


102 

Tussen het moment van schrijven van deze woorden en het moment dat 
u als lezer de tekst onder ogen krijgt, heeft de algemene raadscommissie 
het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad behandeld. Het belang van 
een goedgekeurd Bestemmingsplan Binnenstad kan niet voldoende 
onder woorden worden gebracht. Al een halve eeuw wordt de 
ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad met een lappendeken aan 
bestemmingsplannen, -plannerjes en met vele tientallen vrijstellingen 

geregeld. Voor wie plannen had in de binnenstad was het niet eenvoudig 
om uit te vinden waar allemaal aan moest worden voldaan. Voor de 
gemeente betekende het veel extra werk want al die plannen moesten op 
hun beurt weer worden getoetst en aangepast. 

Onze vereniging beschouwt de strekking van het Ontwerpbestemmings
plan als positief. De gemeenschap wenst meer speelruimte voor horeca en 
detailhandel, maar grootscheepse en ongewenste ingrepen worden niet 
toegestaan. Samen met andere partijen heeft Oud Hoorn veel weten te 
bereiken. Dat varieert van een terughoudend beleid met betrekking tot het 
samenvoegen van panden, tot een grotere rol voor de Commissie Welstand 
en Monumenten bij de toetsing van plannen. Van het voorkomen van 
het ongelimiteerd ophogen van monumenten en beeldbepalende panden 
tot het afwijzen van winterterrassen. Van meer aandacht voor cultuur en 
historie tot het aan regels binden van de woonschepen in de stad. 

Natuurlijk, onze vereniging had graag nog meer zaken willen regelen. 
Wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om al het binnenwater in de stad als 
beeldbepalend te bestempelen. Een vraag waarop nog geen antwoord is 
gekomen. Of het opnemen van de nu buitengesloten gebieden Vale Hen 
en Stationsgebied Zuid. Oud Hoorn vindt dat deze integraal meegenomen 
hadden moeten worden. Of het verbieden van ondergrondse vuilopslag 
in de binnenstad, nadat de plannen van HVC zijn gepareerd. Maar wij 
beseffen ook dat het bestemmingsplan een soort grootste gemene deler 
is van alle wensen en plannen die er in de gemeenschap leven. Het 
is niet eenvoudig om dat allemaal met elkaar te laten rijmen. Keuzes 
moeten worden gemaakt. Maar over een ding kan men niet van mening 
verschillen: de historische binnenstad met haar oorspronkelijke karakter 
en structuur en de honderden monumenten zijn een rijk bezit dat moet 

worden gewaarborgd. 

Afhankelijk van de behandeling in de raad bepaalt Vereniging Oud Hoorn 
of en hoe er verder op het Bestemmingsplan wordt gereageerd. 
Na vaststelling van het Ontwerpplan staat de bezwaarprocedure open. 
Laten we hopen dat daar een minimaal gebruik van behoeft te worden 
gemaakt, zodat wij in Hoorn over niet te lange tijd, en na meer dan een 
halve eeuw over een actueel en goed Bestemmingsplan voor de binnenstad 

beschikken. 

Egbert Ottens 
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Bij de voorplaat 

U kijkt hier langs het laatste stuk van het Kleine Noord de stad uit. Dat was 
tenminste in vroeger tijd zo. Toen stond aan het einde van deze straat de 
Noorderpoort.Door deze poon kon men de stad verlaten: via het Keeni. Dat gebeurt 
eigenlijk nog steeds, maar dan vooral met de auto. Daarom ligt er nu een groot 
kruispunt met aan- en uitvoerwegen en stoplichten. Eigenlijk is het vreemd, dat 
zoveel autos op die manier de gelegenheid krijgen de kwetsbare binnenstad met 
z'n smalle straten in te rijden.Behalve de Noorderpoort, waarvan u in dit blad de 
geschiedenis kunt lezen, lagen er rond de stad ook nog de Westerpoort,de Koepoort 
en de Oosterpoort. Zo kon het toenmalige verkeer van verschillende richtingen de 
stad in en uitgaan! Op de voorplaat staat rechts de Noorderkerk. De voorgevel is 
daarvan zichtbaar. Deze kerk was voor de reformatie gewijd aan Maria, de Moeder 
Gods en werd daarom ook wel Vrouwe-kerk genoemd. Een zwevend Mariabeeld 
boven deze plek was de aanleiding om daar een kerk te bouwen. De kerk werd 
daardoor zelfs een bedevaartsoord. Na een felle stadsbrand in 1481 die een groot 
gedeelte van deze wijk in de as legde-de meeste huizen waren immers toen nog van 
hout-werd de Noordstra(\t of Noorderstraat zoals het Kleine Noord toen genoemd 
werd, weer opnieuw bebouwd. 
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DE HISTORIE VAN DE NooRDERPOORT 

ALEX f LAMELING 

De gemeente Hoorn is druk bezig met het 
ontwikkelen van een structuurvisie hoe het gebied 
van de Hoornse Poort zich moet gaan ontwikkelen. 
De Hoornse Poort omvat het gebied rondom het 
station, met onder andere de Vale Hen, Pelmolenpad, 
de NoorderveemarkL en de zuidelijke delen van het 
Keern. Centraal gelegen in dit gebied is de locatie 
waar vrneger de Noorderpoort stond. Onderdeel 
van de visie is de mogelijkheid om de Noordersingel 
te herstellen. Indien de oorspronkelijke loop van de 
Noordersingel gevolgd wordt, zal het rondeel van 
de Noorderpoon terugkeren en ontstaat een unieke 

· kans om Hoorn weer een fraaie entree te geven . 

De Noorderpoort, afgebroken in 1850, was een 
van de geschiedkundig interessantste bouwwerken 
van Hoorn. De Noorderpoort en de Westerpoort 
vormden samen met de tussengelegen stadsmuur 
het oudste deel van de stenen omwalling van 
Hoorn, en het enige deel van die stadsm~ur dat 
tot aan de afbraak nooit door stadsuitbreiding 
overbodig werd. 

Tot de sloop in de 19e eeuw was de Noorderpoort 
een van de weinig overgebleven bouwwerken 
uit de tijd van de Gotiek (circa 1200-1550). 
Slechts enkele gebouwen in de stad waren van 
oorsprong ouder, zoals de Grote Kerk (vanaf de 
l 4de eeuw), de Caeciliakapel aan de Nieuwsteeg 

Plattegrond mogelijk door Velius zelf gemaakt voor zijn Kroniek van 1615. Langs de stadsgracht zijn Ie hei ..... " 

beginnend rechtsboven de Westerpoort. de Noorderpoort. Onder. de Koepoort en bij het tweede bastion: de OuslwpocNf 

en links bovenaan bij de steiger het houten Hoofd: de Hoofdtoren 



EN ANDERE VESTINGWERKEN 

(na 1472), de Noorderkerk (vanaf 1426) en de 
Oosterkerk (vanaf 1450). Uit het begin van de 16e 
eeuw zijn nog enkele gebouwen bewaard gebleven 
waaronder de Mariakapel aan de Achterstraat 
(1508) en een tweetal vestinggebouwen, namelijk 
de Kruit- of Mariatoren (1508) en de Hoofdloren 
(1532). De meeste gebouwen uit deze periode 
hadden een houten opbouw waardoor er weinig 
van overgebleven is. Vanaf de 16de eeuw werd 
toenemend in steen gebouwd. Uit de periode van 
de Hollandse Renaissance stammen daardoor veel 
meer bouwwerken. 

Hoorn in de 14e eeuw 
Van oudsher werden steden van het buitengebied 
afgeschermd. Van de l 4e eeuwse bescherming van 
een stad moet men zich niet te veel voorstellen: bij 
kleine plaatsen bestond deze veelal uit sloten rond 
de lintbebouwing met simpele bruggetjes waarvan 
men de planken weg kon nemen. 
Een aantal van die sloten rond de lintbebouwing 
kan men nog herkennen in het stratenpatroon 
van Hoorn, bijvoorbeeld het Nieuwe Noord en 
Achterom aan weerszijden van het Noord, de Kuil 
bij het West en het Gerritsland bij het Oost. 
Van stadspoonen was in deze tijd geen sprake. 

De omgeving van de latere Noorderpoort zal toen 
nog uit open land bestaan hebben; het Breed zal 
toen een sloot geweest z.ijn die de noordelijkste 
grens van de bebouwing aan het Noord vormde. 
Na het verkrijgen van stadsrechten in 1356 mocht 
Hoorn zich ook als een echte stad met muren en 
poorten verdedigèn. Dorpen hadden dit recht niet 
(Den Haag probeerde bijvoorbeeld in latere eeuwen 
een stadsmuur te bouwen, maar moest deze na 
protesten van 'echte' steden afbreken). Maar het 
kleine Hoorn had hiervoor nog niet de financiële 
middelen. 

Binnen het bebouwde areaal van de stad waren 
nog veel sloten aanwezig. Geleidelijk werden deze 
gedemp.t en ingevuld met bebouwing: straten als 
de Lange Kerkstraat en Nieuwsteeg ontstonden op 
deze plekken. 
Naarmate de stad uitgroeide met zijstraatjes in de 
omgeving van het Kerkplein en de Nieuwstraat, 
. werd geleidelijk een echte omgrachting rondom de 
stad aangelegd. 
Deze stadsgracht zal uiteindelijk gelopen hebben 
via Achterom, Breed en Turfhaven. De benaming 
Burgwal die vroeger ook wel voor het Achterom 
gebruikt werd, stamt mogelijk uit deze tijd. 

Voor inzicht in de ontwikkeling van de verdediging 
rond Hoorn is de periode waarin het Hoornse 
Hop ontstaan is van belang. Vermoedelijk in 
1391 moest ten gevolge van een overstroming de 
dijk worden opgegeven die vanaf het West recht 
naar Schardam liep. Een nieuwe inlaagdijk moest 
worden aangelegd. Dil betekent dat de westelijke 
toegang van de stad toen verplaatst werd (rriet 
meer via het West) en dat de Burgwal/Achterom 
zijn verdedigingssfunctie verloor. Die functie werd 
overgenomen door de hoger gelegen nieuwe dijk 
(de Westerdijk). 
Korte tijd later brak de volgende fase in de 
geschiedenis van de Hoornse vestingwerken aan. 

