
8 Zeven eeuwen Hoorn, 
zijn bewoners en 
hun bestuurders 

Uitgeverij Waanders in samenwerking met het Westfries Museum 





Op het omslag de Sint 
Sebastiaansdoelen, 
geschilderd door 
C. Springer in 1881 (Part. 
coli.). 

Links: Tot aan het begin van 
deze eeuw had de gemeente 
een omroeper in dienst om 
verordeningen aan de 
burgerij bek end te maken. 
Op de f oto de 
stadsomroeper Jan Volten 
m et zijn koperen bekken 
(Coli. K. Korpers/ioek, 
Andijk). 

Hieronder het stadhuis aan 
de Rode Steen in 1727, 
getekend door C. Pronk. 
Links op de hoek staat de 
schandpaal, waarop 
wetsovertreders te schande 
werden gezet (WFM). 

Zeven eeuwen Hoorn, 
zijn bewoners en 

' 

hun bestuurders 
Onder redactie van J .M. Baltus , W.F.M. Brieffies , A. de Graaf, K. Hazelzet , 
J.P.H. van der Knaap , D.C. van der Maarel , V.J. Nobel , H .W. Saaltink en R.J. Spruit. 
Tekst : K. Hazelzet, met medewerking van H .W. Saaltink. 

De meeste mensen in Hoorn zullen vandaag aan de 
dag niet warm lopen voor bestuurszaken. Het 
bestuur is nog nooit zo openbaar geweest als nu , 
maar ook nooit zo onpersoonlijk en afstandelijk . 
Tekenend is , dat het nieuwe stadhuis ver van het 
oude stadscentrum werd gebouwd . Het is een 
kantoor als ieder ander, waar B&W, de 
gemeenteraad en tal van gemeentelijke commissies 
vergaderen en waar zo'n 300 ambtenaren 
ongestoord hun werk doen. Dat was heel anders 
toen het stadhuis nog op de Rode Steen stond. 
Wilde tonelen hebben zich daar afgespeeld , tussen 
de bestuurders onderling en tussen hen en de 
burgerij. En ook gruwelijke tonelen , want op de 
Rode Steen vonden de openbare terechtstellingen 
plaats , waarbij het toegestroomde volk op een 
afstand werd gehouden door de schutters. 
In de Westfriese gehuchten, waaruit later de steden 
zijn ontstaan , werden problemen en geschillen op 
eenvoudige wijze opgelost. Ze werden voorgelegd 

aan de oudste en meest ervaren mannen. Die 
wisten hoe bij vorige gelegenheden een burenruzie 
was beslecht of een dijkbreuk was aangepakt. Zij 
oordeelden op grond van het gewoonterecht of 
namen de leiding bij de herstelwerkzaamheden. Zij 
zullen ook het verzet hebben geleid tegen de graven 
van Holland , die beweerden rechten op hun gebied 
te hebben . Het kostte de Hollandse graven dan ook 
de grootste moeite hun gezag in West-Friesland te 
vestigen. Zelfs graaf Floris V, die omstreeks 1288 
het gebied voorgoed onderwierp , heeft er drie 
veldtochten voor nodig gehad. 
Dat de graaf nu de enige was , die recht mocht 
spreken , leidde herhaaldelijk tot problemen. Want 
hoe moest een conflict met een vreemde koopman 
worden opgelost als niemand in Hoorn bevoegd 
was in dit soort zaken een uitspraak te doen? Men 
kon moeilijk wachten tot de vertegenwoordiger van 
de graaf weer eens langs kwam, als een van de 
partijen al 'reed was om te seilen'. 
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Een goede kans om hierin verbetering te brengen , 
deed zich voor toen tussen de landsvrouw 
Margaretha van Beieren en haar zoon Willem een 
conflict uitbrak . De jonge graaf had dringend geld 
en manschappen nodig voor de strijd tegen zijn 
moeder. Hoorn wilde hem daar wel aan helpen , 
maar dan in ruil voor 'stadsrechten'. 
Op 26 maart 1357 kon een afvaardiging het 
document in Den Haag ophalen. Iedere burger van 
de stad - en dat kon men ook worden door een 
gering 'poortgeld' te betalen of een Hoornse vrouw 
te trouwen - mocht voortaan gratis gebruik maken 
van alle wegen, vaarten, bruggen en sluizen in het 
hele graafschap . Kwesties als die met de uitvarende 
koopman konden nu binnen enkele dagen worden 
afgehandeld, want de graaf delegeerde het bestuur 
van de stad en de rechtspraak aan een schout, die 
werd geholpen door zeven schepenen. Zij mochten 
ook verordeningen uitvaardigen , die 'keuren' 

120 werden genoemd. Daarbij riepen zij regelmatig de 

raad in van de wijze burgers van de stad. Deze raad 
of vroedschap had aanvankelijk geen officiële 
status , maar werd al spoedig een vast onderdeel van 
de stadsregering. Enkele leden van deze 
vroedschap , de poortmeesters en later de 
burgemeesters , kregen op den duur zelfs het gehele 
dagelijkse bestuur van de stad in handen, terwijl 
schout en schepenen hun handen vol hadden aan de 
ordehandhaving en de rechtspraak. 

De boongang 
Tussen de landsheer en de burgerij was het een 
voortdurend touwtrekken om de macht, waarbij de 
burgers geen gelegenheid voorbij lieten gaan om 
meer zelfstandigheid naar zich toe te halen . Ze 
sloegen dan ook altijd toe wanneer de landsheer in 
een of andere oorlog was verwikkeld en dringend 
om geld en manschappen verlegen zat . In 1422 wist 
Hoorn een heel bijzonder voorrecht in de wacht te 

Linksboven: Graaf Willem 
II werd in 1256 bij 
Hoogwoud door Westfriese 
boeren doodgeknuppeld. 
West Friesland, met zijn 
drassige grond en 
onafhankelijke boeren, was 
voor de graven van Holland 
moeilijk te onderwerpen. 
Willem II probeerde het in 
de winter, maar zakte met 
zijn paard door hèt ijs en 
werd Zo een makkelijke 
prooi voor de boeren (Fries 
Museum, Leeuwarden). 

