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De studiezaal is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en 
iedere tweede en vierde woensdag van de 
maand van 19.00 - 22 . 00 uur (behalve juli 
en augustus). 
Tussen 12 . 30 en 13. 30 uur en ná 16 . 45 uur 
kunnen geen stukken worden aangevraagd. 

Tarieven (gewijzigd per 1-1-1981): 
door het archief verricht onderzoek f 8,50 
per half uur; fotokopieën van rijksarchi 
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Eigen onderzoek op de studiezaal en het 
lenen van boeken uit de bibliotheek (niet 
alles wordt uitgeleend) is "gratis". 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 15597) . 
Geopend: 1 april - 1 oktober, werkdagen van 
10. 00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen van 
12.00 - 17.00 uur; 
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Secretariaat: Postbus 346 
1620 AH HOORN 

van 1 oktober - 1 april, werkdagen van 
10.00 - 12.00 en 14 .00 - 17 .00 uur. 
Alleen op zondagen in oktober en maart 
van 14.00 - 17 .00 uur. 

OMSLAGFOTO 'OUD-HOORN' 
3e nummer 1981 

Gebrek aan ruimte was er de oorzaak van dat 
in het vorige nummer van "Oud-Hoorn" niets 
werd gezegd over de voorplaat die deze 
uitgave sierde. 
Echte kenners van de stad zullen deze foto 
welli cht wel hebben herkend, maar voor de 
niet-kenners l ichten we de sluier van dit 
plaatje weg. 
De afbeelding toonde het Claes Stapelhofje 
in al zijn nieuwe glorie. Dit jaar werd 
het hofje, gelegen aan het Munnickenveld 
weer door de bewoners in gebruik genomen, 
nadat de Stichting Stadsherstel zich gerui 

me tijd met de restauratie had beziggehou
den. Het hofje ligt wat verscholen achter 
een poort op het Munnickenveld, maar daar
achter ziet de bezoeker een oase van rust 
met mooi gerestaureerde huisjes rond een 
klein met tuintjes versierd pleintje . 
De oude beuken zi jn bewaard gebleven en 
geven een zachte schaduw over het geheel. 
Het is de moeite waard daar eens een kijkje 
te nemen tijdens een wandeling door dit 
gedeelte van de stad. 

J. Dijkstra 



DE GESCHIEDENIS VAN HET ST. PIETERSHOF 
Mevr. Y. de Leur 

!:et Sint Pietershof , Dal 9, Eoorn 

Op een terrein ten noorden van de stad Hoorn hadden enkele inwoners al voor 1426 een huis 
gebouwd voor religieuze doeleinden. Ze waren van plan om te zijner tijd in een klooster
orde te treden . 

Als ik dit lees, gaat mijn verbeelding met 
mij aan de loop~ Wat moet ik nu hierbij 
voorste l len? Waren het weduwnaars of waren 
het vaders die genoeg hadden van hun dier
bare eega's en woelige kinderen? 
Of wens ten de gezeten burgers dat hun zonen 
te zijner tijd voor een voorsprak in de 
hemel zouden zorgen? Vragen te over, maar 
er is meer: 11 Aan deze plannen kwam snel 
een einde toen het huis in 1426 weer moest 
worden gesloopt, daar het op de plaats lag 
waar de eerste stadsgracht met omwalling 
werd gegraven. 11 

Wat was het geval ? 
"Door het arresteren en het onthoofden van 
een zoon van een Hoornse poorter, die voor 
zaken in Gouda vertoefde, had Hoorn de 
zijde van Philips van Büurgondië gekozen, 
al thans zo verte 1 d men. 11 

Men was nu bang voor een aanval van Jacoba 
van Beieren met haar troepen. Ziet u haar 

al komen: fier te paard, haar sluier wap
perende in de wind? 
Jammer ... zij kwam niet, maar wel de 
Kennemers. Na hevige gevechten rondom de 
stad werden zij uiteindelijk vóór de Noor
derpoort verslagen en tot diep in het land 
achtervolgd. Men meent dat de naam van het 
11 Keern 11 vanuit die tijd stamt. (Hier ken
den de kansen; zelfs zou er gezegd zijn: 
"Laten wij hier keren. 11 

Nu weer terug naar het St . Pietershof . 
Wie van ons realiseert zich dat hij als 
hij daar voor de voordeur staat, dat hij 
dan buitende oude stad staat. 
Ga er eens s taan en bedenk dan dat het 
einde van de stad de tegenwoordige Turf
haven was . Er zou over die oude stad veel 
meer te vertellen zijn, maar we blijven 
bij he t St . Pietershof. 
Het overqebleven stuk land dat nu dus 



Hoofdingang Sint ?ietershof aan he i Dal 

buiten de omwalling lag werd beschouwd als 
eigendom van de geestelijkheid en in 1457 
bouwden Tertianen van het Sint Pauwels
convent er een stenen huis. In 1461 gingen 
de meeste van deze Tertianen over naar de 
"Orde van de Cruijse-broeders"; dit wordt 
in 1462 door het algemeen Kapittel beves
tigd. Het huis heet dan "Sint Pi eters dal". 
Dit oude Sint Pietersdal heeft op een 
andere plaats gestaan dan het tegenwoor
dige St. Pietershof. Bij de grote restau
ratie, die i n 1969 begon, werden wel de 
fundamenten van de oude kloosterkerk 
gevonden maar men denkt dat het kl ooster 
zelf meer naar de kant van de Veemarkt 
(vroeger water, het Waaitje genoemd) s tond . 
In 1508 kwam het klooster na de eerste 
stadsuitbreidi ng binnen de stadswa llen. 
Het klooster had door geldgebrek met veel 
moeilijkheden te kampen . 

Zo wordt in het boek van Kroon en Kaptein 
op blz. 41 verteld : "dat de kruise broe 
ders het voornemen hadden hun kerk te 
veranderen. Teneinde beschadigingen te 
voorkomen waren de glazen, banken, het 
orgel enz. met ri et, ruigte en kleden 
afgedekt. Maar de broeders, die zelven de 
verandering wilden bewerkstelligen en 
slechts enkele burgers tot hulp hadden 

aangenomen, gingen misschien wat onprak
tisch te werk, want het verwelf viel met 
grof geraas ter neder en beschadi gde he t 
hoofda l taar onherstel baar . " 
Hierna horen wij tot aan de hervorming 
niet zoveel meer van het klooster. 
Na de hervorming en saecularisering (ver
wezenlijking) kregen de gebouwen van het 
klooster een andere bestemming . 
Zo was de kl oosterkerk lange tijd in 
gebruik als pesthuis; ook was de kerk na 
1599 een tijd in gebruik als oefenlokaal 
van de schutterij. 
De overige kloostergebouwen werden in 
1577 in gebruik genomen als Oude Mannen
huis. Het Oude Vrouwenhuis aan de Wissel
straat werd in 1630 opgeheven en sinds 
1639 is het hof dus Oude Mannen en Vrou 
wenhuis. 
In 1663 kwamen hier nog de proveniers, 
die tot dan in het verlaten leprozenhuis 
aan het Keern woonden, bij (Proveniers 
waren mensen die door zichzelf of door 
hun fami li e voor een bepaalde som werden 
ingekocht in een bepaald huis voo r verder 
verbl ijf en verzorging . De laatste Hoornse 
provenier stierf in 1932 . ) 
Door het opnemen van al deze nieuwe be
woners werd het hof te klein en men ging 
omstreeks 1692 over tot het gedeeltelijk 
slopen van de oude kloosterkerk om de 
tegenwoordige hoofdvleugel van het Dal te 
bouwen . 

2en van de binr.engevcls i n he t Eof 



De oost- en de westvleugel werden al in 
en na 1617 gebouwd. De huisjes in deze 
vleugels waren eenvoudig : één kamer met 
stookplaats en bedstede, onder die bed
stede een keldertje en daarboven een 
insteekkamertje en dan een klein portaaltje. 

De woningen in de nieuwe hoofdvleugel 
werden ruimer. Zij bestonden uit een voor
kamer met stookplaats en een achterkamer 
met daartussenin een gangetje waarin bed
steden en kasten, ook een trapje naar het 
insteekkamertje boven de bedstede. 
Na het gereedkomen van de hoofdvleugel 
werden de · ronde gangen, eigenlijk doorlo
pende tochtportalen vóór de zijvleugels, 
gebouwd. Hierin zijn nu nog de oorspron
kelijke turfkisten en hardstenen gootstenen . 

De "beste kamers" waren naast de hoofdin
gang, twee afdelingen van ieder 4 plees . 
Ook is het belangrijk om te vertellen dat 
aan het eind van de oostvleugel al i n 
1617 of iets later "het Vierkant" werd 
gebouwd. Dit diende als "tucht en dol huis". 
Om het Vierkant waren een aantal cellen 
gebouwd (bereikbaar vanuit de Mosterdsteeg). 
Het bleef Tuchthuis tot 1814 . Ook dit Tucht
en dol hu i s was onder toezicht van de 
regenten van het hof. Vreemde combinatie 
in onze ogen'. 
Na 1814 werd het overgenomen door het Rijk 
en tot militaire gevangenis gemaakt. (De 
kazerne l ag er direct naast.) Pas in 1926 
kwamen deze gebouwen weer bij het St. Pie
tershof. 

De noordzijde, de oudste kant van het hof 
was al voor 1617 gebouwd en is bij de bouw 
van het "Rozenhof" in 1901 geheel verdwenen . 
Hoe mooi die zalen aan de noordzijde waren 
kun je slechts gissen. In het Westfries 
Museum is de prachtige vroeg 17e-eeuwse 
betimmering met rijk gesneden friezen, di e 
al vanaf 1888 in het museum bewaard worden, 
evenals een prachtige eiken beelden kast. 

Na het in werking treden van de Monumenten
wet in 1961 werd het St . Pietershof in het 
monumentenregister opgenomen . (Het stond 
al op de voorlopige lijst.) 
Het hof bevatte toen 97 wooneenheden, die 
niet meer aan de eisen des tijds voldeden . 
Als niet tot restauratie zou worden over
gegaan zou het huis door Volksgezondheid 
worden afgekeurd . 
Op 3 augustus 1961 werd aan de architect 
de opdracht verstrekt om een restauratie 
en herindelingsplan met een kostenraming 
op te stellen. Het werd een lange en moei 
lijke strijd om aan de benodigde f inanciën 
te komen en ook om een restauratieplan te 
krijgen wat aan de eisen van de diverse 
overheden en instanties voldeed. 