De 15e eeuwse omwalling met houten poorten 
Hoorn koos in 14 26 na het ter dood veroordelen 
van een burgeroeesterszoon door gravin Jacoba 
van Beieren, de kant van hertog Filips van 

· Bourgondië. Ten gevolge hiervan vreesde de stad 
een tegenaanval. Binnen korte tijd werd daarom 
een singel en omwalling met houten wac~thuisjes 
en poorten rond de stad aangebracht. Deze houten 
poorten waren de Noorderpoon, de Westerpoort, 
de Gouwpoort (of Oude Koepoort) en de Oude 
Oosterpoort. De omw~lling liep in deze tijd langs 
hel ScharlooNarkensmarkt, Veemarkl ('Achter de 
Lieve Vrouwe Kerk'), Turfhaven, Slapershaven en 
Baatland. De arbeidsintensieve aanleg van een echte 
omwalling met stadspoorten werd aangegrepen om 
de snelgroeiende stad een wat ruimer jasje te geven . 
Aan het aanleggen van de omwalling moesten 
de mannen van de stad (en ook van de bij het 
rechtsgebied van Hoorn horende dorpen) verplicht 
meewerken; dat wilde je als gemeentebestuurder 
dus niet al te vaak doen. De Noorderpoon werd in 
1426 bij de latere Noorderveemarkt gebouwd. 

Noorderpoort, onderdeel 

van een plattegrond van 

Hoorn. gemaakt door 

Paulus Utenwael In 1596 
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Links: 

Het Rondeel bij de 

Noorderpoort 1620 

Rechts: 

De Noorderpoort op de 

zijde gezien 1625 
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De stadsuitbreidingslocatie rond het Kleine Noord 
kon vanaf dit jaar geleidelijk bebouwd worden. 

De bouw van de sterkere omwalling was niet voor 
niets. De verwachte aanval op Hoorn - uitgevoerd 
doör bij Enkhuizen gelegerde Kennemers die 
al langer strijd voerden · tegen de opstandige 
Westfriezen - kwam al snel. Nadat de Hoornse 
mannen e.erst bij de Oudijk verslagen werden, 
zetten de Kennemers· koers naar de stad. Filips had 
inmiddels hulptroepen uit Amsterdam naar Hoorn 
gezonden, die de dag erop bij de Noorderpoort de 
Kennemers met succes aanvielen. De weg waarover 
de Kennemers . tot Wognum werden vervolgd, 
werd volgens de overlevering sindsdien het Keern 
genoemd. 
De slag bij de Noorderpoort was van ingrijpend 
belang voor de toekomst van Hoorn en omgeving: 
Jacoba van Beieren trok zich terug uit Noord-

Holland, waardoor de Westfriese en Waterlandse 
steden deel uit gingen maken van het grote 
Bourgondische rijk. Dit was het begin van een 
sterke economische opbloei van Hoorn en West
Friesland. 

De Noorderpoort onderging enkele decennia later 
een uitgebreide metamorfose. In opdracht van 
stadhouder Joosc van Lalaipg werd in 1482 een 
stenen fort (dwangburcht of blokhuis) _op de 
plaats van de houten stadspoort gebouwd om de 
Hoornse bevolking tijdens de oplaaiende Hoekse 
en Kabeljauwsè twisten onder de duim te houden. 
De stadspoort zelf werd wat naar het westen 
verschoven. Philips van Wassenaer werd hier met 

40 tot 50 man gelegerd. Deze door de bevolking 
gehate dwangburcht werd na toestemming alweer 
in 1491 afgebroken. Maar de stad bleef onrustig. 
Door de Hertog van Saksen werd in 1492 i.v.m. de 
opstand van het zogenaamde kaas- en broodvolk 
een nieuw blokhuis in de buurt van de Westerpoort 
gebouwd (fort Zeeburg, door het ontbreken van 
onderhoud en ondermijning door de zee in 1517 
totaal bouwvallig afgebroken). 

Stenen poorten en stadsmuur 
In 1502 .werd door het stadsbestuur besloten dat 
Hoorn een sterke· omwalling nodig had. Gestart 
werd in hetzelfde jaar met de bouw vah een 
stenen Noorderpoon en Westerpoort. Voor de 
Noorderpoort werd gekozen voor een robuust 
model: twee zware hoektorens mee daartussen de 
poort. De Noorderpoon werd versierd met een 
beeld van Onze Lieve Vrouwe; de Westerpoon met 

Hoorns beschermheilige St. Cyriacus. In 1503 werd 
de oude omwalling opgehoogd. 

In 1507 vreesde men een aanval van de Geldersen, 
waardoor tot een beter te verdedigen omwalling 
met hogere wallen en diepere grachten besloten 
werd. In 1508 werd met de aanleg gestart. 
De slecht ver,dedigbare knik Veemarkt/Iurfhaven 
zou verdwijnen met de aanleg van een singel en 
omwalling langs de Baanstraat, Achter de Vest 
en de Vollerswaal (tevens een stadsuitbreiding); 
het omwa1lingsdeel Oosterpoort - Baatland 
bleef bestaan. ln 1510 werd alsnog besloten de 
hoek 9ij de Baanstra'at recht te trekken langs de 
Noorderstraat en werd de Westersingel aangelegd 
(de oude stadsgracht bleef als water bij de Vale Hen 



bestaan). ln hetzelfde jaar werd ook de Koepoort 
gebouwd (in feite niet meer dan een forse waltoren 
met een doorgang), en een toren aan de kant van 
de Tocht waarop in 1513 een watermolen gebouwd 
werd. 
De waltorens tussen Koepoort en Oude Oosterpoort 
- Maria toren, St. Cathrijnentoren, St. Geertentoren, 
St. Agnietentoren en Bisschopstoren - werden in 
1508-1510 gebouwd, evenals twee waltoren~jes 
niet ver van Onos Brug en een halverwege het 
Baatland. 

In 1511 werd de met vier hoektorens zeer zwaar 
vormgegeven Oude Oosterpoort gerealiseerd 
(overkapping 1538). Men vreesde vooral een aanval 
van de Geldersen uit het zuidoosten (vanaf de 
Zuiderzee). Ook werd in 1511 de Baatlandtoren 
gebouwd (afgebroken in 1613_ {1b.v. hu~bouw) 
op de hoek van de latere Binnenluiendijk. In 1513 
werden de twee platte waltorens (Admiraliteitstoren 
en Gemeenlandstoren) lapgs de Nqoräerstraat/ 
Noorderveemarkt opgeleverd tot de hoogte van de 
stadsmi.Jur. Deze werden in 1528 opgehoogd en pas 
omstreeks 1640 van een kap voorzien. 
Het bouwen van een stadsmll.m - op sommige 
plaatsen 3 meter hoog en anderhalve meter dik 
bovenop de wal - duurde cirça 50. jaar. In 151-6 

!*• t. 

werd hec deel tussen de K:o_epoort- en de Oude 
Oosterpoort van een m.uu~ voorzien. In 15-19 
bouwde men tegenover de 1,'9,'!llPSteeg een toren op 
de zeedijk en tegelijk werd Q.ecipuur naar het Ho~fö 
opgehoogd, doch in hetzëltde.jaar spoelden beide 
weg. Het zeehavenfront werd vanaf 1532 beschefincl 

door de Hoofdtoren (torentje wegevoegd in 1651). 
De stadsmuur langs het Baatland werd in 1541 
gebouwd (afgebroken 1612 vanwege huizenbouw). 
In 1547 werd de omwalling rond de gehele stad 
opgehoogd en de singel uitgediept en verbreed. 

Het is echter waarschijnlijker dat deze vroeg l 4e 
eeuwse binnendijk Keern heet omdat het de kering 
tussen de Oosterpolder en de Westerpolder is; deze 
binnendijk nam de grens als waterscheiding van de 
Keemsloot over. Deze historische waterscheiding 
die uit de ontginningstijd stamde, was herkenbaar 
aan de noord-zuid-lopende kavelsloten ten westen 
van de Keemloot (de verkaveling van Berkhout), en 
de oost-west-lopende kavelsloten ten oosten van de 
Keernsloot (de verkaveling van Hoorn). 

Aanleg van een stenen bol~~rk 
In 1546 werd de stadsmuur tuss~n de Noorderpoort 
en de Westerpoort' langs ·de Westersingel 
opgeleverd. Deze muur . werd voorzien van twee 
pijpen (een doorgang V:bor een waceFloop): één 
bij de Westerpoort tin één ~~an het Scharloo, 
waardoorheen de oude stadsgiá'ëht (nu de Vale 
Hen) naar de Westeisingel strooniäe: 
Voor deze westelfjke sta-d~tllO,Ur werd volgens 
nieuw iµ;ichc niet voor waltoreris g~kozen (het 
g~çhuc werd immers steeds. beter), maar voor 

(:l .552} van een .driek~art rond stenen 
"' . fot~rondeel ,met ee ~~ ering) v6ör de 

-._é.ört. Dit oolwerk , . . e liinrienzijdé 
, - aarai - -gevtird, volgens :e~~ ó~twefp ' van de 
i;;-A'fiistêrdämse bouwmeester Wîllênhfüabijck. 

- . . }- ...- Ll. 

Ged eelte met de 

Noorderpoort van de 

plattegrond van Blaeu. 

Stadsbeeld van 1630 
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Het dagelijks leven van 

Hoorn aan de stadszijde 

van de Noorderpoort. 

Tekening van C. Pronk. 

1727 

108 

Door de ligging in een scherpe hoek van de 
omwalling, had men vanaf de Noorderpoort ruim 
zicht en een groot schootSveld. 

