in 1657, is één keer getuige in 
1659, krijgt een dochter in 1660, en daarna wordt 
niets meer van hem vernomen. In 1684 wordt 
zijn vrouw weduwe van hem genoemd, zij is dus 
niet hertrouwd. De zoon Nicolas vertrekt na zijn 
huwelijk met vrouw en kinderen naar Hoorn, 
dochter Elizabeth huwt een inwoner van Ré, en het 
is mogelijk dat de Anne Bontecou die te Amsterdam 
huwt als nichtje van Hester Tournemotte een 
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Collinet aan de basis van een belangrijke 
Amerikaanse stam Bontekoe. Verscheidene bronnen 
vertellen hoe de artiest en naturalist Pierre-Eugène 
du Simitière in 1770 hun zoon Daniel Bontecou 
in New York ontmoette. 'He told me that he was 
born at La Rochelle from the descendant of the famous 
Dutch navigator Bontecoe'.23 Daniel denkt dus dat 
zijn voorvader 'de beroemde' Bontekoe is, maar hij 
kent niet de details. Daniel overlijdt te New York in 
1773, 92 jaar oud. De doop van Daniel, 3 October 
1684, vindt in feite plaats in St. Martin-de-Ré, niet 
in La Rochelle. Zijn vader Pierre Bontecou is de 
zoon van Paul en Jacquette Mignonneau. Dit blijkt 
duidelijk uit de begraafakte van een andere zoon 
van Pierre en Marguerite Collinet (1679), waar de 
twee Paul Bontecou, l'ainé (de oudere) en le jeune 
(de jongere) als getuigen genoemd worden: de één 
als grootvader en de ander als oom van het kind. 
Een Pierre Bontecou is inderdaad te vinden op de 
lijst van voortvluchtigen van Ré in 1690, (maar dit 
kan ook de eerdergenoemde neef zijn).

Hoorn
In Hoorn ziet men bij de lidmaten van de 
hervormde kerk van deze tijd lijsten verschijnen 
met 'Vluchtelingen uit Frankrijk', waaronder een 
zekere Isaac Veillon 'uit Engeland' (18 Juni 1687)24. 
Men moest soms een omweg maken, maar dit is 
ongetwijfeld een familielid van Rachel Veillon, 
schoonmoeder van een Nicolaas Bontekoe. Deze 
Nicolaas, geboren 1657, zoon van Jacob Bontecou 
en Elizabeth Valleau, huwt 14 november 1683 
Maria Coppin ('Coppens') te St. Martin. Hun 
oudste zoon (Jacob) wordt nog aldaar geboren, 
in 1684 en hun tweede zoon (Nicolas) is de op 
één na laatste doop in het kerkboek van Ré, eind 
september 1685. Hun latere kinderen (Elisabeth, 
Isaac, IJsbrand en Jan) worden te Hoorn gedoopt. 
Eerst in een Waals-Franse kerk (niet vermeld 
waar), maar later bijgeschreven in het hervormde 
kerkboek van Hoorn. De getuigen bij deze dopen 
zijn andere vluchtelingen uit Ré: André Ribouleau, 
Anna Bontekoe, Cornelia Dortsman, Isaac Veillon. 
Cornelia is een nichtje, dochter van Adriaan en 
Anne Bontecou. De andere getuige, Anna Bontekoe, 
kan ook een nicht zijn, dochter van Isbrant en 
Susanne Grain of mogelijk een zus en dochter van 
Jacob en Elizabeth Valleau. Zij huwt in 1693 te 
Amsterdam de koopman Elias Thouron, ook een 
Franse vluchteling, maar niet van Ré.25 

Vierde generatie
Wat de 'vierde generatie' Franse Bontekoe wonend 

te Hoorn betreft, huwt Jacob, zoon van Nicolaas en 
Marie Coppin in 1708 te Hoorn Johanna Bouquet. 
In 1710 wordt hij vermeld als 'bosschieter' (ervaren 
matroos, ook belast met het afvuren van een kanon) 
op het schip Oudenaerde van de VOC. Hun zoon 
Noach, geboren 24 Juni 1714 te Hoorn, is ook in 
de VOC te vinden. In 1734 treedt hij in dienst als 
'derde chirurgijn' en in 1750 overlijdt hij in dienst 
in Azië. 
Tevens duikt ook een Paulus Bontekoe te Hoorn 
op; hij is matroos bij de VOC in 1709 en 
konstabelsmaat in 1712. Paulus huwt in 1717 te 
Hoorn een Reinoutje Veillon (weer een Veillon!) 
beiden wonend te Hoorn, beiden afkomstig van 
'Sint-Maarten'. Mogelijk wederom een nakomeling 
van Claas IJsbrandsz. Bontekoe.26 

*Nicolette Brongers is nog met verder onderzoek 
naar de Bontekoe's en andere takken van de familie 
bezig. Wie haar daar meer informatie over kan 
verschaffen, kan contact met haar opnemen via 
e-mail: j_brongers@orange.fr

Noten.

