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Ten geleide 

De Grote Kerk van Hoorn bestaat dit jaar honderd jaar. Op 
15 maart 1881 vond de aanbesteding van de nieuwbouw 
plaats en op 4 november 1883 werd de nieuwe kerk, 
gebouwd op de zelfde plek waar haar twee voorgangers in 
resp. 1838 en 1878 waren afgebrand, ingewijd en in 
gebruik genomen door de Nederlandse Hervormde 
Gemeente van Hoorn. 

Al weer vijftien jaar geleden verloor de kerk haar functie 
als bedehuis en vanaf die tijd is de toekomst van de Grote 
Kerk een onzekere geworden. 
Hoewel de Grote Kerk een onlosmakelijk deel uitmaakt 
van het Hoornse stadsgezicht en daarom alleen al waard 
is behouden te blijven, steken steeds weer geruchten over 
afbreken ervan de kop op. 
Voor velen is het bestaan van de Grote Kerk een 
vanzelfsprekendheid, ten nauwste verbonden als zij is met 
de identiteit van de Hoornse binnenstad; en niet alleen in 
haar huidige gedaante maar al ruim 600 jaar lang. Voor 
anderen is de kerk niet meer dan een blok aan het been. 
En weer anderen laat de kerk, zoals zo veel, onverschillig. 
De redactie van deze speciale Grote Kerk-uitgave en de 
medewerkers eraan zijn van mening dat er een kentering 
moet komen in het beleid (als dat er al is) inzake het 
voortbestaan van deze kerk. 

In Hoorns oude binnenstad bevinden zich een aantal 
kerken, in kerkelijk, particulier, of stichtingsbezit. De 
meeste zijn in goede tot redelijke staat: de middeleeuwse 
Oosterkerk, pas gerestaureerd, de Lutherse kerk uit 1769, 
de RK Kerk aan het Grote Noord van 1882 en ook de 
voormalige Doopsgezinde kerk uit 1865 aan de Ramen . 
De middeleeuwse Noorderkerk is toe aan een uitgebreide 
onderhoudsbeurt. Alleen de Grote Kerk staat geruisloos te 
vervallen. Het meest noodzakelijke onderhoud vindt niet 
plaats en zo krijgen wind en regen vrij spel hun 
verwoestend werk te verrichten. Dat kan en mag zo niet 
veel langer meer duren. 
Een heleboel mensen in Hoorn weten niet dat in het hart 
van Hoorn nu nog een markant gebouw overeind staat 
met verheugend veel mogelijkheden, maar erger is nog 
dat het besef ontbreekt dat kaalslag op dat unieke 
Kerkplein niet denkbeeldig is. Een kerkplein zonder kerk 
na ruim zes eeuwen: dat angstbeeld is de aanleiding 
geweest dit "kerkeblad" op de markt te brengen. 
De opzet van dit blad is: informatie te verschaffen over de 
kerk, allerlei aspecten in dit verband te belichten en een 
positieve stemming te kweken t.a.v. het behoud van de 
Grote Kerk van Hoorn. 
In de Inhoudsopgave staan de titels van de verschillende 
artikelen vermeld, maar daaruit is de inhoud niet altijd 
direct te destilleren. De redactie van deze uitgave heeft 
getracht de problematiek rond de Grote Kerk vanuit 
verschillende gezichtspunten naar voren te brengen. Er is 
historische informatie over dit gebouw en haar architect, 

maar eveneens over activiteiten die in en rond deze kerk 
plaatsvonden. 
Over het verzetsmonument tegen de Zuidgevel naast de 
hoofdingang, over het (nu helaas verdwenen) orgel en een 
beroemde bespeler van dit instrument, over het Carillon in 
de toren en de activiteiten, die tot een rehabilitatie van dit 
klokkenspel moeten leiden. 
Maar ook over sociaal-psychologische en economische 
aspecten van grote openbare gebouwen in het algemeen 
en de Grote Kerk in Hoorn in het bijzonder; over het 
hergebruik van kerkgebouwen en over de plaats van de 
Grote Kerk in het Hoornse stadsgebeuren. 
Een bekende Hoornse schrijfster ontboezemt haar 
gedachten over de Grote Kerk en talloze illustraties uit 
een ver en dichterbij verleden geven een visuele 
ondersteuning aan het geheel. 
En dat alles met één doel: het behoud van de Grote Kerk 
a ls monumentaal hart van de oude stadskern. 

J. M. Baltus 
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Als Hoorn u lief is ... 

Ieder van ons zou voor zichzelf een lijst met redenen 
kunnen noemen voor zijn of haar liefde voor Hoorn. 
Het is bijvoorbeeld een stad waarvan wij hopen dat onze 
kinderen er de herinnering aan een goede jeugd aan zullen 
overhouden. 
Een stad ook, die ons de band met het verleden geeft, die 
deel uitmaakt van de herinnering aan het leven uit onze 
jeugd, aan onze ouders en grootouders, hun manier van 
leven en werken, de herinnering aan grote en kleine 
momenten in ons leven en onze historie. 

Z r r.LDER Z EE 
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Deze behoefte aan continuïteit wordt voor een belangrijk 
deel bevredigd door de onveranderlijkheid van onze 
bebouwde omgeving. Het heeft ook te maken met onze 
identiteit ; wij zouden het niet waarderen als onze eigen 
omgeving zich niet zou onderscheiden. 
Tijdens het Europees Monumentenjaar in 1975 hebben de 
Europese landen zich gezamenlijk verbonden in het 
" Handvest van het Architectonisch Erfgoed". De volgende 
punten hieruit illustreren in algemene zin nog eens aardig 
de waarde die men hecht aan de bebouwde omgeving: 

1. het architectonisch erfgoed van Europa bestaat niet 
alleen uit onze belangrijkste monumenten, daartoe 
behoren ook groeperingen van minder belangrijke 
gebouwen in onze oude steden en dorpen in hun 
natuurlijke of aangelegde omgeving; 

2. de directe band met het verleden, die wij in onze oude 
bouwkunst bezitten, vormt een waardevol element in 
ons leefmilieu en levert een onmisbare bijdrage tot een 
evenwichtig en zinvol bestaan van de mens; 

3. het architectonisch erfgoed vormt een kapitaal van 
onvervangbare waarde: geestelijk, cultureel, 
maatschappelijk en economisch; 

4. de structuur van onze oude stads- en dorpskernen 
draagt bij tot een harmonieus en evenwichtig karakter 
van de samenleving. 

Als wij ons een beeld van Hoorn voor de geest roepen, 
dan denken wij allereerst aan die karakteristieke, 
afgeplatte stadsvorm, die met een paar armen in het 
IJsselmeer grijpt, aan hel stratenplan - nog uit de 
middeleeuwen - met die twee lange straten, het Grote 
Noord en Grote Oost, die samenkomen op een plein met 
een standbeeld en waaraan die uitbundige gevels van het 
Westfries Museum en het Waaggebouw staan. Dichtbij 
staan dan die twee grote kerken, die door hun hoge dak 
en torens al op een grote afstand zichtbaar zijn en voor 
een belangrijk deel het profiel, de skyline van Hoorn 
bepalen. 
Zo kan men nog even doorgaan, steeds meer in details 
tredend, maar het zijn toch de meest uitzonderlijke, de 
meest markante zaken die allereerst het beeld van de stad 
bepalen. 
Om het directe voortbestaan van één van die typerende 
zaken gaat het nu: de Grote Kerk aan het Kerkplein. 
De laatste jaren regelmatig en recentelijk wéér doen 
geruchten de ronde over voorgenomen sloop van de kerk. 
Dit gebouw, tot in de zestiger jaren in gebruik voor de 
eredienst en nadien tijdelijk verhuurd aan een firma in 
watersportartikelen , holt, door een onzekere toekomst , in 
bouwkundig opzicht, door gebrek aan onderhoud 
zienderogen achteruit. Het wordt nu de hoogste tijd dat 



wij ons realiseren wat de waarde van deze Grote Kerk 
voor Hoorn is en welke de mogelijkheden van behoud 
zijn. 
Op het eerste gezicht al is te constateren dat de kerk een 
centrale plaats inneemt in de Hoornse binnenstad. 
Duidelijk blijkt dit uit de stadsplattegronden. Dat deze 
dominerende plaats binnen Hoorns beschermde 
stadsgezicht ook ruimtelijk het profiel bepaalt, moge 
blijken uit de luchtfoto van voor 193 7. 
Uit historisch oogpunt is het belangrijk te weten dat het 
Kerkplein met daarop een grote kerk vrijwel gedurende 
de hele geschiedenis van Hoorn (613 jaren lang) in deze 
vorm heeft bestaan. In de eerste helft van de veertiende 
eeuw ging men over tot de stichting van een nieuwe kerk 
op de plaats waar nu de huidige Grote Kerk staat op het 
Kerkplein. Deze prachtige kerk in gotische stijl is 
jammergenoeg afgebrand in 1838. In 1842 werd op 
dezelfde plaats volgens ontwerp van K. G. Zocher een 
neo-classicistische kerk gebouwd. Na door de bliksem 
getroffen te zijn , brandde ook dit bouwwerk weer af. 
De huidige neo-renaissance kerk werd gebouwd naar een 
ontwerp van C. Muysken tussen 1881 en 1883. 
Deskundig tijdgenoot en architectuurhistoricus H. Evers 
noemt deze kerk als eerste voorbeeld van een in 
neo-renaissancistische stijl gebouwde kerk. De Rijksdienst 
voor Monumentenzorg spreekt haar grote waardering uit 
voor deze kerk en acht het gebouw een gaaf voorbeeld 
van neo-renaissance, waard om op de Monumentenlijst 
geplaatst te worden , wanneer het gebouw een functie zou 
hebben. 

Lang heeft t.a.v. de neostijlen uit de vorige eeuw het 
vooroordeel bestaan van stijlnamaak, en dus lelijk te zijn. 
De Rijksdienst voor Monumentenzorg rekent met deze 
opvatting af in haar uitgave De 19de-eeuwse kerf~elijke 
bouwkunst in Nederland, van drs. H. P. R. Roosenberg, en 
spreekt over een periode met een geheel eigen 
cultuurgeschiedenis. 
In het buitenland (in Engeland is die herwaardering al 
eerder begonnen) houdt men zich reeds sinds jaren bezig 

met publiciteit over de bouwkunst uit de vorige eeuw. Van 
overheidswege hier wordt deze erkenning van het belang 
van l 9de-eeuwse kerken tot uiting gebracht in de 
subsidiëring van de kosten van het herstel van enkele van 
de mooiste voorbeelden in Nederland, en door het 
aanleggen van een monumentenlijst van l 9de-eeuwse 
kerken en door uitgave van bovengenoemd boek. 
Kerken zijn echter niet alleen monumenten in 
cultuurhistorische zin. Ze zijn ook monumentaal , 
indrukwekkend van aanzien. Het zijn gebouwen waar 
ruimtelijke vormgeving nog een uitgangspunt van het 
ontwerp was. In de tegenwoordige architectuur is de 
ruimtelijke vormgeving teruggebracht tot wat overblijft na 
het hanteren van functionele en economische criteria. 
Bouwkundig laten deze kerken een hoeveelheid 
ambachtelijk kunnen zien, zoals in de toekomst nimmer 
meer vertoond zal worden! 
Het zal iedereen bekend zijn dat sinds jaren het 
voortbestaan van vele grote kerken in onze samenleving 
een probleem geworden is. Dit geldt vooral voor de grote 
kerken in onze oude binnensteden uit de periode na 1950. 
Door teruggelopen kerkbezoek hebben deze kerken hun 
functie verlor·en. Een gebouw dat zijn functie verliest 
verliest zijn oorspronkelijk bestaansrecht. D.w.z. een 
gebouw en de grond waarop het staat bezitten een 
bepaalde gebruikswaarde. Wanneer deze economische 
gebruikswaarde verdwijnt of te gering wordt , verliest het 
gebouw zijn bestaansrecht, zakelijk bekeken. 
Tenzij men het gebouw van een dusdanige 
cultuurhistorische waarde acht, dat men het daarom 
alleen wil behouden. Dat dit laatste ook niet zo 
gemakkelijk verloopt, is te zien aan de staat van 
onderhoud waarin een aantal van deze monumenten 
verkeert. 

Men kan een gebouw al of niet door verbouwing een 
andere functie of een meer voud van functies geven, 
waarmee haar economische gebruikswaarde hersteld 
wordt. Dit is de meest zekere wijze van behoud. In de 
historie was dit ook steeds wat men in eerste instantie 
trachtte te verwezen lijken, alvorens tot vernietiging van 
een kapitaal goed over te gaan. Vele voorbeelden ui t de 
hele historie van zowel openbare als particuliere 
gebouwen zijn hiervan in groten getale aanwezig. 



Tegenwoordig zijn het de verregaande mechanisatie van 
sloop- en bouwtechnieken, de zeer hoge arbeidskosten, de 
wens van winstoptimalisatie en het gebrek aan tijd en 
inzicht voor evaluatie van het bestaande. die maken dat 
men te snel naar de slopershamer grijpt. 
Dat verbouw resultaten kan opleveren die te verkiezen 
zijn boven nieuwbouw, is te zien aan de vele 
representatieve woonhuis-kantoor verbouwingen aan de 
Amsterdamse grachten. Er is zelfs bij vele verbouwingen 
gebleken dat de kosten ver beneden die van vergelijkbare 
nieuwbouw bleven. 
Ook van een gewijzigd gebruik van kerken voor één of 
meer functies bestaan internationaal vele recente 
voorbeelden, met name de Augustinerkerk uit 1290 in 
München, horizontaal gedeeld - de onderste lagen met 
winkels en de bovenste een museum - op een wijze 
waarop in het museum de ruimte op een prachtige wijze 
beleefbaar blijft. 
En dan de vele kerken die functies kregen als 
winkelgebouw, woonhuis, concertzaal, 
gemeenschapscentrum, bibliotheek, kantoorgebouw e.a. of 
combinaties hiervan. 
Bij het zoeken naar een nieuw gebruik moet wel getracht 
worden die functie te vinden, die het meest het karakter 
van het oorspronkelijke gebouw nabij komt en zoveel 
mogelijk de ruimtelijke kwaliteiten benut en laat spreken: 
bijv. liever een concertzaal dan een winkelbedrijf, maar 
liever een winkelbedrijf dan een opslagmagazijn voor 
meubelen, en liever een opslagmagazijn voor meubelen 
dan een totaal in appartementen opgedeeld gebouw. 
Een kerk is gebouwd voor mensen; het karakter is 
enigszins contemplatief, en van de architectonische 
ruimtelijke kwaliteiten zou bij de opdeling als in het 
laatste geval niets over blijven. 

Eigenlijk zijn de grote, niet als monument gekenmerkte 
kerken, staand op een slechte plaats wat exploitatie 
betreft of aantrekkelijkheid, er het slechtst aan toe. Vind 
daar maar eens een gebruiker voor! 
De Grote Kerk in Hoorn echter is ideaal gesitueerd. In het 
centrum van de oude binnenstad langs de route van het 
station naar de oude haven, grenzend aan het 
winkelareaal Kerkstraat-Lange Kerkstraat-Blauwe 
Steen-Nieuwstraat; gelegen naast de openbare bibliotheek 
en om de hoek het museum; in de nabijheid van 
bioscopen. Een situatie geschikt voor zowel commerciële 
als sociaal-culturele doeleinden. 
Het gebouw ligt vrij, d.w.z. is van alle kanten bereikbaar 
en van alle kanten toegankelijk - denk aan de 
deelbaarheid bij gebruik van meer functies. 
Het gebouw biedt , nog voordat de ruimtelijkheid van het 
interieur geweld aangedaan hoeft te worden, enkele 
duizenden meters vloeroppervlak (bij optimaal gebruik 
zou dit verdubbelen) - terwijl bij multifunctioneel gebruik 
uitbreiding naar buiten op het eigen terrein een extra 
mogelijkheid zou geven (in het verleden was het ook niet 
ongebruikelijk tegen een kerk aan te bouwen (zie 
afbeelding van de Grote Kerk uit 1726, pag. 6). 

Er bestaan vele voorbeelden in binnen- en vooral 
buitenland, waarin kerken een andere functie hebben 
gekregen. Te noemen zijn die van muziekcentra, 
concertzalen, musea, tentoonstellingszalen, bibliotheken, 
restaurant, kantoor, winkels, warenhuis, banken, 
gemeenschapshuis, sportzalen, e.d. Wanneer het gebouw 
te groot zou zijn voor één gebruiker, zou te denken zijn 
aan de mogelijkheid voor een gemengde bestemming, 
bijv. op de onderste laag of lagen: winkels en daarboven 
een sociaal-culturele of commercieel-administratieve 
functie. 
In een stad waarvan het inwoneraantal nog steeds 
groeiende is en waar de ruimtebehoefte voor vele zaken 
in de binnenstad, die als centrum blijft fungeren, evenzeer 
toeneemt, moet het mogelijk zijn voor dit gebouw een 
nuttige bestemming te vinden. 

De vereniging "Oud-Hoorn" wil hierbij graag elke 
activerende, bemiddelende of adviserende hulp bieden. 
Als Hoorn u lief is, laten wij ons dan ten volle realiseren 
welke waarde dit gebouw voor Hoorn heeft. Voor het te 
laat is! Y. J. Hangelbroek 
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Albert Schweitzer in de Grote Kerk 

Dat men aan het eind van de twintiger en ~~,,~ Op negentigjarige leeftijd, op 4 september 
het begin van de dertiger jaren in Hoorn ~ '\"' ~rW ~ 1965, overleed deze grote man in hetzelfde 
een gevoel had voor de culturele waarde ~-·;1., ~~ ~~ dorpje Lambarene, waar hij gedurende het 
van de Grote Kerk en haar orgel, moge ~ grootste deel van zijn leven onvermoeibaar 
blijken uit een tweetal orgelconcerten , die ~ Y, / ,.., :-,~ bezig was met zijn werk ten behoeve van 
daar werden gegeven door de beroemde lt:i ~ ~1---:: zijn medemensen en meer in het bijzonder 

was dat op 6 mei 1928 onder auspiciën , l\fz; ' i Tweemaal heeft Hoorn de kans gehad deze 
organist Albert Schweitzer. De eerste maal f,f ~~.../ \ l de inboorlingen van Equatoriaal Afrika. 

van een comité bestaande uit / 1{, ;. \ • grote musicus te horen en tweemaal was de 
afgevaardigden van de Ned. Herv. Gemeente, \ , i 1\ _, ' ; Grote Kerk het middelpunt van deze 
de Hersteld Evang. Lutherse Gemeente, Wi ~ gebeurtenis. JLND 
de Remonstrantsche Gemeente, de Doopsgezinde ~' 
Gemeente en de Vereeniging tot Evangelisatie. \ \):, 
Schweitzer was in dat jaar op rondreis 
door Europa om door middel van 
concerten en lezingen met 
lichtbeelden een sterkere financiële grondslag 
te kunnen realiseren voor zijn werk in het door hem 
gestichte Lepra ziekenhuis te Lambarene in Equatoriaal 
Afrika. 
Ook toen al was hij een beroemd man, die zich in diverse 
wetenschappen had onderscheiden. Hij was Doctor in de 
Theologie, Filosofie en de Geneeskunde en een musicus 
van grote internationale betekenis. 