Daarnaast de zoon van 
Willem II, graaf Floris V, 
bijgenaamd 'der keerlen 
God', wegens zijn 
populariteit bij het gewone 
volk. Niettemin moesten de 
Westfriese boeren ook hem 
niet. Het kostte de graaf drie 
veroveringstochten om ze, 
in 1288, aan zich te 
onderwerpen (WFM). 

Links het accijnsoproer in 
1470. De hoge directe 
belastingen die de stad stelde 
op produkten als graan, bier 
en zout, leidden in 1470 tot 
een hevig volksoproer. We 
zien de protesterende 
menigte op de Rode Steen 
voor het stadhuis (WFM). 



Rechts een oorkonde uit 
1587, waarin de steden 
Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik onder meer het 
recht van muntslag 
bevestigden. De oorkonde is 
voorzien van de stadszegels 
van de drie steden (AWG). 

Daarnaast een zegelstempel 
met het wapen van Hoorn. 
Het schild met een 
jachthoorn, vastgehouden 
door een eenhoorn als 
wapendrage1; is sind 1816 
het officiële stadswapen 
(AWG). 

In de schepenkamer van het 
stadhuis op de Rode Steen, 
waar recht werd gesproken, 
hing het 'gerechtigheids
drieluik '. De geblinddoekte 
rechter en de rechter zonder 
handen in het midden 
illustreren de spreuk 
'Welgelucksalich sijn de 
landen daar 't recht blind is 
en sonder handen', waar 
dus recht wordt gesproken 
zonder aanzien des 
persoons en zonder 
steekpenningen aan te 
nemen. Rechts het oordeel 
van Herkenbald die op zijn 
sterfbed zijn eigen neef 
wegens verkrachting ter 
dood brengt. Links: keizer 
Trajanus en een vrouw bij de 
terechtstelling van de 
moordenaar van haar zoon 
(WFM) . 

slepen: het boonrecht. Daarmee kregen de burgers 
kiesrecht , hoe beperkt ook. Voortaan werd ieder 
jaar op de betekenisvolle vrijdag voor pasen een 
indrukwekkend ceremonieel opgevoerd , de 
boongang. Op goede vrijdag kwamen alle mannen 
met een geschat bezit van tenminste 500 gulden in 
de Grote Kerk bijeen om uit hun midden negen 
kiesmannen aan te wijzen. Dit gebeurde door 
loting. Uit een grote zak met negen zwarte en voor 
de rest witte bonen , trok ieder een boon. De negen 
mannen die een zwarte boon hadden getrokken , de 
boonluiden , kozen vervolgens drie raden (later 
burgemeesters) en 21 burgers. De volgende dag 
koos de schout uit die 21 burgers zeven schepenen. 
In die tijd kwam ook een ander onderdeel van de 
stadsrechten tot leven , het recht om een 
verdedigingswal om de stad aan te leggen. De 
aanleiding zou een persoonlijke kwestie zijn 
geweest. De zoon van burgemeester Lamb~rt 
Cruyf was in Gouda getuige van de intocht van 

Jacoba van Beieren . De gravin werd daar feestelijk 
ingehaald nadat ze eerst door haar oom gevangen 
was gezet , maar vervolgens door medestanders was 
bevrijd en in mannenkleren had kunnen vluchten . 
De jonge Cruyf had openlijk schande gesproken 
over dit gesol met de 'edele Princesse en Regen te' 
die men 'trekt en sleurt, alsof het een gemene 
Vrouwe en openbare Hoer was' . Deze uitlating 
werd echter geheel verkeerd begrepen. De jongen 
werd gearresteerd en ondanks de smeekbeden van 
de toegesnelde vader en diens aanbod een hoge 
losprijs te betalen , zonder pardon onthoofd. 
Daarop verklaarde Hoorn de oorlog aan Jacoba . 
Lambert Cruyf schoot , met het afgewezen losgeld , 
de kosten voor van de verdedigingswal die de stad 
moest beschermen tegen de vijandelijke legers. Een 
belegering volgde , maar Jacoba's neef, de 
Bourgondische hertog Filips de Goede , kwam met 
zijn troepen Hoorn te hulp en wist de stad te 
ontzetten . 121 
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Onbedwongen gasten 
In 1428 deed Jacoba afstand van haar rechten ten 
gunste van Filips de Goede , die de 'cooprnanscippe' 
welgezind was en besefte dat orde en rust daarvoor 
noodzakelijk waren. Dat de hertog zich beijverde 
om de handel te bevorderen en de kaperij te 
bestrijden, was gunstig voor de kooplieden , maar 
het kostte handenvol geld en dat moesten de 
gewone burgers opbrengen. De accijnzen op bier, 
graan en zout werden telkens verhoogd , waardoor 
deze eerste levensbehoeften voor steeds meer 
mensen onbetaalbaar werden. Rond 1450 braken 
de eerste relletjes uit , waarbij 'woeste, 
onbedwongen gasten' optrokken naar de huizen 
van schout, burgemeesters en schepenen om 'luide 
te protesteren en haer somtijds latende of sy de 
huysen wilden inbreken en de Heeren doodslaen'. 
Een nieuwe verhoging van de accijnzen leidde in 