Na de verbouwing die in 1973 gereedkwam 
heeft het hof nu 50 moderne bejaarden
woningen, die alle moderne confort bevatten. 
Historische details zijn zoveel mogelijk 
bewaard gebleven. Sommige woningen hebben 
een mooie schouw , anderen bijv. een oude 
kast. Bedstede-wanden werden teruggezet 
waardoor de kamers groter werden, maar de 
mooie oude wanden gespaard en ga zo maar 
door. 
Eén huis werd geheel in de 17e-eeuwse stijl 
gereconstrueerd, compleet met plavuizen 
keldertje onder en een insteekkamertje boven 
de bedstede, ook de erin behorende schouw 
en een ingegraven doofpot. 
De wanden van de erbij gebouwde recreatie
zaal zijn allen met tegeltableaux bezet. 
Deze tegels zijn allen bij de herbouw weer 
tevoorschijn gekomen, net als alle plavui
zen die onder de vloeren vandaan kwamen. 

De Regentenkamer is weer geheel in oude 
luister; het goudlederen behang is geres
taureerd en de oorspronkelijke verfkleur 
is weer opgebracht. Al met al is het een 
vreugde om in het St. Pietershof rond te 
dwalen . 

Ik hoop dan ook dat de inwoners er van hun 
zo zeer verdiende oude dag kunnen genieten 
en dat ze hun historische omgeving kunnen 
waarderen. 

mevr . Y. de Leur 

Geraadpleegde boeken: 
1. De gebouwen van het St. Pietershof te 

Hoorn : S. de Jong . 
2. De Historische schoonheid van Hoorn: 

J.C . Kerkmeijer. 
3. Nieuwe Kroniek van Hoorn: H. Kroon Dz en 

F. Kapteyn. 
Een andere bi nnengeve l 

@ 



'OUD-HOORN' 1917 · 1982 
Tweede rapport van de Jubileumcommissie 

Geachte leden, 

In de eerste plaats willen we uw aandacht 
vestigen op de lezingencyclus die wordt 
gehouden in de maanden januari t/m april. 
Gepland zijn op: 

25-1-1982 "Hoornse monumentale woonhuizen'' 
25-2-1982 "Hoornse poorten en wa 11 en" 
25-3-1982 "Hoornse monumentale kerkge-

bouwen" 
22-4-1982 "Hoornse moderne monumenten ... " 

Alle lezingen worden gehouden in de aula 
van de C.A. Potterschool, Abbingstraat la 
te Hoorn. Aanvang steeds 8 uur n.m. 
Voorafgaand vindt, net als bij onze rond
wandelingen, een publicatie plaats met 
alle gegevens inde plaatselijke persorganen. 
Neemt u hiervan s.v.p. goede nota! (Dit 
in verband met wijzigingen b.v. ziekte 
spreker e.d.) 
Wij hopen op een grote belangstelling 
uwerzijds. 

Wat betreft de opening van het jubileum
jaar het vol gende: 

Dank zij de welwillende medewerking van de 
heer W.A. Braasem, directeur, kan de ope
ning plaatsvinden in het Westfries Museum 
te Hoorn. Dit zal gebeuren op vrijdag 
15 januari 1982 om 20.00 uur. 
Er zal ruime aandacht worden geschonken 
aan levenen werk van onze oprichter, de 
heer J.C. Kerkmeijer. Tevens zal de heer 
J.J. Schilstra spreken over het onderwerp 
"Waarom historische verenigingen nu en in 
de toekomst?" 
De plaatsruimte in het museum is helaas 
nogal beperkt. Daarom: leden, die er prijs 
op stellen dit gebeuren mee te maken, 
worden verzocht een speciale uitnodiging 
af te halen bij het secretariaat: Astro
nautenweg 125 van 28 december t/m 8 januari 
1982. 
Via ons kwartaalblad en de plaatselijke 
persorganen zullen we u steeds op de hoogte 
houden van de komende jubileum-activiteiten. 
Dank voor uw aandacht. 

A. de Graaf, 
voorzitter 
Jubileumcommissie. 

VELIUS ONTHULD 
De Kroniekschrijve r en Stadsàoctor ':.11.eodorus 
Velius ( 1572- ·t 630 ) heeft zi jn s tandbeeld in 
Hoorn gekregen. O:t=- nijdag 11 december 1981 
onthulde loco- turgemeester A. Si jm aan Let 
Nieuwland een kunst\.,rerk van de Haagse beeld
J-:ouwe.r: rrheo van der Nahr:ier r.1et als onder
·...Jcrp deze bekende hi storische Hoornse per
soonli jkheid . Eet 'c:eeld is een geschenk van 
Boekhandel Sturr. :;::el aan Eoor.1, bij gelegen
he i d van haar 100- jarig bestáarl . 
Dirck Volkerts, zoals hi j offi c i eel heette 
was een r,atior:aal en intor·na +.ior:aal bekend 
geleerd , arts en linguist me t een dichter
lijke i nslag. Hiervan f;Ctuigt voor~l het 
werk waarddoor hij in Hoorn zijn é,TO te be
~endhei(\ kree&;, n.l. de "C:hronyck van ï:oor n" 
voor he t eerst i n 1604 gcpubliceer J . Publi
catie was niet de eerste opzet v an Velius , 
maa:::- 11 'Joor mijn en mijn huysgesin l:ot een 
:r.emoryboeY.ken 1aerdoor wij van de eers t e 
ghesc iedeni ssen onsses Vaderlants yet moch
t en weten'! 
Welnu, daarin is Velius ook voor ons nog 
steeds uito t ekend geslaagd. J.D. 

@ 



DAKLOODJES 
Een verkenning naar hun verschijningsvorm 

Trotseer- of dakloodjes z1Jn schildvormige loden plaatjes, toegepast op o.m. daken en dak
kapellen bij l oodbedekking op plaatsen waar ten behoeve van bevestigingen door middel van 
nagels gaten ontstaan. De plaatjes worden als regenklepje boven het gat vastgesol deerd, 
zodat regenwater en overheen kan lopen. Het woorddeel 11 trotseer 11 spreekt a~~us voor zich
zelf omdat het vochtindringing op de bewuste plaats moet trotseren of verm1Jden. 

De schrijver van dit artikel heeft zich 
gedurende 25 jaar - daartoe aangezet en 
trouw terzijde gestaan door zijn vriend 
K. Meindersma - en ook door medewerking 
van vele anderen, verdiept in dit kleine 
doch intrigerende bouwonderdeel. Zijn ken
nis heeft hij geput uit o.m. ongeveer 700 
door hem geregistreerde loodjes waarvan de 
oudste dateert uit + 1580. Niettemin is 
zijn inzicht nog van beperkte aard en 
roept hij graag de hulp in van lezers bij 
het verstrekken van informaties over bijv. 
loodjes, die zij bezitten of waarvan zij 
het bestaan weten. 
Uw briefje of telefoontje wordt in dank 
verwacht door P.P. Steijn, Populierenlaan 
12, 3735 LH Bosch en Duin; telefoon 03404-
31976. (De tekeningen bij dit artikel zijn 
van K.T. Meindersma; afb. A komt van de 
Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer.) 

Dakloodjes zijn a priori een constructie
onderdeel. Dit zou men uit het oog kunnen 
verliezen wanneer men nagaat hoeveel -
schijnbaar onnodige - aandacht soms aan de 
vormgeving is besteed. Hier geldt dan dui
delijk dat het nuttige met het aangename 
is verenigd; dat aangename bestaat uit de 
mogel i j kheid voor de broeders van het 
loodgieters-, leidekkers- en pompenmakers
gilde om hun werk te signeren, er hun 
stempel op te drukken of hoe men dat noe
men wil. 
Zoals begrijpelijk valt er bij het ver
wezenlijken van ditdoel te putten uit een 
breed scala van mogelijkheden. Naast ver
melding van de naam op welke wijze dan 
ook en hetdateren, worden vrij algemeen 
de meest gehanteerde gereedschappen afge
beeld. 
Aandacht verdient ook de hoofdvorm van 
het loodje omdat uit vergelijking van 
diverse vormen interessante conclusies 
kunnen worden getrokken. 

Over het verspreidingsgebied bestaat nog 
geen duidelijk beeld. Zo zijn er nauwelijks 
of geen voorbeelden uit grotere steden als 
Amsterdam {fig. 1), Utrecht en Arnhem en 
streken beneden de grote rivieren. 

Fig. 1. 
Fraai Amsterdams loodje uit+ 1800, gevon
den op het voormalige huis van de stads
metselaar. 

Het is mogelijk het gevolg van intensief 
stadsherstel en of het anderzijds opl ossen 
van constructievraagstukken. Overvloedi
ger zijn de gegevens in Groningen, Fries
land, de IJsselstreek, Amersfoort, Noord
en Zuid-Holland. 
Ondanks lacunes waagt de schrijver zich 
aan een tussentijdse belichting van het 
onderwerp. De verhandeling pretendeert 
begrijpelijk geen volledigheid wanneer 
over de volgende aspecten wordt uitgeweid: 

Hoofdvorm 

Feitelijk zonder uitzondering is de vorm 
afgeleid van het wapenschild. 
In Friesland bestaat wel de gewoonte het 
schildje op heraldische wijze in te delen. 
waarbij dan ook de halve {Habsburgse) 
adelaar wordt afgebeeld {fig. 2). 
De schildvorm varieert van streek tot streek 
en bij het verglijden der jaren. Een zeker 
systeem valt te onderkennen aan de hand 
waarvan het soms mogelijk is loodjes met 
weinig aanknopingspunten nader te lokali
seren. 
Enkele loodjes zoals uit Amsterdam, nemen 
met hun 17e eeuwse cartouche vorm duidelijk 
afstand van het normale wapenschildmodel 
(fig. 3 en 4) . 



Fig. 2. 
De halve Habsburgse adelaar met leihamer 
en de initialen D en E op een heraldisch 
ingedeeld schildje; exemplaar zou afkom
stig zijn van de H.H. Kerk te Workum en 
volgens documentatie van het Fries Museum 
op het land aan de Kimswerd. 
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Fig. 3. 
Cartouchevonnig loodje met huismerk uit 
Blokker. 

Fig. 4. 
Uniek Amsterdams loodje, wellicht van de 
loodgieter Godfried Cremer met jaartal, 
leihamer, soldeerbout en giettang. 