Voor de noten wordt naar de website van Vereniging Oud Hoorn 

verwezen.
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Orangisten en Patriotten streden om de macht 
over de Republiek. De Orangisten hadden de 
Engelsen en Russen aan hun kant in de vorm van 
het Anglo-Russische leger. Voor de patriotten streed 
het Frans-Bataafsche leger. Na de capitulatie van 
de Anglo-Russische legercorpsen op 18 oktober 
keerde de rust terug in de Bataafsche Republiek 
(1795-1806). In Hoorn werd de 'verlossing der 
stad' op 23 oktober met een plechtig feest gevierd. 
Onder toespraken, kanongebulder, schetterend 
klaroengeschal en andere feestelijke handelingen 
werd een nieuwe Vrijheidsboom geplant. Hierbij 
moesten twee Orangisten, een man en een vrouw 
die betrokken waren geweest bij het verbranden 
van de vorige boom, assisteren. Bijgaande illustratie 
toont het dansen rond zo'n vrijheidsboom op het 
Burgerplein te Amsterdam in 1795. Dit plein kreeg 
later zijn huidige naam: Koningsplein. 
Tot slot ontvingen we van het Zuiderzee Museum 
twee documenten van de hand van Yvonne Simons 
en Hans Boer. Zij voerden als studenten in 1983 
een stageopdracht uit in het kader van hun bijvak 
museumkunde en schreven een Voorstel voor een 

tentoonstelling in het WFM over het Burgerweeshuis, 
met nadruk op een aantal facetten van de 
wezenzorg in Hoorn. In deze tentoonstelling zou 
het leven van de wezen in beeld gebracht kunnen 
worden. Hiervoor deden zij onderzoek naar de 
geschiedenis, organisatie en archiefvorming van het 
Burgerweeshuis, later Protestants Weeshuis, te Hoorn. 

cHriSt StOFFelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit 
de periode half april tot en met juli 2018. Om 
te beginnen komen de in deze periode gedane 
aankopen aan de orde.
Onder redactie van Bob Boekhout en Hans de 
Lange verscheen op woensdag 23 mei van dit 
jaar het boek Museumstoomtram Hoorn-Medemblik 
1968-2018, 50 jaar verbindend. Verscheidene 
mensen werkten mee aan deze prettig leesbare 
jubileumuitgave, die rijk geïllustreerd is met veel 
oud en nieuw fotomateriaal. 
De 100-jarige Vereniging Hendrick de Keyser bezit 
vele historische panden in Nederland, waaronder 
een groot aantal bijzondere huizen, gebouwen 
en interieurs uit de 19de en 20ste eeuw. In het 
onlangs verschenen boek Huizen in Nederland - 
De negentiende en twintigste eeuw wordt door de 
auteurs Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen en 
Niek Smit de ontwikkeling van het Nederlandse 
woonhuis in deze twee eeuwen geschetst en 
worden de bijbehorende panden van de Vereniging 
besproken. In de inleiding van het boek wordt dit 
als een gewenst nakomertje aangeduid van de eerder 
verschenen vierdelige serie 'Huizen in Nederland'. 
Met zijn 456 pagina's is deel vijf dan wel een stevig 
nakomertje! Het boek is rijk geïllustreerd met veel 
foto's, zowel in kleur als zwart-wit, plattegronden 
en doorsneden op schaal.