1470 tot een regelrechte opstand. De hoofden van 
de gilden probeerden de protesten nog in goede 
banen te leiden , maar dat mocht niet baten. Luid 
joelend trok een troep vissers , wevers en vollers 
naar het huis van de belastingambtenaar. Zij 
vescheurden de hele administratie en gingen 
vervolgens met enkele tonnen bier die ze onderweg 
bemachtigd hadden , voor het raadhuis zitten. Daar 
zetten ze het , onder de ogen van de verbijsterde 
bestuurders , op een zuipen. De heren moesten 
maar goed opletten en noteren hoeveel accijns ze 
misliepen , riep er één onder luid gelach. Dat deden 
de bestuurders niet. Wel noteerden zij de namen van 
de ergste raddraaiers. Met vage toezeggingen 
wisten ze de rust te herstellen , maar hun wraak 
bleef niet uit. Een groot aantal wevers en vollers 
werd opgepakt. Acht van hen bekenden na een 
'scherp verhoor' en werden onthoofd. De overigen 
werden bestraft met zware boetes of verbanning. 

Linksboven het tuchthuis in 
het St. Pietershof, getekend 
door C. Pronk in 1727. Dit 
zogenaamde 'Vierkant' in de 
noordwesthoek van het St. 
Pieters hof werd in 1617 
ingericht als tucht- en 
dolhuis. Een tuchthuis in de 
zin van gevangenis was er in 
die tijd nog niet. Misdaden 
werden meestal bestraft met 
boetes, lijfstraffen of 
verbanning. Krankzinnigen 
daarentegen werden wel 
opgesloten en men kon ze, 
zoals op de tekening is te 
zien, gaan bekijken en 
plagen met de wandelstok. 
Later ging het vierkant 
dienen als rijksgevangenis, 
een functie die het tot aan het 
einde van de vorige eeuw 
heeft behouden (WFM). 

Daarnaast een blik in de 
gang van het Vierkant in het 
St. Pietershof (AWG). 

Onderaan deze pagina de 
Oude Oosterpoort. Met de 
bouw van dit stoere 
verdedigingswerk werd 
begonnen in 1511. Het moest 
Hoorn beschermen tegen 
aanvallen uit zee door de 
legers van de hertog van 
Gelre, want 'dese hadden 
altijt dene aenslach of 
dander voor'. Helaas 
gingen ze over op een andere 
taktiek . Z e namen argeloze 
vissers op zee gevangen en 
eisten daar een hoge losprijs 
voor. Na de bouw van de 
Nieuwe Oosterpoort in 1578 
werden hier bedelaars en 
misdadigers opgesloten in 
afwachting van hun 
uitwijzing of berechting 
(WFM) . 



Hierboven het 
Statenlogement in de 18de 
eeuw. Na de slag op de 
Zuiderzee in 1573 werd 
Hoorn het gewestelijk 
bestuurscentrwn. 
Regelmatig kwamen de 
vertegenwoordigers van de 
zeven steden boven het IJ in 
Hoorn vergaderen. Het 
klooster aan de 
Nieuwstraat, dat na de 
Hervorming leeg kwam, 
werd verbouwd tot een 
keurig logement, waar de 
heren overnachtten en van 
rijke banketten genoten. Het 
pand werd in geb1;uik 
genomen als stadhuis na 
1795, toen het College van 
Gecommitteerde Raden was 
opgeheven en het oude zeer 
vervallen stadhuis aan de 
Rode Steen werd 
afgebroken (RA H). 

Daarnaast de voormalige 
eetzaal in het 
Statenlogement. Deze 
ruimte met de prachtige 
bewerkte schouw, werd in 
1795 ingericht als raadszaal 
(AWG). 

Daaronder: In 1663 kreeg 
de schilder Jan Blankerhof 
de opdracht een schilderij 
voor het Statenlogement te 
maken, waarop de 
glorierijke slag op de 
Zuiderzee breeduit 
afgebeeld moest worden. 
Van de lijst werd niet minder 
werk gemaakt. In het 
'loffelijk ' houtsnijwerk zijn 
tussen de ornamenten, het 
wapentuig, trofeeën en het 
scheepsgereedschap, de 
wapens van de zeven steden 
teherkennen (AWG). 

Katten dans 
Over de hoofden van de gewone burgers heen was 
intussen al jarenlang een partijstrijd aan de gang . 
Het scheen al in 1345 te zijn begonnen met de strijd 
tussen landsvrouw Margaretha en haar zoon . Maar 
waar het in de Hoekse en Kabeljauwse twisten , die 
daaruit waren voortgevloeid, nu precies om ging , 
was voor eenvoudige burgers en boeren in de 
vijftiende eeuw net zo onduidelijk als voor de 
geleerden in onze tijd. Duidelijke taal sprak in ieder 
geval wel Dirk Jansz Banjaert , die zei met zijn 
familie de Hoekse partij te vertegenwoordigen. 
Volgens hem waren de hoge accijnzen helemaal niet 
nodig. De hoge heren staken een deel ervan in hun 
eigen zak en hadden er ook de benoeming van hun 
Kabeljauwse vriend , de schoutVelaer, mee 
gekocht. Als hij tot schout werd uitgeroepen , zou 
hij ervoor zorgen dat de gehate accijnzen werden 
af geschaft. 