Naamgeving 
Namen werden voluit (fig . 5) in initialen 
(fig. 6) (soms in monogram (fig. 7) en 
slechts zelden in huismerkteken (fig. 8) 
afgebeeld. De belettering kan zijn van 
sierlijk tot onbeholpen {fig. 9). Hoewel 
soms zeer fraaie exemplaren worden waarge
nomen, is het opleggen van duidelijke ar
tistieke maatstaven niet juist . Dat neemt 
niet weg dat de kloeke vorm en uitvoering 
van oudere loodjes meer charme bezitten 
dan die uit latere tijden. Het is een 
boeiende bezigheid om van achter de afkor
tingen, de volledige naam tevoorschijn te 
brengen. In Haarl em lukte dat voorbeeldig 
met het geslacht Keün (fig. 10). Een pe
riode van meer dan een eeuw toont hoe Dirk 
Keün, eerst alleen en daarna in maatschap 

met zijn zoon Pieter Keün, vervolgens 
Pieter Keün, zelfstandig en tenslotte met 
Van Gurtzgen samenwerkend het bedrijf 
gaande houdt. Alleen Dirk en Pieter hebben 
zodoende al meer dan 30 verschillende 
loodjes toegepast. 

Fig. 5. 
Loodje naar typisch Delftse gewoonte bela
den met vee l gereedschap; vorm en wijze 
van versieren handhaven zich in deze stad 
gedurende ruim 250 jaar. 

Fig. 6. 
Stoer model volgens Groningse traditie met 
leihamer en jaartal uit 1781, evenwel 
aangetroffen op de N.H. Kerk van het 
Friese Menaldum. 

Fig. 7. 
Loodje met een monogram zoals dat in de 
vorige eeuw veelvuldig is toegepast in 
Enkhuizen, dit exemplaar met de letters 
I.D.I . is onder meer aangetroffen op de 
dakruiter van het thans in restauratie 
zijnde raadhuis aldaar. 

Fig. 8. 
Intrigerend huismerk van Elfert Hendriks
zoon Pot uit 1621 of 1622; zou zijn aan
getroffen op kerkdaken in Hoorn (N.H.) 
en Schermerhorn. 
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Fig. 9. 
Loodje uit Leiden met jaartal 1684, de 
letters S.B. , een waterpomp en leihamer 
in simpele harmonie verenigd. 

Fig. 10 . 
Loodje van Dirk Keun en Peter Keun , in 
compagnonschap verwerkt op de Grote of 
St. Bavokerk te Haarlem. 

Datering 
Een jaartal is naast de naam dikwijl een 
vast gegeven , doch wordt eerder dan de 
naam achterwege gelaten. Tot dusver zijn 
in Friesland geen gedateerde voorbeelden 
waargenomen. Oorspronkel ijk moet voor el k 
jaar het loodje van een nieuw jaartal wor
den voorzien. Als voor de vervaardiging 
van loodjes een giettang (afb . A) (verge
lijkbaar met een wafeltang) wordt gebruikt 
(afb . B) dan is dat een kostbare zaak. 
Er zijn twee manieren gevonden om dat te 
vermijden; men maakt een gietmal met 
verwisselbare cijfers of men laat de laatste 
twee cij fe rs achterwege en slaag deze met 
losse ci jferstempels in het loodje. 

Versiermotieven 
In de aéllhef is reeds gewag gemaakt van het 
afbeelden van gereedschappen . Het voornaam
ste is de leihamer. Dit werktuig verenigt 
drie functies in zich: de kop heeft een 
scherpe punt voor het slaan van spijker
gaten in de lei, een stompe punt voor het 
slaan van spijkers; daarnaast heeft de 
steel van de hamer een verbreed bovenge
deel te met snij kant, waarmee leien kunnen 
worden behakt. 
Het afbeelden van een pompenkel of dubbel
werkend - wijst op het nevenberoep van 
pompenmaker . Het samengaan van leihamer 
en pomp komt ook voor (fig. 11 en 12) . 
Op dezelfde loodjes wemelt het al bijna 3 
eeuwen lang van gereedschappen (fig. 5). 
Naas t werktuigen vindt men motieven als 
kronen (fig. 13) , heraldi sche wapens 
(fig . 2), een boom (fig . 14), het s t ads
wapen (fig. 15) , een zwaan (fig. 17) enz.; 
deze kunnen een verwijzing zijn naar een 
plaats, de woonhuisnaam of wellicht reli
gie in geval van de zwaan. 

Fig . ll. 
Initialen I:V met leihamer en enkele pomp 
op 19e eeuws loodje onder meer op de 
Leidse lakenhal . 
Fig. 12 . 
Loodje uit Haarlem met leihamer, dubbe le 
waterpomp, jaartal 1703 en tenslotte de 
initialen van Philip de Graef, die in 1703 
in het gilde werd ingeschreven . Op de St. 
Bavo zou een loodje ge9ateerd 1697 van 
wellicht zijn vader zijn aangetroffen. 
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Fig. 13. 
Deventer loodje met ingeslagen jaartal en 
leihamer- en kroonmotief . Voorbeelden met 
6 verschillende jaartallen zijn bekend, 
achter de letters zou een zekere Tielman 
Jan Hendrickse Zwager schuilgaan. 

Fig. 14. 
Haarlems loodje met boomdecoratie; dit is 
het stadswapen ondermeer in de eerste 
helft van de 17e eeuw; loodje wordt toe
geschreven aan Claes Mercelis. 
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Fig. 15. 
Relatief klein maar fraai Gouds loodje 
met kroon en letters A.M.S. 

@ 

Afbeelding A: 1' 
Giettang van het loodgietersbedrijf G.Vos 
te Deventer in bezit van de heer 
J.A.E. Kamerman. 

Fig. 16. 
Loodje gevonden op het Hoornse Grote
kerk-dak uit + 1600. 

Fig. 17. 
Loodje mogelijk uit Hoorn met de initialen 
P.K., een zwaa~ en het jaartal 1761; een 
dergelijk loodje met een hoorn in plaats 
van een zwaam is bekend uit de jaren 1764 
en 1768. 



Een zekere A.K.L. te Leiden (fig. 18) 
beeldt af tussen soldeerbout en smeltpot 
een sneeuwpopachtige figuur, waarvan ove
rigens de hoge hoed naar zijn vaardigheid 
in schoorsteenvegen zou kunnen verwijzen. 
Zonder meer ludiek is de afbeelding van 
een tamboer op de loodjes in 1968 vervaar
digd ten behoeve van de restauratie van 
de N.H.-kerk te Hoogeveen (fig. 19). 

Hiervan heeft men de in stell ing, die deze 
echt bestaande tamboer vertegenwoordigde, 
willen vereeuwigen. In Hoogeveen was het 
nog niet zo heel lang geleden de gewoonte 
des zondags al trommelende door de straten 
de kerkgangers tot hun kerkelijke plichten 
op te roepen . 
Zo zalachter elk loodplaatje wel een inte
ressant praatje kunnen schuilgaan. 
De tamboervoorstelling is m.i. een afdwa
ling van de gilde-traditie, maar voor het 
overige documenteert het loodje op duide
lijke wijze het feit en jaar van restau
ratie en houdt het dak mede i n vorm! 
Dit zijn in grote lijnen wat wetenswaardig
heden over trotseerloodjes. Daarvoor is 
veel speurwerk verricht en er zal nog 
veel moeten worden verzet om uit de ver
spreide signalen een afgerond verhaal te 
destilleren. 

;g. 
18 

Fig . 18. 

P.P . Steijn 

Oubollig loodje uit Leiden met letters 
A.K.L . 

Fig. 19. 
Loodje naar moderne opvatti ng ontworpen 
en toegepast op de N.H. Kerk te Hoogeveen. 

Als aanvulling op het bovenstaande artikel 
is het wel aardig op te merken, dat het 
Westfries Museum een kleine verzameling 
van ongeveer 50 trotseerloodjes bezit . 
Helaas is deze verzameling door ruimte
gebrek niet voor het gewone publiek opge
steld. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk 
te allen tijde de verzameling voor studie
doeleinden raadplegen. De meeste van de 
loodjes in het museum zijn afkomstig van 
Hoornse gebouwen. 
Zo bevinden er zich in het museumbezit 
enkele loodjes van het dak van de in 1769 
gebouwde lutherse Kerk aan de Ramen. 

Deze loodjes tonen een zwaan, het symbool 
van de lutherse geloofsgemeenschap . 
De exemplaren in de museumcollectie zijn 
blijkens de jaartallen die meestal op de 
loden plaatjes werden aangebracht, ver
vaardigd tussen 1674 en het einde van de 
19e eeuw. Zoals u in het artikel van de 
heer Steijn heeft kunnen lezen komen op de 
loodjes naast het jaartal ook vaak de 
initialen van de betreffende loodgieter 
voor. Het is jammer, dat we nog steeds 
niet hebben kunnen nagaan welke loodgie
ters achter de letters op de Hoornse 
loodjes schuilgaan. Het archief van het 
smeden- of St. Eloysgilde, waartoe de 
Hoornse loodgieters voor 1795 behoorden, 
is op een schamele rest verloren gegaan . 
Alleen door een tijdrovend archiefonderzoek 
zouden de ini t ialen opgelost kunnen worden . 
Misschien een uitdaging voor enkele 
enthousiastteling van "Oud-Hoorn"? 
Hieronder een 4-tal voorbeelden uit de 
museum-verzameling. 

H. Saa lti nk 
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Trot seerloodje uit 1764 van het dak van 
het Foreestenhuis aan de Grote Oost. 
Ve rz. Westfries Museum. 
(.2) 
Trotseerloodje met de afbeelding van een 
pomp 18e eeuw. Herkomst onbekend . 
Verz. Westfries Museum. 
(3) 
Trotseerloodje met barokke versiering 
ongeveer 1660. Afkomstig van een kerk in 
Groet. Verz. Westfries Museum. 
(4) 
Trotseerloodje, waarschijnlijk tweede helft 
van de 17e eeuw. Afkomstig van het voor
malige raadhuisje van Venhuizen . 
Verz . Westfries Museum. 

@ 



WERKGROEP ITALIAANSE ZEEDIJK 
Vt-Wte/ 

De werkzaamheden van de archiefgroep zijn stilgelegd omdat de heer Hoogeveen niet langer 
tijd kan vinden he t onderzoek te coördineren en de resultaten te ordenen en te verwerken . 

In 1977, toen er nog geen stadswandelingen 
werden georganiseerd, heeft het bestuur 
van "Oud-Hoorn" de heren Hoogeveen en 
Saaltink gevraagd een rapport te maken ter 
voorbereiding van de wandelingen. Al gauw 
bleek hun dat zowel wandelaars als gi dsen 
de mogelijkheid moest worden geboden zelf 
ook aan historisch onderzoek te doen; de 
werkgroepen archeologie en archief waren 
spoedig opgericht. 