De poort zelf was door dit bolwerk niet meer 
toegankelijk. De robuuste oude poort werd daarom 
heringericht tot een soort blokhuis, vanwaar geschut 
werd gericht over het Keern en de Westersingel, en 
in gebruik genomen als wachthuis en opslagruimte 
voor wapens. Naast het bolwerk en tegen de daarop 
gelegen oude poort werd aan de oostkant een 
nieuwe poort gebouwd, met op de toegangsbrug 
nog een eenvoudige toegangspoort met hekwerk en 
een wachthuisje. Al enkele jaren eerder (in 1548) 
had men aan de stadszijde de toegankelijkheid 
voor het verkeer verbeterd door enkele huizen af 
te breken, waardoor vermoedelijk ook de brede 
Paardenmarkt (nu Noorderveemarkt) ontstond. 
Ook vanaf stadszijde had men daardoor goed zicht 
op de poort. -
Het gehele bolwerk moet op bezoekers die vanaf 
het Keern de 'stad naderden een imposante indruk 
gemaakt hebben, zoals we nog op diverse prenten 
en schilderijen uit de 18e eeuw kunnen zien. 

1 

L' 

De combinatie van een poort met ernaast een rond 
bolwerk met een blokhuis kwam in andere Hollandse 
steden niet voor; alleen in Delft en Haarlem werden 
ook ronde bolwerken voor stadspoorten gebouwd, 
maar daar bleef de oorspronkelijke poort in gebruik 
en liep de toegang over het bolwerk en niet 
erlangs. 

De ommuring van de stad werd in 1565 verder 
voltooid door de bouw van een stukje muur vanaf 
de Koepoon over de pijp van de Tocht. 1n 1573 
werd ook de Westerpoort van ee_n bolwerk voorzien. 
In 1572 - nadat Hoorn partij voor de Geuzen en 
de Prins van Oranje gekozen had - was tussen de 
Hoornse schutterij en gouverneur Van Sonoy een 
geschil ontstaan omdat de schutterij de sleutels van 
de stadspoorten niet af wilde geven. Sonoy nam 
vervolgens het bewind over de verdedigingswerken 
over en liet een nieuwe Westerpoort met rondeel 
bouwen. 

Nieuwe stadsuitleg 
De omwalling ten oosten van de St. Catherinatoren 
werd in 1576-1578 ten behoeve van een 



stadsuitbreiding vervangen door een nieuwe gordel 
via de Nieuwe Oosterpoort (1577; wachthuisje 
bovenop uit 1601) langs de Karperkuil naar de 
Zuiderzee. Deze nieuwe verd_edigingsgordel werd 
ontworpen door Adriaan Anthonisz. uit Alkmaar. 
Volgens de nieuwste inzichten (het Oud-Nederlandse 
stelsel) werd gebruik gemaakt van vijfhoekige 
bastions. Tevens was - vanwege de opkomst van 
sterkere kanonnen - een grotere rol weggelegd 
voor aarden wallen in plaats van muren en torens. 
Een nieuwe borstwe1ing tussen Oosterpoort en 
Koepoort werd in 1627 gerealiseerd . 
De Oude Oosterpoort werd als gevangenis tot 1818 
behouden; de rest van de oude omwalling werd 
afgebroken. De waltorens St. Geertentoren en St. 
Agnietentoren werden omstreeks 1600-1610 en de 
Bisschopstoren omstreeks 1640 afgebroken. 

Opvallend is dat de Hoornse regenten aan landzijde 
telkens vrij smalle stroken land toevoegden, en 
niet zoals i.n bijvoorbeeld Enkhuizen (ca. 1600) en 
Haarlem (ca. 1690) de stad bijkans verdubbelden, 
ook al bleven de uitleggebieden in deze steden 

grotendeels onbebouwd. Toen de stad volraakte, 
gaf men in 1612 toestemmihg voor bebouwing 
op het Baarland (waarbij de Baatlandtoren en de 
stadsmuur afgebroken werden). 
In 1618 gaf men toestemming om huizen tegen 
de stadsmuur te bouwen, langs de vest tussen 
Noorder- en Westerpoort (de toegang naar de 
Waterpoort bleef open). 
Dit gebeurde elders in Nederland niet bij stadsmuren 
die nog in functie waren. Gezien de strijd tussen 
prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt en het 
ontbreken van zicht op een definitief vredesakkoord 
met de Spanjaarden (in 1621 hervatte de 80-jarige 
oorlog) waren goede verdedigingswerken zeker nog 
geen overbodigheid. · 
Wellicht wilde men het oudste deel van de stadsmuur 
vervangen door een modernere omwalling met 
bastions zoals ook aan de oostkant van de stad 
gerealiseerd, maar hier zijn geen aanwijzigingen 
voor. 

Hoorn werd in 1608 verder zeewaarts uitgebreid 
met de Buitenluiendijk. 
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Plattegrond van Hoorn, • 

1794, gemaakt door 

Adriaan Doesjan. 

Uitvergroting in cirkel: de 

Noorderpoort 
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Ook latere u itbreidingen vinden zeewaarts plaats: 
Achter op 't Zand en palendammen in zee, later 
verbreed tot Oostereiland , Visserseiland en 
Lantaarneiland ('De Haai'). 
Nieuwe verdedigingswerken werden bij de zeewaartse 
uitleg niet gerealiseerd, met uitzondering van het 
oostelijke hoekbastion van de Buitenluiendijk aan 
de oever van de Zuiderzee. 

Negentiende eeuw 
De vervallen Westerpoort werd in 1806 afgebroken 
en in 1807 vervangen door een moderne 
stadspoort. Deze nieuwe poort werd door koning 
Lodewijk Napoleon geopend en daarom ook wel de 
Koningspoort genoemd. Deze poon had geen enkele 
verdedigende waarde meer, maar diende alleen om 
bezoekers van de stad te controleren en was daarom 
niet erg groot. Het was een van de weinige poorten 
uit het neoclassicisme in Nederland. 

In 1808 werd de oude Noorderpoort - die als 
opslagruimte gebruikt werd - op het rondeel 
afgebroken. In 1849 nam de gemeenteraad 
unaniem het besluit om het college van B&W te 
machtigen om bij het rijk toestemming te vragen 
de Noorderpoort zelf ook bij veiling tot afbraak te 

verkopen. De poort was in slechte staat, en men 
vond het niet de moeite waard deze op te knappen 
vanwege de onpraktische indeling en de slechte 
bruikbaarheid. Men trok wel geld uit om de gracht 
en muren te verfraaien. De toestemmingen van 
de ministers van Binnenlandse Zaken en Oorlog 
kwamen spoedig. Op 2 december 1850 om 12 uur 
'.s. middags vond de veiling plaats; de plaatselijke 

krant wijdde op 10 december een afscheidsartikeltje 
aan de Noorderpoort. 

Op 27 juni 1871 nam de gemeenteraad het besluit 
alle poorten te slopen, met alS reden dat de laatste 
stedelijke belasting op voorwerpen v'an verbruik 
(in 1865) afgeschaft was. De poorten dienden geen 
enkel doel meer en hinderden het verkeer. 
Men wilde de Koepoortsbrug verbreden . 
De Koepoort en de resterende waltorens (m.u .v. de 
Mariatoren) werden in 18?.. l afgebroken ; de nieuwe 
Westerpoortin 1872. Alleen de Nieuwe Oosterpoort 
kreeg nog enig respijt. Hoorn was nu klaar voor het 
toenemende verkeer (paard en wagen ; de fiets deed 
pas na 1870 voorzichtig intrede en de auto vanaf 
1890) en de aanleg van de spoorlijn en het station 



(1884). Het historische uiterlijk van de stad had 
echter zware klappen opgelopen door afbraak van 
een groot aantal van de oudste bouwwerken van 
de stad. 

Overigens werd pas in 1874 door het parlement de 
afbraak van de vesti.ngwerken in veel steden ook 
formee l goedgekeu rd in de 'Wet to t regeling en 
volLOoiing van het vestingstelsel'. 
Vanaf dat moment mochten de wallen officieel 
geslecht worden, de singels gedempt en het 

------·---·-·· -=-~-

Overzicht lezingen seizoen 2009/210 

Maandag 5 oktober 2009 
Mariaverering in Hoorn door de loop der 
eeuwen door Care! de jong. 
In de Mariamaand en met de Maria-ommegang 
nog vers in het geheugen. 

Dinsdag 17 november 2009 
Nog r:i.iet bekend. 

Maandag 18 januari 20 l 0 
Nog niet bekend 

Maandag l maart 2010 
De proefkolonie Veenhuizen door Wil 
Schakmann. 
Hij belicht het wel en wee met speciaal 
aandacht voor mensen uit Hoorn. 

schootsveld bebouwd. Hoorn liep - overigens lang 
niet als enige stad - dus vooruit op de fom1ele 
situatie. 

Hedentendage k-unnen we gelukkig nog genieten 
van de Nieuwe Oosterpoort, de Hoofdtoren en 
de Kruitwren. Maar van de Noorderpoort en 
andere poorten en LOrens resten ons nog slechts 
tekeningen, schilderijen en plattegronden. 
Een aamal van de Noorderpoon staat bij dit 
artikel. 

Maandag 19 april 2010 
Archeologie in Hoorn en de nieuwste 
onderzoeken. 
Recente bodemvondsten die speciale aandacht 
verdienen. 