Banjaert hield zijn toespraak in een herberg, 
omringd door boeren die her en der waren 
opgetrommeld . Meteen braken weer rellen uit en 
tijdens de eerstvolgende boongang werd Banjaerts 
benoeming tot schout afgedwongen. Want als dat 
niet gebeurde , dreigden zijn aanhangers 'sulken 
kattendans aen te rechten , dat men het bloed met 
emmeren uyt de kerke soude dragen'. Velaer nam 
met zijn Kabeljauwse aanhang de benen , 
verzamelde een leger en kwam terug. 
Zo ging dat niet alleen in Hoorn . Overal in Holland 
golfde de strijd op en neer. En het waren de armsten 
die het meest onder het geweld en de zware 
belastingdruk te lijden hadden. In 1492 brak een 
oproer uit van mensen die van geen partij wisten , 
maar gewoon honger hadden . Het waren 
voornamelijk boeren , maar ook burgers uit Hoorn , 
Alkmaar en Haarlem sloten zich aan bij het 
ongeregelde , met hooivorken en knuppels 
bewapende legertje. Op hun banieren maakte een 123 
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afbeelding van kaas en brood duidelijk waarom het 
hun te doen was. Het spreekt vanzelf dat het 'Kaas
en Broodvolk' , dit 'slechtste en schamelste deel van 
de gemeynte' geen partij was voor het leger van de 
landsheer. Binnen de kortste keren was de opstand 
in bloed gesmoord. Voor de opstandige steden 
betekende dit het verlies van alle rechten. 
Bovendien kregen zij hoge geldboetes opgelegd en 
werd bij de stad een burcht gebouwd om stad en 
platteland in bedwang te kunnen houden. Voor de 
burgers was het een hard gelag. Een inwoner van 
Hoorn had alleen nog maar een oud huisje over, dat 
twee gulden waard was, en een 'out beddekijn dat 
die ruters niet hebbe en wouden sonder lakens en 
dekens'. 

De Brede Raad 
Gaandeweg herstelde Hoorn zich. Met de 
toenemende welvaart groeide ook het verlangen 
van de gewone burgers om hun stem te laten horen 
in het stadsbestuur. Direct kon dat niet, want een 
eenvoudige mandenmaker of leerlooier bezat te 
weinig om 'te boon' te mogen gaan. Maar via de 
hoofden van de gilden en de schutterij, die wel 

kiesrecht hadden, zouden ze misschien invloed 
kunnen krijgen. Het zou dus prettig zijn als ze die 
hoofden zelf konden kiezen. 
Een gelegenheid om dit te bereiken, deed zich voor 
toen in 1536 een aanval dreigde vanuit Gelderland 
en de hele mannelijke bevolking te wapen werd 
geroepen om de schutterij te helpen bij de 
verdediging van de stad. De burgers gingen 
accoord, maar op voorwaarde dat zij voortaan zelf 
de officieren mochten kiezen. Er werden vage 
toezeggingen gedaan, maar daar bleef niets van 
over toen het gevaar was geweken. In 1568 werd 
zelfs ronduit bepaald: 'de burgemeesteren der stede 
Hoorn ( ... ) ende niemant anders zullen voortaen 
ordineren , kiesen en stellen de hooftluyen van de 
scutterijen ende van alle ghilden binnen dese stede'. 
Daarmee was deze poging van de burgers om 
invloed te krijgen op het stadsbestuur, mislukt. 
Vier jaar later deed zich een nieuwe gelegenheid 
voor. Tijdens de Opstand tegen de Spaanse koning 
zocht prins Willem van Oranje steun bij de 
'principaelste van de Schutterije en van de 
Burgerije'. Onder die druk lukte het de gilden en de 
schutterij als Brede Raad zeggenschap te krijgen. 
Maar ook nu was het niet voor lang. In 1579, bij de 
Unie van Utrecht, werd de Brede Raad opgedoekt, 
waarmee de invloed van de burgerij weer teniet was 
gedaan. In 1741 was het nog steeds geen haar beter. 
Integendeel, de afgevaardigden van de gilden 
werden door de bestuurders als schooljongens 
terecht gewezen met de woorden: 'Gijlieden weet 
wel dat uw zogenaamde Privilegien en Voorrechten 
niet veel te beduijden hebben( ... ) gijlieden weet 
immers dat niemand uwer tot gildenvoogd kan 
gekoren worden dan door ons'. 

Een schootweerdich roer 
Dat in 1536 alle mannen boven de achttien werden 
opgeroepen om de stad te verdedigen , was niets 
bijzonders. Van oudsher was het ieders plicht de 
stad te verdedigen, op straffe van het verlies van 
burgerrechten. Tevens moest de stad, wanneer dat 
nodig was , gewapende mannen leveren voor het 
leger van de landsheer. Maar ook in vredestijd had 

• iedere burger zijn deel in taken die later door politie 
en brandweer zijn overgenomen. Dat ging goed 
zolang het betrekkelijk rustig was en de wapens 
eenvoudig waren. In de roerige vijftiende eeuw was 
het echter niet langer verantwoord een 
ongeoefende schipper of touwslager na een dag 

Linksboven het pompeuze 
Statencollege, dat in 1632 
werd opgetrokken als zetel 
van het bestuur van 
West-Friesland en het 
Noorderkwartier. Hier 
vergaderden de 
gecommitteerde raden. Het 
koffiehuis rechts op deze 
18de-eeuwse tekening was 
destijds een bekende 
ontmoetingsplaats van . 
regenten (WFM). 

Daarnaast een kussen uit de 
bestuurskamer van het 
Statencollege met het wapen 
van West-Friesland (WFM) . 

Links op deze pagina een 
schild met in het midden het 
wapen van West-Friesland 
en er omheen die van de 
zeven steden: Alkmaar, 
Enkhuizen, Monnikendam, 
Hoorn, Edam, Purmerend 
en Medemblik (WFM). 

Hieronder: Als blijk van 
trouw aan Oranje werd het 
wachthuisje bij de Koepoort 
versierd met beeldjes van 
Willem!, Maurits en de hier 
afgebeelde Frederik 

. Hendrik (WFM). 