De archief-liefhebbers kozen de Ital i aanse 
Zeedijk, omdat men liefst een straat nam 
waarin niet de deftige regenten hebben 
gewoond . Over dit soort straten en hun 
bewoners is al veel bekend, dit i.t.t. 
een typische arbeidersstraat als de Zeedijk . 

Ongeveer 15 mensen begonnen enthousiast 
onder leiding van de heer Hoogeveen aan 
een een-jarige cursus archiefwerk en kregen 
daarna een jaar les in het ontcij feren van 
oud-schrift (paleografie) . Een "harde kern" 
van ongeveer tien mensen bleef tenslotte 
over om eens in de veertien dagen een avond 
onderzoek te doen . We hebben uit de notulen 
van de gemeenteraadsvergaderingen de be
sluiten van B&W en andere dossiers veel 
gegevens gehaal d over panden en bewoners. 
We zijn gekomen tot het begin van de 
negentiende eeuw en hadden nog ruim twee 

eeuwen voor de boeg . Het onderzoek zou nog 
minstens vijf jaar gevergd hebben . 
De resu ltaten zouden gepubliceerd worden 
in een boek , dat deels uit verhalen, deels 
uit tabellen had moeten bestaan, geïll us
treerd me t historisch en actueel beeld
materiaal . 

De heer Hoogeveen, die toen nog niet lid 
was van "Oud-Hoorn", is in 1977 door de ar
chivaris gevraagd a 1 s archief-ambtenaar 
de leiding van de werkgroep op zich te 
nemen. Het werk heeft hij steeds in 
zijn vrije tijd gedaan, hoewel hij het zag 
als een verlengstuk van zijn baan: o. a. 
l eiding geven aan enthousiaste archief
amateurs . Hij ziet niet langer de moge
li jkheid tijd vrij te maken voor de 
werkgroep omdat het secretariaatswerk voor 
onze vereniging erg veel tijd vergt . 
Hij heeft geen toestemming gekregen dit 
onderzoek in zijn di ensttijd te verrichten. 
Het gevolg is dat we niet verder kunnen. 
Ook het bestuur is teleurgesteld door deze 
ontwikkeling . Het is van mening dat de 
archiefdienst te kort is geschoten in haar 
taak het onderzoek in archieven te 
stimuleren. 

W.J.C. Boer 

HOORN À LA CARTE 
Rijk snuffelmenu 

Dank zij een ge l ukkig i nitiatief van Willem Vingerhoed zijn de Hoornse geschriften onlangs 
verrijkt met een boek over "vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden": "Hoorn in kaart". 
Wie de dertig in het boek afgedrukte kaarten heeft geselecteerd, wordt niet uitdrukkelijk 
vermeld; het kan team-werk zijn geweest met uiteraard de grootste inbreng van de man op 
wiens naam het geheel staat, de wetenschapper van het Westfries Museum , H.W. Saaltink, 
die een inleiding schreef, een beknopte stadsgeschiedenis in twee delen (1357 - 1900 en 
1900 - 1980) en voorts toel ichtingen op elke kaart afzonderlijk. 
De 152 bladzijden laten ook een zestal luchtfoto's zien en evenzovele opnamen van Klaas 
Laan, die tevens voorzitter blijkt te zijn van de Stichting "De Hoofdtoren '' (met Vinger
hoed als secretaris en S. Dijkstra als penningmeester), die als uitgeefster optreedt. 
Dat "Hooft" bij de toren is geen drukfout, gespeld, zij het afwisseÏend met het onge-
maar blijkt bewuste keuze voor een schrijf- twijfeld meer juiste Baadland, het histo-
wijze die vroeger wel schijnt te zijn rische zwemdomein van de Hoornse (trouwens 
voorgekomen. Dat mag wezen, hoewel in het nu nog wel) lieverdjes in de oude tijden 
boek bijv. ook veelvul diq "Baatland" wordt eer het Visserseiland er was . 



Want op die landtong, voor het eerst te
recht te zien op de kaart die Tirion in 
1743 publiceerde en toen inmiddels aange
slibd of -geplempt en opgeworpen rond een 
oorspronkelijke paaldam, bevond zich blij
kens de kaart van 1869 de plaatselijke 
badinrichting, slechts luttele schreden 
verwijderd van enerzijds een ronde 
"aschbelt" (kennelijk de huidige parkeer
woestijn) en anderzijds twee molens, de 
Halm - afgebrand op 21 juli 1904 - en de 
Rob in 1924 afgebroken . 

Als vanzelf zijn we hiermede al afgedaald 
tot enkele van de talloze details waarmee 
de zorgvuldige lezer van dit nieuwe boek 
zich bijkans mateloos kan verblijden . 
Historische kaarten immers zijn uiterst 
fascinerende getuigenissen van een vaak 
gelukkig, maar zeer ten dele verdwenen 
verleden, aanknopingspunten dus, zeker in 
Hoorn, tot het verkennen van hedendaagse 
werkelijkheid en haar achtergrond . 
Voer voor snuffelaars: ik heb er al uren 
van gesmuld. Voorwaarde daartoe is uiter
aard wel, dat men de kaart kan lezen: zij 
dient met redelijke scherpte te zijn 
afgedrukt. En dat is helaas in deze uit
gave niet ten volle gelukt. Dat is jammer 
omdat die technische onvolkomenheid nu 
juist vooral twee kaarten heeft getroffen, 
de nummers 16 en 18, waarvan Saaltink's 
toelichting hoge geneugten doet verwachten, 
de tekening van Doesjan en de eerste 
kadastrale kaart, die in 1823 door Staas 
Peters van Diggelen, landmeter alhier, 
vervaardigd werd . 

Doesjan was - men heeft het onlangs nog 
op een tentoonstelling in het museum 
kunnen zien - stellig de aardigste teken
meester uit de stadshistorie en zijn kaart 
uit 1794 is, schrijft Saaltink veelbelo
vend "bijzonder waardevol omdat ze tal van 
anecdotische bijzonderheden geeft, die 
nergens anders te vinden zijn" zoals de 
toenmalige plaats van de drie stedelijke 
brouwerijen en het fabriekshuis der Vader
landsche Maatschappij. 
Van Diggelen maakte op zijn beurt "de eerste 
volgens moderne eisen exact op schaal 
getekende kaart van gehee 1 Hoorn" . 
Tandenknersend moet men dan constateren, 
dat de afdrukken niet te lezen zijn: zij 
hebben de fotografische verkleining tot de 
helft niet overleefd . Dat zal stellig ook 
de uitgeefster zeer spijten, maar wellicht 
is de stichting, hoop ik, financieel tot 
een kleine revanche in staat, zeker tegen
over de honderden intekenaren: een losse 
afdruk op ongeveer ware grootte. Want geen 
snuffelaar zal de schotels willen missen 
die Doesjan en Van Diggelen hebben toebe
reid. 

Dit gezegd zijnde (het euvel doet zich in 
mindere mate ook wel bij andere kaarten 
voor) kan ik onbekommerd terugkeren tot het 
genoegen dat het boek overigens de lezer 
biedt, zij het dat terloops ook nog een 
klein vraagteken mag worden gezet bij het 
gebruik dat het Westfries Administratief 
Centrum van bruine drukinkt heeft gemaakt. 
Met name de foto's komen aldus verre van 
fraai tot hun recht, vind ik, maar mogelijk 
acht een ander dat nu juist zeer smaakvol. 
Hoe dit ook zij: de waardering voor het 
gebodene behoort sterk te overwegen omdat 
het een waardevol stukje stedelijk archief
bezit voor een ieder ontsluit en tot aller
lei ontdekkingen leidt inzake de plaatse
lijke ontwikkeling . Daarover is trouwens, 
naar aanleiding van Saaltink's noodzake
lijkerwijze summiere tekst, nog een hele 
discussie mogelijk. 
Ook hij lijkt er immers niet helemaal aan 
te zijn ontsnapt om toe te geven aan de 
gebruikelijke neiging, Hoorn over een zeer 
lange historische periode als een "dode 
stad" te beschouwen. 

De vraag blijft, hoe dood dat "dood" feite· 
lijk is geweest. Aan het begin van zijn 
beschouwing over de ontwikkeling vanaf 1900 
plaatst Saaltink nog een citaat uit 1852 
dat gewaagt van "zeer vele armen door 
gebrek aan werk en genoegzame ontwikkeling 
van handel en nijverheid". Armoede was er 
stellig, maar is dat typisch voor Hoorn? 
In Amsterdam - om maar een voorbeeld te 
noemen - waren in 1897 110.000 personen, 
22 procent van de bevolking, op gemeente
lijk armbestuur en kerkelijke armenzorg 
aangewezen . 

Er heeft, even stellig, lange tijd nauwe
lijks groei in Hoorn gezeten, maar klein
steeds is wat anders dan dood of doods en 
blijkens de kaart van 1900 , uitgegeven 
door drukkerij Geerts, had Hoorn toen meer 
11 hötels" dan nu (Doelen, Posthoorn, Ros
kam, Bellevue, Onvolmaakte Schip, Keizers
kroon, Toelast, Vosje annex café de Kaas
handel) en rond den "Rooden Steen" voorts 
etablissementen als het Nederlandsch 
Koffiehuis, Dalmeijer en Dellemarre, als
mede elders o.a. De Witte Engel, het 
koffiehuis De Zon aan het einde van het 
West aan zee, De Koophandel aan de Boter
markt op het Kerkplein, de Groote Societeit 
nabij het Noorder Plantsoen. Dood? 

Het heeft geen zin het verleden te idea
liseren , maar evenmin om het gering te 
schatten (maar dat is stellig ook het 
laatste wat Saaltink bedoelt te doen): het 
was mogelijk gezelliger in de Hoornse 
binnenstad dan het er heden is - groei op 
de kaart zegt niet alles. 



Dit soort overpeinzingen kan eindeloos 
worden voortgezet naar aanleiding van dit 
boek, waarvan het niet de geringste ver
dienste is, dat het tot gesprek en verder 
vorsen inspireert. 
Kijk naar de kaart van Kerkmeijer uit 1924 
met karakteris t iek de oude huisjes, pak
huizen , gevelfragmenten, gevels zorgvuldig 
genoteerd, of het ontwerp uitbreid ingsplan 

van 1908 , met een verkeersweg van Veli us
brug tot Nadorst er al op, of het fragment 
uit de kaart van Dregterland anno 1775 
met Drieboomde Cingel en Venes Laan, 
Galg Hoek , Swans Molen en zoveel meer. 