De lezingen zullen plaatsvinden in Theater 
"Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 in 
Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De toegang 
bedraagt €3,50, voor leden van Oud Hoorn 
€2 ,50. Kaarten kunnen worden afgehaald 
in ons verenigingsgebouw op dinsdag 
en dondwerdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Telefonisch reserveren onder nummer 
0229-273570. Voor meer informatie 
zie onze website: www.oudhoorn.nl 

Pentekening 

Noorderpoort van de 

buitenz.ijde gezien 

Paulus Jolly. 1 849 
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Nieuw stoepje met 

nieuwe rode steentjes 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Hoorn in de 19e eeuw 
Bij het negentigjarig bestaan van de vereniging, 
in 2007, heeft het bestuur aangegeven om ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van de vereniging, 
stad en leden van onze vereniging een fraai 
geïllustreerd boekwerk te willen aanbieden over 
de geschiedenis van Hoorn in de l 9e en 20e 
eeuw. Na het overlijden van Velius zijn nog enkele 
kronieken verschenen, de één interessanter dan 
de ander, waarvan die van Kroon en Kaptein in 
1992 opnieuw werd uitgegeven, geannoteerd door 
ons lid Henk Saaltink. Deze en andere kronieken 
stoppen echter bij de Franse tijd. 
Aanvankelijk was het idee om het boek over deze 
twee eeuwen in 2017 uit te geven . Wij zijn als 
bestuur van het oorspronkelijke idee afgestapt 
omdat zich de mogelijkheid aandiende om reeds 
eerder, in 2012, meteen publicatie over de 19e eeuw 
te komen. Een eeuw die na de eerste verkennende 
studies, in ieder geval voor Hoorn, veel boeiender 
blijkt te zijn dan algemeen wordt aangenomen. 
Er gebeurt van alles in onze stad, van een Jan 
Saliegeest is geen sprake, en veel nog steeds 
functionerende instellingen en verenigingen vinden 
hun oorsprong in die eeuw. Het bestuur heeft de 
auteur Jos Leenders bereid gevonden om dit werk op 
zich te nemen. Leenders is historicus, gespecialiseerd 
in de 19e eeuw en woonachtig in Westfriesland. Hij 
heeft enkele gedegen publicaties op zijn naam staan 
o.a. over de geschiedenis van het katholicisme 
in onze streek, getiteld Zijn dit nu handelwijzen 
van een herder".! Hollands katholicisme 1840-
1920. Een begeleidingscommissie is ingesteld, de 
planning opgesteld. Het bestuur heeft voor dit 
boekwerk een bedrag van €15.000 opzij gezel en 
ook de gemeenteraad om een bijdrage gevraagd. 
Het is ronduit verheugend dat de raad kon voor 
het zomerreces besloot om eveneens een bedrag 

van €15.000, over drie jaar gespreid, beschikbaar 
te stellen voor dit belangrijke document over onze 
Hoornse geschiedenis. Vanaf deze plaats willen wij 
onze oprechte dank daarvoor uitspreken. 

Erfgoedverordening 
Als vereniging zijn wij verheugd dat de gemeente de 
actualisering van de Erfgoedverordening ter hand 
genomen heeft. Aanpassing is nodig in verband met 
het gewijzigde wettelijke kader inzake archeologie 
en monumentenzorg. 
De termijnen vooradviseringen vergunningverlening 
worden in de nieuwe regeling verlengd. Als de 
Monumentencommissie voortaan niet binnen de 
daarvoor slaande termijn heeft geadviseerd, wordt 
geacht dat hel advies negatief is. Een goede zaak. 
De vertegenwoordiger van onze vereniging in de 
Commissie WelsLand en Monumenten, Frans van 
Iersel, merkte naar aanleiding van het concept op dat 
over de beeldbepalende panden niets was geregeld 
Vreemd , want als reactie op de zienswijze vàn de 
vereniging op het Voorontwerpbestemmi.ngsplan 
Binnenstad antwoordde het college, dat dit in deze 
verordening zou worden meegenomen . Van lersel 
heeft met één van de andere commissieleden een 
voorstel aangereikt zodat dit on?erwerp alsnog in 
de verordening kan worden opgenomen. 
Vereniging Oud Hoorn is van mening dat in de 
verordening ook andere aspecten meegenomen 
dienen te worden die vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt belangrijk zijn, zoals het beleid met 
betrekking tot monumentale bomen. 

Tranendal 
Eind vo1ig jaar zouden de. hekken rond het Dal/ 
Gedempte Turfhaven worden vervangen. 
Tot verbazing van iedereen kwamen er plotseling 



hardstenen palen, waar daar in het verleden ijzeren 
staanders stonden. Vervolgens bleek er meer te zijn 
misgegaan, fouten in het bestek en meetfouten. 
Daardoor pasten de oude hekwerken die zouden 
worden teruggeplaatst niet meer. 
Oud en soms waardevol plaveisel verdwijnt ook 
soms wanneer tot herinrichting wordt overgegaan 
0Naar blijven de oude hekken?) Wij kunnen ons 
niet aan de indruk onttrekken dat de plannenmakers 
onvoldoende doordrongen zijn van het feit dat de 
Hoornse binnenstad van groot historisch belang is 
en de status van beschermd stadsgezicht heeft. 
Dat heeft niet alleen betrekking op de gebouwen, 
maar evenzeer op het wegenpatroon, het wegdek 
soms, en kleinere waardevolle elementen op en aan 
de weg, zoals nu eens temeer blijkt bij de gekozen 
oplossing rond de monumentale platanen op de 
Gedempte Turfhaven. Het gemeentebestuur heeft 
aan de hand van de Leidraad .herinrichting de 
binnenstad op de schop genomen. 
Door de bank genomen is het resultaat goed. Maar 
helaas is door de aandacht voor het totaal, de zorg 
voor kleinere, wezenlijke details soms uit het oog 
verloren. Als vereniging vrezen wij dat het Bureau 
Erfgoed te weinig bij al deze plannen ingeschakeld 
wordt. 

Bomen Gedempte Turfhaven 
Rondom de monumentale platanen op de 
Gedempte Turfhaven, die in 1876 bij de demping 
van de Turfhaven zijn geplaatst, is een laag vloeibaar 
bitumen gestort. Na onze klacht dat het rondom 
de bomen op een zandbak leek, worden we nu 
getrakteerd op een kolenmijn. 
De bomen, zo blijkt uit onderzoek door de 
vereniging, zijn verpakt onder een dik doek waarop 
steenslag is geplet. Daarop is de volledig afgedichte 

bitumenlaag aangebracht. Gevolg is dat de bomen 
rondom de stam niet meer kunnen ademen en 
ook de opname van regenwater beperkt wordt. 
Buiten het feit dat het een oplossing is in strijd 
met het historisch aanzien van de binnenstad, is 
het ook vies. Hondenpoep en straatvuil zet zich 
aan de scherpe stenen vast. Wat het effect van 
deze oplossing op de bomen is en hoe de bomen 
fysiologisch op de bitumenafdichting reageren, is 
ons onbekend. 
Om die reden hebben wij de Bomenstichting 
om een advies gevraagd. De gemeente zouden 
wij willen vragen of de eigen afdeling Groen 
hierbij betrokken is geweest? Het mooiste zouden 
gietijzeren roosters rond de stammen zijn. Wij 
begrijpen dat er een prijskaartje aan hangt, maar 
Hoorn heeft niet ten onrechte pretenties vanwege 
haar historische karakter. 

Brug Oosterelland 
Namens de vereniging is ingesproken bij de 
behandeling van het voorstel om de monumentale 
status van de brug naar het Oostereiland te 
schrappen. Venrolgens zou de brug gesloopt kunnen 
worden. Er lag al een ontwerp voor een nieuwe 
brug dat rechtstreeks van de tekentafels voor de 
Hoornse buitenwijken leek te zijn gepakt. 
Op één raadslid na ging de voltallige commissie met 
het collegevoorstel mee. Daarna heeft de vereniging 
in een brief aan college en raad haar bezwaren 
nogmaals verwoord. Ook de Commissie Welstand 
en Monumenten had moeite met het voorgenomen 
besluit. Wethouder Van Es deed in de commissie de 
toezegging dat er een ander ontwerp voor de brug 
zou komen. Omdat wij als bestuur niet elke zaak 
waarin wij met de politiek van mening verschillen 
aan de rechter willen voorleggen, hebben wij het 

Foto links: 

Er was aan deze kant 

van hel plantsoen 

geen stoep die in zo'n 

vreemde, onbruikbare 

punt eindigt. 

Foto rechts: 

Gele steentjes zijn 

vervangen door oude 

rode. Waar zijn ze 

gebleven? 
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college gewaagd extra aandacht te besteden aan 
het ontwerp van de nieuwe brug. Inmiddels is een 
ontwerper ingeschakeld en een eerste ontwerp 
aan de Commissie Welstand en Monumenten 
voorgelegd. De indruk was positief, uitgezonderd 

de leuningen. Ook op het voorstel om de beide 
landhoofden te 'verstenen' is men gedeeltelijk terug 
gekomen. Met landhoofd aan de stadszijde wordt 
versteend, aan de eilandzijde niet. De bestaande 
stenen kademuur aan de oostzijde wordt over 
de breedte van de brug doorgezet gaat dan weer 
de hoek om en loopt dan dood tegen de schuine 
betonnen kade. Dit is nu ook al zo, maar door het 
geheel l .50m in het water te plaatsen wordt het 
prominenter zichtbaar en vernieuwd. Bovendien 
wordt de plaats van de brug niet verschoven. 
De brug blijft op de huidige plek in het verlengde 
van het Hoofd en het Admiraliteitsgebouw. De 
brief van de vereniging is te lezen op de site van de 
vereniging. 

Begraafplaats Keern 
Wij maken ons zorg over het toekomstige tracé van 
de nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Provinciale 
Weg onder liet spoor door naar de Weel. 
De weg moet tussen De Titaan en het voormalige 

Ptoefzuivelstation aan het Keem, het Centrum 
Werk en Inkomen en de begraaf plaats aan het 
Keern worden gefrutseld. Daarvoor moet het 
achterste gedeelte van de begraafplaats aan het 
Keern worden opgeofferd . ln dat achterste gedeelte 
van de begraafplaats bevinden zich de oudste 
graven en een strook met kindergraven, alsmede 
de grondig gerestaureerde kapel, een gemeentelijk 
monument. Zoals de plannen nu zijn kan de kapel 
blijven staan. Het is voor onze vereniging een 
wrang besluit dat de gemeenteraad unaniem heeft 
genomen, al begrijpen wij dat in één van de dichtst 
bevolkte gemeen,ten in ons land met ruimte moet 
worden gewoekerd. Meer dan een jaar geleden 
vroeg onze vereniging de gemeente om enkele 
begraafplaatsen, waaronder die aan het Keern, de 
status van gemeentelijk monument te verlenen. Het 
antwoord was dat men daar sympathiek tegenover 
stond, maar dat het aan tijd ontbrak om dat te 
regelen. Als vereniging gaan wij ervan uit dat 
de gemeente bij de uitvoering van het werk het 
grootste respect voor de daar begraven personen, 
nabestaanden en de graven zal betrachten. Maar 
wrang blijft het dat vanwege tijdgebrek (dit deel 
van) de begraaf plaats vogelvrij is. · 

~edactiestatuut 

In de bestuursvergadering van augustus j.I. heeft 
het bestuur het redactiestatuut vastgesteld dat door 
de redactie van het Kwartaalblad was opgesteld. 
H.et redactiestatuut regelt de taak van de redactie en 
de relatie redactie en bestuur. 