Vervolgens bespreek ik een aantal schenkingen. 
Namens Oud Hoorn bedank ik alle gulle gevers 
van harte. 
Van het Zuiderzee Museum te Enkhuizen ontvingen 
wij een aantal boeken en andere documenten. Ik 
noem er enkele van. In 1973 verscheen van de 
hand van historisch cartograaf Henk Schoorl (1920-
1997) zijn hooggewaardeerde boek Zeshonderd jaar 
water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en 
Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de 
periode ± 1150-1750. Hierin beschrijft Schoorl 
de geo- en hydrografische geschiedenis van de 
Waddeneilanden Huisduinen en 't Oge (Callantsoog) 
alsook de ontwikkelingen van de zeegaten Zijpe, 
Heersdiep en Marsdiep. Deze ontwikkelingen zijn 
van belangrijke invloed geweest op de vorming van 
West-Friesland, dus ook van Hoorn.
Deze schenking bevatte ook een overdruk van 
het artikel Hoorn tusschen twee vuren. September 
en October 1799, door W.P. Kops [1903]. Hij 
beschrijft hierin wat zich zoal afspeelde in en om 
Hoorn van 1 september t/m 18 oktober 1799, toen 
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Van het Voorstel en van een beknopt verslag van 
het onderzoek hebben we nu een kopie in ons 
documentatiecentrum.
Dankzij bemiddeling van Bert en Diana van den 
Hoogen kregen we een exemplaar van het boek 120 
jaar Rabobank West-Friesland. Van 40 boerencoöpe-
raties naar een bank voor iedereen. In deze in 2017 
verschenen uitgave beschrijft bedrijfshistoricus 
Hans Moolenbel 120 jaar coöperatief bankieren in 
West-Friesland. Veel uiteenlopende facetten komen 
in dit prettig leesbare, zeer informatieve boek 
aan de orde. Door het gebruik van vele mooie en 
verhelderende illustraties realiseerde Moolenbel 
een prachtig boekwerk, waarin we achterin een 
uitklapbare dubbele pagina aantreffen, met daarop 
de Stamboom van Rabobank West-Friesland, 
beginnend bij de oprichting van de Coöperatieve 
Boerenleenbank Venhuizen op 7 december 1897.

Driemaal Eva Ment
Ambo I Anthos uitgevers schonk ons op vrijdag 29 
juni de nieuwste historische roman van Simone van 
der Vlugt. Op die dag presenteerde de succesrijke 
schrijfster Het schaduwspel, waarin zij een belangrijke 
periode beschrijft uit het leven van de Amsterdamse 
Eva Ment. De in 1966 te Hoorn geboren Van der 
Vlugt deed dit, op prettige wijze begeleid door 
museumdirecteur Ad Geerdink, in de VOC-zaal 
van het Westfries Museum te Hoorn. De bekende 
door Jacob Waben geschilderde portretten van Jan 
Pieterszoon Coen en Eva Ment vormden, samen met 
twee paar wajangpoppen, een perfecte achtergrond. 
Zulke poppen worden immers gebruikt in een 
schaduwspel en twee van de vier stellen Eva en Jan 
voor. Eva Ment trad in 1625 in het huwelijk met 
Jan Pieterszoon Coen. Eva's korte huwelijksleven 
met de beroemde gouverneur-generaal staat in deze 
roman centraal. In het voorjaar van 1627 reisden 
Jan en Eva naar de Oost, waar ze zich in Batavia 
vestigden. Reeds in 1629 keerde Eva als weduwe 
terug naar Amsterdam. Simone van der Vlugt 
slaagt er in de lezer dit historisch verhaal binnen 
te trekken en mee te laten beleven. Het meest 
bijzonder is de wijze waarop zij het hele boek door 
op invoelbare wijze het proces weet te schetsen, 
waarin Eva geleidelijk die kant van haar echtgenoot 
leert kennen, waarmee zij het innerlijk erg moeilijk 
krijgt. Zo biedt Het schaduwspel een meesterlijk 
inkijkje in een aspect van Nederlands verleden 
dat tegenwoordig regelmatig verhitte discussies 
oplevert. 
Naast lof voor de schrijfster en haar boek heb ik 
ook kritiek. Het is zo dat een historische roman niet 

helemaal met de werkelijke geschiedenis overeen 
hoeft te komen. Soms kan dat niet eens en moet 
de auteur met eigen fantasie te werk gaan. In 
Het schaduwspel staan evenwel verschillende, naar 
mijn mening onnodige historische onjuistheden. 
Ik zal me hier beperken tot het noemen van slechts 
enkele voorbeelden om duidelijk te maken wat 
voor onjuistheden ik bedoel. De schrijfster laat 
Jan en Eva in 1625 door het havengebied van 
Hoorn lopen, waar hen op de Binnenluiendijk 
'de sterke lucht van de traankokerijen tegemoet 
kwam'. Dat was zeker sterke lucht, want Hoorn had 
pas vanaf 1649 een traankokerij waar walvisspek 
tot traan werd verwerkt. Deze stond op de 
Buitenluiendijk. In later jaren stonden er ook op de 
Haai en het Oostereiland. Er was er nooit een op de 
Binnenluiendijk. 
Een andere onjuistheid is de vermelde locatie van 
het geboortehuis van Willem IJsbrandsz. Bontekoe. 
Dit is niet Veermanskade 15, 'gesierd met een 
gevelsteen van een bonte koe'. Als getrouwd 
man heeft Bontekoe daar wel gewoond. Zijn 
geboortehuis stond echter op de zuidhoek van de 
Italiaanse Zeedijk en 't Hoofd. Het pand werd lang 
als herberg aangeduid met de naam 'de Bontekoe'. 
Nadat de naam geruime tijd 'de Volendammer' is 
geweest, draagt de huidige horecagelegenheid de 
toepasselijke naam 'Bontekoe Bar & Kitchen'. 
Slechts een kleine groep liefhebbers van de Hoornse 
geschiedenis zal zich aan dit soort onjuistheden 
storen. Het overgrote deel van de lezers van Het 
schaduwspel zal er vooral van genieten.