Een prima idee, dit boek . 

J. Onstenk 

HOORN 1850 · 1970 (deel 2) 
Van 1900 tot 1940 steeg het aantal inwoners van Hoorn van 10.804 naar 12 .988. 
2.000 inwoners meer in 40 jaar is geen spectacu l aire stijging. Toch maakte het stijgen 
van het inwonertal van de gemeente Hoorn het nodig plannen te maken voor de huisvesting 
van deze mensen . Huisvesting die, zoals we reeds eerder zagen, gereal i seerd diende te 
worden buiten de eeuwenoude stadsgrenzen. 
Aan het eind van de 19e eeuw begon een 
periode van agrar ische bloei voor het ge
bied rondom Hoorn. De markt- en hande l sstad 
Hoorn profiteerde hier van. Via de goede 
(trei n)verbindingen, die Hoorn inmiddels 
had konden snel de export-centra (ook ge
bruikscentra) Amsterdam en Rotterdan worden 
bereikt . De groei van de activiteiten kwam 
tot uiting in de groei van Hoorn. 
In eerste instantie werd gebouwd aan de 
reeds bestaande straten en wegen buiten de 

singels. We noemen in dit verband Koepoorts
weg, Drieboomlaan, Veenenlaan en Draaf-
s i nge l . 
Zo werd in 1907 het ziekenhuis "De Vi 11 a" 
aan de Koepoortsweg (hoek Draafsingel) 
voltooid. 

Het bleekvoor de gemeente Hoorn nodig om 
plannen te gaan maken voor de te verwach
ten groei van de stad. Daarom werd aan het 
i ngenieursbureau Van Hasselt en de Koning 

Rijksscholengemeenschap "Wes t - Friesland", de voormalige R. H. B. S. in Hoorn 



te Nijmegen gevraagd een uitbreidings- en 
rioleringsplan te maken. 
In 1908 kwam het plan op tafel . 
Volgens dit bureau diende er woningbouw te 
komen in de omgeving van de Westersingel 
en het Pelmolenpad . Ook zou er gebouwd 
kunnen worden in het gebied tussen het 
Keern, de Nieuwe Weg en de Koepoortsweg . 
Tevens werd het gebied tussen Veenenlaan 
en Schellinkhouterdijk (tuinen, groende/ 
fruitkwekerijen) aangewezen voor het bouwen 
van woningen . Er werd een ontsluitingsweg 
ontworpen, die liep van Draafsingel tot 
Nieuwe Weg . Deze weg moest Veenenlaan, 
Driebooml aan en Tweeboomlaan met elkaar 
verbinden en aansluiten op uitvalswegen. 
De huidige Liornestraat werd dus al begin 
1900 geboren . 

Tot zover de plannen. Nu wat werkelijk 
werd gedaan. 
In 1908 kocht de gemeente Hoorn een terrein 
dat moest dienen voor de vestiging van de 
HBS. Dit terrein werd gekocht van mevrouw 
Fabins-Chais van Buren voor f 1.524,-- . 
Om er te komen moesteen toegangsweg worden 
aangelegd, een brug gebouwd en een weg 
door het plantsoen tot aan de Pakhuissteeg 
worden gemaakt. 
Later werd de weg naar de HBS Johan Mes
schaerts traat gedoopt . De brug werd ver
noemd naar de bekende kroniekschrijver 
Veli us . 
De woningbouwverenigi ng "Arbeidersbelang" 
kreeg een voorschot voor de bouw van 32 
arbeiderswoningen aan de~eenenlaan. 

In 1909 werd het terrein op de hoek van de 
Geldelozeweg en het Keern het meest ge 
schikt bevonden voor de vestiging van een 
waterleidingbedrijf. 
Ook werd subsidie verleend voor het st ich
ten van een Ambachtsschool. 
Beiden kwamen in de loop van het jaar 1912 
tot stand. De watertoren heeft l ang Hoorn ' s 
silhouet bepaald. 

In 1910 had Hoorn 11.060 inwoners; 2.471 
bewoonde- en 58 onbewoonde woonhuizen; 
620 pakhuizen e.d . en er waren 28 woningen 
in aanbouw. 
Tevens kwam in dit jaar de Merensstraat 
tot stand. Deze straat was een onderdeel 
van een door de heer J. Gleysteen uit te 
voeren bouwplan. 

In het jaar 1913 verrezen achter de HBS 
de Rijkstui nbouwwinterschool en een sport
terrein. Ook werd het herenhuis aan de 
Koepoortsweg, dat eens werd bewoond door 
de heer J.C. van de Blocquerie, verbouwd 
tot St. Jansgasthuis . 

In 1917 besloot de gemeenteraad tot de 
oprichting van een electriciteitsbedrijf. 
In 1919 werd Hoorn's woningenbestand 
uitgebreid met 56 woningen aan de Veenen
laan (Patri monium en Arbeidersbelang). 
In 1921 werden woningen gerealiseerd aan 
de Drieboomlaan . 
Tussen de nieuw aangelegde Merensstraat 
en de Drieboomlaan werd in 1920 de 
"Binnenblij f straat" aangelegd. Ook hier 
kwamen woningen (1923). 

In de buurt van de HBS werd ook gebouwd . 
Hier ontstond bebouwing (particulieren 
en woningbouw-verenigingen) aan de Johan 
Messchaertstraat (1921 en diverse scholen), 
de Jan Pzn. Coenstraat (1923), de Bonte 
koe- en de Pieter Floriszstraat (1925). 

In 1926 werd de Schoutenstraat aangelegd. 
Tenslotte werden in 1927 de sloten langs 
de Veenenlaan gedempt, de straat verbreed 
en aan de Berkhouterweg werd het Missie
huis gebouwd (met fraaie tuin). 
Dicht daarbij, op grondgebied van de gemeen
te Zwaag, werd reeds in 1922 het fraaie 
sportpark van "Hollandia" in gebruik 
genomen . Dit lag aan de Geldelozeweg in de 
buurt van de watertoren . 

W. Vingerhoed 

BIJ DE VOORPLAAT 
I n dit numrr.er van "Oud- Eoorn 11 tre ft u een ar tike l aan van .!'':evr. Y. de Letu· 

over een s t ukje geschiedenis van het Sint f ietershof aan het Dal . Onze voor

plaat t oor..t een hoek van he t binnenhof met het narkante torentje. ~{et is, 

zoals u ziet , een zeer recer.te opné:l.llle onder winterse omstandigheden , typerend 

vcor het seizoen waarin we nu leven . Een aardig s tukje gesel.ieder.is van eer. 

mark,-.nt beeld in onze stad; het artikel nodigt uit t ot een nader e kennismak i ng 

me t dit ;aooie pand. Overlegt u ec hter eerst r:let de beheerder voor u naar 

tinnen gaat. 
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UITGAVE 'STADSBEELD HOORN' UITGESTELD 

Begin 1981 kondigde de redactie een nieuwe 
uitgave aan van "Oud-Hoorn" onde r de titel 
"Stadsbeeld Hoorn". 
In deze uitgave zou een soort biografie 
gegeven worden van Hoornse huizen, straten, 
evenementen, gemeentebesluiten e.d., steeds 
gedurende een periode van één jaar. 

verdere verwerking van al dit materiaal 
heeft vertraging opgelopen doordat andere 
zaken bij de schrijvers, beide bestuurs
leden van "Oud-Hoorn" prioriteit moesten 
krijgen (Jubileum-activiteiten e.d.). 

De eerste uitgave was gepland voor het 
voorjaar 1981 met allerlei gegevens over 
1980. Helaas is de voortgang van deze pro
duktie niet zo voorspoedig gegaan als oor
spronkelijk werd verwacht. Een groot- deel 
van de copie is inmiddels gereed maar de 

Ook nu is het nog niet mogelijk een juiste 
uitgave-datum vast te stellen. De redactie 
zal de wachtenden onder de lezers van ons 
blad zoveel mogelijk op de hoogte houden 
van de voortgang van deze uitgave. 
Wij komen hier spoedig op terug, hopelijk 
met definitieve berichten . 

Advertentie in Onze Courant van 12-1 -1917, 
zes maanden voor de oprichting van de 
Vereniging "Oud-Hoorn" . 
Een soort prenatale sigaar dus . 

. : , 

cis. Sigaren. 
, ,~Oud Hoorn" kistjes · 

-van óO stuks 

" '' ' ,,Paz , .. kistjes van 100 stuks, zeer licht 

Z dbl d • '' kistj~s 100 e~uks, ,, an . aa. J8S _ recht~~8!oi~~~~g~Od•l 

"Braziliaanljes" van k~~j~~nks 

'' VrieudeD'~ 
Coulenlo'' · '' .. 

kistjes van 50 stuks 
· · klein model 

kistjes van 2 5 stuks, _ 
· hoogst fijn 

3 cis. 
3 cis. 
3 cis~ 
3 cis. 
3 cis. 
3 cis. 

NEEMT PROEF r . . · Kistjes va• 50 stuk& worden r_eeds 'FR~OO geleverd. 
~ 

. . ' 

C. SCHOLLEE Jr. 
·Hq_OR&.Gr·. Noord 136. HAARLEM. 

\ INTERCOMMU!f ALE TELEJ'OON 111. 

J.D. 



NIEUWE MONUMENTEN IN ZWAAG EN BLOKKER 
W. J .C. Boer 

Dp de gemeentelijke monumentenlijst van Hoorn worden niet alleen panden uit de binnenstad 
opgenomen, maar ook uit die gedeelten van Zwaag en Blokker, die nu tot de gemeente Hoorn 
behoren. De gemeente heeft "Oud-Hoorn" het verzoek gedaan een lijst op te stellen van 
panden in Zwaag en Blokker, die in aanmerking komen tot monument verklaard te worden. 
Ik heb met het oog hierop de inventarisatie van de Dorpsstraat (van het Keern tot de 
spoorlijn: zie in dit blad Jaargang twee, blz. 75-78) voortgezet. Een paar hieronder 
beschreven panden zijn daar al vermeld, maar terwille van de overzichtelijkheid zijn ze 
op onderstaande lijst opnieuw opgenomen. 