Filmhuis 
In het vorige nummer van ons Kwartaalblad heeft 
u kunnen lezen over de samenwerking tussen 
Filmhuis, Westfries Archief en onze vereniging bij 
de presentatie van historische films. Inmiddels zijn 
de data bekend: 15 september (dat ligt helaas na 
de datum dat de leden dit nummer ontvangen), 
20 oktober en 17 november, telkens s middags 
om 14.00 uur in het Filmhuis, Korte Achterstraat 
2a, H.oom. Als het een succes bÜjkt gaan we hier 
mee verder. Gerard Beernsterboer en jaap Wiggers 
zijn namens Oud Hoorn bij de voorbereidingen 
betrokken. Op de genoemde data worden twee 
films getoond. Zie poster op pagina 116. 
Een winkelfilm uit 1925 laat in zwart-wit 
beelden zien dat Hoorn in 1925 al een belangrijk 
winkelcentrum in West- Friesland was. De tweede 
film toont West-Friesland. De film is in 1952 in 
opdracht van de Kamer van Koophandel West
Friesland vervaardigd door Ani-Film te Rotterdam. 



Van Amsterdam tot en met Medemblik wordt een 
kijkje genomen achter de schermen van diverse 
bedrijven en instellingen in West-Frieland. 

Historisch Informatiepunt 
Met als initiator de bibliotheek in Hoorn, zijn 
Westfries Museum, Westfries Archief en onze 
vereniging bezig om een Historisch 1nfom1atiepunt 
bij de bibliotheek in te stellen. De bibliotheek 
kan daarvoor een beroep doen op een potje bij 
de provincie. Gezamenlijk willen we inspelen op 
de toenemende belangstelling voor het historisch 
erfgoed. Het is de bedoeling om met behoud van 
de eigenheid van elke organisatie kennis uit te 
wisselen, collecties digitaal aan elkaar te koppelen 
en activiteiten af te stemmen. Bij de bibliotheek 
komt daartoe een fysiek informatiepunt als 
voorportaal naar de samenwerkende instellingen . 
Een bestuurslid en een vrijwilliger, Jan Floris en 
Hillebrand Peerdeman, van de vereniging zijn 
direct bij het project betrokken. 

Johannes Messchaert 
Messchaert is één van de grote zonen van Hoorn. 
Geboren in 1857 op het adres Breed 26, vierde hij 
met zijn fenomenale stem triomfen op alle grote 
concertpodia van Europa. In het volgende nummer 
van ons Kwartaalblad wordt een uitgebreid artikel 
over de Liedkunst van Messchaert opgenomen. 
van de hand van de Amsterdamse musicoloog en 
muziekhistoricus Frans Schouten. 

Zaterdagavond, l uth erse Kerk, Ramen 4: 
21 november 2009 l Solisti del Vento 

Bij de publicatie werkt onze vereniging samen met 
de ConcertstichtingJohan Messchaert. 
Omdat het concertseizoen van de stichting dan 
al volop gaande is publiceren wij hier kort haar 
programma 2009-2010. Wie meer wil weten 
verwijzen we naar de website van de stichting: 
www.messchaen.nl . 

(blazersensemble) 
23 januari 2010 
6 maart 2010 

In Stil Moderne (Invloed lcaliaanse componisten op Purcell) 
Camerate Busoni, mmv Mark Lubotsky, Mendelssohn, Schubert, 
Sjostakovitsj 

10 april 2010 Franciscus Kwartet; Haydn, Mendelssohn, Wolf 

Zondagmorgen, Schouwburg Het Park, Westerdijk 4: 
4 oktober 2009 Jubileumconcert (90 jaar) Messchaert Stichting, Ensemble van 8 violisten; 

15 november 2009 
10 januari 2010 
14 februari 2010 

28 maart 2010 

Mendelssohn, Brahms 
Hannes Minnaar, piano; Mozart, Franck, Ravel 
Nieuwjaarsconcert Cuarteto Recopado; Aster Piazzolla 
Joris van den Berg, cello, en Martijn Willers, piano; Chopin, Mendelssohn, 
Schumann, janacek, Kodaly 
Olga Zinoveva, sopraan, Sergei Smirnoff, piano; Mozart , Schumann, 
Tsjaikovsky 

Begraafplaats Keern 
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WAT OVERBLEEF VAN DE NooRDERPOORT 

Het verhaal over de Noorderpoort, te lezen op de 
pag. 104 t/m 111, wordt door de onverwachte 
vondst van de hierboven af geheelde gouache in 
de collectie van het Westfries Museum nog meer 
volledig. Het gaat hier om de brug en gebouwtjes, 
die deel uitmaakten van het Noorderpoortcomplex 
en die eind 19e eeuw nog niet gesloopt waren. 
Op de achterzijde van het kunstwerk is de hierbij 
geplaatste tekst geplakt: 
' Bij een bezoek aan de Binnenluiendijk 2 door 
de heer Kerkmeijer vertelde deze dat de tekening 
voorstelt: 2 commieshuisjes als laatste overblijfsel 
van de Noorderpoort. Het schijnt volgens de heer 
Kerkmeijer de laatste afbeelding te zijn die ervan 
bestaa·t en hij vroeg mijn ouders, indien er door de 
erven geen prijs werd gesteld op de tekening deze 
te vermaken aan het Westfries Museum. 
Bijzonderheden: gemaakt door grootvader jan 
Neuteboom (1851 -1937), Appelhaven 1. Zijn 
schoonvader Willem Tros (1823-1876) deed daar 
dienst en mijn grootmoeder Cornelia Neuteboom
Tros (1853-1931) placht haar vader daar nu en 
dan zijn brood te brengen.' WA. Schaap-Roos, 
Schaapmanlaan, DriehuisNelzen. 
In 'Hoorn, huizen, straten, mensen' staat onder 
Binnenluiendijk 2 te lezen, dat ]. Neuteboom in 

1912 concièrge was van de Loge West-Friesland. 
De heer Kerkmeijer was nauw betrokken bij de 
oprichting van de Vereniging Oud Hoorn en dat 
maakt dit verhaaltje extra aardig! 
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JAN ELLERTS EN DE EENHOORN 

CHRISTIAAN ScHRICKX 

De eenhoorn als symbool van d e stad 
De eenhoorn is hét symbool bij uitstek van de stad 
Hoorn. Al eeuwenlang fungeert dit fabeldier als 
schilddrager van het stadswapen. In de loop van de 

eeuwen heeft de eenhoorn een moderner uiterlijk 
gekregen, maar het idee is hetzelfde gebleven: een 
zittende eenhoorn met de voorpoten rustend op het 
wapenschild. 
Bij de viering van 650 jaar stadsrechten in 2007 
was de eenhöom op tal van plaatsen in de stad te 
zien. De Hoornse schilddrager kreeg een geheel 
nieuwe functie als kunstobject. In opdracht van de 

stichting 1 Hoorn ART werd het stadsbeeld verrijkt 
met 35 grote eenhoorns die beschilderd waren door 
plaatselijk en landelijk bekende kunstenaars. 
De eenhoorn werd hierbij geïnterpreteerd als een 
paard met een hoorn op het hoofd. Kijken we goed 
naar het dier dat het stadswapen vasthoudt, dan 
zien we dat dit gespleten hoeven, haar op de l<nieën 
en een sik heeft (afb. 1). De eenhoorn is dan ook 
geen paard met hoorn, maar een dier meL het hoofd 
van een paard, de poten en sik van een geit en de 
staart van een leeuw. 

Een nieuw idee omstreeks 1573? 
Het is vrij precies Le bepalen vanaf wanneer de 
eenhoorn als schildhouder van het stadswapen 
in gebruik is. genomen en daarmee symbool voor 
de stad Hoorn is geworden. In het jaar van de 
viering van 600 jaar stadsrechten in 1957 heeft de 
heer Mulder aan dit onderwerp een artikel gewijd, 
getiteld "Hoorns hoorn en de eenhoorn''. 1 Sindsdien 
zijh de conclusies niet veranderd. 
Het oudst overgeleverde stadszegel met de eenhoorn 
als schildhouder dateert uit het jaar 1583.2 Volgens 
Mulder is dit nieuwe zegel vanaf ongeveer 1573 
in gebruik genomen. 3 Tot dan toe werd Maria als 
beeltenis gebruikt. Met de keuze voor de kant van 
de prins van Oranje in 1572 werd de gereformeerde 
kerk de officiële religie. Een afbeelding van Maria 
werd kennelijk niet langer passend gevonden. 
Daarmee lijkt het verhaal rond: de eenhoorn werd 
ten tijde van de Opstand als nieuwe schildhouder 
gekozen. Toch blijkt de associatie van de 
eenhoorn met Hoorn van ouder datum te zijn. 
Op een gevelsteen van de Oude Oosterpoort is het 
stadswapen afgebeeld met twee staande eenhoorns 
als schildhouders. De steen dateert uit 1538 en 
bevindt zich tegenwoordig in het Westfries Museum. 
Mulder stelde vast dat deze steen een incident was, 
vormgegeven naar het wapen van de toenmalige 
bisschop van Utrecht en daarmee symbool voor 
het geestelijk gezag van de bisschop. Inderdaad 
lijkt dat het geval te zijn, want de vormgeving is 
geheel anders dan die van , het latere stadswapen 
met zittende eenhoorn als schildhouder. 