Wabens portret van Eva Ment
Lang heeft er onduidelijkheid bestaan over het 
jaar waarin Jacob Waben zijn portret van Eva 
Ment schilderde. Was dat 1631? Dat staat onder 
meer in de collectiegegevens van het WFM en in 
de informatie over Eva Ment van het Huygens 
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Instituut voor Nederlandse Geschiedenis uit 2014. 
Als auteur wordt hier genoemd: Jur van Goor (met 
dank aan Vincent van Steenbergen van der Es). 
Waben zou dit portret in 1631 geschilderd hebben 
als pendant van het portret van Jan Pieterszoon 
Coen, dat hij in 1625 schilderde. Of was het toch 
1625? In veel publicaties spreekt men over de twee 
huwelijksportretten, die Waben in 1625 geschilderd 
zou hebben ter gelegenheid van het huwelijk van 
Jan en Eva in dat jaar. Ik kwam dat jaartal o.a. 
tegen op de site van het WFM! Jur van Goor schrijft 
dit ook in zijn veelgeprezen biografie van Jan 
Pieterszoon Coen uit 2015! Dit soort tegenstrijdige 
bronnen veroorzaken verwarring over wat het juiste 
jaar is waarin het portret geschilderd is. 
Simone van der Vlugt schrijft over deze twee 
schilderijen, dat Eva ze eind december 1629 laat 
inpakken om ze vanuit Batavia mee terug te nemen 
naar Amsterdam. Verderop in het boek beschrijft ze 
de bruidskleding, die Eva op de twee schilderijen 
ziet, wanneer zij ze thuis weer eens bekijkt. De 
schrijfster gaat dus uit van 1625. 
Mijn twijfel over 1625 of 1631 bracht mij voor 
het schilderij in het WFM. Met dank aan Eva zelf 
kan ik nu met absolute zekerheid melden dat haar 
portret geschilderd is ná ca. 8 juli 1630, toen zij 
vanuit Batavia in Amsterdam terugkeerde. Op het 

schilderij toont Eva haar beide handen. Aan de 
ringvinger van haar linkerhand draagt ze haar eigen 
trouwring. Aan de wijsvinger van haar rechterhand 
zien we precies zo'n zelfde ring. Dat moet wel de 
trouwring zijn van haar op 21 september 1629 
overleden echtgenoot Jan Pieterszoon Coen! 
We mogen er wel van uitgaan dat Eva Jacob Waben 
niet meteen na haar terugkomst de opdracht 
gegeven zal hebben om haar portret te schilderen. 
Maar omdat het schilderij zo duidelijk de pendant 

is van het portretschilderij van Coen, zal ze het 
ruim vóór 16 maart 1632, de datum van haar 
tweede huwelijk, hebben laten schilderen. Het 
portretschilderij van Eva Ment kan dus gerust 
gedateerd worden op 1631.

Een tweede portret van Eva Ment
Bij de presentatie van haar boek wist Simone van 
der Vlugt te vertellen dat Eva Ment ook op een later 
schilderij te zien is. Schilder Jacob Adriaensz. Backer 
(1608-1651) portretteerde Eva in 1640 samen met 
haar tweede echtgenoot, Marinus Lowysse, en hun 
eerste twee kinderen, Sofia en Michiel. Zij staan 
rechts op Backers schilderij van het Bijbelverhaal 
Christus en de Kanaänitische vrouw, Mattheüs 
15: 21-28. Eva en Marinus gaven Backer opdracht 
tot het schilderen van dit werk. Hierbij ziet u een 
afbeelding van dit schilderij, dat zich bevindt in 
de Nieuwe Kerk van Middelburg, waar Marinus 
op 25 januari 1598 werd gedoopt. Helaas kon ik 
op korte termijn niet over een echt goede foto van 
het schilderij beschikken. Dankzij de vriendelijke 
medewerking van de heer De Koning, beheerder 
van de Nieuwe Kerk te Middelburg, is het me toch 
gelukt een acceptabele afbeelding te produceren, 
zodat u een aardig beeld krijgt van Eva's gezinnetje 
in 1640. Ik vond nog wel een prima afbeelding van 
een detail van het schilderij, waarop het gezicht van 
de vierendertigjarige Eva heel duidelijk te zien is. 
Ook dit detail ziet u hierbij afgedrukt. 