De meeste hieronder gebruikte termijn zijn 
in bovengenoemd artikel toegelicht. Een 
type stelp dat nog niet besproken is, is 
de langhuisstelp. Het kenmerkende van deze 
boerderij is dat het onderscheid tussen 
woon- en bedrijfsgedeelte sterk is geaccen
tueerd. Het woonhuis is aan de voorzijde 
uitgebouwd en bezit daardoor een grotere 
zelfstandigheid. De term 11 langhuisstelp 11 is 
van L. Brandts Buys (de landelijke bouw
kunst in Hollands Noorderkwartier, Arnhem 
1974, blz. 134). 
Over de zgn . pronkdeur kan nog vermeld wor
den dat deze als rouw- en trouwdeur dienst 
deed . Men gebruikte de trouwdeur alleen 
als een dochter des huizes bij haar huwe
lijk het ouderlijk huis verl iet. 

Het zijn vooralde stelpboerderijen en tuin
dershuizen, gebouwd tussen ongeveer 1850 
en 1900, die het landelijk beeld bepalen 
van Zwaag en Blokker, ondanks de sterk toe
genomen verstedelijking. Zij zouden alle
maal bewaard moeten blijven ook die bij 
deze selectie afgevallen zijn en hieronder 
niet genoemd worden . Toch kunnen ook de 
beschreven panden niet allemaal tot monu
ment verklaard worden omdat de term "beeld
bepa l end" voor Zwaag en Blokker i.t.t. 
Hoorn, niet van toepassing is: deze dorpen 
vallen niet onder beschermd dorpsgezicht. 
Dit houdt in dat een pand geheel op zich 
zelf beoordeeld moet worden en de ligging 
helaas geen rol kan spelen. 
Een kruisje achter de beschrijving betekent 
dat de monumenten-commissie geadviseerd 
wordt dit pand op de monumentenlijst te 
plaatsen . Terwille van hen, die het alle
maal wel eens willen bekijken, vermeld ik 
hier ook de panden, die op de Rijksmonu
mentenlijst staan, uitgezonderd de kerken. 

DORPSSTRAAT: 
14 Afgeleide Westfriese stelp met dwars 

eind. Topgevel met houten schot; ge
trapte spiegel; weeg; mandeur; pronk
deur met gesneden bovenlicht en kalf. 
(Dit pand staat op de Rijksmonumenten
lijst.) 

20 Afgeleide Westfriese stelp. Eenvoudig; 
de deur in de voorgevel is verdwenen; 
lage wand. 

32 Afgeleide Westfriese stelp. Spiegels 
in getrapte en geschulpte vorm; boet; 
voorgeveldeur verdwenen. Door ligging 
tegenover nr. 37 en 39 : fraai dorps
gezicht. 

72 Herenhuis. Bewerkte makelaar; topgevel 
met houten schot in tuitvorm; weeg; 
plint; groot aantal muurijzers; fraaie 
houten dakkapellen aan weerszijden. 

86 Afgeleide Westfriese stelp met lage
wand en landelijk houten erfhek. 

88 Tuindershuis . Geschulpte windveer; een
voudige makelaar; topgevel met houten 
schot; fraaie houten gepotdekselde 
schuur. (X) 

176 Fraaie arbeiderswoning in combinatie 
met (lelijk verbouwde) stelp; eenvou
dige makelaar; topgevel met houten 
schot . (X) 

238/ Afgeleide Noordhollandse stelp. Spie-
240 gel in getrapte vorm; bewerkte make

laar ; lagewand, gietijzeren paneel
roosters; sierlijke houten bekronina 
van de dakkapel ; fraaie muurijzer. -
De aanbouw op de zuid-oosthoek is 
lelijk. (X) 

256 Tuindershuis. Topgevel met houten schot 
helt naar voren; authentieke houten 
zijwand; stijlvolle voordeur met giet
ijzeren paneelrooster. (X) 

286 Westfriese stelp met dwarseind. Getrap
te spiegel; weeg; bijgebouw met houten 
topgevel; voordeur met gietijzeren 
middenpaneel. De stelp verkeert enigs
zins in vervallen staat. {X) 
Van dit type staan in Zwaag slechts 2 
exemplaren: zie ook nr. 310. 

310 Westfriese stelp met dwarseind met een 
stelp als bijgebouw. Topgevel met hou
ten schot; weeg; eenvoudige stijlvolle 
houten voordeur; gietijzeren paneel
rooster in bovenlicht. (X) 



318 Afgeleide Westfriese stelp. De deur 
aan de voorzijde ontbreekt; gevel met 
pilaster-indeling. Het pand is als 
hooischuur in gebruik en maakt een ver
waarloosde indruk. 

320 Afgeleide Westfriese stelp. Getrapte 
spiegel; boet met houten topgevel; 
stijlvolle voordeur met gietijzeren 
paneelrooster. Fraai dorpsgezicht, ge
zien de ligging bij het kruispunt, aan 
het begin van het dorp en naast stelp 
nummer 318. 

273 Langhuisstelp. Van dit type staan in 
Zwaag slechts twee exemplaren: zie 
ook nr. (19. 

257 Afgeleide Westfriese stelp; zeer ver
waarloosd. 

219 Langhuisstelp met sierlijke voort
zetting van de makelaar. 

197 Eenvoudige Noordhollandse stelp. 
Geschulpte spiegel; sierlijk gemet
selde schoorsteen. 

147a Boet naast (lelijk verbouwde) stelp 
(nr. 147). Fraai houten ornament 
langs windveer. (X) 

131 Statig en landelijk herenhuis met 
gekorniste kroonlijst. (X) 

123 Noordhollandse stelp met verlengstuk 
aan achterzijde. Gevel met pilaster
indeling; geschulpte spiegel; fraai 
gemetse·1 de schoorsteen. 

117 Tuindershuis. Topgevel met houten 
schot; fraaie muurankers. 

, De "Lindenplaat s~' Weste r b l okker 52 

111 Herenhuis. Bewerkte makelaar. De voor
zijde is dermate "versierd" dat het 
gehee l een zeer onrustige indruk maakt 

39 Afgeleide Westfriese stelp met boet. 
De dakkapel en de boet zijn verwaar
loosd. Zie opmerking bij nr. 32. 

33 Afgeleide Westfriese stelp met getrap
te en geschulpte spiegels. Zie opmer
king bij nr. 32. 

29 Afgeleide Westfriese stelp. 
7 Afgeleide Westfriese stelp. Wegens 

verbouwing na brand afgevoerd van de 
Rijksmonumentenlijst. Getrapte spie
gel; topgevel met houten schot in 
klokvorm; weeg; plint; pronkdeur met 
p:rlasters en gesneden kalf en boven
licht; gietijzeren paneelrooster in 
zijdeur; nieuw smeedijzeren damhek.(X) 

WESTERBLOKKER: 

148 Noordhollandse stelp met boet. 
138 Noordhollandse stelp met spiegel en 

lagewand. 
128 Tuindershuis. Houten voorschot; ge

schulpte windveer; eenvoudige makelaar. 

108 Afgeleide Noordhollandse stelp. Voor
deur met gietijzeren paneelroosters; 
geschulpte gootlijst. 

52 Langhuisstelp. "De Lindenplaats" staat 
op dP Rijksmonumentenlijst; gebouwd 
ongeveer in 1760. Houten voorschot in 
tuitvorm; geschulpte windveer boven 
dwarsdeur. 



" 1 

PronKdeur van de 11 Lindenplaat s 11 

Fraaie pron kdeur met 
mythologi_sche afbeeldingen. De linker
figuur stelt Eirene voor (Irene, de 
godin van de vrede) met op de arm het 
kind Ploutos, zoon van Demeter of 
Ceres, godin van het koren. Ploutos 
is vanwege zijn herkomst het symbool 
van de komende oogst en de daarmee 
samenhangende rijkdom. De rechterfi
guur is Hygiea, dochter van Asclepios 
(Escu laap'. ), de god der geneeskunde. 
Duidelijk is te zien hoe zij het gif 
van de slang uitdrukt en opvangt in 
een napje. Deze voorstellingen zijn 
symbolisch als men bedenkt dat de 
eerste bewoner van dit huis een arts 
was. Deze gegevens zijn ontleend aan 
Fr .S. Kist-Tissot van Patot: 44e bun
del van het Historisch Genootschap 
"Oud West-Friesland" blz . 163 vlg. 

20 Heren huis in landelijke stijl. 

16 Noordhollandse stelp met uitbouw aan 
achterzijde. Lagewand; eenvoudige 
spiegel. 

39 De "Barmhartige Samaritaan" staat op 
de Rijksmonumentenlijst. Afgeleide 
Westfriese stelp. Datering in gesne
den deurkalf; getoogde deur; houten 
gepotdekselde zijwand; natuurstenen 
waterlijsten; dekplaren; toppinakel; 
siermetselwerk in het boog vel d boven 
de deur en in dat boven het verdie-

Pronkdeur van 113'ui t enrust 11
, West erblokker 159 

pingsvenste r; de zijgevel bij de 
inzet is met 'gele vlechtingen afge
schuind. 

125 Langhuisstelp ("~~esterhout") . Eenvou
dige decoratie aan de windveer . Het 
in landelijke stijl gebouwde voorhuis 
is niet authentiek. 

159 Fraaie Noordhollandse stelp met twee 
voordeuren ("Bui ten rust") . Pronkdeur 
met eenvoudi ge pilasters; in de giet 
ijzeren deurpanelen zijn een trouw-
en een rouwboeket afgebeeld (zie foto) 
De muurijzers en het damhek zijn sier-
1 ijk. In de voorkamer is nog een 
prachtige authentieke schouw met af
beeldingen van de Hemelvaart en de 
Kruisweg, ter weerszijden van een 
burcht. Wat de naam "Buitenrust" be
treft: de soldaten van het Hoornse 
garnizoen onderbraken op deze plaats 
hun mars om te rusten . (X) 

167a Sierlij k damhek : een herinner.ing aan 
de stelp, die ongeveer in 1967 is 
afgebroken . ( X) 

173 Boerenwoni ng met stelpdak. Stijlvol le 
voordeur; eenvoudig damhek. 

177 Eenvoudige uitgepleisterde Noordhol
landse stelp met lagewand . 

W.J.C. Boer 



OVER OUDE KLOKKEN TE HOORN 
J. C. Kerkmeyer 

Het leek de redactie van "Oud- Eoor:::." een r oede gedachte or.J i n d it er: !':et vo::.gc:!'"lde 
nummer een aantal artii<e::.en op te nor.:er: var. de .'1a.r.à van de opricl'::..er van "Oud-P.oc'!"'n" , 
J .C. Kerkmeyer • .En we:k onderwerp is ir: deze dager: beter gescdkt da.:'l De Oude Kloki<er: 
van !Ioorr. , die onlangs door onze vereniging weer in de belar.gsteliü:g zi.jn gebracl:t. 
De betreffer:de artikelen versc!:ene:!'"l ir. de ~;ieuwe Eoornscho Courant va'1 dcco::ibcr 193? 
tot ~a'1uari 1936 . Wi j hopen da: zo wedcror.; eer: st ir.:ulans ::iogen zi~n voor een l':or
r.ieuwde 'oe l ar:gstelling- ten opzichte van de !-ioorr.se car.:pa'1o ~ ogie . 