Geboren op 14 januari 1875 in Kaysersberg in de Elzas 
ontwikkelde hij zijn meer dan normale gaven via diverse 
studierichtingen aan de Universiteit van Straatsburg. 
In 191 :3, het jaar waarin hij zijn doctorsbul in de 
geneeskunde ontving, reisde hij met zijn vrouw Helène 
naar Frans Equatoriaal Afrika, waar hij op 38-jarige 
leeftijd aan een volledig nieuwe levensfase en een nieuw 
levenswerk begon in het door hem gestichte 
oerwoudhospitaal. 

Dat was de Schweitzer, die in 1928 naar Hoorn kwam 
voor het geven van een orgelconcert in de Grote Kerk. 
Met werken van Joh. Seb. Bach, Felix 
Mendelssohn-Bartoldy en van zijn grote leermeester in 
Parijs, de componist en organist Ch. Marie Widor. Het was 
deze Widor, die hij als 18-jarige leerling een verklaring 
geeft van de Koraal Voorspelen van Joh. Seb. Bach. Het 
concert was, zoals te verwachten , een groot succes, al 
spreken de kranten van die tijd verschillend over de 
opkomst van het aantal belangstellenden. Niet alleen de 
kwaliteiten van het concert en de organist worden in de 
recensies geprezen, ook de klank van het orgel is 
blijkbaar reden voor goede kritieken. 
Dat het Schweitzer in Hoorn goed was bevallen , blijkt wel 
uit het feit, dat hij enkele jaren later, op 30 mei 1932, toen 
met medewerking van het Wognumse Zangkoor, o.l.v. 
D. Saai, weer naar deze stad terugkeerde voor een 
orgelconcert. Ook in dit concert liet hij o.a. enkele van 
Bach's beroemde Koraalvoorspelen horen samen met het 
genoemde koor. 
Ook nu weer lovende kritieken voor deze geweldige 
organist, die toen, op 57-jarige leeftijd, nog in de kracht 
van zijn leven was. In het verdere deel van zijn 
"loopbaan" zouden hem nog zeer veel eerbewijzen ten 
deel vallen. Hij werd overladen met ere-doctoraten, 
ontving in 1951 de' Vredesprijs van de Duitse Boekhandel · 
en in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. 
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Prijs 20 cenL 

GROOTE KERK HOORN 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

ZONDAG 6 MEI 
des namiddags 4 uur, 

ORGELCONCERT 
door 

Prof. ALBERT SCHWEITZER. 

PRAELUDIUM EN Fl.JGA in E moll 

KORAAL VOORSPEL 
over "Niln komm der Heiden Heiland" 

KORAAL VOORSPEL 
over "Gelobet seist du, Jesu Christ" 

KORAAL VOORSPEL 
over "lch rul zu dir, Hen Jesu Christ" 

TOCCATA EN Fl.JGA in 

* * * 

D moll 

]. S. Bach. 

]. S. Bach. 

]. S. Bach. 

]. S. Bach. 

]. S. Bach. 

6. ORGELSONA TE over het koraal 
"V ater unser im Himmelreich" (Koraal 
met S variaties - Fuga - Andante finale 

Felix Mendef.s3ohn-Barlholdy. 

7. CANTABILE in Des-dur Ch. Marie Widor. 

8. ALLEGRO in As-dur. . . . Ch. Marie Widor. 



Over de architect van de Grote Kerk te Hoorn 

De architect Constantijn Muysken werd in 1843 in 
Hillegom geboren; hij overleed in 1922. 
Muysken studeerde bij prof. E. Gugel in Delft. Hij maakte 
studiereizen naar Italië en was van 1879-1897 voorzitter 
van de maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Hij werkte in de stijl van de Hollandse Renaissance met 
Franse inslag. 
De Grote Kerk te Hoorn is zijn enige kerkgebouw. Hij 
bouwde verder voornamelijk burgerlijke gebouwen. bijv. 
kasteel Oud-Wassenaar (1876-1879) en Musis Sacrum in 
Arnhem (1888). 
Toen in 1878 de voorloper van de huidige kerk was 
afgebrand, werden vier architecten uitgenodigd een 
ontwerp en een begroting voor een nieuwe kerk te 

maken. Tot hen behoorde ook de bouwer van de 
R.K. Kerk aan het Grote Noord die in 1882 gereed kwam, 
nl. A. C. Bleys. Muysken won de "prijskamp". 
Hij had aanvankelijk een ander ontwerp (met een atrium, 
een tussenruimte tussen toren en kerk). Op zijn 
definitieve, gerealiseerde ontwerp zijn echter kerk en 
toren aan elkaar gebouwd. De kosten van de bouw van de 
kerk, inclusief toren, bedroegen ca. f 255.000,-. 

Literatuur 
H. P. R. Rosenberg: De 19e-eeuwse kerkelijke bouwkunst in 

Nederland (Uitgave Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
Staatsuitgeverij - 's-Gravenhage, 1972). 

Het orgel in de Grote Kerk, waarop Schweitzer tweemaal concerteerde en dat in 1971 verhuisde naar de St. Plechelmuskerk in 
Oldenzaal 
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Wat duiven se 
hoog tegen 't s 

l t1 
' · , moegevlogen 

oehtendblauw 
van lege i i 

dicht bij elka r 
Het carillon a.ait me klanken 

verrassen w;jd ihet plein 
en vèrder"ov r s en bomen 

alsof 't een .~oo se ::- er wil zijn ... 

1 1 7_ _ 

Wat mensen ttaap ge~ te luisteren . 
De k:rk, 1de f uive ~ muziek, 

het hart yan eze s wakker 
vertrouwt! en won uniek ... 

I . 
Wat zou 1it pi in zij er kerke, 

zo'n stille kr eht di~nbindt 
geloof, ertr uwen ~innen, 

Gebouwr aar men el r vindt", 

Moge ~og laig de d 
hoog tdgen 't strakke ~~~ 

var/ lege ..,.. einde! 

dieht, ij elkar op 't ~igi$:) 

Margr et{!!'gn 



Hoorn in Vogel11l11cht 

uitgevoerd. Bij het ontbreken van onderzoek op dit gebied 
moet het hier blijven bij het signaleren van deze 
sociaal-psychologische functie van het monumentenbezit. 
Nog een andere functie van het monumentenbezit 
ontbreekt in de waardegrondslagen die in de 
monumentenwet worden genoemd. De economische 
functie van monumenten is wel bekend, maar speelt in de 
besluitvorming (dikwijls) een geringe rol. Alhoewel Victor 
de Stuers reeds in 1873 in een artikel in De Gids wees op 
de noodzaak te komen tot een kwantificering van de 
baten uit monumentenbezit is er sprake van een 
verwaarloosd aspect. Tot op de dag van vandaag 
ontbreekt het ons aan statistische informatie en is geen 
onderzoek verricht naar de opbrengsten van het 
monumentenbezit. Geen wonder, dat monumenten vanuit 
economisch oogpunt dikwijls uitsluitend als een 
kosten factor worden gezien. Zeker in de huidige 
economische situatie dreigt het behoud van monumenten 
een lage plaats op de prioriteitenlijst te krijgen. 
Met betrekking tot de economische functie van 
monumenten kan een tweedeling worden gemaakt. 
Zolang een monument een rol speelt in 
produktieprocessen van goederen en diensten (dikwijls 
woondiensten) verschilt het monument slechts van andere 
kapitaalgoederen voor zover de instandhouding offers 
vraagt die uitgaan boven objecten van recenter datum die 
dezelfde diensten verschaffen. Het verschil is de prijs die 
we moeten betalen voor het monumentale. Restauratie- en 
onderhoudssubsidies zijn in dit geval te rechtvaardigen, 
zolang zij niet hoger zijn dan noodzakelijk om het verschil 
te overbruggen. 
Is in het voorgaande geval reeds sprake van een 
subsidiegrondslag die voortkomt uit het gegeven, dat niet 
alleen de directe gebruiker van het monumentale object 
voordelen geniet, stellig is dit het geval als het gaat om 
monumentale ensembles, dan wel dorps- en 
stadsgezichten. Dan staat de categorie niet-directe 
gebruikers zelfs voorop. Ook in dit geval is er echter 
sprake van een economische functie. Deze is van een 
ander niveau dan in het geval van de inschakeling van 
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het monument als kapitaalgoed ten behoeve van de 
produktie van goederen en diensten. De economische 
waarde van de vorm staat centraal. De betekenis van het 
historisch-monumentale milieu komt tot uitdrukking in de 
aantrekkingskracht voor toeristisch bezoek. Het is 
duidelijk dat deze functie van het monumentenbezit dient 
te worden beschouwd als een collectief goed. Derhalve 
dienen ook collectieve middelen te worden aangewend ter 
financiering. 
Er staat geen Nederlands onderzoek ter beschikking op 
grond waarvan een kwantificering van het aandeel in het 
toerisme op grond van de aanwezigheid van een 
monumentaal milieu kan plaatsvinden. Een korte blik op 
belangrijke toeristenstromen, alsmede op de inhoud van 
de folders die ter stimulering van het toerisme worden 
verspreid geeft reeds een belangrijke indicatie. 
Er is weinig verbeeldingskracht nodig om hetgeen 
hiervoor in vogelvlucht werd genoteerd in verbinding te 
brengen met de situatie in Hoorn. In de gemeente Hoorn 
treffen we tal van monumenten aan die refereren aan de 
esthetische, volkskundige, wetenschappelijke en 
geschiedkundige waarden. Een nog steeds toenemende 
hoeveelheid literatuur, waarin hierop wordt ingegaan 
getuigt er van. Niet minder nadrukkelijk kan echter 
worden gewezen op de sociaal-psychologische en 
economische functie van hetgeen Hoorn nog binnen zijn 
grenzen herbergt. Zonder op deze plaats kritiek te willen 
geven op het Buitenmuseum in Enkhuizen kan worden 
gezegd, dat het in Hoorn niet gaat om een museaal 
complex, waarbij het slechts om een of enkele aspecten 
van het monument gaat. Het gezamenlijke stadsbeeld met 
de daarin geïntegreerde afzonderlijke monumenten is het 
resultaat van een eeuwenlange geschiedenis. In de loop 
van deze eeuwen heeft de gebouwde omgeving vele 
veranderingen ondergaan. Het tempo waarin dit 
geschiedde was echter aanzienlijk geringer dan waarin de 
veranderingen in de afgelopen tientallen jaren optraden. 
Vooral in de laatste vijftien jaar was er in l loorn sprake 
van een stroomversnelling. De grootscheepse uitbreiding 
heeft het verschil tussen de oorspronkelijke uitbreiding 
zichtbaar en ook voelbaar gemaakt. Alhoewel de op 
uitbreiding gerichte activiteiten jarenlang veel aandacht 
en energie hebben gevraagd is de inspanning van de 
gemeentelijke overheid eveneens in toenemende mate 
zichtbaar geworden in het reeds lang bestaande gedeelte 
van de stad. 
Voor zover het om de op monumentenzorg gerichte 
beleidsinspanning gaat worden waar mogelijk particuliere 
initiatieven ondersteund en is er de zorg voor het eigen 
gemeentelijk bezit. Na de instelling van 
monumentencommissie is er een monumentenverordening 
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en een monumentenlijst in voorbereiding. Kennisname 
van het beleid in andere gemeenten leert, dat Hoorn 
weliswaar niet voorop loopt, de hiervoor gesignaleerde 
toenemende aandacht wordt zichtbaar. Dit is zonder meer 
noodzakelijk, zeker nu ook op het terrein van de 
monumentenzorg zeer nadrukkelijk gedecentraliseerd 
beleid in voorbereiding is. Belangrijke argumenten voor 
de decentralisatie zijn de samenhang tussen de 
monumentenzorg, de ruimtelijke ordening, de dorps- en 
stadsvernieuwing en de volkshuisvesting. 
Wie de vraag zou krijgen voorgelegd een aantal 
monumenten in Hoorn op te sommen, zou waarschijnlijk 
zonder aarzelen daarbij ook de Grote Kerk noemen. De 
plaats in de stad, het gezicht op de stad en de 
verschijningsvorm bestempelen de Grote Kerk tot een 
monument, zij het op dit moment een verwaarloosd 
monument. Volgens de formele zienswijze is de Grote 
Kerk echter geen monument. Als gevolg daarvan geniet 
de kerk ook niet de bescherming die voor monumenten 
geldt. 

Nu het voortbestaan van de Grote Kerk in het geding is 
telt dit zwaar. Het aangewezen zijn als monument geeft 
wel niet de materiële zekerheid van het voortbestaan , 
aangezien hiervoor dan ook de financiële middelen 
aanwezig moeten zijn, op termijn zouden de 
vooruitzichten aanzienlijk rooskleuriger moeten zijn. Bij 
het ontbreken van een gemeentelijke monumentenlijst 
kan de Grote Kerk vanzelfsprekend ook niet bogen op de 
status van gemeentelijk monument. Gevreesd moet 
worden, dat de kerk op de in voorbereiding zijnde lijst zal 
ontbreken. Het standpunt van het college van B en W met 
betrekking tot de aankoop van de kerk geeft aanleiding 
voor deze veronderstelling. 
Zoals het er nu naar uitziet rest er nog slechts een 
mogelijkheid. De gemeenteraad kan zich uitspreken voor 
aankoop en behoud van de Grote Kerk. Argumenten 
hiervoor worden in deze uitgave van Oud-Hoorn 
overvloedig aangeleverd. Van belang lijkt mij, dat de kerk 
niet als afzonderlijk object wordt gezien, dat bijvoorbeeld 
zou kunnen worden afgewogen tegen andere objecten. 
Juist in dit geval gaat het om het totaal van de gebouwde 
omgeving èn de plaats van de Grote Kerk daarin. Ik besef, 
dat daarbij de directe bruikbaarheid van het object buiten 
beschouwing is gebleven. En onmiddellijk voor de hand 
liggende functie is niet aanwezig. De investeringen die 
nodig zijn voor aankoop en met name herstel van de kerk 
zullen niet door middel van exploitatie-opbrengsten 
worden terugverdiend. Mogelijkheden tot (gedeeltelijke) 
exploitatie zouden zich de komende jaren kunnen 
aandienen, waardoor een deel van de kosten uit 

opbrengsten zouden kunnen worden bestreden. Op dit 
moment zou de overweging van het monument als 
collectief goed de doorslag moeten geven. Voor zover er 
van opbrengsten sprake zal zijn komen die tot uitdrukking 
in de externe effecten. Voor de bewoners van Hoorn, 
omdat zij vertoeven in een omgeving die hun steunpunten 
biedt voortvloeiend uit de geschiedenis en ontwikkeling 
van de stad, voor de bezoekers van de stad, omdat zij 
zich aangetrokken voelen tot een monumentaal-historische 
omgeving. 
De kosten van herstel van de Grote Kerk zijn niet gering. 
Een enkele jaren geleden opgestelde begroting geeft aan, 
dat een bedrag van 3,2 miljoen gulden nodig is. De 
eventuele kosten van aankoop komen hier bovenop. Voor 
de goede orde zij vermeld, dat deze herstelkosten ook het 
in oude staat terugbrengen van het interieur inhouden. 
Het is denkbaar in eerste aanleg te mikken op 
instandhouding en het herstel te beperken tot het 
exterieur. De kosten zijn dan te ramen op 1,2 miljoen 
gulden. Noodherstel om verder verval tegen te gaan in 
afwachting van economisch betere tijden zou een 
aanzienlijk geringer bedrag vergen. De investeringskosten 
zijn uiteraard ook in een bedrag per jaar uit te drukken. 
Herstel in volle omvang zou bij een rente van 
8,25 procent gedurende vijtig jaar een annuïteit van 
268.000 gulden opleveren. Herstel van het exterieur blijft 
onder dezelfde voorwaarden beneden de 100.000 gulden 
per jaar. 
Het is verleidelijk om de genoemde jaarlijkse lasten uit te 
drukken in een bedrag per inwoner per jaar. De vraag is 
of dit in alle opzichten zinvol is. Toch werpt zo'n 
berekening licht op de zaak vanuit een andere invalshoek. 
Vollledig herstel zou een bedrag van 5,85 gulden per 
inwoner per jaar vergen. 
De kosten van behoud van de Grote Kerk zullen voor het 
grootste deel uit publieke middelen moeten worden 
bestreden. Voor de korte termijn zijn er echter 
verschillende alternatieven die betaalbaar zijn. Het 
verwerven van de monumentenstatus zou op langere 
termijn een verlichting van de gemeentelijke uitgaven 
voor herstel kunnen betekenen. 
Op korte termijn zou moeten worden nagegaan in 
hoeverre er mogelijkheden zijn om in het kader van 
werkverruimende maatregelen herstelwerkzaamheden ten 
behoeve van de Grote Kerk te laten uitvoeren. 
In alle gevallen zal actief naar mogelijkheden moeten 
worden gezocht. De Grote Kerk is het waard om alle 
mogelijkheden te onderzoeken. Voorwaarde is echter een 
besluit tot behoud van de kerk. Zonder dit besluit 
ontbreekt de basis om die mogelijkheden ook te benutten. 

Adri Buur 
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Historisch overzicht van de drie Hoornse 
Grote Kerken 
Hoorn ontstond op de plaats waar land- en waterwegen 
elkaar ontmoetten: de Rode Steen en omgeving. De 
bewoners bouwden hun eerste kerk ca. 1323 aan de 
westzijde van de stad, aan het eind van de Vijzelstraat bij 
de Zuiderzeedijk. Deze houten kerk was gewijd aan 
St. Cyriacus. In 1328 brandde deze kerk af. Een nieuwe 
houten kerk werd meer stadinwaarts gebouwd, gewijd aan 
St. Jan de Doper en St. Cyriacus, op de plaats van de 
huidige Grote Kerk om gevrijwaard te zijn tegen de 
overlast van de Zuiderzee. Velius noemt het jaar 1369 als 
jaar van bouw. Misschien stond de kerk daar al 
eerder. 