Rechts een vaandel van de 
schutterij uit 1747. De stad 
was verdeeld in vier wijken, 
die ieder een vendel van de 
oude en de jonge schutterij 
hadden. Naar de kleur van 
hun vaandel werden ze het 
witte, oranje, blauwe of 
groene vendel genoemd 
(WFM). 

Daarnaast een 19de-eeuwse 
trommel van de schutterij 
met een afbeelding van het 
wapen van Hoorn (WFM). 

Hierboven vier kapiteins 
van de schutterij met een 
bediende, geschilderd door 
J. de Baen in 1686. 
Afgebeeld zijn Albert 
Koninck, Cornelis Crap, 
Cornelis Kaiser en Ewout 
Beverwijck, stuk voor stuk 
namen die telkens in allerlei 
bestuursfuncties 
terugkeren, als schepen, 
weesmeeste1; burgemeester 
of bewindhebber van de 
compagnieën (WFM). 

hard werken op wacht te zetten met een moeilijk te 
hanteren voetboog. Wat de stad nodig had , was een 
goed geoefende schutterij . 
Aanvankelijk kwamen voor de schutterij alleen 
welgestelde burgers in aanmerking , want ze werden 
er niet voor betaald en moesten zelf hun uitrusting 
bekostigen. Volgens een voorschrift uit 1574 
bestond die uit 'een goede langhe spiets , een goed 
harnas ende daer boven een schootweerdich roer 
(geweer)'. De stad stelde wel een gebouw met een 
oefenterrein ter beschikking , de Doelen. En ook 
mochten de schutters volop belastingvrije wijn 
drinken . 
Gaandeweg werd de schutterij ook toegankelijk 
voor minder draagkrachtige en dus door het 
stadsbestuur minder betrouwbaar geachte lieden . 
Het werd daarom belangrijk de schutterij goed 
onder de duim te houden . De officieren en 
kapiteins kwamen dan ook steevast uit de beste en 
de betrouwbaarste families. Wij kennen hen van de 

grote schuttersstukken , waarop zij zich in vol ornaat 
en joyeus lieten afbeelden . 
Als leger heeft de schutterij nooit veel voorgesteld , 
maar tot aan de Franse tijd speelden de schutters 
een zekere rol in de politieke machtsverhoudingen 
in de stad. Toen die was uitgespeeld , bleef een 
krijgshaftig ogend gezelschap over, dat goed was 
geoefend , maar dan vooral in het vogelschieten en 
het roeren van de trom. 

Met sneeuw gesmeten 
Na de Opstand en de roemruchte slag op de 
Zuiderzee in 1573 bleef de invloed van de kleine 
burgerij op bestuurszaken even gering als tevoren. 
Maar nu werd ook een andere groep burgers , hoe 
rijk soms ook , uitgesloten van bestuursambten. 
Want om die te vervullen moest men voortaan de 
'regte' godsdienst aanhangen en dus vielen de 
katholieken af. Voor anderen , die nooit 125 



bestuursfuncties hadden vervuld , doemden nu 
prachtige carrièremogelijkheden op. Kooplieden 
en reders die in korte tijd puissant rijk werden , 
maakten een goede kans een dochter uit een van de 
beste families te trouwen en zo in de juiste kringèn 
te worden opgenomen , waar mooie functies te kust 
en te keur waren . Hoorn werd immers het centrum 
van bestuur voor heel West-Friesland. De zeven 
steden boven het IJ , die in de Opstand hadden 
samengewerkt , bleven dat doen en de zetel van dit 
bestuur werd in Hoorn gevestigd. Er waren fraai 
betitelde ambten zoals die van Ontvanger van 
convooien en licenten of dijkgraaf van Drechterland 
en interessante functies als gecommitteerde raad of 
gedeputeerde in de bovenstedelijke 
bestuursorganen. En er was natuurlijk de V. 0. C. 
Daarvan bewindhebber worden , was het ideaal van 
menige opgeklommen koopman . 
Zo ontstond een regentenklasse die probeerde 

126 steeds meer macht en lucratieve baantjes naar zich 

toe te trekken en de invloed van zowel de burgerij 
als de stadhouder zoveel mogelijk te beperken. 
Ergerlijk vonden de regenten het , dat zij de 
vervulling van het burgemeestersambt niet 
onderling konden regelen. De vier burgemeesters , 
die sinds 1452 het dagelijks bestuur vomden , 
werden immers jaarlijks gekozen in de boongang. 
Maar daar was wel iets op te vinden. Burgemeester 
Sijms, die rond 1670 de dienst uitmaakte , wist te 
bereiken dat de schepenen niet meer via de 
boongang door de schout werden benoemd, maar 
door hemzelf. Zijn eigenlijke doel was de boongang 
geheel af te schaffen. Maar juist toen hij met dit 
voorstel kwam, werd onthuld dat hij als 
bewindhebber van de V.O.C. 42.000 gulden 
achterover had gedrukt. Zijn mederegenten waren 
woedend en hij werd 'van 't volck met sneeuw 
gesmeten en met messen gejaagd , oock van 
niemand gegroet, soo euvel wilde de gemeente <lees 
burgemeester Sijmsz dulden'. 

Linksboven de Oude en de 
Nieuwe Doelen, getekend 
door C. Pronk in 1727. De 
Oude Doelen rechts, werd 
in 1585 gebouwd voor de 
schutters van Sint Joris. Het · 
fraaie pand ernaast was van 
de schutters van Sint 
Sebastiaan, die boven het 
poortje is uitgebeeld. De 
beide poortjes werden in 
1638 gebouwd en gaven 
toegang tot het achter de 
gebouwen gelegen 
Doelen.veld, het 
oefen.terrein van de schutters 
(WFM). 