De oudste afbeelding van een eenhoorn 
Mulder concludeerde dat "de eenhoorn door de 
Oosterpoort binnen de stad gekomen" was. 
Hij had het wat dat betreft niet bij het rechte eind. 
De eenhoorn was namelijk al in de 15de eeuw 
binnen de stad gekomen. Het precieze jaar is niet 
bekend, maar dit moet al vóór 1486 gebeurd zijn . 
Een klein~ speurtocht in het archief heeft zelfs de 



2. Zegel van Jan Ellertsz. uit 1486. De oudste afbeelding 

van een eenhoorn In Hoorn (collectie WFA) 

3. Tekening van het zegel uit 1486 

naam opgeleverd van de persoon die als eerste de 
eenhoorn in Hoorn introduceerde: jan Ellertsz. 
Op het swmpel waarmee hij aktes bezegelde staat 
een zittende eenhoorn afgebeeld als schildhouder 
van een wapenschild met zijn huismerk (afb. 2 en 
3). Rondom staat de tekst S. JAN ELLERTS SOEN. 
De S staat voor sigi.lum, het Latijnse woord voor 
zegel. Het is de oudst bekende afbeelding van 
een eenhoorn in Hoorn. Het was in die ti.jd onder 
het stedelijk patriciaat nog niet gebruikelijk een 
schilddrager te gebruiken. Met de toepassing van 
de eenhoorn was jan Ellertsz. met zekerheid de 
eerste en enige persoon in de stad. 

4. Eén van de bewaard gebleven zegels van Jan Ellerts, 

daterend uit 1494 ( collectie WFA) 

5. Tekening van het zegel uit 1494 

Het zegel met eenhoorn en de naam jan Ellens soen 
komt in twee varianten voor. Bij de eerste variant 
(afb. 2 en 3) i.s de kop van de eenhoorn omlaag 
gericht. Het wapenschild hangt met een koord 
om de hals van de eenhoorn. Naast het schild zijn 
(voor zover te zien) twee achterpoten van het dier 
zichtbaar. Bij de tweede variant (afb. 4 en 5) kijkt 
de eenhoorn recht voor zich uit. Het wapenschild 
is niet met een koord bevestigd, maar staat los 
op de grond. Rechts van het schild is slechts één 
achterpoot van het dier zichtbaar. 
Het belangrijkste verschil tussen beide varianten is 
niet de wijze van afbeelden van de eenhoorn, maar 
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de vormgeving van het huismerk. Bij de tweede 
variant ontbreekt een schuine streep die bij de 
eerste variant wel aanwezig is. Een huismerk werd 
van vader op zoon doorgegeven. De oudste zoon 
gebruikte in principe hetzelfde merk als zijn vader. 
De jongere zoons pasten het huismerk aan door een 
streep toe te voegen of juist weg te laten, waardoor 
iedere zoon een eigen merk had. 
Dit houdt in dat we niet alleen met twee varianten 
van een zegel met eenhoorn te maken hebben, 
maar ook met twee verschillende personen met de 
naam Jan Ellertsz. De jan Ellertsz. van de tweede 
variant is een nazaat van de Jan Ellertsz. van de 
eerste variant van het zegel. 
Over het algemeen valt weinig over inwoners van 
de stad in de rii.iddeleeuwen (periode vóór 1500) 
te achterhalen. Jan Ellertsz. en zijn familie vormen 
hier een uitzondering op. En dat i.s geen toeval, 
want zij behoorden tot de belangrijkste en rijkste 
personen in de stad in die tijd. 

Jan Ellertsz. 'de oude' 
De naam Jan Ellertsz. valt voor het eerst te 
traceren in de bronnen in het jaar 14 78. In het 
uit dat jaar overgeleverde schotboek (een soort 
belastingregister) staat vermeld: Jan Ellertsz. die 
clerck." Hij wordt aangeslagen voor 58 pond schot. 
De hoogte van het bedrag hing af van het vermogen 
van een persoon. Hij was verreweg de rijkste 
inwoner van de stad. De gemiddelde aanslag was 
nog geen vier pond. Een enkeling werd ingeschat 
op een bedrag boven de 30 pond. Jan Ellens' 
vermogen moet voor die tijd enorm geweest zijn. 
Hij bezat een huis op het Grote Oost. Het i.s lastig 
om op basis van middeleeuwse bronnen te bepalen 
om welk huis het precies gaat. De schotplichtigen 
zijn i.n de schotboeken op volgorde van woonhuis 
geschreven. Jan Ellertsz. wordt in 14 78 aan de 
zuidzijde van het Grote Oost als tweede persoon 
vanaf de Bottelsteeg genoemd. Hieruit kunnen we 
afleiden dat hij naar alle waarschijnlijkheid woonde 
op de plek van het huidige pand Grote Oost 32.5 

De klerk (of stadssecretaris) assisteerde de 
schepenen en burgemeesters van de stad. Hij 
notuleerde bij vergaderingen en was het hoofd van 
de schrijfkamer. Dit is geen baan die weggelegd was 
voor iemand op jonge leeftijd. In 1486 beëindigde 
Jan Ellertsz. zijn politieke loopbaan als schepen. 
Slechts één akte die hij mede heeft opgesteld is 
overgeleverd. Aan deze akte hangL het zegel met 
de oudste afbeelding van een eenhoorn in Hoorn 
(afb. 2). 

schepen 

1493 

1497 

1499 

1501 

1503 

1506 

1508 

1512 

1514 

1517 

1521 

1524 

1527 

1531 

burgemeester geen functie 
(voor: zover 
bekend) 

1495 

1498 

1500 

1502 

1505 

1507 

1511 

1513 

1516 

1519 
1520 

1522 
1523 

526 

1529 
1530 

1536 

1494 

1496 

1504 

1509 
1510 

1515 

1518 

1525 

1528 

1532 
1533 
1534 
1535 

6. De politieke loopbaan van Jan Ellerts Keyser. 



Op basis van een overgeleverd testament van Aleid, 
dochter van jan Ellens Qohannes Ellardi), kunnen 
we mogelljk enkele personen aan jan Ellertsz. 
koppelen. Aleid was getrouwd met Dirk Egbertz. , 
die net als jan Ellertsz. tot het stedelijk patriciaat 
behoorde. Dirk was in 1457 schepen.6 Ook hij was 
in die tijd een van de rijkste personen in de stad. 
In het schotboek van 14 78 wordt hij aangeslagen 
voor 29 pond schot. 7 Hij bezat een huis aan de 
noordzijde van het Grote Oost, niet ver van de 
Roode Steen. Op 6 maart 1472 overleed Aleid.8 

Per· testament schonk zij een groot deel van haar 
bezit aan de parochiekerk, het klooster Pietersdal, 
het Maria Magdalena klooster, het Claraklooster, 
de huiszittende-armenvoogden en een klooster in 
Alkmaar.9 Daarnaast vermaakte zij enkele landerijen 
aan twee dochters van haar broer Allard en de zoon 
van haar zus Gheertrudis. Aan de ene dochter van 
Allard schonk zij 3 1/4 morgen (ca. 3 hectare) in 
Schellinkhout. Dit perceel werd de jan Ellertz. 
weyd genoemd. Aan de andere dochter schonk zij 
een stuk grond in Hem "over die waterlosen". 
Aan Petrus, de zoon van haar zus, vermaakte zij een 
huis met een stuk grond in Westerblokker. 

Ellert Jansz. 
De zoon van jan Ellertsz. is in de bronnen moeilijk 
te traceren. Hij komt niet voor als schepen of 
burgemeester. Uit het testament van Aleid blijkt 
dat er een Allard (of Ellen) jansz. heeft bestaan. 
Helaas wordt geen zoon van Allard met de naam 
jan genoemd. Mogelijk is Jan Ellertsz. (zie onder) 
geboren in of vlak na 14 72 en wordt hij om deze 
reden niet in het testament vermeld. 

Jan Ellerts Keyser 
Jan Ellertsz. - de persoon van de tweede variant 
van het zegel - was politiek zeer actief als schepen 
en burgemeester (afb. 6). De schepenen (zeven in 
totaal) werden ieder jaar op Pasen benoemd. 
Op deze wijze rouleerden de (ere)banen. In totaal 
zou hij de functie van schepen vanaf 1493 veertien 
termijnen !Jekleden. Voor het laatst was dat het geval 
in het jaar 1531. Ook het ambt van burgemeester 
heeft hij vele jaren uitgeoefend. De burgemeesters 
(vier in totaal) droegen zorg voor het dagelijks 
bestuur. Voor het eerst komt hij in de bronnen in 
het jaar 1495 als burgemeester voor. In totaal heeft 
hij dit ambt zeker 17 termijnen bekleed. Voor het 
laatst deed hij dat in het jaar 1536. Na dat jaar 
vervulde hij geen officiële functies meer. 
In het schotboek van 1518 (boeken uit de periode 
tussen 1478 en 1518 zijn niet bewaard gebleven) 

wordt Jan Ellerts aangeslagen voor 26_ pond. 10 

Hij was in dat jaar de op één na hoogst aangeslagen 
persoon in de stad. Waar hij woonde, valt uit het 
boek niet op te maken. 11 

jan Ellens komt ook voor onder de naam jan Ellerts 
Keyser. Voor het eerst vernemen we deze naam in 
de bronnen in het jaar 1531.12 

De oorsprong van de naam is niet bekend, maar er 
is niet veel fantasie voor nodig om in die naam een 
uitdrukking te zien voor de mate van gezag die hij 
in de stad genoot.13 

Jon Ellerts en de stadsverdedlging 
j an Ellens is niet alleen te traceren in het oud archief 
van de stad Hoorn, maar wordt ook vermeld in de 

7. De Morlotoren 

uit 1508. Het enige 

overblijfsel van de 

stodsverdediging 

waarvan Jon Ellerts 

opzichter bij de bouw 

was. 
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kroniek van Velius (eerste druk 1604) Volgens 
Velius waren jan Ellerts Keyser en Claes Pietersz. 
Ruygh in 1508 aangewezen als opzichters van de 
aanleg van de nieuwe stadsomwalling. 14 Velius 
heeft de beschikking gehad over enkele bronnen 
die helaas niet zijn overgeleverd. Uit de door hem 
gebruikte memoriën van Jan Ellerts heeft hij een 
versje overgenomen: 

TVrrlbVs Hornensls Vall.antVr Moenla plebls, 
lls Vt CrVdeles eXCLVdat IVglter hostes. 