In 1405 wordt het eerste stenen koor en kruiswerk 
opgetrokken; dat werd alleen aan St. Jan toegewijd. In 
1429 werden de twee achterkerken in steen voltooid en in 
1480 begon men met de bouw van de kooromgang. Aan 
het eind van die eeuw wordt ook een aparte houten 
klokketoren vermeld, die aan de overzijde stond, naast 
het St. Jansgasthuis (nu jongerenhuisvesting); deze werd in 
1853 afgebroken. 
In 1500 was de kooromgang klaar. In 1528 werd gestart 
met de torenbouw. In 1531 stond deze er ; een jaar later 
verrijkt met uurwerk en carillon. 
In 1572 woedde de beeldenstorm; beelden en altaren 
werden hardhandig uit de kerk verwijderd. In 1573 
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werden klokken, traliën en kandelaars omgesmolten i.v.m. 
de strijd tegen de Spanjaarden. In dat jaar al werd de v lag 
van de gegijzelde Bossu in de kerk opgehangen. 
In 1600 kreeg de toren een nieuw carillon. In de 
zeventiende eeuw werd steeds aan de kerk verbouwd en 
verbeterd. In 1703 ontstond schade door het springen van 
de kruitmolens. In 1777 kreeg de kerk een nieuw orgel 
door J. Mittenreyter. In 1838 waren juist de nieuwe 
banken gereed, de toren was opgeschilderd en het 
speelwerk van het carillon hersteld toen door 
onvoorzichtigheid van een loodgieter de kerk in vlammen 
opging. 

In 1842 werd de eerste steen gelegd van een nieuwe kerk. 
De architect was K. G. Zocher (n iet te verwarren met 
J. D. Zocher die o.a. het Van Speyckmonument in Egmond 
aan Zee ontwierp en de voormalige Beurs op de Dam in 
Amsterdam). De nieuwe kerk kreeg een neo-classicistische 
façade. In 1878 al brandde ook deze kerk af, ditmaal door 
blikseminslag. 
Het gemeentebestuur besloot tot de bouw van een nieuwe 
toren, de Hervormde gemeente tot de bouw van een 
geheel nieuwe kerk van minder omvang dan de vorige 
kerken, ruimte biedend voor 1.200-1.300 zitplaatsen. 
Een aantal architecten vervaardigden ontwerpen, o.a. de 
bekende A. C. Bleys die in die tijd bezig was met de bouw 





van de nieuwe Rooms-Katholieke kerk aan het Grote 
Noord, die werd toegewijd aan St. Cyriacus en 
St. Franciscus. 
De architect werd echter C. Muysken uit Amsterdam. Op 
15 maart 1881 vond de aanbesteding van de nieuwbouw 
plaats; Simon Wit uit Oterleek werd het werk gegund. Op 
4 november 1883 werd de nieuwe kerk, de derde op deze 
historische plaats, ingewijd. 
In 1886 kreeg de firma Witte opdracht voor een nieuw 
orgel. Na enkele jaren was dit gereed. Dit orgel is in 1971 
overgeplaatst naar de RK St. Plechelmuskerk in Oldenzaal, 
en kreeg daar een eigentijds front. 
In 1936 waaide de spits bijna van de toren; hij werd 
afgebroken en vervangen door de eenvoudige, 
ingesnoerde naaldspits van nu. 

In 1939 kwam er een carillon in dat in de oorlog werd 
beroofd van zijn klokken. In 1950 klonken er weer 
klokketonen over de stad na een actie voor een nieuw 
carillon. 
In 1968 werd de kerk door de Nederlandse Hervormde 
Gemeente buiten gebruik gesteld; de kansel verhuisde na 
sluiting naar de Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden. Thans 
biedt de Grote Kerk onderdak aan een zaak in 
watersportartikelen. 

literatuur 
P. Wiersma; De Grote Kerk van Hoorn. De geschiedenis van een 
Hollandse stadskerk, die in de l 9de eeuw twee keer afbrandde 
(Bulletin KNOB. 1981. 4, p. 169-231; 52 afb.). 

De toren van vóór 1936 Het "kleine" plan {niet uitgevoerd} De toren zoals hij er nu uitziet 
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Een praatje om de Grote Kerk 

De huidige Grote Kerk is eigenlijk een tragisch gebouw. In haar weerspiegelt zich het 
sterkst de neergang van de Hervormde Gemeente te Hoorn. Het ledental verminderde en 
ook het aantal predikantenplaatsen liep terug. Deze achteruitgang had tot gevolg dat na de 
Oosterkerk ook de Grote Kerk in 1968 buiten gebruik kwam. 
Het beheer van onder meer de Kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente ligt in handen 
van het College van Kerkvoogden. Vanaf het begin van de jaren '70 heeft het in de 
bedoeling gelegen de Grote Kerk af te stoten. Het verhuurbeleid heeft aan die 
verkoopgedachte ten grondslag gelegen. 
In eerste instantie is gepoogd het gebouw te verkopen voor een commerciële bestemming. 
Met verschillende serieuze gegadigden is toen onderhandeld. Telkens bleken 
bestemmingsplannen de verkoop in de weg te staan en werd van de zijde van de 
burgerlijke gemeente geen medewerking verleend om met een veranderd bestemmingsplan 
een bestemming aan de kerk te geven. Toen niets mogelijk bleek is weer contact 
opgenomen met de Gemeente Hoorn. Uit deze besprekingen kwam, dat de Gemeente 
Hoorn het gebouw in principe zou kopen op basis van de taxatie door taxateurs, tenzij 
hogere instanties anders zouden beslissen. Maar na taxatie trok de Gemeente Hoorn zich 
terug. Er was voor het gebouw geen passende bestemming te vinden. 

Wat kan het Kerkbestuur nu nog doen? 
De financiën van de Kerkelijke Gemeente laten een grote opknapbeurt niet toe. Integendeel: 
er zal geld moeten komen voor restauratie van de Noorderkerk. 
Het gebouw slopen en een passend gebouw neerzetten, waarvoor een dekkende exploitatie 
is te vinden? 
Ook dan heeft de burgerlijke Gemeente weer het laatste woord. Het kerkbestuur wil dit 
bezit zo snel mogelijk afstoten aan een instelling die een gebouw van deze grootte niet 
alleen kan onderhouden, doch ook bereid is het gebouw in zijn huidige vorm te 
handhaven. 

Namens de Kerkvoogdij 
der Ned. Hervormde Gemeente 
te Hoorn, 
C. Visser. 
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Een Hoorns verzetsmonument 

In "de Vrije Hoornse" van 26 april 1947 wordt verslag 
gedaan van de onthulling van een verzetsmonument in 
Hoorn. Een monument dat vele inwoners van deze stad 
wellicht nog nooit bewust gezien hebben. Het staat op een 
plaats waar op 4 januari 1945 vijf Nederlanders voor een 
vuurpeloton werden gesleurd en in het openbaar 
standrechtelijk door de Duitse bezetter werden 
doodgeschoten. 
De voorgeschiedenis lag in de ondergrondse activiteiten in 
Hoorn en verre omgeving. In de loop van de maand 
december 1944 was bekend geworden dat een zekere 
George Franciscus J. Herlé, SS Unterscharführer, in het 
bezit was van alle namen van de medewerkers van de 
LOKP, de illegale Pers en de BS. 
Op 30 december 1944 kwam Herlé naar Hoorn, terwijl 
tevens een afdeling van de Grüne Polizei op weg was naar 
deze stad. Duidelijk werd, dat de plannen die Herlé mocht 
hebben, moesten worden gedwarsboomd. Vrijwilligers 
zouden de landverrader uit de weg ruimen. Dit mislukte in 
eerste instantie; later diezelfde dag echter werd hij alsnog 
in een kapperszaak doodgeschoten. De Duitse bezetter 

De onthulling van het Verzetsmonument op 26 april 1947 

18 

nam zeer snel represaillemaatregelen en liet, zoals 
hierboven vermeld, een vijftal Nederlanders bij de Grote 
Kerk terechtstellen. Hun namen staan tot op de dag van 
vandaag nog duidelijk op het monument dat ter hunner 
nagedachtenis werd opgericht. 
Op 26 april 1947 werd onder grote belangstelling het 
gedenkteken door een van de kinderen van een van de 
gefusilleerden onthuld. 
Hoorn eerde daarmee deze gevallenen op een waardige 
en blijvende wijze. U weet nu wellicht waar dit monument 
staat. Vaak staat het achter auto's verborgen, maar als u 
voor de ingang van de Grote Kerk staat, kunt u aan de 
rechterzijde, een paar meter terug naast het 
ingangsportaal, het gedenkteken zien. Wij plaatsen een 
foto bij dit artikeltje, zodat u het direct kunt herkennen. 
Het gedenkteken is uitgevoerd in lichtgekleurde zandsteen 
en ontworpen door de beeldhouwer Starreveld. Het 
monument staat er nog gaaf bij en is meer dan waard om 
op deze plaats te blijven als een voortdurend aandenken 
aan onze gevallenen. 

JLND 



Hergebruik van kerken 

Als een kerkgebouw om welke reden dan ook niet meer 
in aanmerking komt voor de religieuze eredienst, is deze 
vraag van belang: wat moet er met het gebouw gebeuren? 
Kerken zijn altijd ontmoetingsruimten geweest voor 
mensen. Ze kwamen er omwille van hun geloof, maar ook 
om contact met elkaar te hebben. In het verleden 
vervulde de kerk de rol van openbare ruimte; de mensen 
konden er elkaar spreken, er kon muziek gemaakt 
worden, men vergaderde er; het gebouw was vroeger veel 
minder de plechtstatige ruimte zoals dat in onze dagen 
nog wel het geval is. Een kentering wat dit betreft, zien 
we in Hoorn bijv. in de RK Kerk aan het Grote Noord met 
stiltecentrum en ook wereldwinkel. 
Als een kerk zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, 
en de wens om het gebouw te behouden is er, dan zijn er 
een niet te noemen aantal mogelijkheden voorhanden als 
bestemming. 
Tussen of in de nabijheid van de miljoenen woningen die 
Nederland telt, staan de amper vierduizend kerkgebouwen 
die ons land rijk is; door onze voorouders met centen en 
dubbeltjes en met behulp van enorme geestelijke en 
stoffelijke bijdragen tot stand gebracht. Sloop van een 
kerk betekent afbraak van gemeenschapsbezit, 
vernietiging van de erfenis van het culturele verleden. 
Een aantal nieuwe bestemmingen voor kerken passeren 

Pieter Breughel de Oude: "Fides" 1559 
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hieronder de revue. Soms hoeft het gebouw er nauwelijks 
voor te worden aangepast; soms is een verbouwing 
noodzakelijk. 
Wat culturele activiteiten en manifestaties betreft: elke 
plaats kent tegenwoordig wel een kerkgebouw waarin 
concerten worden gegeven, waarin aan theater , aan ballet 
wordt gedaan, waarin tentoonstellingen worden gehouden. 
Een kerk kan een recreatief doeleinde op zich zijn; de 
Kerkepadtochten van de NCRV bewijzen dit: 
tienduizenden mensen komen er elk jaar voor op de been. 
Een kerk biedt ruimte voor gemeenschapsdoeleinden, als 
buurtcentrum, als ruimte voor sociale instellingen, voor 
gemeentediensten, als bibliotheek, als school, om markten 
te herbergen, binnen en buiten, voor het winkelbedrijf , als 
VVV-kantoor. 
Gezien de huidige ontwikkeling op 
werkgelegenheidsgebied en de voorspelde blijvende 
stagnering hiervan, kan zeker ook gedacht worden aan 
een gebruik in de sfeer van de vrije-tijdsbesteding. Een 
zee, een golfstroom van vrije tijd wacht ons in de 
toekomst. Te denken valt aan ruimte voor popconcerten, 
sport, trefpunt, voor jongeren en anderen. 
Dan valt er verder te wijzen op minder op de 
gemeenschap gerichte bestemmingen. Zeer veel kerken in 
den lande zijn er met de meest gevarieerde bestemming. 
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In Amsterdam o.a. als verfwinkel, als veilingruimte, als 
congreszaal, als muziektempel Paradiso; in Alkmaar als 
waaggebouw (eeuwen al); in Grijpskerk als garage; in Creil 
als woning; in Eindhoven als kinderspeelplaats; in 
Harlingen als schoenwinkel; in Amersfoort als 
architectenbureau; in Hoorn als opslagruimte; in Arnhem 
als sporthal; in Assen als archief; in Leiden als zwembad; 
in Maastricht als landbouwproefstation; in Spaarnwoude 
als atelier; in Valkenburg als Horeca-bedrijf, enz. enz. 
Deze rij kan gemakkelijk met tientallen andere 
voorbeelden worden uitgebreid. Nu is het vinden van een 
passende bestemming geen gemakkelijke zaak; naast de 
financiële aspecten spelen méér omstandigheden een rol. 
Er moet behoefte zijn aan een nieuwe functie en het 
probleem is dat de behoefte niet op een bepaald moment 
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metéén aanwezig is. Maar onjuist en verwerpelijk is het 
dat tijdelijk ontbreken van een actueel nut van zo'n 
gebouw aan te grijpen om plannen tot afbraak te 
rechtvaardigen. De hierboven opgesomde mogelijkheden 
tot hergebruik van een kerk laten zien wat voor unieke 
ruimte vergeleken met andere bouwwerken door een kerk 
aangeboden wordt. 

J. M. Baltus 

Literatuur 
W. Kramer: Land zonder kerken; wanner God de huur wordt 

opgezegd; Plan, 1976-IO; p. 19-56. 
Regn. Steensma: Kerken. wat doe je er mee; Baarn. 198 1. 128 
blz., 164 afb. 
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Interieur van de Ooster- of Sint Anthoniskerk tijdens de officiële opening op vrijdag 7 mei 1982 
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Chronologisch overzicht van activiteiten t.a.v. de Grote Kerk te Hoorn 

1968 

1971 

1976 

okt. 1976 

juni 1977 

voorjaar 
1978 

juni 1978 

juni 1978 

juni 1978 

14 maart 
1979 

25 april 
1979 

14 juni 
1979 

Grote Kerk bui ten gebruik gesteld. 

Orgel verhuist naar de St. Plechelmuskerk in 
Oldenzaal. 

Burgemeester en Wethouders van Hoorn doen 
bod van f 450.000,- voor aankoop van de 
Grote Kerk. Voorstel door de Ned. Herv. 
Gemeente afgewezen. 

Schrijven van de Vereniging Oud-Hoorn aan 
de gemeenteraad om uiting te geven aan haar 
bezorgdheid t.a.v. de Grote Kerk. 
In geruchten werd regelmatig het woord 
slopen gehoord, tevens werd met zorg 
voortgaand verval geconstateerd. 

Bijeenkomst van bewoners en 
bedrijfsexploitanten rond het Kerkplein . 
Wensen oprichting van een Stichting tol 
behoud van het Kerkplein en openstelling van 
de Kerk. 

Gesprek bestuursleden Vereniging Oud-Hoorn 
met de heer De Hart, lid van de Kerkvoogdij 
der Ned. Herv. Gemeente, over standpunt van 
de Ned. Herv. Gemeente t.a.v. de Grote Kerk 
en de staat van onderhandeling met B & W 
van Hoorn. 

Gesprek bestuursleden Oud-Hoorn met de 
wethouders Sijm en Louwman. 

Na ledenvergadering Oud-Hoorn, lezing met 
dia's door architect Hagenbeek (ontwerper van 
goedgekeurde plannen voor gewijzigd gebruik 
van de Zuiderkerk te Amsterdam) over de 
plaats van kerkgebouwen in de gemeenschap 
en de vele gebruiksvormen, andere dan alleen 
religieuze, door de eeuwen heen. 

Artikel van Hangelbroek in het jaarboekje van 
de Vereniging Oud-Hoorn over de waarde van 
de Grote Kerk. 

Bijeenkomst werkgroepje Grote Kerk op 
initiatief van Oud-Hoorn. 

Tweede bijeenkomst werkgroepje Grote Kerk. 

Grote algemene informatie-avond in het 
Stadhuis Nieuwe Steen op initiatief van de 
heren Drijver en Van Doorn en onder 
voorzitterschap van wethouder Groothuis. 
Genodigden: vele belanghebbenden en 
geïnteresseerden waaronder de Ned. Herv. 
Gemeente, gemeentelijke instellingen, SOW, 
Vereniging Oud-Hoorn, Stichting Stadsherstel, 
Stichting Stad Hoorn, Werkgroep Leefruimte, 
VVV, Over!. Orgaan Midden- en Kleinbedrijf, 
Flevo-Holland, bewoners, gemeente Hoorn 
afdeling Stedebouw, Rehabilitatie, 
Projectbureau e.a. 
Vele suggesties werden gedaan voor gebruik 
van het kerkgebouw. Programma voor starten 

517 febr. 
1980 

januari 
1981 

10 april 
1981 

1 juni 
1981 

9 juni 
1981 

juni 1981 

29 juni 
1981 

van activiteit werd opgesteld. De heren Lips 
en Vette stelden dat t.a.v. herstel de klok op 
5 voor 12 staat. 

Gemeenteraad voteert krediet van f 25.000,
voor een onderzoek naar de bouwkundige 
toestand van de Grote Kerk. Tevens spreekt 
de gemeenteraad zich uit dat het streven 
gericht is op het behoud van de kerk en dat 
overwogen wordt de kerk aan te kopen. 

Rapport onderzoek bouwkundige toestand 
wordt uitgebracht door architect Schellevis. 
Eindsamenvatting luidt: 
a. door het niet tijdig of geheel niet verrichten 
van de meest noodzakelijke 
onderhoudswerken is het gebouw ernstig 
verwaarloosd; 
b. de fundering is goed, de muren in redelijke 
staat. Conclusie: de stabiliteit van het 
bouwlichaam is met uitzondering van de 
bekapping voldoende; 
c. renovatie/restauratie is zeer wel mogelijk 
mits op korte termijn de nodige werken 
worden uitgevoerd. 

Heer Van Doorn schrijft aan B & W dat hem 
na een gesprek met de heer De Hart van de 
Kerkvoogdij gebleken is, dat van die zijde 
bereidheid bestaat tot een koopovereenkomst 
met de gemeente Hoorn mits taxatie door een 
onafhankelijk taxateur zal plaatsv inden. 