Nu wij te Hoorn in het teeken van het carillon staan, is een terugblik op hetgeen alhier 
op het gebied van klokken en klokkenspel geweest is, zeker niet misplaatst. 
Een stad als Hoorn, met een zeer belangrijk verleden kan men zich niet voorstellen zonder 
cari 11 on. 
Gedurende de bloeiperiode zijn kosten noch 
moeite gespaard om de stad er mooi en voor
naam te doen uitzien. De uitingen van bouw
kunst en nijverheid, die thans nog over 
zijn, getuigen hiervan voldoende. Zoo'n 
stad met haar kleurenrijkdom, met haar druk
te aan de havens, waar steeds de groote 
zeilschepen met hun prachtige gesneden 
spiegels vertrokken en aankwamen, moet een 
klokkenspel gehad hebben. 
Dit is er dan ook geweest. Het hing in den 
sierlijken toren van de groote kerk, die, 
helaas, door onvoorzichtigheid der lood
gieters, in 1838 een prooi der vlammen 
werd. 
Het carillon was vernietigd en sedert dien 
heeft de toren gezwegen. Binnenkort is het 
100 jaar geleden. Het is te hopen, dat na 
die honderd jaar, zooals in de vergadering 
van de vereeniging "Het Carillon" werd 
naar voren gebracht, de toren weer zi ngen 
zal . Laat ieder, die kan, medehelpen om 
weer een mooi carillon aan te schaffen en 
laat dit een geschenk worden van de geheele 
burgerij. De Carillonvereeniging stelt 
ieder in de gelegenheid hieraan mede te 
werken. 

Nu zullen we eens kijken naar hetgeen 
bekend is over vroegere klokken te Hoorn, 
waarvan er nog enkele over zijn. 
De eerste kerk werd in 1323 aan de west
zijde der stad, buitendijks, van hout en 
riet opgetrokken. Deze kerk heeft maar een 
kortstondig bestaan gehad want in 1328 is 
ze verbrand . In 1369 begon men binnendijks 
een nieuwe te bouwen, eveneens van hout 
en riet, op de plaats waar de tegenwoor
dige groote kerk staat. 

Of er toen ook al lui-klokken waren aan
gebracht, is niet bekend . Wel lezen we in 
Abbing, dat in 1934 de gemeente van Schar
woude, welker kerk door een hoogen vloed 

was weggeslagen, bij de kerk te Hoorn 
is ingelijfd en haar klokken, kelken enz . 
aan dezelve gaf. Wat voor klokken dit 
waren, is niet na te gaan. 
Het duurde nog geruimen tijd voor de kerk 
van steen werd gemaakt. 
"In 1405 werd het eerste steenen koor met 
het kruiswerk boven het koor van de houten 
kerk opgetrokken." 
"In het jaar 1429 werden de twee achter
kerken van de groote kerk, gaande van het 
kruis naar het oosten, de eene aan de 
noord, de andere aan de zuidzijde van het 
koor, ten volle opgemaakt en den 9en Mei 
gewijd." 

Met het bouwen van den omgang van het koor 
werd in 1480 begonnen. Dit werk is eerst 
in 1500 voltooid. 
Veli us noemt op het jaar 1482 "een klok
huys, dat doen noch stond aen ' t kerkhof". 
Centen teekent hierbij aan: "Waar dit 
klokhuis aan 't kerkhof gestaan heeft, heb 
ik niet konnen ontdekken; mogeli jk stond 
het in de Kerkstraat, aan de zijdzijde van 
de groote kerk, daar thans noch de meeste 
ruimte word gevonden" . 
In 1529 moet de kerk behoudens de toren, 
klaar geweest zijn, want de regeering van 
Hoorn, met de kerkmeesters besloten in 
dat jaar een toren aan de groote kerk te 
maken. Hierover was reeds lang gesproken. 
Dit werk vond geen voortgang, omdat men, 
zoekende buiten de kerk, geen fundeering 
kon vinden. 
In 1530 is men weer aan het zoeken gegaan, 
maar toen binnen de kerk. Daar vond men 
een goed fundament. Men deed een voorraad 
steenen op en het houtwerk werd gereed 
gemaakt, onder opzicht van den bekenden 
bouwkundige van dien tijd mr. Jacob van 
Edam. 
In 1531 werd de toren gevoegd en daarna 
boven de kerk op zijn grondslag gebracht . 

@ 



11 Den len Mei werd de groote klok gewijd 
en terstond in den nieuwen toren opgehaald, 
maar vier dagen daarna eerst gehoord. 11 

Abbing heeft deze klok nog gezien na den 
brand, want hij schrijft in 1839: Het 
omschrift nog heden op de gebarsten klok 
duidelijk te lezen, is van dezen inhoud: 

lak Jhesus waeraahti(a)h, 
Seg in Heren maahti(a)h, 
Dat ghi bliven eendragtiah 
Doet ghi dat, 
Soe sal ju stat 
Wel staen, in freden. 

Doe men schreef MCCCC ende XXXI daeI' bij 
Doe goten GeeI't van V.'ouw, Johan teI' 

Stege mij. 

Een afschrift van een quitantie van G. van 
Wouw en J. ter Stege, bekennende 100 gld. 
ontvangen te hebben van wegen de stad, en 
30 stuivers drinkgeld voor de knechten, 
wordt door Abbing aangehaald. 
11 0p den 10 February 1532 begon het nieuwe 
uurwerk eerst te slaan, ook met zijne half
uren en kwartieren. Hetzelve was door den 
voornoemden mr. Jacob zeer kunstig gemaakt 
en zoo, dat men daer alderlei voysen op 
stellen mogt. 11 (Velius). 
Op het jaar 153~ wordt dus voor het eerst 
van een klokkenspel gesproken, waar ver
schil lende wijzen op gezet kunnen worden . 
Zeer waarschijnlijk is hier dus sprake 
van een klokkenspel met trommel en niet 
met een klavier. 
Centen teekent hierbij aan: 
11 Het klokkenspel of speelwerk van klokken 
schijnt niet zeer oud of hier te lande niet 
zeer lang bekend geweest te zijn. 
Jan Adriaansz Leegwater, geboren in 't jaar 
1575, wiens Groot Moeder of Moeders Moeder 
de Zusterling van den Abt van Egmond was 
geweest, getuigt in zijn klein Chronykje 
p~. 11, 12, dat hij zijn oud oom wel heeft 
horen verhalen dat er voor dezen door 
gansch Holland maar één klokkenspel was, 
en dat was op het klooster te Egmond. 
Men zegt, dat het klokkenspel allereerst 
is uitgevonden t' Akosta in den jare 1481 
door zeker persoon, die niet wel bij zijn 
verstand was, S. de Vries, Chronyk der 
Chronyken IV Deel pag. 641, uit Martinus 
Zeilerus. 

Indien dit waar is, zo hebben die van 
Hoorn mede al zeer vroeg het speelwerk van 
klokken in hun toren gehad. C. Commelin 
meent wel, dat er voor het jaar 1450 al 
een klokkenspel in den toren van de Oude 
Kerk te Amsterdam geweest is, omdat in de 
Huiszittenboeken van dat jaar blijkt, dat 
die Regenten toen opSt. Jeroenendag aan 
den Beyerman van de gemelde kerk betaalt 
hebben vier stuiver. 

Doch ik achtte, dat door den Beyerman al
daar verstaan word niet die op de klokken 
speelt, maar die dezelfde geluid of daarop 
geklept heeft: in dien zin zegt ook de 
heer Velius in dezen Chronyk pag. 77 op 
het jaar 1461 (1464) bij gelegentheid van 
het inhalen van den jongen Prins Karel te 
Hoorn 11 men beyerde de klokken 11 schoon er 
toen nog geen klokkenspel binnen deze stad 
was, maar 't zelve eerst in dit jaar 1532 
begon te spelen. 
Ook zal het klokkenspel toen zo volkomen 
niet geweest zijn als nu, waarom hetzelve 
inden jare 1600 vernieuwt en verbetert, 
en in 't jaar geheel nieuw gemaakt wierd. 

Immers, ik leze in de Beschrijving van 
Delft, gedrukt 1729, dat een Jan Cal, uur
werkmaker te Nijmegen, de eerste uitvinder 
der kopere of metale speeltonnen en der 
speelschroeven aan de hamerveren geweest 
is en dezelve in den jare 1663 eerstmaal 
te Delftgemaakt heeft. Het klokkenspel is 
twederlei, te weten het voorslag en het 
Beyerwerk. Het eerste geschied door 't 
uurwerk met de Speelton, welke de hamers, 
die buiten aande klokken hangen, doen 
bewegen. 
Het tweede geschied met de klepels, die 
binnen in de klokken hangen en door de 
handen en voeten der meesters bewogen 
worden. 
Die lust heeft om een nauwkeurige beschrij
ving van beiden deze manieren van spelen 
op de klokken te lezen, kan dit vinden 
bij Casp. Commelin. Beschrijving van 
A'dam 1 Deel, folio 440-442 en de gemelde 
Beschrijving van Delft, folio 251-253. 11 

Tot zoover Centen. In hoeverre hij hier 
juist is, willen we thans niet beoordelen. 
Dat er al vroeg sprake is van beiaarden, 
kan men lezen in Beiaarden in Frankrijk, 
door Prosper Verheyden: 
11 Uit de beschrijving en de geschiedenis 
van bestaande en verdwenen beiaarden zal 
men eenige onder de oudste voorslagen 
1 eeren kennen. 
Rond 1370 had het belfort te Rijssel een 
uurwerk met voorslag: in 1388 werden de 
klokjes gekeerd, wat op langen dienst 
wijst. Het belfort te Douai heeft in 1391 
een voorslag, die wordt vergroot en 
vernieuwd in 1415 en 1429. 11 

Op het jaar 1573 lezen we bij Velius: 
11 Maar zij (de stad) kocht dese maend 
veerthien metalen stukken teffens van 
eenen' Matheus Neveling en voort een menig
te van Klokspijs en geel koper, waer zij 
dat te bekomen wist en voegde daer bij, 
al wat zij self hadde, namelijk de klokken 
van de kloosters, en sok andere, die zij 
eenigszins mogt ontbeeren, ook de Koperen 
Traliën voor 't groote choor en wat zij 



meer bijeen wist te schrapen, selfs tot 
de kandelaers toe, die in de Groote Kerk 
hingen. Ook gaven daertoe de Burgers elk 
als om strijd het koperwerk, dat zij in 
huys hadden en werd eenige dagen lang 
met trogen rondsom de stad gereden om 't 
selve te vergaderen. 
Hiervan goot een Meester Hendrik van Trier, 
een fray Meester in zijn handwerk, ver
scheydene heerlijke stukken en dat in de 
St. Anthoniskerk, die hem tot een winkel 
ingeruimt was." 