Daarnaast een penning van 
de Hoornse Schuttersgilden 
met het opschrift Pro Aris 
A c Focis, wat zoveel 
betekent als 'voor Kerk en 
Vaderland '. Waarschijnlijk 
is de penning geslagen. ter 
gelegen.heid van de 
vereniging van de beide 
Doelens in 1778 (WFM). 

Links poseert het kader van 
de Dienst Doen.de Schutterij 
voor de achtergevel van het 
weeshuis aan het einde van 
de vorige eeuw. Officieel 
was de schutterij in de vorige 
eeuw een verlengstuk van 
het leger. In 1830, bij de 
Tiendaagse Veldtocht tegen 
België, werden de schutters 
nog ingezet. De taken in 
oorlogstijd werden echter 
steeds beter verricht door het 
leger en in vredestijd door 
politie en brandweer. De 
schutterij werd formeel pas 
in 1906 opgeheven (AWG). 



Rechts: In 1777 
organiseerde de stad een 
loterij om aan geld te komen 
voor een havensluis. Het 
werd een doorslaand succes, 
waar de stad ruim een ton 
aan overhield. Hier is de 
trekking te zien, op een 
stellage aan de Waag 
(WFM). 

Uiterst rechts een glas met 
het wapen van Hoorn en een 
vrijheidshoed. Bij de 
patriotse omwenteling in 
1787 werden met groen 
versierde staken opgericht, 
bekroond met een 
vrijheidshoed, als teken van 
vernieuwing en vrijheid 
(WFM). 

Bij de hevige rellen tussen 
patriotten en prinsgezinden 
in maart 1787 werd een 
aantal prinsgezinden 
opgepakt. Dat leidde tot een 
demonstratie op de Rode 
Steen. Het Oranjegezinde 
volk eiste de vrijlating van 
hun partijgenoten en 
ontbinding van het patriotse 
burgerleger (Museum 
Simon van Gijn, 
Dordrecht). 

Al lukte het dan niet het boonrecht af te schaffen, je 
kon natuurlijk ook proberen dat recht uit te hollen. 
Door de katholieken van de boonlijst te schrappen, 
door de kiesdrempel te verhogen, door tevoren 
afspraken te maken met de kandidaten of de 
boongangers erop te wijzen dat een burgemeester 
allerlei leuke baantjes had te vergeven. Door al 
deze meer of minder subtiele ingrepen dreigde het 
boonrecht een loutere formaliteit te worden. Op 
den duur verdeelden de regenten alle hoge banen 
onderling. Wie eenmaal in de vroedschap zat , kwam 
volgens een roulatieschema vanzelf aan de beurt 
voor het burgemeesterschap. In afwachting 
daarvan was er altijd wel een regentschap bij een of 
andere stedelijke instelling. Zelfs het schoutambt 
werd in 1733 in de verdeling opgenomen. 
Het schoutambt kon bijzonder winstgevend zijn . 
Zeker als de schout zich vindingrijk betoonde in het 
vervolgen van strafbare feiten , want zijn inkomen 
bestond uit een deel van de opgelegde boetes. Zo 

kwam een schout eens op het idee voor het 
strafbare feit van zelfmoord de erfgenamen te 
vervolgen. Die konden de vervolging dan afkopen. 
Een burger werd op die manier voor 2600 gulden 
'afgeknevelt'. 
Ook de functie van dijkgraaf was in trek. Dijkgraven 
waren verantwoordelijk voor het onderhoud aan 
dijken , bruggen en sluizen. Eens per jaar moesten 
ze op inspectietocht. Dat was altijd een leuk uitje , 
met overal lekker eten en veel drinken. Maar toen 
in 1731 de Staten-Generaal erachter kwamen dat de 
paalworm al seizoenenlang ongemerkt de 
paalwerken had kunnen aanvreten , namen zij de 
inspectie en de supervisie maar liever in eigen hand. 
Overigens zonder dat de dijkgraven aan de dijk 
werden gezet. 

Een woedende menigte 
De regenten hielpen niet alleen zichzelf en elkaar 
aan banen , maar ook familieleden, knechts en vele 
'burgertjes' die zij aan zich wilden verplichten. 
Het was overigens niet gebruikelijk dat iemand die 
dank zij de goedgunstigheid van een regent aan een 
baan werd geholpen , die ook daadwerkelijk ging 
vervullen. Meestal verpachtte hij de functie aan 
iemand anders, uiteraard voor een lager traktement 
dan hij zelf genoot. 
Het verpachten van een ambt was heel gebruikelijk. 
Ook alle belastingen werden geïnd door 
belastingpachters . Alles wat de belastingpachters 
meer uit de burgers konden persen dan de 
pachtsom die zij aan de stad betaalden , mochten zij 
als hun winst beschouwen. Zij zorgden er dus voor 
dat hun niets ontging en waren dan ook gehaat bij 
de burgerij. Een op zichzelf onnozel incident was in 
1711 genoeg om een oproer te ontketenen. Een 
belastingpachter vertrouwde de opgave van een 
turfschipper niet en wilde dat de lading opnieuw 
werd gemeten. Er ontstond een oploop en de zaak 
liep volledig uit de hand. Een woedende menigte 
trok naar de Nieuwstraat, waar de pachter woonde. 
De ruiten van zijn huis gingen aan diggelen en 
'zoover zij van buiten konden zien, al het porcelein 
en de schilderijen'. 