Tweede grote vergadering van 
belanghebbenden en geïnteresseerden 
gehouden ten stadhuize onder voorzitterschap 
van wethouder Groothuis. 
Geboorte idee onderzoek naar mogelijkheid 
onderbrengen Hoofdbibliotheek in Grote Kerk, 
indien de gemeenteraad zou besluiten de 
Hoofdbibliotheek voor de binnenstad te 
behouden. Kleine Commissie Grote Kerk 
staande de vergadering geformeerd met als 
taak oriënterend onderzoek naar 
gebruiksmogelijkheden en gebruikers van het 
kerkgebouw. 
.Samenstelling Kleine Commissie Grote Kerk: 
5 leden, t.w. Vereniging Oud-Hoorn, Overl. 
Orgaan Midden- en Kleinbedrijf, Werkgroep 
Leefruimte, heer Van Doorn, afd. Stedebouw 
der gemeente Hoorn en secretaris. 

Gemeenteraad spreekt zich in principe uil 
voor vestiging van de Hoofdbibliotheek in de 
binnenstad. 

Contact Ned. Herv. Kerkvoogdij (heer De Hart) 
met wethouder Groothuis over aanwijzing 
taxateurs. 

Vergadering Kleine Commissie Grote Kerk 
betreffende resul taten overleg met diverse 
instanties over ruimtebehoeftes in de 
sociaal-culturele sfeer en mogelijke andere 
gebruiksmogelijkheden. 
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18 aug. 
1981 

15 sept. 
1981 

24 nov. 
1981 

29 maart 
1982 

8 mei 
1982 

10 juni 
1982 

13 juni 
1982 

12 aug. 
1982 
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Vergadering Kleine Commissie Grote Kerk. 
Besproken gemaakte verkenning van 
ruimtelijke indelingsmogelijkheid en 
vloeropbrengst (ca. 3.000 tot 5.000 m2) met 
behoud van de ruimtelijkheid van het 
interieur, bij het onderbrengen van de 
bibliotheek en voor het overige deel op de 
begane grond een commerciële invulling. 

Derde grote vergadering van 
belanghebbenden en geïnteresseerden. 
Wethouder Groothuis meldt overeenkomst 
t.a.v. aanwijzing van drie taxateurs i.h.a. 
instemming met de gepresenteerde 
ruimteverkenning. Besluit de mening van het 
Bibliotheekbestuur te toetsen t.a.v. het Grote 
Kerk Plan. Verder afwachten resultaat taxatie. 

Een door B & W op 21 juli ingestelde 
werkgroep ter voorbereiding van een advies 
betreffende de vestiging van de 
Hoofdbibliotheek in de binnenstad legt het 
college 2 adviezen voor t.w.: 
a. verzoek om Openbare Werken opdracht te 
verlenen een schetsplan te maken van 
uitbreiding bestaande bibliotheek tot 
Hoofdbibliotheek; 
b. verzoek de Raad om krediet te vragen 
t.b.v. bouwtechn isch onderzoek naar de 
gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk . 
B & W besluit alleen toestemming voor a. en 
pas aan de hand van het resultaat van a. te 
bezien or b. wenselijk is. 
Kleine Commissie zoekt bij monde van de 
heer Van Doorn contact met de 
Bibliotheekcommissie met het voorstel 
kosteloos alternatief plan voor te bereiden 
voor ontwikkeling Hoofdbibliotheek in de 
Grote Kerk. Verzoek afgewezen. 

Kleine Commissie vraagt via memo van 
Feenstra (Projectbureau) aan B & W om 
beleidsuitspraak voor al dan niet aankopen 
Grote Kerk en toekenning 
voorbereidingskrediet onderzoek Grote Kerk. 
Stuurgroep adviseert aan B & W naar 
aanleiding hiervan dat geen ruimtebehoefte 
aanwezig is en dat vanwege de financiële 
positie van de gemeente aankoop van de 
Grote Kerk onverantwoord is. 

Projectgroep Oost deelt mee aan Stuurgroep 
(via memo Fcenstra - Projectbureau) het 
oneens te zijn met het besluit van B & W om 
geen relatie te leggen tussen de uitbreiding 
van de Hoofdbibliotheek en een mogelijke 
vestiging hiervan in de Grote Kerk. 

Twee alternatieven gemaakt door Openbare 
Werken voor uitbreiding van de 
Hoofdbibliotheek; naar B & W. 

Aanvullend advies van de Afd. Stedebouw aan 
B & W, waarin geadviseerd wordt ook de 
mogelijkheid van het onderbrengen van de 
bibliotheek in de Grote Kerk te onderzoeken. 

Vergadering Stuurgroep concludeert: 
a. aankoop Grote Kerk uit oogpunt van 

7 okt. 
1982 

12 nov. 
1982 

14 dec. 
1982 

24 maart 
1983 

4 nov. 
1983 

culturele waarde - neen 
b. behoefte aan ruimte voor sociaal-culturele 
activiteiten - neen 
c. wat is de technische staat van de Grote 
Kerk? Onderzoek kost geld en dat kan de 
gemeente zich niet permitteren. 
Verder wordt besloten tot opdracht aan 
Openbare Werken voor onderzoek naar 
combinatie school/ Hoofdbibliotheek in een of 
twee lagen. 

Vergaderi ng Stuurgroep. Conclusie van de 
vergadering: B & W adviseren uitbreiding van 
bibliotheek met school in twee lagen in het gat 
aan de Gravenstraat en de Grote Kerk niet 
aan te kopen. 

Kleine Commissie schrijft brief aan de 
gemeenteraad. Zij vraagt hierin op een 
beleidsuitspraak t.a .v. de Grote Kerk: 
a. wel behouden - welke stappen denkt men 
dan te ondernemen'? 
b. niet behouden - welke gedachten bestaan 
er dan t.a.v. het vrijkomende gat in de 
binnenstad? 
De Kleine Commissie vraagt zich af wat het 
doel van de tot dusver gemaakte kosten is 
(restauratiebegroting r 25.000,- en de kosten 
van de taxatie) wanneer deze niet tot een 
beleidsuitspraak leiden. De Kleine Commissie 
dringt er bij gebrek aan een beleidsuitspraak 
op aan directe maatregelen tegen verdergaand 
verval te nemen opdat de uitspraak 
"behouden" niet onmogelijk wordt gemaakt. 

D & W deelt mee (ook aan de Kerkvoogdij van 
de Ned. Herv . Gemeente te Hoorn) geen 
mogelijke bestemmingen voor de Grote Kerk 
te zien die aankoop van het gebouw 
rechtvaardigen. 

Vergadering Commissie Stadsontwikkeling 
over de Grote Kerk. 

100 jaar geleden werd de Grote Kerk ingewijd. 
Y.H. 
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Geacht bestuur , 

STICHTING STADSHERSTEL HOORN 

Aan het bestuur van d e vereniging 
"Oud-Hoor n" 
p/a Grote Oos t 98 - 100 
HOORN 

HOORN, 7 februari 19 83 

Met genoegen namen wij kennis van Uw voornemen om een speciaal 
nummer van Uw kwartaalblad te wijden aan de Grote Kerk te Hoorn. 

Met U zijn wij ervan overtuigd dat de afbraak van deze kerk een 
gevoelig verlies voor de oude Hoornse binnenstad zou betekenen 
en daar om zijn wij de ~ening toegedaan dat tot r estauratie moet 
worden overgegaan , zo dit maar enigszins mogelijk is. 

Wij dienen echter ook rekening te houden met de financiële 
problemen van de overheid en met het oog daarop zouden wij willen 
pleiten op korte termijn zodanige maatregelen te nemen dat de 
bouwkundige toestand van het gebouw niet verder verslechtert. 

Daarna kan in alle rust worden gestudeerd op de vraag welke 
functie het gebouw binnen de Hoornse samenleving kan vervullen 
en op welke wijze de kerk kan worden gerestaureerd . 

Met U hopen en vertrouwen wiJ dat deze studie zal uitmonden in 
een zinvol en financiëel haalbaar restauratieplan . 

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij , waar mogelijk, onze steun 
zullen verlenen. 

Hoogacht~~'( 

D. Breebaart , voorzitter. J. Heideman, secretaris . 

\ 

··~ .. 

Secretariaat: Karos 40 • 1625 HP Hoorn • Tel. 02290 - 3 31 94 - Coöp. Raiffeisenbank 32.97.09.534 
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Het behoud van de Grote Kerk als 
werkgelegenheidsproject 

Recentelijk heeft de Bouw- en Houtbond van het 
FNV-Hoorn bij monde van haar voorzitter het idee 
gelanceerd om moeilijk realiseerbare bouw, verbouw en 
restauratie-objecten aan te pakken met behulp van 
werkzoekenden. De redenering is daarbij als volgt. 
Sommige bouwactiviteiten zijn volgens de huidige 
opvattingen over bouwkosten en dergelijke, via normale 
aanbestedingen niet realiseerbaar. Deze bouwactiviteiten 
worden wel als maatschappelijk zinvol gezien. 

Dus een maatschappelijke behoefte die niet ver vuld kan 
worden. Tegelijkertijd Jopen er zeer veel mensen, 
waaronder bouwvakkers, zonder werk, waarbij ze wel een 
uitkering ontvangen. De filosofie is nu: koppel deze twee 
verschijnselen aan elkaar. Gebruik het geld van de 
uitkeringen, èn de uitkeringsgerechtigden (werklozen e.d.) 
om moeilijke bouwprojecten te verwezenlijken. Het geld 
van de uitkeringen kan gebruikt worden voor het loon 
van de bouwvakkers die met het opknappen van 
bijvoorbeeld de Grote Kerk aan een baan worden 
geholpen. Bij een project als de Grote Kerk zijn Jonen de 
belangrijkste kostenpost. Bij restauraties kan dat oplopen 
tot ca. 70% van de totale kosten. Door de gelden van de 
uitkeringen hiervoor te gebruiken kunnen de kosten die 
op het project drukken aanzienlijk omlaag worden 
gebracht. Bovendien worden er banen geschapen. Met 
name jongeren kunnen werkervaring opdoen, waardoor 
hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. 
Deze redenering kan zonder meer van toepassing zijn op 
de Grote Kerk. Het opknappen van de Grote Kerk in het 
kader van het scheppen van arbeidsplaatsen is overigens 
geen splinternieuw idee. Integendeel: in 1938 gaf de 
voorzitter van het Werkfonds, Zijne Excellentie dr. 
H. Colijn , toestemming de torenspits van de Grote Kerk te 
vernieuwen in het kader van de toenmalige 
werkverschaffing. 
Om van de Grote Kerk een werkgelegenheidsproject te 
kunnen maken, moet voldaan worden aan een tweetal 
uitgangspunten. Op de eerste plaats zal gekozen moeten 
worden voor behoud van de kerk (waar praten we anders 
over) met een toekomstige niet-commerciële functie voor 
Hoorn. Op de tweede plaats moet duidelijk zijn dat -
gezien de financiële positie van Rijk en gemeente - de 
Grote Kerk niet op gebruikelijke wijze is op te knappen. 
Gebruikelijk in de zin van openbare aanbesteding en 
gunning aan een particulier bedrij f. Zonder de boven 
weergegeven opzet zou dit werk volgens de gangbare 
opvattingen niet tot uitvoering kunnen worden gebracht. 
Daarom is er ook geen sprake van concurrentievervalsing. 
Dit laatste is van belang bij de afweging of het opknappen 
van de kerk een project wordt, waarbij gewerkt wordt 
met behoud van uitkering of dat er sprake zal zijn van 
"normale" arbeidscontracten met bijbehorende 
CAO-lonen. De laatste constructie heeft uiteraard de 
voorkeur. 
Dil betekent dat het opknappen van de Grote Kerk als 
project aangemeld dient te worden bij de Dienst 
Aanvullende Civiele Werken (DACW) voor arbeidsplaatsen 
in het kader van de zgn. Werkverruimende Maatregelen 
(WVM). Het gaat daarbij om arbeidsplaatsen gedurende 
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één jaar, waarbij de DACW maximaal f 40.000,- per 
arbeidsplaats loonkosten gedurende dat jaar vergoedt. Het 
gaal met name om werknemers tot 23 jaar. Om voor 
WVM-arbeidsplaatsen in aanmerking te komen mag er 
geen sprake zijn van concurrentievervalsende activiteiten. 
Dit betekent dus een niet-commerciële functie dan wel 
een niet-commercieel beheer van de Grote Kerk in de 
toekomst. 
Om hoeveel arbeidsplaatsen zou het kunnen gaan? 
Eerdere calculaties omtrent de restauratiekosten van de 
Grote Kerk rechtvaardigen schattingen tussen de 
f 3 en 3~ miljoen bij "normale"aanbestedingen. 
Gezien het grote aandeel van de loonkosten in de totale 
kosten, is het redelijk om aan te nemen dat tussen de 25 
en 30 mensen gedurende één jaar in dit project een baan 
kunnen vinden. 
Een kans die we naar mijn mening niet voorbij mogen 
laten gaan. 

Henny Wink 

Brief uan het 

werkfonds l 934 
d.d. 18 juni 1938 
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Hoorn, deze schitterende stad, 
zal weer klinken als een klok! 
Het carillon in de toren van de Grote Kerk 1939-1983 

Inleiding 
"De klanck van Hoorens lof vervuldt ontelb're ooren, 
soo ras het kloeke-spel tot Hooren sich laat Hooren." 
Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe 
carillon van Pieter Hemony in de toren van de Grote Kerk 
verscheen in 1672 een dichtbundel van ruim vierhonderd 
pagina's met tal van stichtelijke en minder stichtelijke 
rijmelarijen (1). Behalve de "speelwerckstoonen" vindt men 
er minnedichten, lofdichten, spreekwoorden, raadsels, 
grafdichten en nog veel meer in, zoals de "Lof der Coffy" : 
"Hebt ghy met Bachus slaeghs geweest, Sy sal uw smert 
terstont verjagen". 

In 1838 werd er in Hoorn weer gerijmeld; nu echter 
waren het slechts jammerklachten die aan het papier 
werden toevertrouwd. "Gij ligt daar, trotsch gebouw, gij 
ligt daar dan ter neder; nooit hoort ons oor het schoon 
van uw schalmeien weder" (2). 
Sinds die rampzalige vrijdagmiddag in augustus 1838 is 
het ruim honderd jaar stil geweest boven de stad. 
Het uit 32 klokken bestaande Hemony-carillon was in 
1670 door het stadsbestuur aangeschaft (3), een kennelijk 
vanzelfsprekende zaak. 
In december 185 1 bood de firma Petit en Fritsen te 
Aarle-Rixtel de gemeente Hoorn een klokkenspel te koop 
aan, dat bekroond was op de wereldtentoonstelling te 
Londen in datzelfde jaar. Het bestond uit 33 klokken en 
zou f 4.500,- moeten kosten. De gemeenteraad vroeg op 
30 december advies aan de commissie voor financiën , die 
voorstelde door middel van intekenlijsten de (financiële) 
belangstelling van de bevolking te onderzoeken. 
De commissieleden jhr. P. Opperdoes Alewijn, H. de Vries 
Rz., T. Kroon, N. van Exter en J. G. van Pabst Rutgers 
belastten zich daarmee en zonden ongeveer 
800 circulaires en intekenbiljetten rond aan personen die 
op de kiezerslijst voor de gemeenteraad stonden, "als 
onzes inziens bevattende de personen die erkend waren 
als te kunnen bijdragen", aan vrouwelijke gezinshoofden 
en aan "eenloopende personen, die door hunnen stand in 
de maatschappij en betrekkingen tot deze stad geacht 
konden worden belang te stellen in alles wat deze stad 
ook tot uiterlijk sieraad zoude kunnen verstrekken". In 
een rapport aan de gemeenteraad d.d. 13 september 1852 
uitten de commissieleden hun teleurstelling over het 
resultaat, hoewel het hen getroffen had dat veel mensen 
"van den minderen stand" hadden ingetekend. Van de 

800 biljetten waren er 246 ingevuld teruggezonden; er 
werd een totaal bedrag ingezameld van f 2.873, 75, nog 
niet de helft van de benodigde som. De vijf 
commissieleden hadden gezamenlijk f 535,- over voor 
een klokkenspel. De gemeenteraad vond echter dat de 
stedelijke financiën een uitgave voor dit doel niet toelieten 
en besloot op 5 oktober 1852 het aanbod van Petit en 
Fritsen af te wijzen en de gelden en intekenbiljetten aan 
de intekenaren terug te geven (4). "Die heeren bezaten 
niet het taaie geduld, dat men voor dergelijke zaken moet 
bezitten" , zou Kerkmeijer later zeggen (5). 

De eerste actie 1935-1939 
Op 16 en 17 maart 1923 plaatste de schilder Maarten 
Storm van het Grote Oost 31, bestuurslid van de 
Vereniging "Oud-Hoorn", een ingezonden brief in Onze 
Courant en de Nieuwe Hoornsche Courant. Daarin 
opperde hij het idee om tijdens de viering van het 
zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 
gelden in te zamelen voor een herdenkingscarillon in de 
toren van de Grote Kerk. Hij vond dadelijk enkele 
medestanders in de commissie die de jubileumfeesten in 
Hoorn op 5 september 1923 organiseerde: dr. G. J. de 
Boer (arts), J. C. Kerkmeijer, S. Holzmuller (hoofd van 
gemeenteschool nr. 1), R. H. A. Renckens (winkelier in 
manufacturen), G. Schollen (directeur van de 
Metaalwarenfabriek), P. Nooteboom (directeur van de 
Ambachtsschool) en J. Faber (gemeente-architect). 
De inzameling had weinig succes, te meer daar 
tegelijkertijd nog voor twee andere doelen werd 
gecollecteerd: het nationaal huldeblijk aan de koningin 
(restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk in Delft) en 
de feestviering in Hoorn (6). "Toch werd besloten de 
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moed niet op te geven en te trachten alsnog deze voor 
onze stad werkelijk kostelijke aanwinst, al zij het dan in 
de toekomst, te verkrijgen", aldus de commissieleden in 
een ingezonden brief aan de kranten. Zij meenden "dat 
het hier niet noodig is op de beteekenis van het 
klokkenspel voor onze goede stad te wijzen - iedereen 
voelt voor een carillon, kent toch de blijmoedige 
opwekkende kracht die van haar tonen uitgaat - weet 
dat ze onze oude stad weer een deel van zijn eigenaardig 
cachet uit vroeger dagen zal teruggeven - weet ook dat 
het carillon in de toekomst vooral ook bij feestelijke 
gelegenheden eene onmisbare plaats zal gaan innemen in 
ons stadsleven" (7). 