Uit het vorengenoemde zien we, dat in 
1573 verscheidene klokken verdwenen zijn 
om kanonnen van te gieten. Dit is iets 
wat niet alleen hier heeft plaats gehad. 
Bij elken oorlog zijn klokken omgezet in 
geschut . 
We zien ook, dat er in 1573 te Hoorn 
gegoten werd; de Oosterkerk werd als 
werkplaats ingericht. 
In het jaar 1596 beviel het uurwerk in 
den toren van de Groote Kerk blijkbaar 
niet meer. 
In het Memoriaal van Burgm. van Hoorn 
folio lll, blz . 35, 1-7-1596 staat: "Nieuw 
uurwerk voor de Parochiekerk door Meester 
Jan Cornelisse van Delft aangenomen . " 
Over dit uurwerk lezen we op 1600 bij 
Velius het volgende : "In den nasomer den 
21 Augustus, begon men te werken aen 't 
Nieuwe Speelwerk in den grooten Tooren, 
't welk deuf Wigger Al bertsz een van onse 
burgers seer aerdig en konste l ijk gemaekt 
werd, die sulk vertrouwen op zijn hand 
hadde, dat hij aennam 't werk goed te ma
ken, of geen geld te hebben . 
Daer werden ook veel van de Raders ver
ni eut en verscheijden nieuwe klokken gego
ten (ik meen) wel tot vier of vijf toe en 
dat om de Toonen tot haer bequame nettig
heijd te brengen. En als alles nu gereed 
was, quamen twee luyden haer des uytnemen
de wel verstaende, d'een van Haerlem en 
d'ander van Alkmaer, en namen deur last 
van onse Burgemeesters 't werk op , dat zij 
om zijn netheid seer presen en recomman 
deerden." 

Centen voegt in een noot hierbij : "Dit 
nieuwe speel werk wierd in den jare 1602 
eerst voltooit. De speel-ton is van ijzer 
zeer konstig gemaakt en heeft 4 gaten in 
de breedte, 120 maten in den omtrek, te 
weten 75 voor Heelslag, 35 voor het Half
slag, en 5 voor ieder Quartier . 
Dus zijn thans bijna al l e de speel -tonnen 
door gansch Nederl and, gelijk er onl angs 
noch drie gemaakt zijn, die ook niet meer 
dan 120 maten in den omtrek hebben, en 
op deselve wijze als op deze Speelton ver
deelt zijn. Op deszelfs rand leid een 
ijzere hoep zo net en keurlijk, dat geen 
kastemaker in staat is een netter van 
hout te maken." 

In het memoriaal van Burgemeesteren wordt 
gemeld, dat in 1596 Meester Jan Cornelisse 
van Delft heeft aangenomen een nieuw uur
werk te maken, terwijl Velius noemt de 
vervaardiger: Wigger Albertsz, een burger 
van Hoorn. 
Hieruit zou men welhaast kunnen vermoeden, 
dat men zich niet kon vereenigen met het 
feit, dat de aannemer van Delft kwam, ter
wijl te Hoorn een goed vakman woonde. 
Ve l ius meent , dat er vier of vijf nieuwe 
klokken gegoten zijn. De juistheid van deze 
mededeeling blijkt wel uit het memoriaal 
van Burgemeesteren van Hoorn. 

Op blz. 62 1 Sept. 1601 staat: Klokken, 
drie nieuwe gegooten, en op blz. 64, 
11 Febr. 1603: Klokken, twee besteed te 
maken. 
Verder vindt men in het Memoriaal van 
Burgemeesteren op 17 Febr . 1600 : Organist 
en Beyerman aangestelt in de Parochiekerk . 

Nu komt er een aardig verhaal van Velius, 
waaruit men zien kan hoe ondoordacht soms 
te werk werd gegaan . 
De vereeniging "Het Carillon" moet hier 
geen voorbeeld aan nemen ! 
Velius vertelt op 1600: "En dewyl men 
geen bequame plaets in de stad hadd' om 't 
oude Speelwerk, dat voorheen op den groo
ten Tooren was, te gebruyken, werd voort 
geresolveert, dat men een nieuwen Tooren 
op de Sint Anthonis Kerk soude maken , wat 
grooter als den ouden, om de Ton daer te 
werk te brengen. De welke desen selven 
Herfst noch begonnen werd, en was binnen 
van hout, en buyten met lood, en op eenige 
plaetsen met schali en bekleed. 
Daer werd ook een groote klok ingebragt, 
om heele uren te s l aen. Maer als deze Too
re n nu stond, zag men de faut, dat hij te 
kort gemaekt, en te seer in malkander 
gedrongen was, maer 't was te laet om te 
helpen . Ook vand men 't fondament te swak, 
om 't voorschreve Speel - werk daer op te 
brengen, bijsonder tot sooveel klokken, 
als tot den voorslag van noode souden zijn." 

Centen teekent hierbij aan: "Zie 't geen 
van dit oude Speelwerk, door Meester Jacob 
van Edam den jare 1532 voltoit, boven pag. 
236 is aangeteekent. 
Sedert heeft ons de Klokkenist dezer stad, 
J. Spruyt, dit volgende noch medegedeelt , 
te weten: Dat de Speelton van het gemelde 
oude Klokkenspel, had 22 gaten in de 
breedte, en 96 maten in den omtrek, als 60 
voor het spel, 't geen gaat voor het Hee l
slag , 30 voor het spel voor 't Half-slag 
en 3 voor ieder Quartier . 
De Speelton zelf was gemaa kt van hout, 
hebbende de dikte van omtrent twee duimen ; 
hierover waren ijzeren platen getrokken 
van één vierde duim dik, ieder plaat van 
drie maten, makende te samen 32 platen. 



Wijders was zij gemaakt gelijk de tegen
woordige Speeltonnen. 
Deze Ton is op ordre van de Ed.Groot Achtb. 
Heren Burgemeesteren gesloopt, en het ijzer 
nevens eenig oud Radwerk aan de Waag ge
bragt en gewogen, den 27 Maart 1739 , wegen
de te samen 850 ponden." 

De oude houten ton was dus heel wat kleiner 
dan de nieuwe, deze had 22 gaten in de 
breedte, de nieuwe 34 gaten. Dit wijst op 
een uitbreiding van het carillon. Ook was 
de omtrek grooter, de oude ton had 96 
maten in den omtrek, de nieuwe 120 maten. 
Dat er in 1601 ook al een Klokhuis bestond 
blijkt uit een bericht door Velius op dat 
jaar: "Den 15 Juni us, werd het Kl okhuys 
opgevijselt, en 24 voeten hooger gebragt 
als te vooren: en men hing voort de groote 
Brand-klok daarin , uyt vrees, dat het luy
den van de selve den grooten Tooren eenig
sins hinderlijk mogt wesen." 
Dit klokhuis of deze klokkentoren stond op 
de plaats van de tegenwoordige Meisjesvak
school. Hierin hingen de klokken, die geluid 
werden omdat hiervoor de kerktoren te zwak 
was. Uit afbeeldingen is deze klokkentoren 
genoegzaam bekend. Dergelijke torens kwamen 
in andere plaatsen ook voor; in Enkhuizen 
bestaat hij nog. 
In het memoriaal van Burgemeesteren lezen 
we op het jaar 1619 weer over de aanstel
ling van een Beyerman: "Organist en Beyer
man mr. Lucas Lemmink, aangestelt alles op 
dezelve instruct ie en conditie." 

Er gaan nu verscheidene jaren voorbij, 
waarin niets venneld wordt over het klok
kenspel. Erzi jn voorloopig geen bijzonder
heden vóór 1670. 
De klokkenspelen van 1532 en van 1600 zijn 
zeer waarschijnlijk mechanische klokken
spelen geweest, die ieder kwartier een 
wijsje lieten hooren. Van een bespeling 
door middel van een klavier wordt niet 
gesproken. 

In het jaar 1670 ging men over tot het 
aanbrengen van een nieuw klokken-spel; dit 
was dus het derde in een betrekkelijk 
korten tijd. 
In een handschrift lezen we hierover: "De 
Heeren Burgemeesteren en Regeerders dezer 
stadt, alles willende contribueeren dat 
tot luyster , hun tot agtbaarheidt en de 
burgers tot vermaak kan strekken, lieten 
in dit jaar, tot de Groote Kerktooren, een 
nieuw klokkenspel gieten door den in dat 
werk zoo vermaarden Petrus Hemony te 
Amsterdam. Dit klokkenspel wierd zoo groot 
en zoo swaar gegoten als de situatie van 
de Toren konde toelaten, bestaande in 32 
klokken en wegende te zamen 11634 pond. 
Vennits het benodigt ijzerwerk dat tot 
voornamelijk klokkenspel behoorde (als 
klepels, hamers, veeren enz.) niet eerder 
gemaakt kon worden als na dat de klokken 
gegoten waren; zoo werd het voorn. klok
kenspel niet voor in 't volgende jaar in 
de toorn gebragt en speelbaar gemaakt. 
Dit voorn. klokkenspel laat zich door twee 
bijzondere werkingen hooren , het eerste 
geschiedt door het uurwerk met de speel
ton, welke de hamers, die buyten aan de 
klokken hangen, doen bewegen; en het tweede 
geschied met klepels, die binnen in de 
klokken hangen en door de handen en voeten 
der meesters door middel van een clavier
werk bewogen worden." 

De speelton, die in het jaar 1602 werd 
aangebracht, blijkt voor dit klokkenspel 
ook gebruikt te zijn . 

wordt vervo I~. 

OPROEP 

Wie van de l eden, die in de Grote Haal 
woont (wonen), wil meewerken aan het 
bezorgen van dit blad? Uw hulp is hard 
nodig! 
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