Patriotten en prinsgezinden 
Omstreeks 1780 groeide de onvrede in de 
Republiek. Vooral stadhouder Willem V, die niet 
had kunnen voorkomen dat het land nu al voor de 127 
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vierde keer in oorlog was geraakt met Engeland , 
moest het ontgelden. Ook het vroedschapslid Joan 
van Bredehoff was tegen de stadhouder, want hij 
was principieel tegen iedere inmenging van een 
hoger gezag. Hij sloot zich dan ook van harte aan bij 
een groepering die het helemaal met hem eens leek 
te zijn . Hij gaf hun organisatie geld en ook vlaggen 
en trommen , want ze hielden er een heus 
burgerlegertje op na. Spoedig moest hij echter zijn 
vergissing inzien . De door hem zo royaal gesteunde 
lieden waren patriotten. Zij waren niet alleen tegen 
Oranje , maar ook tegen het 'mis.bruik en onbillike 
gezag van zommige Regenten'. Er zat voor 
Bredehoff niets anders op dan zich te bekeren tot de 
partij van zijn principiële tegenstanders en zich voor 
Oranjegezind uit te geven. 
De tegenstellingen tussen patriotten en 
prinsgezinden liepen zo hoog op , dat in Hoorn een 
ware burgeroorlog ontbrandde. In maart 1787 viel 
tijdens felle botsingen zelfs een dode. De 

timmermansbaas Willem Lindeman van het 
Achterom werd 'droevig erg geschooten' en kwam 
na een maand te overlijden , 'nalatende een weduwe 
met 5 kleijne kinderen' . Op 7 september pleegden 
de patriotten , die onder de regenten heel wat 
aanhangers hadden , een geslaagde coup. Bredehoff 
en acht gelijkgezinden werden afgezet en vervangen 
door patriotten. Maar het nieuwe bewind kreeg de 
kans niet ook maar iets van het ideaal, democratie 
en vrije verkiezingen, te verwezenlijken. Het leger 
van prins Willems zwager, de koning van Pruisen, 
sloeg al een maand later de patriotse 'rebellie' neer 
en Bredehoff kon terugkomen . Veel patriotten 
namen de wijk naar Frankrijk , waar de Revolutie 

' hun geestverwanten aan de macht bracht. In 1795 
keerden zij in het voetspoor van het revolutionaire 
Franse leger terug. Daarmee kwam voorgoed een 
einde aan het regententijdperk. 
Joan van Bredehoff, heer van Pijlsweerd en 
Oosthuizen, vroedschap , schepen; weesmeester, 

Links de portretten van 
Herman Berkhout en zijn 
vrouw Debora de vJ-ies met 
hun zaontje Gerard, 
geschilderd door 
N. Verkolje. Berkhout 
bekleedde tijdens zijn leven 
16 verschillende ambten, 
waaronder dat van schout 
en van dijkgraaf van 
Drechterland. De zaons 
Gerard, Hercules en Jacob 
zetten de traditie voort. 
Gerard trouwde met een 
dochter uit de bekende 
retentenfamilie Verloren, de 
jongste dochter met een telg 
uit het niet minder bekende 
geslacht Carbasius . De 
weduwe De Vicq-Carbasius 
tenslotte vermaakte deze 
schilderijen aan het 
Westfries museum (WFM). 

Linksboven het onthaal op 
het stadhuis van het comité 
van de grote 
landbouwtentoonstelling in 
1910 (AWG). 

Daarnaast burgemeester 
H. C. Leemhorst. Zijn 
ambtsperiode van 1933 tot 
1949 werd ruw verstoord 
door de Duitse bezetting in 
1940. Hij weigerde samen te 
werken met de Duitsers en 
moest onderduiken, terwijl 
een N. S. B. -burgemeester 
zijn plaats innam (AWG). 



Een oude kermisklant 

Eind september 1910 werd Hoorn opgeschrikt door 
een geruchtmakende zaak rond de uit zijn functie 
ontslagen gemeentebode J.J. Beek. Beek verdacht 
de gepensioneerde gemeentebode Markus ervan dat 
die de hand had gehad in het ontslag en wilde wraak 
nemen op zijn oud-collega. Hij liet bij Markus een 
taart bezorgen, waarin een flinke portie arsenicum 
was verwerkt. De taart ging vergezeld van een 
briefje, waarop geschreven was: 'Nu oude, smul 
daar maar lekker van met je familie en wensch je in 
gezondheid weer met de kermis aan te treffen'. Het 
briefje was ondertekend met: 'een oude 
kermisklant '. De 86-jarige mevrouw Markus en een 
14-jarig dienstmeisje aten van de taart en werden 
prompt ziek. Het meisje kwam er weer bovenop, 
maar mevrouw Markus stierf aan de gevolgen van 
de vergiftiging. 

Rechtsboven de vrijwillige 
brandweer met opperbrand
meester H.l. Cramer. De 
openbare orde en veiligheid, 
dus politie, brandweer, 
civiele verdediging en 
rampenbestrijding, vallen 
niet onder de 
verantwoordelijkheid van 
de gekozen gemeenteraad, 
maar direct onder die van de 
burgemeester (Coli. WF.H. 
Rabat). 

Rechts de start van een 
propagandafietstocht van de 
SDAP voor de kandidaat 
G. Veldhuysen, 
waarschijnlijk in 1923. Als 
eerste socialist kwam in 1901 
de typograafW Dekker in 
de raad, maar deze kon al 
gauw in een baan als 
stadsbode weggewerkt 
worden. Pas na 1911 was de 
SDAP regelmatig in de raad 
vertegenwoordigd. 
G. Veldhuysen werd door 
de raad zelfs als wethouder 
gekozen (AWG). 

kerkmeester, gecommitteerde raad, bewindhebber 
van de V.O.C" raad ter Admiraliteit , kapitein van 
de schutterij enz. enz. overleed op 1 november van 
datzelfde jaar. 