M.d. R, 
Ter gelegenheid van het jubileum van H. M. de Ko

ningin zullen, naar verluidt, door het feestcomitl: twee 
lijsten worden aangeboden. Op een der lijsten zulten 
bijdragen gevraagd worden voor o.m. een in den groo• 
ten kerktoren aan te brengen c:irillon. 

Dat kan gezellig worden, wanneer het carillon speelt, 
en de klok van een anderen toren slingert ter begelei• 
ding zijn mokerslagen het lucntruim in. Of Hoorn da;i 
ook verder nog bewoonbaar z:il zijn, blijft een open 
vraag. 

leder, die de gemeente een goed hnrt toedraagt, zal 
het voor die ramp zeker willen bewaren. 

Dankend voor de paaltsing, Uw. nbonné 

Zo kun je het ook zien ... 

{Ingezonden stuk in de Nieuwe Hoornse/Je Courant van 
14 april 1923) 

N. 

De brief was een oproep voor een openbare vergadering 
op 28 oktober 1924 in Het Park, waar mr. A. Loosjes, 
voorzitter van de Nederlandse Klokkenspelvereniging. 
voor een publiek van acht (!) personen de mogelijkheden 
voor een carillon in Hoorn ontvouwde. 
Het werd tevens de oprichtingsvergadering van de 
Vereniging "Het Carillon te Hoorn", die zich volgens de 
bij koninklijk besluit van 26 maart 1926 goedgekeurde 
statuten ten doel stelde: "het tot stand brengen en zoo 
nodig in stand houden van een carillon in den toren van 
de groote kerk te Hoorn". Met uitzondering van Faber 
werden alle commissieleden op 1 november 1926 gekozen 
in het definitieve bestuur van de vereniging, dat werd 
aangevuld met de heer J. A. Doorn (procuratiehouder) (8). 
De Boer werd voorzitter, Kerkmeijer secretaris en Doorn 
penningmeester. 
Het bestuur kon wegens gebrek aan belangstelling 
geruime tijd niets van de grond krijgen. Pas in 1935 kwam 
er weer leven in de brouwerij. De Oranjevereniging nam 
dat jaar het initiatief om op koninginnedag vanaf de toren 
met grammofoonplaten een carillonconcert te imiteren, 
dat echter mislukte omdat de luidsprekers te zwak waren 
(9). Het door vertrek en overlijden sterk uitgedunde 
bestuur van Het Carillon (Nooteboom, Schollen, 
Kerkmeijer en Doorn) greep dit initiatief aan en zette met 
kracht de acties in, die een paar jaar later met succes 
werden bekroond. 
Het bestuur hield op 19 oktober 1935 een bespreking met 
de klokkengieters Van Bergen uit Heiligerlee. Die hadden 
zich lange tijd bepaald tot het gieten van enkele klokken, 
maar werden door de Mechelse meester-beiaardier Jef 
Denijn aangespoord eens een volledig carillon samen te 
stellen. Met veel geduld en volharding en na talrijke 
experimenten gelukte het de firma een zuiver gestemd 
klokkenspel te vervaardigen . De eerste beiaard werd 
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omstreeks 1935 gegoten voor de Cuneratoren te Rhenen, 
de tweede was bestemd voor het Zeeheldenmonument te 
Den Helder (10). Van Bergen kon een carillon van 
30 klokken met klavier en stoel leveren voor circa 
f 14.000,-. De keuze voor Van Bergen was bepaald door 
een reeds sinds hun jeugd bestaande vriendschap tussen 
hem en Schollen (11 ). 
Op de ledenvergadering van 22 november 1935 werd het 
bestuur uitgebreid met gemeente-architect M. Westerink 
en gemeentesecretaris H. J. Room (die beiden een jaar 
later weer aftraden), en met de heren P. M. te Lintel 
Hekkert (fruitkweker), F. Groot (expediteur) en P. B. Krone 
(horlogemaker). G. Schollen werd voorzitter. 
Met ongeveer f 1.500,- in kas (in 1852 was tweemaal 
zoveel opgehaald!) ging men van start. Nog tijdens de 
ledenvergadering van 4 november 1935 werden drie 
klokken toegezegd en kwamen verscheidene 
sympathiebetuigingen binnen, zoals van een 78-jarige 
werkloze die graag iets wilde bijdragen als hij weer "tot 
welstand" zou zijn gekomen. 
De contributie werd vastgesteld op f 0,50 per jaar om 
zoveel mogelijk mensen in staat te stellen lid van de 
vereniging te worden. Het aantal leden bedroeg in 
november 1935 160 ( 12). 
Kerkmeijer schreef een artikelenreeks "Over oude 
klokken te Hoorn" in de Nieuwe Hoornsche Courant. Er 
vormden zich, zij het aarzelend, buurtcomités. 
Het Keern c.a" nota bene buiten de binnenstad gelegen, 
was er als eerste in december 1935 onder leiding van de 
heer J. H. Steggerda (Keern 4), voormalig schoolhoofd te 
Oosterleek, die in 1925 naar Hoorn was verhuisd. Hij 
richtte met vijf anderen een comité op dat zich ten doel 
stelde alle bewoners van het Keern c.a. lid van de 
carillonvereniging te maken, en wekelijks een bijdrage 
van deze mensen te innen, desnoods een kleine "als het 
niet best lijden kan". Een eigen klok durfde men zich 
alleen als een ideaal te stellen ( 13). 

NIEUWE· HOORNSCHE COURANT 

ZATERDAG 4 JANUARI 1936. 

Ingezonden. 
IBulton voraotwoordelij kbeld der Rodaclle). 

ltll 
VOOR BET CARILLON. 

Op ·1 Keero Is ·1 goed wonén, 
we zijn hier ieer tevrcé. 
Als lclll tol s tsnd rnool komen, 
dan werkt een ieder mee. 

In ·1 oude Jaar begonnen 
met ' t werk.en voor de klok, 
Cat\n w1J in zes-en dertig 
stoer verder, kop aan kop. 

De dnmes gaa.o om beurten, 
100.lwee aan lweo heel knu$, 
Zeer opgewekt err vrooJIJk 
elk bul> :>no mei do bus. 

Den eenten keel"" wns ·t reuzig. 
geloof mo: "t is geeo mop, 
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tez.aàm ru .... l twintig pop. 
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En vrngcn zeer be~cheidcn 
Uli lfoo rn·s burgerij, 
Van '1 :-<oord en Oost en IAnen 
$lnid1 m ede, ui aao il/. 

Door kloek eendrachtig streven. 
d~l weten we toch wel. 
Ka.n 'l nieuwe jaar ons ge,·en 
••1> U oor" se h k 1 o k k e o $ p e L 

C. PIJPER. 
Hoorn. 1:1.nuari 1936. 



Onze plaatselijke dichter C. Pijper, bedrijfsleider van de 
zuivelboerderij van het Rijkslandbouwproefstation 
(Keern 31) wijdde ook aan het carillon een gedicht (14). 
Steggerda kon begin januari 1936 al meedelen dat van de 
ongeveer honderd gezinnen er tegen de veertig lid van de 
Carillon-vereniging waren geworden, en dat van de tien 
personen die zich voorlopig afzijdig hielden er reeds een 
paar van de "dwalingen huns weegs" waren 
teruggekomen (15). 
Later volgden de bewoners van de Koepoortsweg en 
omgeving, het Grote Oost en het gebied rond de 
Draafsingel dit prachtige voorbeeld (16). Daar bleef het 
echter bij tot bittere teleurstelling van Steggerda, die zich 
niet kon voorstellen dat de Keern-bewoners zich 
onderscheidden door extra goedgeefsheid; "een 
kapitalistenwijk vormen we toch ook niet en evenmin 
hebben wij er grooter belang bij dan de bewoners van de 
andere stadswijken. Het kan dus niet anders, of het moet 
daar minstens even goed lukken als bij ons" (17). 
Verschillende verenigingen, instellingen en personen 
leverden een bijdrage. De christelijke gemengde 
zangvereniging Soli Deo Gloria gaf op 12 februari 1936 
een concert ten bate van het carillon in de grote 
Parkzaal (18). Hollandia organiseerde op 17 juni 1936 in 
haar sportpark aan de Geldelozeweg een voetbalwedstrijd 
tussen "Hollandia 1926" en "Hollandia 1936", die door de 
oudjes op overtuigende wijze werd gewonnen met 7-1 
( 19). De directeur van de Victoriabioscoop stelde tweemaal 
de opbrengst van een filmavond (8 en 29 oktober 1936) 
ter beschikking van het carillon (20). In een gratis ter 
beschikking gestelde Parkzaal werd op 25 november 1936 
een bonte avond gehouden met medewerking van onder 
meer het Hoornsch Tooneel, het mandoline-ensemble 
Entre Nous en meisjes van de HBS die een ballet 
uitvoerden (21 ). De gemengde zangvereniging 
Morgenrood gaf een uitvoering in de Parkzaal op 
17 maart 1937 (22). 

Op scholen werd gespaard. De Christelijke school van de 
heer Potter bracht f 7,- bij elkaar, de lagere school in de 
Muntstraat f 15, 16 en de ULO f 5,50 (23). 
Ds. W. Klaassen te Bergen , Hervormd predikant te Hoorn 
van 1918-1934, liet zijn toespraak bij het vijftigjarig 
bestaan van de Grote Kerk op 8 november 1933 en zijn 
voordracht "Bijbel en Cultuur", gehouden op 10 en 
19 oktober 1933 te Hoorn, in druk verschijnen en 
bestemde de opbrengst voor het carillon. Het laatste 
exemplaar zond ds. Klaassen aan koningin Wilhelmina, 
die daarin aanleiding zag een bijdrage voor het Hoornse 
carillon te schenken. De actie van ds. Klaassen bracht 
uiteindelijk f 125,- op (24). 
Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en 
prins Bernhard op 7 januari 193 7 werd een speciale actie 
gevoerd voor een "Oranjeklok", waarvoor de 
jonggehuwden ook zelf een bijdrage stortten (25). 
Eind 1935 werd het draagvermogen van de vloer van de 
toren vastgesteld op 12.000 kg. In januari 1936 werden tot 
verrassing van velen proeven genomen met drie klokken, 
die zeer bevredigend verliepen. Op 1 mei 1936 besloot het 
bestuur de reeds geschonken klokken te laten gieten. De 
totale opbrengst van de acties bedroeg toen al meer dan 
f 3.000 ,- (26). 
Zaterdag 19 september 1936 arriveerde de eerste zending 
klokken in Hoorn. Ze werden opgesteld in een stoel op 
het voorpleintje van het Westfries Museum. Er waren ook 
een aantal nog niet geschonken klokken bij en de 
mogelijkheid werd geopend voor particulieren, families, 

De eerste klokken in Hoorn, 19 september 1936. 
V.l.n.r. J. C. Kerkmeljer, G. Schollen en burgemeester 
H. C. Leemhorst (Foto Ver. "Het Carillon te Hoorn ") 

verenigingen en buurtcommissies om alsnog een klok te 
schenken. 
Het bestuur van de Carillonvereniging vroeg in april 1937 
toestemming aan de gemeente om de twee in de toren 
aanwezige luidklokken, die niet in het nieuwe carillon 
zouden passen, te laten vergieten. De beide klokken 
waren in 1884 door Van Bergen gegoten. De 
gemeenteraad willigde het verzoek op 20 mei 1937 in. 
De actie verliep inmiddels zo succesvol dat het bestuur 
besloot het carillon uit te breiden tot 36 klokken; een 
37ste klok werd door de firma Van Bergen geschonken 
(27). De 36 klokken hebben f 6.207,- gekost; de stoel, 
trommel, klavier en motor samen f 4.625,- en de 
opschriften op de klokken f 75,-. De totale uitgaven 
beliepen f 11.554,-. 

De klokken op het voorplein van het Westfries Museum, 
september 1936 (Foto Ver. "Het Carillon te Hoorn'') 
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Nieuwe torenspits 
In het najaar van 1935 bleek de toestand van de 
torenspits, die bij storm vervaarlijk schudde, dermate 
slecht dat herstel niet langer kon worden uitgesteld. "De 
wind krijgt telkens van andere zijden vat op den 
weerhaan, de zeemeermin, en dan buigt de heele spits tot 
en met de bolvormige decoratie, die waarschijnlijk wel, 
indien de storm niet heviger wordt, de zaak bij elkaar zal 
houden. Veiligheidshalve heeft de politie voor een 
afzetting van het Kerkplein gezorgd. Een drietal agenten 
waarschuwen het verkeer voor het dreigend gevaar. Op 
alle punten in de stad, waar de toren zichtbaar is, groepen 
de menschen samen, het geval druk besprekend en 
wachtend op de dingen, die, laten wij hopen, niet komen" 
(28). 
Uit een door de gemeente ingesteld onderzoek bleek dat 
de houten vulling van de spits totaal was verrot en dat de 
doorgaande ijzeren koningsstijl, waarop ook de 
zeemeermin was aangebracht, geen steun meer gaf; bij 
stormweer was de loodbedekking lek geworden, waarna 
inwatering een snel verrottingsproces had veroorzaakt 
(29). Gemeente-architect M. Westerink adviseerde het 
gemeentebestuur een nieuwe torenspits te bouwen, daar 
deze verandering naar zijn mening de toren zou 
vereenvoudigen en verfraaien, en de onderhoudskosten 
zou verminderen. Westerink maakte een schetsontwerp 
dat de instemming van de bouwplancommissie kreeg. 
Daarop hebben burgemeester en wethouders de 
gemeente-architect opgedragen een begroting van kosten 
te maken voor het bouwen van een nieuwe torenspits met 
bijkomende werken (30). Dit plan voorzag in het afbreken 
van de torenspits tot aan de wijzerborden, het wegnemen 
van de pinakels en het vervangen daarvan door schuin 

De zeemeermin na de sloop van de oude spits, 1936 
(Foto Archiefdienst Westfriese Gemeenten) 
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aflopend metselwerk, waarop dan de spits opnieuw zou 
worden aangebracht. 
Eind februari 1936 werd de oude spits door aannemer 
P . .J. Blauw gesloopt tot 1 meter boven de loodzolder voor 
f l .490,- (31 ). De aannemer kreeg de beschikking over 
de sloopmaterialen, uitgezonderd de zeemeermin en de 
windvaan. De architect raamde de overige 
werkzaamheden op f 17.000,- (het "groote plan"). 
Het gemeentebestuur deed in oktober 1936 een beroep op 
het Werkfonds 1934. Dit fonds was door de regering-Colijn 
ingesteld om door uitvoering van bijzondere werken 
werkverruiming te bevorderen; daartoe had zij een bedrag 
van f 60 miljoen beschikbaar gesteld (32). 
De begroting werd gesplitst in arbeidsloon (f 7 .009 ,60), 
materialen (f 5.968, 10) en andere onkosten (f 3.800,-). 
Precies een jaar na de aanvraag werd deze afgewezen. 
Burgemeester en wethouders stelden de raad toen voor 
een meer bescheiden spits op de toren te plaatsen voor 
f 7 .800,- (het "kleine plan"). Het voorstel leidde tot 
uitvoerige discussies in de raadsvergaderingen van 8 en 
21 februari 1938. Uit het oogpunt van stadsschoon was 
een meerderheid van de raad en ook het college van 
burgemeester en wethouders voor het grote plan. 
Financiële en praktische overwegingen deden een aantal 
raadsleden echter voor het kleine plan stemmen, omdat 
men het ongewenst vond de bestaande toestand te 
handhaven. De stemmen staakten. In de volgende 
vergadering tekende zich een meerderheid af tegen het 
kleine plan, waarop burgemeester en wethouders hun 
voorstel terugnamen om de zaak nader te kunnen 
overwegen. 
Een maand later kwam er toch nog onverwachts redding 
uit Den Haag. Uit een bespreking met een 
vertegenwoordiger van het Werkfonds was gebleken dat 
de minister van Economische Zaken meerdere werken 
met steun van het fonds wilde doen uitvoeren. Het rijk 
had enkele projecten in Hoorn op het oog, maar 
burgemeester Leemhorst drong er op aan voorrang te 
geven aan de toren, omdat deze het stadsbeeld in erge 
mate ontsierde, "hetgeen te meer hinderlijk is voor deze 
gemeente die vele vreemdelingen trekt door het bezit van 
haar bezienswaardigheden". De gemeente richtte een 
nieuw verzoek tot het Werkfonds 1934, dat nu binnen 
twee maanden een voorschot van f 17.000,- toestond. 
Daardoor werd het alsnog mogelijk het grote plan uit te 
voeren. 
De aanbesteding vond plaats op 29 augustus 1938; het 
werk werd gegund aan P.J. Blauw voor f 15.970,-. Op 
26 september is met de werkzaamheden begonnen. De 
rest van de oude spits werd gesloopt, nieuwe galmgaten 
werden gehakt, en ten behoeve van het carillon werd een 
nieuwe betonvloer gelegd die als steunpunt diende voor 
de stalen steiger. De nieuwe spits was in mei 1939 gereed. 

Het nieuwe carillon 1939-1943 
Het nieuwe carillon bestond uit de volgende 37 klokken 
(33); de tekst van de opschriften van de klokken nummers 
3 en 12 is van de hand van burgemeester Leemhorst (34). 

nr. toon diam. 
in cm 

l. a 91 

2. ais 86 
3. b 82 

gewicht 
in kg 
475 

400 
350 

opschrift 

Ter nagedachtenis van Ds. Dirk Johannes 
van Aalst 
Ik sloot de rij 1939 Mei 
'k Werd voor dit Klokspel uitverkoren 
Wijl 'k schoon're klokkenklanken wekte 
Dan wie vóór mij den klokketoren 
Sinds 's torens bouw ten uurslag strekte 
Hoorn 1939 



. . . ' 

De nieuwe spits bijna gereed, 1939 
(Foto Archief K. Korpershoek jr.) 