In vertaling: 
Met torens worden de stadsmuren van de inwoners 
van Hoorn tot een verdedigingswal gemaakt, om 
met behulp daarvan de wrede vijanden voor altijd 
buiten te houden.15 

Hel is een chronogram: een tekst waarin een jaartal 
verwerkt is door middel van letters die tevens 
Romeinse cijfers zijn. Opgeteld leveren deze cijfers 
een jaartal op. In het geval van dit versje is dat 
het jaartal 1508.16 Jan Ellerts had, net als veel 
mede-inwoners van de stad, de plundering in 1482 
meegemaakt. Deze gruwelijke gebeurtenis moet 
grote indruk hebben gemaakt en vermoedelijk 
was hij één van degenen (of misschien wel dé 
sturende kracht) die zich beijverd heeft om de stad 
beter te versterken. In de jaren dat hierover werd 
besloten , was hij actief als schepen. ln 1508 werd 
hij als één van de twee schepenen aangesteld om 
rnezicht op de werkzaamheden te houden. Hij zal 
de stadsverdediging als zijn eigen werk beschouwd 
hebben. Via zijn versje gaf hij blijk van zijn trots. 

Jan Ellerts als schipper 
In de kroniek van Velius komt Jan Ellens nog een 
tweede maal voor.17 In 1520 kreeg hij een eervolle 

8. Aantekening over het opdracht van het stadsbestuur, vermoedelijk als 
overlijden van Jan Ellerts blijk van dank voor al zijn inspanningen voor 
In het memorieboek van de stad. De bisschop van ULrecht, Philips van 
het klooster Pietersdal 
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9. Eén van de bewaard gebleven zegels van Jan Ellerts. 

daterend uit 1509 (collectie WFA) 

Bourgondië, diende bij de stad een verzoek in om 
de baardze van Hoorn, een schip dat befaamd was 
op de Zuiderzee, te mogen gebruiken om veilig 
van Kampen naar Amersfoort te reizen. Hoorn 
stemde toe en zond het schip met 80 schutters en 
20 bootgezellen onder gezag van jan Ellerts Keyser 
naar de bisschop. 

Het overlijden van Jan Ellerts 
Na het einde van zijn bestuurlijke loopbaan in 
1536 heeftjan Ellens nog tien jaar geleefd. 
In het memorieboek van het klooster Pietersdal 
staat z~jn overlijden bij 3 april 1546 vermeld: Anno 
domini M Vc XLV1 obiit Johannes Ellardi Cesar 
Hornensis in testamento pro suo anniversario nobis 
legavit XVIll florenos (afb. 8).18 Hij vermaakte 18 
florijnen aan het klooster waarvoor de broeders 



jaarlijkse missen voor zijn zieleheil zouden lezen. 
Jan Ellerts moet geboren zijn omstreeks 1472 en 
was bij overlijden dus circa 73 jaar oud. 

Van schepenzegel naar stadszegel 
De gevelsteen met eenhoorns die in 1538 in de gevel 
van de (Oude) Oosterpoort werd aangebracht, heeft 
j an Ellens nog gezien. De Oosterpoort vormde de 
voltooiing van de stadsverdedigingswerken die hij 
in 1508 begonnen was. Zijn idee om de eenhoorn 
als symbool te gebruiken \fOnd navolging. 
Toen men omstreeks 1573 een nieuwe schildhouder 
voor het stadswapen wilde invoeren, was Jan Ellens 
Keyser nog niet geheel in de vergetelheid geraakt. 
Onder de schepenen en burgemeesters van de stad 
waren mensen die hem persoonlijk nog gekend 
hadden. Tal van overwegingen voor de keuze van 
de eenhoorn als schildhouder zullen een rol hebben 
gespeeld, maar voor de wijze van afbeelden (een 
zittende eenhoorn) werd duidelijk teruggegrepen 

Voëmoten 
1 ?v.i1.1ld:er 1957. 
2 H~t oj.l~ld~~ood van Hoorn met eenhoorn 

.als schildhoude~ dateert uit 1582. 

Deie lakenloden waren vormgegeven naar 

vö.6.rbeeld van het stadszegel. ~chrickx 2007. 
3 Dat de eenhoorn inderdaad al in de jaren 

70 van de 16de eeuw als schildhouder van het 

stadswapen werd gebruikt, blijkt bijvoorbeeld 

ult'de steen met het wapen van Hoorn en 

eenhoorn die zich in de gevel van de 

Oosterpoon ~vindt en uit 1578 dateen. 

4 Scbotpoe\< 1478, fol. 2lv. OAH inv.nr. 381. 

5 De :onzekerheid komt doordat in een huis 

meerderè sehotplichtigen lconden won.en en 

döi:>id~tiii hei,•8oek mensen zjjn doorgehaald 

"(in· \tiil5.and met:.een Verhuiziilg of overlijden) 

en :tnellSen zijn uissengevoegd als zij zich da.ar 

v~~~gden. 
6 6~f:l'mv.~r. lÓ28 (reg.nr. 617). 

7 Si:hotboek 1418, fol.13v. OAH inv.nr. 381. 

8 WFA'obituariilm Pietersdal, fol. 16. 

9 OAH:inv . .nr. 792, fol. 18r (reg.nr. 829). 

Hetrs~k wordt gedateerd in 1473. 

Venn0edelijk is_dit een vergissing van de 

kopiist die her stuk heeft overgeschreven in het 

~r.tu~rium van het Pietersdal, want Aleid is al 

in 14 72 ovededen. 

op het zegel vanjan Ellens, de man die het stedelijk 
bestuur een halve eeuw lang had gedomineerd. 
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Camerijck, aangewezen als een van de 

personen om een vicarie te~ stichten in de 

parochiekerk van Hoorn. 

11 Renckens brengt de naam in verband !llet een 

door hem veronderstelde keizersgezindheid 

van de familie Keyser, m.aar daarover is niets 

bekend. Renckens 1980. 

12 Schotboek 1518, fol. 30r. OAH inv.nr. 383. 

13 Repckerts veronderstelt dat jan Ellertsz. Keyser 

fil het pand Grote Oost 2 woonde. tUervoor 

zijn echter geen bewijzen. In de gevel bevond 

zich jn de 17 de/18de eeuw een gevelsteen 

met een keizershoofd. De bewoners van liet 

pand werden aangeduid als "in-de Key,ser". 
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ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

EGBERT OmNs 

Eind mei 2009 publiceerde de gemeente Hoorn het 
Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad. Dezelfde 
commissie van onze vereniging die eerder het 
Voorontwerp becommentarieerde zette zich nu aan 
bestudering van het Ontwerpbestemmingsplan. 
H~t gaat om een belangrijke zaak. 
Als dit Ontwerp door de gemeenteraad wordt 

vastgesteld en ook 'hogerop' geen bezwaren 
ondervindt, dient het voor de komende tien jaar 
als kader voor de ontwikkelingen in de binnenstad. 
Er moet dus een plan liggen dat enerzijds 
ontwikkelingen niet belemmert en anderzijds de 
juiste kaders stelt aan die ontwikkelingen. 

De strekking van het Ontwerpbestemmingsplan 
wordt door de commissie als positief ervaren. 
De gemeente wil tegemoet komen aan wensen vanuit 
horeca en detailhandel, maar staat grootscheepse 
ingrepen in de binnenstad niet toe. 
De eerder door de vereniging gemaakte opmerkingen 
over het Voorontwerp zijn voor het merendeel in het 
Ontwerp verwerkt. De rooilijnen zijn teruggebracht 
op de kaarten, over hoogte en maten is meer 
duidelijkheid gegeven, wijzigingen in het stadsbeeld 
(beschermd stadsgezicht) worden moeilijker 
gemaakt. Het ophogen van zeker 140 monumentale 
en beeldbepalènde panden met één bouwlaag (de 
zogenoemde bolletjeskaart) is ongedaan gemaakt. 

En de Commissie Welstand en Monumenten krijgt 
een toetsende rol op cruciale punten, zoals bij het 
ophogen van overige panden. Dubbelbestemmingen 
met archeologie en beschermd stadsgezicht worden 
nu telkens expliciet genoemd. Technische fouten 
zijn verbeterd. 
Ook de Cultuur, aanvankelijk niet genoemd, heeft 
aandacht gekregen. Een historische kwaliteitskaart 
is toegevoegd. Eerder was het samenvoegen van 

panden aan voorwaarden gebonden. 
Daarmee is het Ontwerpbestemmingsplan ten 
opzichte van het Voorontwerp verbeterd. 

Toch is er nog een weg te gaan, want de commissie 
constateerde dat er nog een en ander aan het 
Ontwerp mankeert. Nieuw beleid is niet of niet 
consequent in het plan verwerkt (de raad heeft 
besloten geen winterterrassen toe te staan, maar 
volgens de toelichting is het nog mogelijk); de 
plaats van het bunkerschip is vastgelegd, of toch 
weer niet; komt er nu één of komen er twee 
bruggen naar het Oostereiland en hoe staat het nu 
precies met de loketverkoop? 
Definities ontbreken waar Oud Hoorn die wel 
graag opgenomen ziet (beeldbepalende panden; 
wat is de status van de historische kwaliteitskaart), 
verwijzingen naar andere beleidsnota's kloppen 
soms. niet of die notas zijn er nog niet (er is 
nog geen Erfgoednota met betrekking tot de 
beeldbepalende panden er is nog geen kader 



BINNENSTAD 

voor het woonbotenbeleid), verkeerde bijlagen zijn 
bijgevoegd. Om die reden adviseert Oud Hoorn het 
college om een ambtehjke leesgroep op te dragen 
het uiteindelijke plan nog eens kritisch door te 
nemen en te corrigeren. 