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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verSlaG ledenverGaderinG 18-4-2018

rita lOdde-tOlenaar, SecretariS

Aanwezig in de Oosterkerk: 50 leden, afbericht is 
ontvangen van 6 leden.

Opening
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en speciaal 
de gasten van deze avond. Een bijzonder welkom 
aan de heer Ronald de Jager, die gaat vertellen 
over het restauratieproces van vijf uit Oekraïne 
teruggekeerde schilderijen. 
In deze ledenvergadering kunnen we terugkijken 
op een zeer geslaagd eeuwfeest. Veel is terug 
te lezen op de website en in een kwartaalblad. 
En veel leden bladeren met plezier in het grote 
jubileumboek.

Mededelingen
De Hoornse videoclub heeft de feestelijkheden 
vastgelegd. Een serie zeer geslaagde films. De films 
waar geen rechten van derden op rusten vinden 
een plaats op de beeldbank. De film over de 
voorstelling 'Ik hou van Hoorn' wordt vertoond in 
Cinema Oostereiland. Bericht over de datum staat 
in de nieuwsbrief.
Helaas is Jos Biegstraaten overleden. Hij heeft veel 
voor de vereniging betekend. Oud Hoorn is lid 
geworden van het Zijpercollectief voor beeldbanken. 
Hulde aan Gerard van Stijn, die bergen werk heeft 
verzet. Op de website is al veel te vinden, maar we 
zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de stad goed 
kennen voor het beschrijven van de foto's. 
Tijdens de ledenvergadering in het najaar hopen 

we de toekomstvisie van de vereniging te kunnen 
presenteren. Er wordt op dit moment hard aan 
gewerkt met name door Nelleke Huisman, Anja 
Morit en Lydia Tacx. 
De ledenexcursie gaat dit jaar naar de Stelling van 
Amsterdam. Er is nog een enkele plaats over. 
Op 20 april 2018 wordt het reclamebord van 
vroeger naast de Oosterkerk onthuld.
De meeste mededelingen gaan tegenwoordig via de 

nieuwsbrieven die de leden van het reilen en zeilen 
in de vereniging op de hoogte houden.

Verslag najaarsledenvergadering 2017
Het verslag van de ledenvergadering van 14 oktober 
2017 staat in Kwartaalblad 2018-1. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen over dit verslag. Het wordt 
vastgesteld. Dank aan Rita Lodde. 

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag over het jubileumjaar 2017 staat in 
hetzelfde Kwartaalblad. Het was weer een plezier 
om ons feestjaar op deze manier te zien passeren. 
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het 
jaarverslag; het wordt vastgesteld. Ook hiervoor 
dank aan Rita Lodde, die dit verslag op uitstekende 
wijze heeft verzorgd.

Financiën jaarrekening 2017
Penningmeester Piet van Iersel geeft enige toelichting 
op de stukken. Hij spreekt zijn waardering uit 
voor de sponsoren én de vrijwilligers die de 
kosten beperkt wisten te houden. Het jubileumjaar 
met de vele activiteiten als het Symposium voor 
Historische Verenigingen, de jeugdeducatie 'Held 
of Schurk', de uitgave van de kroniek 'Hoorn in 
de twintigste eeuw' en 'Toen en Thans' alsmede de 
schouwburgvoorstelling 'Ik hou van Hoorn' zijn 
financieel goed verlopen. De opbrengsten uit die 
activiteiten waren veel positiever dan verwacht. 
Er is dus geen extra beroep gedaan op het eigen 
vermogen.
De Stichting Monumenten Oud Hoorn heeft veel 
kosten moeten maken op een tweetal panden met 
tegenvallers als lekkage en asbest. Binnenkort is 
alles in orde. Voor het pand Schoolsteeg 7 wordt 
nog een huurder gezocht. Er zijn geen vragen; er 
is applaus voor het vele werk dat hij heeft verricht.

Verslag financiële commissie
Gerard van Stijn meldt namens de financiële 
commissie dat deze akkoord gaat met het gevoerde 
financieel beleid en adviseert acquit te verlenen aan 
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stemt via applaus in met deze benoeming. De 
voorzitter dankt Arend Stapel hartelijk voor zijn 
inzet. Hij heet Jeroen welkom als steun voor onze 
aantredende penningmeester.