4. cl 77 

5. cis 1 72 

6. dl 68 

7. dis ! 64 

8. el 61 
9. Il 57 

10 fisl 54 
11. gl 52 
12. gis! 49 

13. al 46 
14. aisl 44 
15. b i 42 
16. c2 40 

17. cis2 38 
18. d2 36 
19. dis2 35 
20. e2 33 

21. 12 32 

300 

250 

200 

175 

150 
120 
110 
105 
89 

75 
64 
54 
46 

38 
35 
30 
26 

21 

Uit waardering aangeboden door de 
Klokkengieters Van Bergen te Heiligerlee 
Ter nagedachtenis van Ds. Dirk Johannes 
van Aalst 
Ter nagedachtenis van Ds. Dirk .Johannes 
van Aalst 
Prinses Juliana en Prins Bernhard 7 Januari 
1937 
H. E. von Schmid-De Jong 
Pieter Bennemeer 1897-1915 
Familie Bast 
H. de Vries Rz. 
'k Vervang hier eene die met haar geluid 
Het einde van de helft van het uur deed 
hooren 
Bescl. mijn Hoorn. d'ééntonigheid heeft uit: 
Thans klillkt Uw carillon; thans zingt uw 
toren! Hoorn 1939. 
Familie Scholten-Graafland 
H. Keern, Slachthuisstraat en d'Ampte 
Famil ie Hoolwerfl 
Joh. M. Messchaert. Geb. te Hoorn 22 Aug. 
1857, over!. te Zürich 10 Sept. 1922 
Familie T. C. v. cl. Sterr 
Dirk Nooteboom 
Koepoortklok van het N.O. Kwartier 
Vaderlandsche Maatschappij opgericht te 
Hoorn A. 1777 
Extinguit Mors Posti Vocem, Voce Mea 
Memoriam Renovum (De dood deed de 
stem van Post verstommen: Met mijn stem 
zal ik zijn nagedachtenis levend houden) 

22. fis2 30 18 H.V.V. Hollandia 17/6 1936 
23. g2 28 15 W. A. Esser-Boldingh 
24. gis2 26 14 Nederduitsch Herv. Gem. Hoorn 
25. a3 25 13 R.H.B.S. Hoorn 
26. ais3 24 12 In memoriam M. Storm 
27. b2 23 Il Groote Oost 
28. c3 22 JO Familie Bisschop 
29. cis3 2 1,5 9.5 A . Baart, Arch. Leeuwarden 
30. d3 21 9 Groote Oost 
31. dis3 20 8.5 Fam. Bakker-Woestenburg 
32. e3 19,5 8 M. de Jong 1840-1914 
33. 13 19 7.9 Op koperen plaat op de klokkenstoel: 
34. lis3 18,5 7.7 Geschonken door Westfriesche 
35. g3 18 7.5 Radiocentrale, opgericht door J. H. Schepel. 
36. gis3 17,8 7.5 ter gelegenheid van haar JO-jarig jubi leum. 
37. a3 17.5 7,5 November 1926-1936 

EEN OOGENBLIKJE •••• 

"DB NIEtJWE TORENSPITS. 

Er ataat hier in Hoorn een toren. 
Die il er z0o lomp en zoo plomp, 

Die kan ~ geen . mensch meer bekoren, 
Want de spita ia niet meer dan een stomp. 

De tijd en de wind en de jare~ 
Zij hebben de. spits hem ontroofd. 

Den romp kon men nog wel bewaren, 
Doch de toren, die wèrd er Ol)thoofd. 

U snapt wel, dat zeer vele mensch~n, 
Daar heel niet op waren gesteld, 

Dat iedereen 't anders zou wenschen, 
Maar waaraan 't ontbrak was het geld. 

Zoo bleven de wenschen maar droomen, 
Ze bleken te . hoog zijn gericht, 

Maar nu ·zal 't er eind'lijk van komen: 
Het 1eiáschip, dat is er in 't zicht. 

Straks kriJit er de toren van Hoorn 
Een spits weer, zoo rank en zoo slank, 

Dan wordt er de toren herboren 
En luiden do klokken tot dank. 

Dan zal er het klokkenspel spelen 
Zijn wijsjes zoo helder eJt fijn, 

En niemand, wien 't ooit zal vervelen, 
Dat tjin(lend en kling'lend refrein. 

Dan hoeft men zich niet meer te storeu 
Aan apot en aan hoon van 't publie)t, 

Want dan galmt er hoog uit den toren 
De klinkende klokkemuziek. 

HANS. 
Nieuwe Hoornsche Courant 2 juli 1938 
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Aankomst van hel carillon bij de Boter/Ja/, 14 juni 1939; rechts G. Scholten 
(Foto Archiefdienst Westfriese Gemeenten) 

Op woensdag 14 juni 1939 arriveerde het nieuwe carillon 
onder grote belangstelling in Hoorn op een open truck. De 
dag daarop was het voor het publiek tentoongesteld in de 
Boterhal, waarna met het aanbrengen in de toren werd 
begonnen. Op 24 juni was dit werk gereed en op 26 juni 
vond de herkeuring plaats. 
De feestelijkheden werden geopend op woensdag 28 juni 
met een concert van Sappho in de Noorderkerk. De 
officiële ingebruikneming van het carillon geschiedde in 
de raadszaal op zaterdag 1 juli 1939. De stadbeiaardiers 
van Nijkerk, Joh. W. Meyll, en Enschede, B. de Bruin, 
verzorgden een middag- en avondconcert. 
Het carillon bleef eigendom van de vereniging; de 
gemeente nam de kosten van de brand- en 
molestverzekering voor haar rekening. 
De penningmeester van de Carillonvereniging, 
J. A. Doorn, had zich inmiddels bekwaamd in het bespelen 
van het carillon. Hij gaf gedurende de eerste jaren als 
amateur-beiaardier vele concerten en zorgde ook voor het 
versteken van de trommel. De heer Doorn kreeg daarvoor 
een geringe tegemoetkoming van de vereniging. 

Op 24 maart 1943 was het afgelopen. De metaalvordering 
door de Duitse bezetters had zich nu ook uitgestrekt tot 
klokken en carillons (35). Eigenaren werden verplicht hun 
metalen voorwerpen aan te geven bij de 
"Rüstungsinspektion" te Den Haag, waarna de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied 
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de voorwerpen "ten gunste van het Rijk der 
Nederlanden" (!) kon verbeurdverklaren. 
Voor de registratie en selectie van voorwerpen waarvoor 
de verplichting tot inlevering niet gold werden 
"museumdeskundigen" aangesteld (36); in West-Friesland 
was J. C. Kerkmeijer met deze onaangename taak belast 
(37). 

In november 1942 werd met de inbeslagneming van 
klokken een begin gemaakt. Mr. J. Belonje te Alkmaar 
werd door de inspecteur der Kunstbescherming te 
's-Gravenhage aangewezen om in de provincie 
Noord-Holland de leiding te nemen bij de registratie van 
de klokken. Kerkmeijer verleende hem bij dit werk voor 
zover het West-Friesland betrof assistentie. De 
belangrijkste klokken waren al voor de oorlog met een M 
gemerkt en deze werden door de Duitsers gespaard. De 
niet beschermde klokken werden verdeeld in drie 
categorieën: A, B en C, waarvan C in de eerste plaats in 
aanmerking kwam om te worden gespaard. Selectie 
daarvan geschiedde in de centrale opslagplaatsen; deze 
klokken werden dus in elk geval uit de torens verwijderd. 
Kerkmeijer kreeg voor zijn werk f 1,- per goed 
ingevulde kaart. 

Kerkmeijer ontdekte dat van de 51 klokken in de 
gemeente Hoorn er slechts één als monument gekenmerkt 
was, een 15de-eeuws klokje van Ricoldus Butendiic te 



Beiaard-Concerten 
op 1 JULI 1939 
ter gelegenheid van de 

inwijding van het 

Carillon te Hoorn 

Bes p e 1 in gen des middags om 3 uur en des 
avonds om 8 1/ 2 uur door de Heeren JOH. W . MEYLL. 
stadsbeiaardier te N ijkerk en B. DE BRUIN. stadsbeiaardier 
te Enschede. Des middags speelt de Heer Meyll het 
eerste deel van het programma en de Heer De Bruin het 
tweede deel ; des avonds is de volgorde omgekeerd. 

PROGRAMMA: 
Eerste deel Middagconcert 

1. Wilhelmus (oude toonzetting) 
2. Gavotte 
3a. Twee voerlui 

b. De W ind 
4. Allegretto 
5. Lobe den Herrn (met varia) 

(Lof zij den Heer) 

Tweede d eel Middagconcert 

1. Feestmarsch 
2a. Wij willen Holland houen 
b. Hollands Vlag 
c. Marschliedje 

3. Kling-Klang 
ia. Hollandsch liedje 

Marnix v. St. Aldegonde 
W . de Fescb 
J. J. Viotta 
C . J. C. Geerlings 
A. Peicbler 
Melodie uit 1665 

Jos. Reckers 
Am. Spoel 
). P. J. Wietts 
Ricb. Hol 
B. de Bruin 
S. Abramsz 

b. Voor Nederland (Gymnastenlied) 
c. Padvindersmarsch 

5. Thema met Variaties 

Eerste deel Avondconcert: 

1. Neerlands Volksll.ed 
2. Prelude 
Ja . Speellied 

b. Limburg. mijn Vaderland 
c. Frysk Folksliet 

4. Jef-Denyn-Gavotte 
5a. Wiegenlied 

b. Wiegenlied 
6. Suite ArcbaYque 

Paul A. Rubens 
Gust. Nees 

J. W . Wilms 
W. de Vries 
Fr. Abt 
Henri Tijssen 
E. H . Halbertsma 
Nico Gerharz 
Ricb . Hol 
Joh. Brahms 
Georges Clement 

a . Rigaudon. b. Pavane. c. Menuet. 

Tweede deel Av ondconcert : 

la. De Gilde viert Em. Hullebroeck 
b. Lapper Krispijn Em. Hullebroeck 

2. Giga Couperln 
3a. Hollands Zee Dan. de Lange 

b. Klokke Roeland J. Destoop 
4. Intermezzo Jef van Hoof 
5a. Wilt beden nu treden uit Valerius' Gedenkclanck 

b. 0 Heer. die daar uit Valerius' Gedenkclanck (1626) 

(A rchief Vereniging "Het Carillon te Hoorn '') 

Utrecht in de toren van de Oosterkerk (38). Hij trachtte in 
overleg met Belonje en de waarnemend burgemeester van 
Hoorn H. R. Schottee de Vries nog een aantal klokken aan 
de vordering te onttrekken, maar dat heeft weinig mogen 
baten. 
Van 9 tl m 13 maart 1943 werden de meeste klokken uit 
de RK kerk, de Hoofdtoren, de Oosterkerk, het St. Jans 
Gasthuis en het Missiehuis verwijderd, op 18 mei uit de 
torentjes van de Noorderkerk en het stadhuis (39). Het 
carillon in de Grote Kerk, pas in 1939 vervaardigd door 
een nog bestaande klokkengieterij, viel helemaal niet aan 
de vordering te ontkomen; de 37 klokken zijn op 24 maart 
1943 uit de toren gehaald. De klokkenroof werd 
uitgevoerd door G. Rijs uit Zaandam in opdracht van 

Het openingsconcert op 1 juli 1939 
(Foto Ver. "Het Carillon te Hoorn") 

aannemer P. J. Meulenberg te Heerlen, "Genera! 
Unternehmer des Sonderreferates Metallmobilisierung" . 
"Deze heren waren zeer bedreven in het beschadigen der 
torens" (40). 

Direct na de bevrijding begon een uitgebreide speurtocht 
naar de verdwenen klokken. Aanvankelijk liet het zich 
aanzien dat alle klokken van het Hoornse carillon in de 
smeltoven waren terechtgekomen. In Duitsland trof men 
echter nog grote hoeveelheden stukgeslagen klokken aan, 
waarvan Nederland een deel kreeg ter vergoeding van de 
geroofde klokken . Temidden van al die scherven, die naar 
Rotterdam werden vervoerd, vond men nog 25 gave 
klokjes, waarvan er 13 uit Hoorn bleken te komen. 
Secretaris Stins had op 27 december 194 7 reeds 
telefonisch van Van Bergen uit Heiligerlee vernomen dat 
er tien Hoornse klokjes teruggevonden waren. Bij een 
bezoek aan Rotterdam heeft hij nog drie klokjes kunnen 
identificeren als behorend tot het Hoornse carillon. 
Uiteindelijk zijn 16 klokken teruggevonden: de nummers 
18 t/ m 23, 25 t/m 31 en 35 t/ m 37 van de hiervoor 
vermelde lijst. Alle klokken waren nog in goede staat, 
behalve die van de Rijks HBS (nr. 25), die gescheurd was 
en hergoten moest worden. 

De Carillonvereniging deed op 28 september 1946 
aangifte van oorlogsgeweldschade aan het carillon bij de 
Schade-Enquête-Commissie te Den Helder, die een jaar 
later f 7.377,- uitkeerde als schadevergoeding voor het 
geroofde carillon. 
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De tweede actie 1945-1950 
Op 24 mei 1944 kwam het bestuur van de 
Carillonvereniging voor de eerste maal na de klokkenroof 
bijeen in het kantoor van de Hoornsche 
Metaalwarenfabriek. Tijdens de ledenvergadering van 
"Oud-Hoorn" op 15 mei had C. J. Stins het carillon ter 
sprake gebracht. Hij betreurde het uit een oogpunt van 
traditie dat de toren sinds het voorjaar van 1943 weer 
zweeg en het bevreemdde hem dat er van de 
Carillonvereniging niets meer vernomen was; ook waren 
de contributies over 1943 en 1944 niet geïnd. 
"Oud-Hoorn" besloot in een brief de Carillonvereniging te 
vragen de werkzaamheden te hervatten (41). Dat 
gebeurde. 

Het bestuur werd uitgebreid met de nieuwe 
gemeente-architect W. H. Wessel en de onderwijzer 
C. J. Stins, die secretaris werd, en, na het vertrek van 
J. A. Doorn in 1948, tevens penningmeester. 
Voorzitter plaatste een ingezonden stuk in het Dagblad 
voor Noord-Holland van 31 mei 1944, maar ontving 
daarop nauwelijks enige reactie. De penningmeester 
begon de contributies over 1943 te innen, en een half jaar 
later die over 1944. Twee nieuwe klokken werden 
toegezegd. Het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten in Den Haag zegde zijn steun toe ... (42). Het 
bestuur vergaderde nog een paar maal in de zomer van 
'44, maar het laatste oorlogsjaar maakte verdere 
activiteiten onmogelijk. 

In een opgeklaarde atmosfeer werden vanaf juli 1945 
plannen beraamd om Hoorn opnieuw een carillon te 
schenken. De pers was wederom een belangrijk 
instrument in handen van de vereniging en verleende 
zonder terughoudendheid haar medewerking. Er bestond 
enige twijfel in het bestuur of er metaal zou worden 
vrijgegeven voor een carillon, daar dit als luxe werd 
beschouwd. Kerkmeijer legde er de nadruk op dat kunst 
geen luxe is maar een levensbehoefte (43). 
Stins schreef een boekje over de geschiedenis van Hoorns 
klokken en beiaarden, dat ten bate van het carillon werd 
verkocht. 
Na de bevrijding ontstond er in de stad door het 
organiseren van feesten een netwerk van 
buurtverenigingen. Het gelukte de Carillonvereniging nu 
beter dan in de dertiger jaren om deze verenigingen bij de 
inzamelingsacties te betrekken. Op 29 november 1945 
vond in De Witte Engel een bespreking plaats met 
bestuurders van buurtverenigingen en de pers. Voorzitter 
Schollen verklaarde dat de vereniging streefde naar een 
zwaarder carillon dan het vorige, daar dat wat te licht 
bevonden was. Een zwaarder carillon heeft een groter 
klankgehalte en is melodieuzer; het bestuur dacht aan een 
es-carillon van f 37.000,- . "Het gaat hier om de eer van 
Hoorn! Laten wij met elkaar eendrachtig voor dit mooie 
doel werken, opdat wij met de meeste spoed herstellen 
wat door de schennende hand van den onbeschaafden, 
niets en niemand ontzienden vijand willens en wetens aan 
schoons vernietigd is", aldus het bestuur in een circulaire 
aan de buurtverenigingen. 
In januari 1946 werd een subcommissie gevormd van 
vertegenwoordigers van buurtverenigingen, die het 
contact met het verenigingsbestuur zou gaan 
onderhouden. 
De acties verliepen voorspoedig; langzaam maar zeker 
werd naar het benodigde bedrag toegewerkt. 
Verenigingen en kunstenaars verleenden evenals bij de 
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vorige actie hun medewerking door manifestaties ten bate 
van het carillon te organiseren. Concerten, 
toneelvoorstellingen en voetbalwedstrijden volgden elkaar 
op. 
In Lewes (Dalaware, USA), waar het voormalige stadhuis 
van Hoorn is nagebouwd, zamelde de conservator van het 
Zwaanendael Museum, Catharina C. Maull, in haar eentje 
$ 455,- in. Daarvoor werd de A-klok aangeschaft (44). 
Begin 1943 bezat de vereniging nog slechts f 3,72; eind 
194 7 was er reeds een saldo van ruim f 5.800,-, dat nog 
vermeerderd kon worden met het bedrag van de 
schade-uitkering van circa f 7 .300,- en de waarde van de 
door Van Bergen geschonken klok (f 3.000,-), zodat men 
ongeveer op de helft was. 

Archief Vereniging "Het Carillon te Hoorn ", 
voorl. irw. nr. 59 

Voorzitter Schollen heeft het nieuwe carillon niet meer 
gehoord. Hij verklaarde zelf een kleine twee jaar voor zijn 
dood al dit te verwachten, maar hij zei de voldoening te 
smaken dit voor hel nageslacht tot stand te hebben 
gebracht (45). Gerrit Schollen overleed op 5 november 
194 7 in zijn huis aan de Nieuwstraat 20 op bijna 80-jarige 
leeftijd, na ruim twintig jaar zijn beste krachten aan de 
Carillonvereniging te hebben gegeven. Zijn zoon 
G. D. Schollen volgde hem op als bestuurslid, Kerkmeijer 
werd voorzitter. 
Onder het motto "de aanhouder wint" spande het bestuur 
zich nog ruim twee jaar in tot het gewenste resultaat was 
bereikt. Begin 1950 was er bijna f 30.000,
bijeengebracht. Om de resterende f 8.000,- zo snel 
mogelijk in kas te hebben sloot de vereniging een 
renteloze lening af, bestaande uit 80 obligaties van 
f 100,-. De vereniging ontving tot haar grote verrassing 
opnieuw een aantal grote giften, terwijl de lening in korte 
tijd voltekend was. Als waarborg bleef het carillon 
eigendom van de vereniging tot de schuld geheel was 
afgelost. 