Bezadigd en welberaden 
Na de komst van de Fransen bleef het rustig in de 
stad. Anders dan in Frankrijk werden de 
welgestelden en hun bezit ongemoeid gelaten . De 

I 

Bataafse Republiek die werd uitgeroepen , kreeg 
een nieuwe grondwet , een 'volksregering bij 
vertegenwoordiging' en alle mannen boven de 20 
kregen kiesrecht. De belangstelling was echter 
gering, vooral onder loontrekkers , werklozen en 
armen. En die vormden de overgrote meerderheid 
van de bevolking. Of ons land nu Bataafse 
Republiek heette , of Koninkrijk Holland onder de 
broer van Napoleon of Département des bouches 
du Rhin als onderdeel van het Franse keizerrijk , het 

maakte weinig uit voor mensen die nauwelijks 
brood op de plank hadden. Ook de weinigen die uit 
idealisme achter de Fransen stonden, raakten 
teleurgesteld toen ze zagen dat de Franse bevrijders 
zich steeds meer als echte bezetters manifesteerden. 
Iedereen was dan ook verheugd toen de Fransen in 
1813 verslagen afdropen. 
In datjaar werd ons land weer een koninkrijk, onder 
koning Willem I. Maar de patriotse idealen konden 
niet meer volledig terzijde worden geschoven. Zo 
bleef het kiesrecht , maar beperkt en voorbehouden 
aan mensen met een behoorlijk inkomen. Voor 
Hoorn , dat tevoren al het boonrecht had gekend, 
veranderde er wat dat betreft dus al weinig. Op de 
9300 inwoners die de stad in 1851 telde , waren er 
maar 553 kiesgerechtigd , waarvan er overigens 
maar 379 opkwamen. En dat terwijl het toch een 
belangrijk verkiezingsjaar was, want volgens de 
Gemeentewet die in dat jaar van kracht werd, 
moest een heel nieuwe raad worden gekozen. 129 
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Burgemeester Van Akerlaken nam inderdaad 
afscheid van de raad , maar in het volste vertrouwen 
dat het een ' tot ziens' was , rekenend op de 
'bezadigheid en welberadenheid der Burgerije' . En 
dat was goed gerekend , want bijna alle oude 
raadsleden kwamen weer terug. Hijzelf hoefde niet 
te worden herkozen. De koning stelde de 
burgemeester aan , en dan één per gemeente. Dat 
waren in Hoorn tot 1875 , toen Van Aker lakens 
opvolgerW.C.J . de Vicq aftrad , overigens zonder 
uitzondering telgen uit de oude regentengeslachten. 

Hoorn's Belang 
Rond de eeuwwisseling werd wel gezegd dat de 
leden van de gemeenteraad niet werden gekozen , 
maar aangewezen in de Grote Sociëteit. De 
typograaf W. Dekker, die in 1901 in de raad kwam, 
was in ieder geval niet uit die kringen afkomstig. 
Het opkomende socialisme, waarin de typografen 
een voortrekkersrol speelden , bracht enige 
beweging in de tot dan toe voornamelijk liberale 
gemeenteraad . Vanaf 1911 zat er regelmatig een 
vertegenwoordiger van de S.D .A .P. in de raad , 

maar de arbeidersbeweging had in het weinig 
geïndustrialiseerde Hoorn geen brede basis. De 
middenstanders met hun typisch plaatselijke 
belangen hadden meer in te brengen. Het 
belangrijkste programmapunt van de 
middenstandspartij Hoorn's Belang, die in 1919 met 
vier vertegenwoordigers in de raad kwam, was het 
behoud van de kermis en de traditionele lappendag. 
Voor het eerst konden in dat jaar vrouwen gekozen 
worden . Maar pas met de grondwet van 1922 
kregen vrouwen het kiesrecht. Dat vrouwen waren 
verstoken van het kiesrecht had in al die eeuwen 
één keer een gunstig effect. In 1481, toen een 
verschrikkelijke brand in de stad uitbrak , waren het 
de vrouwen die kordaat aan het blussen gingen om 
te redden wat er te redden viel. De mannen hadden 
die dag iets anders aan het hoofd. Het was namelijk 
goede vrijdag en zij zaten met z'n allen in de Grote 

• Kerk bij elkaar rond een grote zak met witte en 
zwarte bonen. 
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Linksboven een beeld van 
de fietsenvordering tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Deze schending van het 
burgerlijk recht op 
persoonlijk bezit door de 
Duitse bezetters werd als 
zeer grievend ervaren door 
de Nederlandse burgers 
(AWG). 

Daarnaast de arrestatie van 
de N. S. B . -burgemeester 
J. P. Z ondervan in mei 1945. 
De eerste N. S. B. -
burgemeeste1; 
H.l. Schottee- de v/-ies was 
al kort na zijn aanstelling 
door de Duitsers overleden. 
Zondervan moest een lange 
gevangenisstraf uitzitten in 
de 'Krententuin' en is kort 
na zijn vrijlating gestorven 
(AWG). 

Links: Na 1970 nam het 
in wonertal van de 
'overloopgemeente' Hoorn 
snel toe. In dat jaar waren er 
nog maar 18.574 en reeds in 
1983 kon de 50.000ste 
worden verwelkomd. 
Daarmee groeide het 
ambtenarenapparaat. De 
oude behuizing aan de 
Nieuwstraat voldeed niet 
meer. Deze foto van het 
nieuwe stadskantoor is 
genomen kort na de 
voltooiing in 1976 (AWG). 

Rechts een oude foto van het 
stadhuis aan de Nieu wstraat 
(Coli. WFH. Rabat). 

Op de achterzijde een 
portret van jonkheer mr. P. 
vanAkerlaken, een van de 
laatste burgemeesters uit de 
oude Hoornse 
regentenfamilies (WFM). 
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