Rondvraag
Willy Wiggelaar vraagt of de tekst van Zon 1 
terugkomt. Daar wordt aan gewerkt. De voorzitter 
bedankt haar voor haar inzet voor het boekje 'Toen 
en Thans'. 
De bouwkunstcursus wordt dit najaar weer 
gehouden. 
Piet de Munnik vraagt wanneer het reclamebord 
bij het gedenkteken voor de Joodse begraafplaats 
zal verdwijnen. Dat is toegezegd. Het zal worden 
nagevraagd.

Lezing 'Het komt goed'
De lezing gaat over de restauratie van vijf, uit het 
Westfries Museum gestolen schilderijen. De titel 
van de lezing spreekt van vertrouwen in de goede 
afloop, maar als je de schilderijen zag zoals deze 
zijn teruggevonden, moet je geloof wel groot zijn. 
Komt dat nog wel goed?
Ronald de Jager heeft deze restauraties gedaan, 
bijgestaan door Stéphanie Avril en Sara Molinari. 
Zij hebben samen de schilderijen weer een nieuw 
leven gegeven. Aan de hand van beelden vertelt 
De Jager hoe slecht de schilderijen eraan toe 
waren, welke technieken en middelen zij hebben 
moeten gebruiken om tot dit prachtige resultaat te 
komen. De schilderijen zijn weer in volle glorie te 
bewonderen. 
De voorzitter dankt de heer De Jager zeer hartelijk 
voor de boeiende lezing en overhandigt hem een 
presentje.

Sluiting
De voorzitter dankt de Oosterkerk voor de 
gastvrijheid, iedereen voor zijn komst en inbreng 
en sluit de vergadering.

penningmeester en decharge van het bestuur. Aldus 
geschiedt. De commissie heeft enige aanbevelingen 
omtrent de presentatie van de cijfers. 

Begroting 2018 
Deze is eveneens bijgevoegd bij het Kwartaalblad 
2018-1. De aanwezige leden gaan akkoord.

Penningmeester
Piet van Iersel vertrekt uit het bestuur. Hij heeft 
negen jaar het penningmeesterschap vervuld en dat 
op een uitstekende wijze. Als zijn opvolger heeft het 
bestuur Paula Pasterkamp-Lieshout voorgesteld. Er 
hebben zich geen tegenkandidaten aangediend.
Paula is een betrokken Horinese, al vele jaren lid 
van de vereniging. Zij is van beroep assistent-
accountant. De ledenvergadering stemt met applaus 
in met de benoeming van Paula.
De voorzitter heeft veel lovende woorden voor Piet 
van Iersel, die zonder financiële achtergrond in korte 
tijd volledig de kneepjes van het vak heeft leren 
kennen. Hij laat een financieel gezonde vereniging 
achter. Het laatste jaar was een tropenjaar, het 
jubileum en alles rond de verbouwing van Breed 
12. Piet is een bevlogen en betrokken bestuurder 
en altijd beschikbaar als er iets moet gebeuren. Hij 
was een goede steun in de rug voor een beginnende 
voorzitter, met grote kennis van de stad. Piet blijft 
zich inzetten voor onze vereniging, zij het iets meer 
op de achtergrond. 
Voor Piet is er een daverend applaus en een 
cadeaubon te besteden bij kunstenaar Jaap Stiemer. 
Voor zijn vrouw een bos bloemen. 
In zijn dankwoord memoreert Piet de goede en 
plezierige contacten met het bestuur en andere 
vrijwilligers. Hij overhandigt Paula Pasterkamp-
Lieshout een belangrijke map en de sleutels.

Financiële commissie
Arend Stapel treedt af. Het bestuur stelt voor 
Jeroen van Miert te benoemen. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering 
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StadSbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaaP van der HOut

Achterom 65
Dit plan betreft een handhavingsaanvraag 

en omvat het plaatsen van drie dakkapel-

len (op de beide zijdakvlakken en op het 

achterdakvlak). Na enige aanpassingen 

voldoet het plan aan redelijke eisen van 

welstand.

Binnenluiendijk en 
Slapershaven Otto's brug
In 2010 is de kademuur vervangen en nu 

worden de landhoofden van de Ottobrug 

hersteld. Er wordt een stalen damwand 

toegepast met daarvoor een houten schot 

met dukdalven. 

Hoek Dal - Veemarkt
De bovenwoning wordt gesplitst in twee 

appartementen. Deze ingreep heeft geen 

consequenties voor het gevelbeeld aan de 

straatzijde.

Verval Dorpsstraat 318, Zwaag
Dit gemeentelijk monument in Zwaag is 

een zogenaamde dubbele stolpschuur. 