Het carillon van 1950 
Het nieuwe carillon bestond uit 42 klokken. De tekst van 
nr. 9 is van oud-burgemeester Leemhorst (46). 

nr. toon diam. gewicht opschrift 
in cm in kg 

1. es 130 1.350 ~ijn stem roept krachtig 
Hoorn - eens zo machtig -
Blijlt steeds eendrachtig 
Doet U dat, 
Dan zal de stad 
Blijven in vrede 



2. 114 950 In Memoriam G. Schotten Van alle klokken in des zangers keel 
Geb. 7 Nov. 1867 overl. 5 Nov. 1947 Heeft mij zijn oude stad zelf hem 
Voorzitter van de Ver. "Het Carrillon" geschonken 

3. g 103 675 Gebroeders Van Bergen hebben mij willen Maar bovenal dankt de oude zanger veel 
schenken Aan Hoorns burgerzin, die weer heeft 
Om, zo God wil, voor eeuwig te gedenken uitgeblonken 
A. H. van Bergen en G. Schotten Hoorn 1950 
Die het vorige carillon brachten tot stand 10. dl 68 200 Toneelclub "De Knalgassers van het Grote 
Dat gedeeltelijk werd versmolten Noord" 28-2-1946 
Door der Dui tsers schennende hand 11. esl 64 175 J. Groot Chrzn. Februari 1949 

4. as 95 575 Deze klok brengt hulde en dank aan onze Quit me tangit vocem meam audit 
secretaris-penningmeester C. J. Stins 12. el 61 150 In 1943 ging ik door de bezetter verloren 

5. a 91 475 Door ruw geweld In 1948 werd ik door de VW Hoorn 
Werd ik geveld herboren 
Maar nauw'lijks is er vrede weer 13. fl 57 120 Bewoners van het Grote Noord 
Ik wederkeer 14. gesl 54 110 Ned. Herv. Gemeente te Hoorn 
En schoner nog dan ooit tevoren 15. gl 52 105 Ir. J. C. van Hoolwerff 
Laat ik mijn bronzen stemme horen 16. asl 49 89 In Memoriam Johan Albert Kernkamp en 

6. bes 86 400 A.D. 1949 Wilhelmina Kernkamp-ter Huizen 
Geschonken door S. 1. de Vries te 17. al 46 75 Familie G. Schotten 
Amsterdam om de herinnering levendig te 18. bes! 44 64 Soli Deo Gloria 
houden aan de stichting der firma in Hoorn Uit dankbaarheid A. Weyling 
den 19den Juni 1851 19. bi 42 54 Christien Kerkmeijer-de Regt 1894-1946 

7. b 82 350 Pieter van den Brul 1855-1905 20. c2 40 46 Uit dankbaarheid voor de in mijn 
8. c l 75 280 Herinnering aan onze zoon Jan Peetoom, jeugdjaren ontvangen tekenlessen van 

Officier vlieger. Geboren 29 September leraar J. C. Kerkmeijer. 
1916. Gesneuveld 18 Augustus 1941 A. Baart Leeuwarden 1948 

9. desl 72 250 Geschonken door de Gemeente Hoorn 21. des2 38 38 Koepoortsweg 
( + wapen) op de luibalk: 22. d2 36 35 Dirk Nooteboom 
De vijand had hem van zijn stem beroofd (teruggevonden, oud nr. 18) 
Nu zingt hij weer, de trouwe klokketoren 23 es2 35 30 Koepoortklok van het N.O. Kwartier 
De stad heeft steeds in zijn herstel geloofd (teruggevonden, oud nr. 19) 
Hij zingt nu schoner dan tevoren 

Kerkmeijer en Stins bij de pas gearriveerde klok/?en, augustus 1950 
(Foto Archiefdienst Westfriese Gemeenten) 
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24. e2 33 

25. 12 32 

26. ges2 :io 

27. g2 28 

28. as2 26 
29. a2 25 

30. bes2 24 

31. b2 23 

32. c3 22 

33. des3 21 

34. d3 20 

35. es3 19 

36. e3 18 
37. 13 18 
38. ges3 18 
39. g3 18 
40. as3 17.8 
41. a3 17.5 
42. bes3 17 

26 Vaderlandsche Maatschappij opgericht te 
Hoorn A. l 777 
(teruggevonden. oud nr. 20) 

21 Extinguit Mors Posti Vocem; Voce Mea 
:-Wlemoriam Renovum 
(teruggevonden, oud nr. 21) 

18 H.V.V. Hollandia l ï/6 1936 
(teruggevonden. oud nr. 22) 

15 W. A. Esser-Boldingh 
(teruggevonden. oud nr. 23) 

14 N.V. Anggrek 
1:1 R.H.B.S. Hoorn 

(teruggevonden. oud nr. 25) 
12 In memoriam M. Storm 

(teruggevonden. oud nr. 26) 
11 ,5 Groote Oost 

(teruggevonden, oud nr. 27) 
11 1-'amilie Bisschop 

(teruggevonden, oud nr. 28) 
I0,5 A. Baart Arch. Leeuwarden 

(teruggevonden. oud nr. 29) 
10 Groote Oost 

(teruggevonden, oud nr. 30) 
9:1;.1 Fam. Bakker-Woestenburg 

(teruggevonden, oud nr. 31) 
!l !h Appelhaven·Korenmarkt-Bierkade 
9!h Driehoomlaan 1948 
9!h D. Jonkman 
7 !h (teruggevonden. oud nr. 35) 
7Yl (teruggevonden. oud nr. 36) 
1Yl (teruggevonden. oud nr. 37) 
7 

Het optakelen va11 de klokken, augustus 1950 
(Foto Archiefdienst Westfriese Gemeenten) 

34 

r~~~~~~~~~~~~~lC)()O~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ I.:'ffJ1 ~rnrn:· ; r:c;w.r '/Ar DE l'Lfü .• t~ Bt>IAA.~:> TZ HOORN °1 

v op ~aterdag 26 Rugustus 1950 te + 14. 45 uur 
O rloor itnf . een , ..'ocstr-r-lleiaardier - van "'.ec."ielea, 

JirectPur v·1n d<' .'.eclwlse ~iaardschool. 0 

~ - -··- ~ 
O ~rogran-R O 

i 0 
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O c):>e.ric ::areys z. Afrikaans 0 
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0 ~ 6 - Tango voor ":>eiaerd G. H. Boedij~ o 
0 7 - a )L&nd of :lopp -ind Clory Edw. Elgar 0 
0 b)Pifjzicati .iit "Sylvia" .u. Delibes ~ 
~ c )Standchon Fr. Schubert ~ 
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i 1 
0 0 
0 0 
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Archief Vere11igi11g "liet Carillon te Hoorn " 

Er zitten voor wat betreft de teruggevonden klokken 
duidelijke verschillen tussen de lijst die Stins geeft en 
bovenstaande. Ik heb niet meer de tijd gehad na te gaan 
hoe dal zit , omdat dit soort artikelen altijd gisteren klaar 
moet zijn. 

Op 26 augustus 1950, ruim 71/2 jaar na de roof, had Hoorn 
weer een carillon. a de officiële bijeenkomst in de 
raadszaal van hel stadhuis gaf de beiaardier Staf Nees uit 
Mechelen, die op 13 september 1942 het laatste concert 
op tiet oude carillon had gegeven, het openingsconcert , 
dat gedeeltelijk werd verstoord door een onweersbui. 
Nees. die het carillon "zeir skoön" vond, speelde echter 
onverstoorbaar door ; hij vertolkte onder meer werken van 
de Hoornse componist Gerard Boedijn. 
Op 18 juli 1950 sloten vereniging en gemeente een 
overeenkomst, waarbij de gemeente zich verplichtte de 
nodjge inrichtingen en werktuigen voor een behoorlijk 
gebruik van het carillon ter kosteloze beschikking te 
stellen van de vereniging, te zorgen voor de nodige 
werken in - en onderhoud van - haar eigendom, opdat 
deze zullen dienen tot een bestendig en onbelemmerd 
benutten van het carillon. de kosten nodig voor de 
instandhouding, het onderhoud en het gebruik van het 
_carillon voor haar rekening te nemen, het bestuur van de 
vereniging desgevraagd toegang te verlenen tot de toren, 
en het carillon tegen brand te verzekeren (48). 
Zodra de vereniging geheel uit de schulden was schonk zij 
het complete carillon aan de gemeente " ter verhoging van 
het algemeen aanzien en de aantrekkelijkheid der 
gemeente Hoorn ". De vereniging behield het recht 
beiaardiers uit te nodigen om het carillon te bespelen. De 
gemeente verplichtte zich om "de nodige inrichtingen en 
gereedschappen aanwezig te hebben welke steeds een 
behoorlijke bespeelbaarheid van het carillon vermogen te 
waarborgen", tot een behoorlijk en bestendig onderhoud 
van het gehele carillon, "opdat het steeds dienstbaar zal 



zijn voor het doel, waarvoor deze schenking is geschied" , 
en om het carillon te verzekeren tegen brand en andere 
calamiteiten. Gehele of gedeeltelijke vervreemding of 
verplaatsing van het carillon is de gemeente verboden 
zonder schriftelijke toestemming van de vereniging. 
Voordat de gemeente overgaat tot restauratie of 
uitbreiding van het carillon is zij verplicht zich te verstaan 
met de vereniging (49). 

In een nota voor burgemeester en wethouders benadrukte 
burgemeester Canneman het belang van een wekelijkse 
bespeling van het carillon door een vaste beiaardier. 
Bespeling door middel van de speeltrommel achtte hij 
onvoldoende. " Het carillon zou dan een zuiver 
mechanisch karakter krijgen, een soort "gemeentelijke 
speeldoos" worden en zou dan niet leven in onze 
stedelijke gemeenschap." Kerkmeijer had de burgemeester 
geadviseerd om door combinatie van functies -
beiaardier, directeur muziekschool, leider kerkkoren etc. 
- het muziekleven in Hoorn op hoger peil te brengen. 
Canneman wilde echter niet te hard van stapel lopen en 
zich nu bepalen tot het carillon; hij vond ook dat 
Kerkmeijer de taak van een beiaardier wat te simplistisch 
voorstelde en meende dat er hoge eisen aan de bespeler 
moeten worden gesteld. 
Per 1 januari 1952 stelde de gemeente Hoorn Wim ter 
Burg uit Enkhuizen aan als stadsbeiaardier, de eerste sinds 
1838. Ter Burg kreeg een vergoeding van f 100,- per 
jaar voor het éénmaal versteken van de trommel, f 100,
per jaar voor het regelmatig toezicht houden op het 
onderhoud van het carillon, en f 150,- per jaar voor 
tenminste vijf bespelingen. De Vereniging Het Carillon 
zorgde voor bespelingen bij bijzondere gelegenheden, 
bijvoorbeeld het bezoek van koningin Juliana op 20 en 
21 juni 1952, en organiseerde reeksen 
zomeravondconcerten, waarvoor zij gastbeiaardiers uit het 
hele land en uit het buitenland uitnodigde (50). De 
beiaardiers verbleven altijd bij een van de bestuursleden 
om de verblijfkosten uit te sparen. 
Wim ter Burg, inmiddels naar Amsterdam verhuisd, nam 
per 1 januari 1957 ontslag als stadsbeiaardier. Het bestuur 
van de Vereniging Het Carillon noemde de situatie op dat 
moment onbevredigend, omdat Ter Burg door zijn zeer 
drukke werkzaamheden elders en door zijn beperkte 
taakomschrijving te weinig aandacht aan het Hoornse 
carillon kon besteden. De gemeente zag de noodzaak van 
een frequenter toezicht op het onderhoud van het carillon 
in en besloot een krediet van f 1.300,- beschikbaar te 
stellen voor een wekelijkse bespeling van het carillon en 
het twee maal per jaar versteken van de trommel. 
Op 1 januari 1958 trad B. J. van der Veen in dienst van 
de gemeente Hoorn als stadsbeiaardier; zijn functie van 
stadsbeiaardier van Alkmaar bleef hij tegelijkertijd 
uitoefenen. 
Van der Veen constateerde al spoedig dat het onderhoud 
van het carillon zeer te wensen overliet en verzocht de 
firma B. Eijsbouts te Asten een onderzoek te doen naar de 
toestand van de beiaard. Het rapport dat de firma op 
23 januari 1959 uitbracht was vernietigend voor zover het 
de inrichting betrof. Eijsbouts adviseerde een geheel 
nieuwe opstelling van alle klokken, een betere plaats voor 
het handklavier en aanschaf van een modern 
elektromagnetisch spel met band ter vervanging van de 
onbruikbare trommel uit 1938. De firma begrootte de 
kosten hiervan op ongeveer f 27.000,- ; de benodigde vijf 
klokjes voor een eventuele uitbreiding tot vier octaven 
zouden circa f 2.500,- vergen. 

De zaak bleef enige tijd rusten tot Van der Veen in januari 
1962 burgemeester en wethouders opnieuw wees op de 
slechte toestand van de speeltrommel met daarbij 
behorende apparaten. Van gaaf, artistiek spel, zowel 
mechanisch als met de hand, kon moeilijk sprake zijn. Na 
een onderhoud met de beiaardier verzocht het college de 
firma Eijsbouts een rapport met uitgewerkte 
kostenbegroting voor algehele revisie van het carillon in 
te dienen. De revisie zou een uitgave vergen van 
f 59.000.-. onder meer bestaande uit een nieuwe 
klokkenstoel voor de drie luidklokken (f 4.670,-), een 
complete klokkenstoel voor de overige 44 klokken 
(f 13.190,-). uitbreiding van de beiaard met vijf kleine 
klokken (f 1.250.-), een nieuw klavier (f 2.180,-) en een 
bandspeelwerk voor 35 klokken (f 11. 735.-). 
De Vereniging Het Carillon, die door de gemeente nauw 
betrokken werd bij de plannen, verenigde zich volledig 
met de uitvoering van deze werkzaamheden. 
Burgemeester en wethouders schreven in hun voorstel 
aan de raad onder meer: "Velen Uwer zullen het bedrag 
dezer investering zeer hoog vinden en wij kunnen u 
mededelen dat ons college aanvankelijk heeft geaarzeld U 
een dergelijk voorstel te doen toekomen. Hierbij mag 
evenwel niet uit het oog worden verloren dat het carillon 
een geschenk is van de Hoornse bevolking, dat de 
gemeente in 1938 en 1951 heeft aanvaard en zodoende 
dus de plicht heeft dit carillon in goede staat te houden". 
Burgemeester Canneman merkte tijdens de 
raadsvergadering op dat hij niet opnieuw een beroep op 
de burgerij zou willen doen. De gemeenteraad stelde op 
24 juli 1962 een krediet van f 59.000,- beschikbaar voor 
de restauratie van het carillon. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland echter keurden het krediet niet goed, 
gezien de ongunstige toestand van de gemeentefinanciën 
en omdat zij niet de indruk hadden dat uitstel van 
restauratie onoverkomelijke moeilijkheden zou kunnen 
veroorzaken. 
Twaalf jaar later nam de gemeenteraad opnieuw een 
besluit tot herstel van het carillon. De kosten voor het in 
orde brengen van de installatie voor hand- en automatisch 
spel werden toen geschat op ongeveer f 90.000,- , 
waarbij nog zouden komen de jaarlijkse kosten voor het 
regelmatig bijstellen van het handspel en de loonkosten 
voor de beiaardier. De gemeente had het geld er niet voor 
over en besloot een automatisch bandspeelwerk in de 
toren te plaatsen voor het afspelen van gestoken 
muziekbanden voor f 29.000,-. Ook besloot de 
gemeenteraad op 14 mei 197 4 
onderhoudswerkzaamheden aan de toren te laten 
verrichten. De totale investering bedroeg f 83.:356,-. De 
NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten schonk een 
bedrag van f 7.000,- voor het herstellen van het carillon. 
Burgemeester en wethouders vonden het desondanks nog 
een behoorlijk bedrag dat geïnvesteerd moest worden. 
"Gelet echter op de plaats die de toren van de Grote Kerk 
en het carillon in het stadsbeeld innemen komt deze 
uitgaaf ons college alleszins gerechtvaardig voor." 
Gedeputeerde Staten deden ook nu wat moeilijk, maar 
gingen uiteindelijk akkoord. · 
De werkzaamheden waren in de zomer van 1975 gereed. 
Het besluit van de gemeente hield in dat geen 
stadsbeiaardier meer zou worden aangesteld. 
Na het vertrek van Van der Veen eind 1969 raamde de 
gemeente nog vijf jaar lang het salaris van een beiaardier 
op de begroting (1970: f 4.792,94, 1975: f 9.028,81), maar 
de vacature werd niet vervuld. In 1976 werd de post van 
de begroting afgevoerd. 
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Nieuwe activiteiten van de vereniging 
De gemeente Hoorn onderhield bij het ontwikkelen van 
haar plannen voor het carillon in de zestiger en 
zeventiger jaren contact met de Vereniging " Het Carillon 
te Hoorn", wat in de praktijk neerkwam op het vragen 
van advies aan de voorzitter, de heer G. D. Schollen. Deze 
is op 20 maart 1976 overleden. Voor de in 1960 uit Hoorn 
vertrokken secretaris C. J. Stins werd geen opvolger meer 
benoemd. Wel kwam er dat jaar een nieuwe 
penningmeester, de heer G. A. Hueting, als opvolger van 
de afgetreden P. Nooteboom. De verenigingsactiviteiten 
waren echter volledig tot stilstand gekomen. 
In het najaar van 1981 werd het bestuur van de 
Vereniging "Oud-Hoorn" vanuit het met carillons rijk 
gezegende Enkhuizen opmerkzaam gemaakt op de 
desolate toestand van het Hoornse carillon. Deze 
vereniging, die in dit opzicht een reputatie had hoog te 
houden (Storm in 1923, Stins in 1944), toonde zich 
opnieuw bereid tot een actieve bemoeienis met het 
carillon. Het bestuur nodigde de Schoonhovense 
beiaardier Jaap van der Ende uit om op de 
ledenvergadering van 12 december 198 1 een voordracht 
te houden over de beiaardkunst en de rol van het 
Hoornse carillon daarin. Van der Ende hield een levendig 
betoog dat aanstekelijk werkte op de ongeveer vijftig 
aanwezigen, niet in het minst door een demonstratie van 
het wisselluiden met enkele klokken. Daarna werd het 
carillon in de toren van de Grote Kerk bezichtigd. 
De secretaris van "Oud-Hoorn", L. P. M. Hoogeveen, 
verklaarde zich bereid samen met de Enkhuizer 
stadsbeiaardier F. Reynaert nieuwe acties voor te 
bereiden. Door omstandigheden kwam de zaak pas in het 
najaar van 1982 goed op gang. 
De tijd begon inmiddels te dringen, omdat eerst het 
voortbestaan van de Vereniging " Het Carillon te Hoorn" 
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moest worden gegarandeerd. Bij koninklijk besluit van 
28 mei 1953 nr. 73 was de duur van de vereniging 
verlengd tot 27 oktober 1982. 
Met toestemming van het laatst overgebleven lid, 
penningmeester G. Hueting, die als zodanig aftrad, werd 
een voorlopig bestuur gevormd. Dat stelde gewijzigde 
statuten vast en liet deze overeenkomstig het nieuwe 
verenigingsrecht op 26 oktober 1982 in een notariële acte 
opnemen. De vereniging is voor onbepaalde tijd 
aangegaan en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Hoorn onder het nummer V 625263. 
Het voorlopig bestuur werd samengesteld uit mevrouw 
Th. F. W. M. Janssens-Quant, voorzitter, L. P. M. 
Hoogeveen, secretaris, drs. H. A. M. Stumpel, 
penningmeester, R. Blok en B. J. van der Wal. F. Reynaert 
werd aangesteld als adviseur van het bestuur. 
Volgens de nieuwe statuten stelt de veren iging zich - ter 
verhoging van het aanzien en de aantrekkelijkheid van de 
oude binnenstad van de Gemeente Hoorn - ten doel: de 
bevordering van het herstel en de instandhouding van het 
carillon in de Grote Kerk te Hoorn, alsmede de 
regelmatige bespeling van dit carillon door één of 
meerdere beiaardiers. Concreet komt dat in de huidige 
situatie op het volgende neer (51 ). 
Het carillon met toebehoren en het automatisch speelwerk 
zijn eigendom van de gemeente Hoorn. Het carillon, de 
speel tafel en de oude speel trommel zijn in 1938 en 1954 
door de vereniging geschonken, het nieuwe 
bandspeelwerk is in 1975 door de gemeente aangeschaft. 
In het laatstgenoemde jaar is, met instemming van Jaap 
van der Ende, de hele tractuur voor het handspel 
verwijderd. Dat verkeerde in een zeer slechte staat en 
herstel daarvan was niet zinvol, toen niet en nu nog 
minder , als de onderdelen er nog waren geweest. Zoals 
we gezien hebben wenste de gemeente indertijd geen geld 