Dubbel houdt in dit geval in dat er twee 

houten vierkanten in het pand staan. 

Deze sobere stolp uit 1897 is gebouwd in 

een streek-eigen bouwstijl. Kenmerkend 

zijn de lage darsdeuren en de hoek- 

en middenlisenen. Lisenen zijn in de 

bouwkunst verticale, iets uit de muur 

springende stroken zonder voetstuk of 

bekroning. Door jarenlang veel te weinig 

onderhoud uit te voeren is deze stolp 

steeds verder in verval geraakt. Bij deze 

doen wij de oproep aan de eigenaar en 

aan het gemeentebestuur om deze stolp 

van de ondergang te redden. 

Dubbele Buurt 9
Een reeds goedgekeurd bouwplan wordt 

aangepast. Een patio wordt alsnog volge-

bouwd en op de verdieping komt geen 

horeca maar een woning. Op zich geen 

spectaculaire wijziging maar wederom 

wordt een stedelijk erf volledig bebouwd. 

Grote Noord 98-100
Dit plan omvat het wijzigen van de 

gevels, de indeling en de kapconstructie 

van twee beeldbepalende panden. Het 

betreft een breed pand met twee winkels 

(no. 100) en een smal pand (no 98). 

Aanvrager wil een deel van het brede 

pand samenvoegen met het smalle pand. 

De monumentencommissie geeft de voor-

keur aan het handhaven van de huidige 

parcellering. Het slopen van het rechter 

beeldbepalend pand is niet gewenst. Het 

plan ligt bij het college. 

Grote Noord - Cyriacuskerk
In de trappenhuizen van de kerk zijn de 

vloeren verzakt. De tegelvloer wordt eruit 

gehaald en voorzien van een betonnen 

ondervloer. De tegels worden genum-

merd en op dezelfde plek en op dezelfde 

hoogte teruggeplaatst. 

Grote Noord – V&D 
Op de benedenverdieping komen twee 

winkels, de beganegrondgevels worden 

t.b.v. de entrees aangepast. Voor de 

bovenliggende verdiepingen zijn de plan-

nen nog niet concreet, gedacht wordt aan 

woningbouw. 

Grote Oost 10
Dit rijksmonument ondergaat een zeer 

omvangrijke verbouwing. De verande-
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ringen die in de jaren zeventig in de 

achtergevel zijn aangebracht worden 

vervangen door een hedendaagse gevel. 

In het rechter dakvlak (niet zichtbaar 

vanaf de openbare weg) wordt een deel 

van het pannendak vervangen door een 

imposant glazen dakvlak. Hierbij blijft de 

monumentale sporenconstructie volledig 

in tact. 

Kerkplein – Grote Kerk
De komende jaren zal het Kerkplein 

grootschalig veranderd worden. Het plein 

wordt volledig opnieuw ingericht en de 

kerk wordt verbouwd tot hotel. 

De bestrating aan de achterzijde van de 

Grote Kerk wordt uitgevoerd met de hui-

dige gebakken klinkers. Het resterende 

gebied wordt als één grote verblijfsruimte 

ingericht, de auto is daar te gast. Helaas 

zijn er in het gebied tussen de kerk en 

Huis Verloren, nog wel veel parkeerplaat-

sen voor auto's ingetekend. Een positieve 

trendbreuk is dat er eindelijk weer eens 

natuursteen zal weer toegepast als bestra-

tingsmateriaal.

Het kerkgebouw ondergaat een specta-

culaire verbouwing, waarbij de muren, 

de ramen en het houten plafond groten-

deels intact blijven. Op de begane grond 

komen o.a. horecafuncties voor het hotel 

en waarschijnlijk een brouwerij. De 

inbouw van de hotelkamers op de verdie-

pingen wordt reversibel en is optisch los 

van de historische schil ontworpen. De 

hoge blinde muren onder de ramen wor-

den aan de noordzijde doorbroken met 

ramen en aan de zuidzijde met deuren 

naar het terras. Het ontwerp is nog niet 

afgerond. 

Turfhaven 7 en 8
In de panden van de voormalige slagerij 

Anadolu Kasabi worden drie woningen 

gerealiseerd. 

Het rechterpand krijgt een nieuwe 

voorgevel en wordt verhoogd naar twee 

bouwlagen en een kap, het linker pand, 

een voormalig koetshuis, blijft grotendeels 

zijn huidige gevelindeling behouden. 

Visserseiland 214
De eigenaar van het vrijstaande pand aan 

het eind van het Vissereiland, waar tot 

voor kort restaurant Zuid was gevestigd, 

wil het pand wit schilderen en voorzien 

van grote, zwart gekleurde, tekeningen. 

Het schilderen van de gevels in de kleur 

wit is vergunningsvrij. Naar de mening 

van de monumentencommissie detoneert 

het aanbrengen van de tekeningen met de 

omgeving en het dichtzetten van gevel-

openingen doet afbreuk aan de architec-

tuur.

Westerdijk 137-149
Dit plan is reeds drie jaar in ontwikke-

ling. De huidige woonbebouwing wordt 

gesloopt om plaats te maken voor een 

woningcomplex met 17 appartementen 

gebouwd op een half verzonken parkeer-

garage. 

Wintersfeerverlichting
De gemeente wil meewerken aan een 

verdere uitbreiding van de wintersfeerver-

lichting. Hierdoor wordt het mogelijk om 

individuele panden extra te versieren. De 

monumentencommissie adviseert om dit 

beleid alleen toe te passen op specifieke 

zones in de binnenstad, bijvoorbeeld bij 

de Dubbele Buurt, de Roode Steen en 

het Kerkplein. De afgevaardigde van Oud 

Hoorn is geen voorstander van uitbrei-

ding van de wintersfeerverlichting, de 

huidige sfeerverlichting volstaat naar zijn 

mening; de binnenstad is aangewezen 

als beschermd stadsgezicht en niet als 

pretpark. 
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Nog een herdenking. In 1618 stierf de bekende 
toneelschrijver Bredero. Theater Kwast van ons 
lid Imre Besanger, gespecialiseerd in het spelen 
van Nederlands 17e-eeuws theater, speelt op 27 
en 28 september a.s. om 20.15 uur, Bredero's 
tragikomedie Lucelle in de Schutterijzaal van het 
Westfries Museum. Het is een ware Romeo & Julia-
bewerking met komische wendingen, zoals die 
alleen uit de pen van de beroemde Amsterdamse 
toneelschrijver kon vloeien. Bij de première in 1615 
roerde het stuk Maria Tesselschade tot tranen en 
schilders als Jan Steen en Miense Molenaer werden 
er door geïnspireerd. Eén van de personages, de 
vraatzieke Lecker-Beetje pocht er zelfs op dat hij 
meer dan vijfentwintig talen spreekt. Naast onder 
andere Amsterdams, Haarlems, Haachs, Dorts, 
Delfs, Layts, ook Hoorens!

Jan Steen, Luitleraar 

Ascagnus en zijn 

leerling Lucelle

(nadere informatie: www.theaterkwast.nl)

bOuWactiviteiten 

Met de klok mee vanaf rechtsboven: Kaaspakhuis Gerritsland, Oude Doelenkade 15, links daarvan: In afwachting van sloop: Johannes Poststraat 

25 t/m 63, vernieuwen beschoeiing hoek Grote Oost – Zon, restauratie toren Oosterkerk, restauratie tapijtkerk Blokker, Grote Noord 80 en tot slot hoek 

Gerritsland - Jeroenensteeg
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Als er één plaats is waar Hoorn op 
dit moment veranderde is het wel aan 
het einde van de Merensstraat. Daar 
verdween de hele Mr. Jan Dirckszoon 
Binneblyfstraat, samen met woningen 
in de Merensstraat en de Drieboom-
laan, van de Hoornse aardbodem. Dit 
heeft alles te maken met een plan van 
Stichting Intermaris die op deze plaats 
nieuwbouw gaat plegen. De oorspron-
kelijke 38 woningen, die dateerden 
van rond 1900, voldeden niet meer 

aan de eisen van deze tijd en renovatie 
zou te duur uitkomen. Vanzelfspre-
kend nam Archeologie West-Friesland 
de gelegenheid te baat om de nodige 
opgravingen te doen. Aan de Drie-
boomlaan werden funderingen van 
drie buitenhuizen uit de zeventiende 
eeuw gevonden. Deze buitenhuizen 
werden gebouwd door de rijke inwo-
ners van Hoorn. Bij de opgravingen 
werd ook veel afval gevonden dat van 
deze bewoners afkomstig was. Hierbij 

ging het op de eerste plaats om kopjes 
en schotels van thee- en koffieservie-
zen, scherven van glazen flessen en 
drinkglazen. Daarnaast werd ook 
een kalfslederen boekband gevonden 
waarvan de achterzijde nog geheel 
gaaf is. Bijzonder is ook de vondst 
van een wandtegel uit de zeventiende 
eeuw met de afbeelding van een nar 
met een uil op een stok. Inmiddels zijn 
de palen voor de nieuwbouw de grond 
in gegaan.

HOe HOOrn veranderde
FranS zack
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