beschikbaar te stellen voor een nieuwe speeltafel. De 
gemeente wil thans ook niet overgaan tot aanstelling van 
een stadsbeiaardier, zoals is gebleken uit een brief van 
burgemeester en wethouders van 11 november 1982. 
Het voorlopige bestuur van de Carillonvereniging neemt 
daarmee geen genoegen. Het wenst dat Hoorn weer zal 
gaan klinken, zoals een Nederlandse stad op zijn best 
klinkt, namelijk overgoten en doortrokken met echt 
beiaardspel. We leven in een sombere tijd. De 
omstandigheden zijn (nog) niet te vergelijken met die uit 
de dertiger en veertiger jaren. Maar de snel groeiende 
werkloosheid, toenemende armoede onder groepen van 
de bevolking en de dreiging van atoomwapens lijken de 
voorboden van grimmige tijden. Al valt daar veel, heel 
veel op af te dingen, Nederland is nog altijd een vrij land 
en een rechtsstaat in een wereld waarin geld en macht 
belangrijker zijn dan een mensenleven. De 
omstandigheden in Nederland maken het mogelijk en 
gewenst je druk te maken over zoiets als een beiaard. Het 
automatische spel van het Hoornse carillon is slechts een 
ongenuanceerde reconstructie van wat in het wezen van 
het muziekinstrument sluimert. De grootste 
zeggingskracht en de charme schuilt in het spel van de 
beiaardier, genuanceerd, bruisend, bewogen, heftig of juist 
weer verstild. Nergens ter wereld klinken de steden zo 
hoog-muzikaal als in de Nederlanden. De inheemse 
bevolking staat daar niet meer zo bij stil, maar zonder 
deze muziek zijn onze steden niet meer compleet, als hun 
expressieve klank, waarmee ze uniek zijn in de wereld, is 
verstomd. 
Hoorn biedt en heeft alles wat gunstig is voor het 
opbloeien van beiaardkunst. De meeste zaken daarvan 
zijn niet in geld uit te drukken. Hoorn mist nog slechts 
één detail als een ontbrekend puntje op een i. Natuurlijk is 
dit een duur sluitstuk, maar in dit totaalbeeld zal iedere 
investering, overdacht en met gebruikmaking van de 
ervaring waarover we thans beschikken vele malen zijn 
geld waard blijken te zijn. 
De vereniging streeft naar een definitieve en duurzame 
vervolmaking van het carillon, eventueel in etappes. Die 
zal onder meer bestaan uit de aanschaf van een stalen 
klokkestoel, een 4-octaafs beiaardklavier, het reinigen en 
bijstemmen van de hogere klokken, eventuele 
verwisseling met betere Van Bergenklokjes, uitbreiding 
met vijf klokjes tot een volledig 4-octaafs instrument met 
4 7 klokken, opneming van de basklokken op de hogere 
verdieping en bouw van een nieuwe klavierkamer. 
De vereniging hoopt, door bij overheid, bedrijfsleven en 
burgerij gericht campagne te voeren, de benodigde 
middelen te verkrijgen. Het ligt in het voornemen van het 
bestuur de door de vereniging aangeschafte zaken in 
eigendom te houden. 
De vereniging hoopt na beëindiging van de succesvolle 
acties en voltooiing van de restauratie de gemeente alsnog 
te bewegen een stadsbeiaardier aan te stellen. De Hoornse 
bevolking heeft zich dan tot drie maal toe in crisistijd 
ingespannen om de stad een volwaardig carillon te 
schenken. Laat de gemeente dan tonen dit op prijs te 
stellen door de relatief geringe structurele uitgave voor 
een stadsbeiaardier als in het verleden voor haar rekening 
te nemen. 
De Vereniging "Het Carillon te Hoorn" is thans weer 
actief en zal dat gezien de ervaringen in het verleden in 
de toekomst ook onverminderd blijven. 
Hoorn, deze schitterende stad, zal weer klinken als een 
klok! 

Leo Hoogeveen 

Aantekeningen 
1. Het nieuwe Hoornse speel-werck (Hoorn 1672. 2e druk 1732). 
2. Herinnering aan den noodlottigen brand van de Groote Kerk te 

Hoorn, op den 3 augustus 1838 (Hoorn 1838). 
:1. Zie onder meer: 

Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de 
Nederlanden, deel 1 (Amsterdam 1965) blz. 122-126; 
.1. C. Kerkrneijer , Over oude klokken te Hoorn, in: Nieuwe 
Hoornsche Courant (NHC) 18 en 21-12-1935; ook in: Oud-Hoorn 3 
(1981) blz. 95 en 4 (1982) blz. 19; 
C. J. Stins, Geschiedenis van Hoorns klokken en beiaarden (Hoorn 
1946)blz.17-20. 

4. Gemeentearchief Hoorn (GAH) voorl. inv. nrs. M 15-16, 175-176, 401 
en 405-406. 

5. Collectie Kerkmeijer-de Regt. voorl. cat. nr. 93. 
6. Archief Vereniging "Het Carillon te Hoorn" (Het Carillon), voorl. 

inv. nr. 25. 
7. NHC en Onze Courant (OC) 25-10-1924. 
8. Het Carillon, voorl. inv. nr. 1. 
9. Stins blz. 30. 

10. De klokkengieters Van Bergen te Heiligerlee, in: De Beiaard, 
twaalfde jaarboek van de Nederlandsche Klokkenspel-Vereeniging 
(1935) blz. 12-17. 

11. Het Carillon, voorl. inv. nr. 14, brief d.d. 24-11-1949. 
12. NHC 5, 18 en 23-11-1935. 
13. NHC 7 en 19-12-19:35. 
14. NHC 4-1-1936. 
15 NHC 6-1-19:.\6. 
16. NHC 25-2, 19-5 en 14·11-1936. 
17. NHC6-5-1936. 
18. NHC 30-1 en 13-2-1936. 
19. NHC 9, 12. 13, 16, 18 en 29-6-1936. 
20. NHC 25-9 en 3, 5, 8. 9, 21 en 28- 10-1936 
21. NHC 1, 10 en 12-10, 5. 16. 21, 24 en 26-1 1 en 1-12-1936. 
22. NHC 6, 16 en 18-3-1937. 
23. NHC 4 en 29-5 en 17-7-1937. 
24. W. Klaassen, Ten bate van een klokkenspel in den toren van de 

Groote Kerk te Hoorn (Hoorn 1936); NHC 10-9 en 12 en 26-11-1936; 
GAH dossier 1948/378. 

25. NHC 18. 19 en 25-9 en :1. 9, 21. 28 en 30-10- 1936. 
26. Hel Cari llon. voorl. inv. nr. 1. 
27. Het Carillon. voorl. inv. nr. 1. vergaderingen d.d. 3-4-1937 en 11 en 

18-1-1939. 
28. NHC 25-9-1935. 
29. GAH dossier 1935/4 12. 
30. GAH besluiten b. en w. d.d. 9-12-1935. 
31. NHC 2-3-1936. 
32. F. A. G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en 

de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939 
(Nijmegen 1978) blz. 193-194; 
W. Veerman. Inventaris van het archief van het Werkfonds 19:.\4 
(J 934-1938) en de Interdepartementale C-0mmissie 
Werkloosheidszorg de Commissie Hacke ("H"') (1932-1935) 
('s-Gravenhage 1970). 

33. Stins blz. 32-34. 
34. GAH dossier 19371340, brief cl .cl 31-3-19:19. 
35. Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied l 942/ï9. 
36. Cultuurbeschermingsmaatregelen bij de invordering van metalen; 

verslag van de "Hoofdmuseumdeskundige" (verordening 108/1941, 
inlevering van metalen) ('s-Gravenhage 1942). 

37. Archief West fries Museum, voorl. inv. nr. 744; 
Collectie Kerkmeijer-de Regt, voorl. cat. nr. 119. 

38. Stins blz. 37. 
39. St ins blz. 37-55. 
40. Stins blz. s:i: GAH dossier 1942/378. 
4 1. Archief Vereniging "Oud-Hoorn", voorl. inv. nr. 4. 
42. Het Carillon. voorl. inv. nr. 9. 
43. Het Carillon. voorl. inv. nr. 1, vergadering d.d. 16-10-1945. 
44. Het Carillon, voorl. inv. nr. 59. 
45. Het Carillon, voorl. inv. nr. 1. vergadering d.d. 29-1-1946. 
46. Het Carillon, voorl. inv. nr. 44. 
47. Dagblad voor West-Friesland 28-8-1950. 
48. Akte van overeenkomst t.o.v. notaris J. Kerkhoven te Hoorn d.d. 

18-7-1950 
49. Akte van schenking t.o.v. notaris J. Kerkhoven te Hoorn d.d. 

6-7- 1954. 
50. Jaarverslag over 1952 van de Veren iging "Het Cari llon". 
51. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van een rapport van Jaap 

van der Ende d.d. 25-1-1983. 

37 



Rapport: 
Bouwkundige toestand Grote Kerk Hoorn 

datum: 1980 Opdrachtgever Gemeente Hoorn 
bouwjaar: 1881-1882 
architect C. Muysken 1843-1922 

Fundering 
In de week van 20 t/m 25 oktober een onderzoek 
ingesteld naar toestand van de fundatie; hiertoe een 
ontgraving gemaakt de zuid-westzijde van de zuidelijke 
dwarsarm. De ontgraving over een lengte van ca. 6 meter 
tot een diepte van 1 meter onder de fundering aanleg. 
Gemeten waterstand 35 cm boven de houten 
funderingsplaten. Zichtbare palen van dennenhout 
doorsneden 25 tot 30 cm, kwaliteit bij aanslag vast en 
hard, geen gebreken. De op de palen aangebrachte 
kespen van dennenhout afm. 35 x 16 cm zijn door de 
palen niet noemenswaard ingeperst als gevolg van de 
gevelbelasting. De op de kespen aangebrachte vloerplaten 
zijn van dennenhout en in goede staat. Bij de ontgraving 
werden resten aangetroffen van oud metselwerk ( l 6e 
eeuw). 

Metselwerk 
Vanaf de funderingsplaat tot ca. 50 cm beneden maaiveld 
is het metselwerk met een drietal versnijdingen van een 
klezoor verjongd tot het opgaande muurwerk ter hoogte 
van het plint; de kwaliteit van de baksteen gelijk te stellen 
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met boerengrauw. Het plint rondom het gebouw is tevens 
het trasraam en uitgevoerd in klinkerkwaliteit. Het 
opgaande metselwerk is van hardgrauwkwaliteit. Kleur 
baksteen rood, afmeting waalformaat. De specie bestaat 
uit een mengsel van schelpkalk, tras en scherp zand. 
Voegwerk eenvoudig gesneden en platvol. Algemeen kan 
worden gesteld dat het gevelwerk in redelijke staat is. De 
gevel van het zuiderdwarspand heeft boven de toegang 
een zettingscheur verder is op enkele plaatsen ter hoogte 
van het plint en in het opgaande gevelwerk 
scheurvorming geconstateerd als gevolg van in het 
muurwerk aanwezige ijzeren bestanddelen. 

Natuursteen 
Deels constructief en verder als versierend element in het 
metselwerk opgenomen. Hardsteen voor treden, 
bordessen, plintlijsten en goten; overige natuursteen 
voornamelijk zandsteen afkomstig uit het gebied van La 
Rochette in Luxemburg. Het natuursteenwerk aan de 
gevels is in goede staat; treden en bordessen van de 
zuidelijke en de noordelijke toegang zijn door opvriezen 
ontzet. De goten zijn in goede staat maar dienen van een 
loden voering voorzien te worden. Verschillende 
natuursteenstukken van de topgevel beëindiging liggen 
los. 

Vensters 
De raamopeningen van het kerkgedeelte zijn voorzien 
van een ijzeren onderverdeling. De oorspronkelijke 
glasbezetting, gekleurd glas in lood, is nog ten dele 
aanwezig. In later periode is aan de buitenzijde van deze 
vensters een extra begazing aangebracht. Genoemde 
ijzeren onderverdeling met bijbehorende dekplaten zijn 
ernstig verweerd; het is noodzaak bij herstel genoemde 
onderdelen te vervangen. De vensters in de aanbouwen 
aan de oostzijde zijn in grenenhout uitgevoerd, de ramen 
zijn schuivend en voor een deel draaiend. Bij eventueel 
herstel te rekenen op vervanging van ca. 1/4 deel. 

Bekapping 
Door langdurig lekkage is ernstige schade ontstaan aan 
constructieve elementen van de kerkkap. Ter plaatse van 
de viering zijn de kilkeperspanten aan de ondereinden, en 
aansluitend tegen de rechtstanden van het opgaande 
gevelwerk, door houtrot aangetast en op enkele plaatsen 
in het geheel niet meer aanwezig. Als gevolg hiervan is 
een hoofdbalk van een van de bokspanten op het er 
onder liggende houten gewelf gevallen. Door het uitvallen 
van voor de stabiliteit van de hoofdkap belangrijke 
constructieve onderdelen zullen op korte termijn 
vervangende maatregelen nodig zijn. De leibedekking is 
slechts ten dele aanwezig voor het overblijvende deel is 
de bekapping van een noodbedekking voorzien. De kap 
van de aanbouw aan de noord-oost zijde is in een eerder 
stadium gesloopt. Van de constructieve onderdelen 
inclusief die van de aanbouwen en de traptorens is 10% 
aan vervanging toe (spanten, sporen, aanlopers en 
muurplaten), evenzo ca. 50% van de dakbeschieting. Bij 
herstel van de bekapping zal rekening moeten worden 
gehouden met een nieuw aan te brengen leibedekking. 



Interieur 
De voormalige kerkruimte waaruit de voor de eredienst 
noodzakelijke attributen, als kansel-orgel en banken, zijn 
verwijderd is in gebruik als verkoopruimte. De vloer voor 
zover als zichtbaar is voor een deel van hout vervaardigd 
(onder voormalige bankenblokken); de overblijvende delen 
zijn met tegels belegd. De rondgaande galerij welke rust 
op rechthoekige gemetselde pilasters met aansluitende 
korfbogen is samengesteld van schoon metselwerk met 
een versiering van natuursteen in blokverband. Zowel 
metselwerk als natuursteen is in goede staat. De vloer van 
de galerij en de balustrade zijn van grenenhout gemaakt. 
Een deel van de vloer is verrot (ca. 30 m2) terwijl van de 
balustrade een aantal balusters ontbreekt. De op de galerij 
aangebrachte dragende kolommen zijn in natuursteen 
uitgevoerd en verkeren in goede staat. Het houten 
tongewelf met steekkappen draagt op de kolommen en 
deels in de buitengevels; materiaal grenen schroten 
voorzien van een eenvoudig profiel. De gewelfsluiting in 
de lengterichting voorzien van ornamentaal timmerwerk. 
Ter plaatse van de viering zijn de plafonddelen boven de 
gaanderij verrot en tendele niet meer aanwezig. Als 
bescherming van het gewelfbeschot is een laag bitumen 
houdend materiaal aangebracht. De in de kap - ruimte 
uitkomende vensters zijn grotendeels kapot met als gevolg 
dat deze ruimte sterk is verontreinigd door het nestelen 
van vogels. 

Afwerking etc. 
Als gevolg van de lekkende dakbedekking en het 
onvoldoende functioneren van hemelwaterafvoeren zijn 
de gevels aan de binnenzijde door vocht aangetast 
derhalve zal een groot deel van het pleisterwerk opnieuw 
moeten worden aangebracht. De toegangsdeuren en de 

deuren in en aansluitend aan de tochtportalen aan de 
noord- en de zuidgevel kunnen hersteld en gangbaar 
gemaakt worden. De dienstruimten aan de oostzijde zijn 
verwaarloosd en aan een grote onderhoudsbeurt toe. 
Ramen en deuren functioneren ten dele. Door de klimop 
begroeiing aan de oostgevel zijn eventuele gebreken niet 
waarneembaar. 

Installaties 
De verouderde centrale verwarming is buiten bedrijf en 
kan niet hersteld worden. De elektrische installatie voldoet 
niet aan de gestelde voorwaarden. 

Samenvatting 
Totaalbedrag van het onderzoek betreffende de 
bouwkundige toestand van de Grote Kerk: 
a. door het niet tijdig of geheel niet verrichten van de 

meest noodzakelijke onderhoudswerken is het ernstig 
verwaarloosd; 

b. de fundering is goed; de muren in redelijke staat. 
Conclusie, de stabiliteit van het bouwlichaam is, met 
uitzondering van de bekapping, voldoende; 

c. renovatie/restauratie is zeer wel mogelijk mils op korte 
termijn de nodige werken worden uitgevoerd. 

Amerongen, januari 1981 
A. Schellevis 
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