Voorts pleit Oud Hoorn ervoor om al het binnenwater 
in Hoorn tenminste de status van beeldbepalend 
te geven, ook Vale Hen en Stationsgebied ook 
mee te nemen (het college laat die gebieden 
buiten beschouwing, terwijl ze voor de binnenstad 
en de samenhang binnen het Bestemmingsplan 
belangrijk zijn), om bepalingen op te nemen over 
de woonschepen in de binnenstad en het schuin 
onder de binnenstad naar diepe delfstoffen boren, 
wat volgens het bestemmingsplan Hoornse Hop 
mogelijk is, te verbied.en. 

De commissie heeft over tal van andere zaken 
opmerkingen gemaakt. De complete zienswijze 
van Vereniging Oud Hoorn staat op de site van de 
vereniging. 

Begin augustus 2009 werd Vereniging Oud Hoorn 
door wethouder Van Es uitgenodigd voor een 
gesprek. Het werd een open en positief gesprek, 
waarbij de wethouder zijn waardering voor de 
consciëntieuze inbreng van Oud Hoorn uitsprak. 
Het bleek dat de gemeente opnieuw aan een 
aantal opmerkingen van de vereniging tegemoet wil 
komen en de nodige verbeteringen en wijzigingen 
in het Bestemmingsplan zal opnemen. ln de Nota 
van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan 
Binnenstad, waar de algemene raadscommissie 
zich eind augustus heeft gebogen , zullen deze 
aanpassingen zijn opgenomen 

Cadeau-lidmaatschap voor de Vereniging Oud Hoorn 

U ontvangt hiermee een bijzonder cadeau. 

Degene die u dit cadeau schenkt, wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de 
activiteiten van de Vereniging Oud Hoorn. U ontvangt vier maal per jaar het kwartaalblad van de 
Vereniging en het welkomstpakket. U draagt bij aan het behoud van stadsgezicht en de monumenten. 
kortom aan het behoud van de schoonheid van Hoorn. 

Door het jaar zijn er 1ezingen, stadswandelingen en een bouwkunstcursus. 
De informatie daarover vindt u op de website www.oudhoorn.nl 

U bent op dinsdag en donderdag van 10 -16 uur en zaterdag van 10-14 uur van harte welkom op het 
Oost-lndisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, tel 0229 273570, mailadres info@oudhoom.nl 

Alle reden om na dit cadeaujaar uw lidmaatschap voort te zetten. 
U wordt daaraan door de Verenging Oud Hoorn tijdig herinnerd. 
Dan kunt u uw keuze aangeven. 

Veel genoegen gewenst. 
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Wljda de Rooi] met haar 

oom Cor de Boer nu 

ONDERDUIKERS IN BOERDERIJ AAN 

W IJDA DE ROOIJ-HILBRANDS* 

Cor de Boer, 81 jaar oud en woonachtig aan de Lageweg in Hoorn, denkt 
met het klimmen der jaren steeds vaker terug aan de oorlogsjaren '40-
'45. In de gezinsboerderij aan Weeltje 5 in Hoorn (nu getransformeerd 
tot Grote Waal) werkte hij als jongste zoon mee aan de opvang van 
diverse onderduikers. Regelmatig kreeg het echtpaar Jan en Wijda de 
Boer het verzoek om mensen te helpen verbergen. 
De personen die Cor het beste zijn bijgebleven: Wim Gonlag uit 
Heiloo die hij als een halfbroer beschouwde en de veelzij dige joodse 
onderduiker ·w alter Maas, de latere oprichter van Stichting Gaudeamus 
in Bilthoven. 

en aardappelen. Cor licht toe: "Mijn vader was 
vanaf 1941 verplicht om vastgestelde quota melk, 
kaas, boter en landbomvproducten te reserveren · 
voor de voedselvoorziening in Duitsland en later 
voor ons eigen voedselbonnen$ysteem. Maar hij 
zorgde ervoor voldoende over te houden om alle 
monden in de drukbevolkte boerderij te kunnen 
vullen en de Ondergrondse van voedsel te voorzien, 
dus als hij de Duitsers een botertonnetje afhandig 
kon maken, dan deed hij d?t." 
Het werken op het land was niet zonder gevaar. 
In het Witte Badhuis aan de l]sselmeerdijkwas een 
uitkijkpost met militairen van de Luftwaff e, die 
hun verrekijkers niet altijd op het luchtruim gericht 
hielden. Verder was er nog de Crisis Controle 
Dienst, die bestond uit Nederlanders die volkomen 
onverwachts voor je neus ·konden staan om te 
controleren of je aan alle regels voldeed. "Je kon in 
die tijd niemand vertrouwen", benadrukt Cor, die 
goed beseft dat zijn familie de nodige risicos heeft 
genomen. 

Cor was 12 jaar toen de Duitsers ons land veroverden 
en hij zag op de boerderij tijdens de bezetting 

Foto rechts boven: heel wat 'vreemde' kostgangers voorbijkomen" 
Cor de Boer net na wo Il Sommigen bleven maar kort en anderen hielden 

het enkele jaren vol. ''.Je werd er opeens mee 

Spinnen en musiceren 
De joodse onderduiker, textielingenieur Walter 
Maas, ontving van de familie De Boer speciale 
instructies. Overdag moest hij zich verborgen · 
houden in zijn schuilplaats op de zofder van de 
houtloods. "Walter zag er veel te joods uit om op 
het land te kunnen werken", vertelt Cor. "In 1943 
werd hij s avonds bij ons gebractlt door een Chinees 
die een kunstwinkeltje had op de Turfhaven. 
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geconfronteerd", vertelt Cor. Het waren vaak jonge 
landgenoten, die in het kader van de Arbeitsansatz 
werden opgeroepen om in de Duitse industrie te 
gaan werken. 
Ook broer Piet en later zwager Aart verstopten zich 
om die reden in de boerdertj. Daarnaast beschouwde 
het verzet Weeltje 5 als betrouwbaar schuiladres. 
De onderduikers hielpen mee op de akker en in 
de wei. "Onze knecht was naar Duitsland gestuurd 
en alle handen waren welkom". De gasten hielpen 
mee koeien melken en hooien en op de akkers met 
zaaien, poten en oogsten van tarwe, bonen, erwten 

Mijn ouders waren naar een verjaardag. Walter 
wachtte op een stoel." Bij binnénkomst van Jan en 
Wijda de Boer gaf de man, volgens instructie van 
het verzet, alleen prijs d·at hlj zowel onderduiker 
als jood was. De volgende dag richtte broer Jaap, 
timmerman van beroep, een schuilplaats voor 
hem in. Voorts werd er een spinnewiel naar boven 
gebracht, want Walter kreeg als raak schapenwol op 



WEELTJE 5 
klossen te gaan spinnen. 
s Avonds was hij welkom in de huiskamer van 
de boerderij en werd hij met de overige bewoners 
in de familie opgenomen. De joodse onderduiker 
keek hier erg naar uit, want hij zat vol ideeën en 
hield van gezelligheid, discussieerde graag en was 
een echte grappenmaker. Hij sprak even makkelijk 
met ernst over de filosofen Nietsche en Freud en 
de schrijver Goethe, om vervolgens als buikspreker 
zijn huisgenoten onbedaarlijk re laten lachen. 
Walter was ook gek op muziek. 
En · er werd heel wat af gemusiceerd door de 
kinderen De Boer aan Weeltje 5 . jan bezat een 
prachtige tenor (hij was lid van zangkoor Sappho), 
zus Co bespeelde de viool, broer Jaap was een 

virtuoos op de banjo en zus Annie (verloskundige 
met toentertijd een praktijkwoning aan het Grote 
Noord) begeleidde het trio op de piano. 

Springen vanaf de hooizolder 
Soms kreeg de familie bezoek van een Duitse 
patrouille. Dat gebeurde eens tijdens een 
verjaardagsfeestje, waarbij de bewoners van Weeltje 
5 net een polonaise rond de boerderij hielden. De 
onderduikers stoven onmiddellijk weg. 
De Duitsers hadden dat niet in de gaten, maar 
beleef den juist plezier in de feestvreugde en 
gebaarden dat de polonaise moest doorgaan. 
Het bleef spitsroeden lopen op de boerderij. Bij 
ontdekking van de onderduikers zouden de Duitsers 

Hongerwinter 1944, 

Westerdijk. 3 mensen 

gaan richting 

Amsterdam met 

beladen kar. 

Aquarel Mevr. Huitema, 

Weeltje 6 
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Bij de boerderij. Weeltje 5: in het midden oma en opa De Boer. geheel links moeder Annie de Boer en geheel rechts oom Cor de Boer, links Thea. in het 

midden Wijde en rechts Adry. De foto dateert van ca. 1954 
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kunnen besluiten om de boerderij in brand te 
steken en de bewoners om te brengen . 
Op een dag werd boerin Wijda de Boer in de 
stal verrast door een ploegje Landstormers 
(Nederlanders in Duitse dienst) met hun zwarte 
pakken en groene kragen. Van schrik liet. ze de lege 
emmers , die ze net uit het boet.je had opgehaald, 
vallen en snelde via het tussengangetje naar de 
keuken. Dat was natuurlijk verdacht, maar met 
haar angstschreeuw alarmeerde ze de mannen 
elders op de boerderij . De onderduikers hebben 
toen van de geconstrueerde schuilplaats in de zeven 
meter hoge hooiberg gebrnik moeten maken. 
Ook Walter moest op bevel van j aap vanaf de 
hooizolder in de diepte springen en zich naar 
beneden laten glijden tot h ij vaste grond onder de 
voeten kreeg in de met metaal en hout versterkte 

schuilplaats (de Duitsers schoten soms door de 
hooiberg heen of staken het stro in b rand) waarin 
de onderduikers zich stil moesten houden. Gelukkig 
wist Wijda de Boer de Duitsers te overtuigen, dat ze 
op dat moment onwel was geworden; ze werd zelfs 
door hen naar de sofa begeleid om weer op adem 
te komen. 
Eén keer is Walter op het laatste moment voor 
ontdekking behoed . Cor zag op een dag dat de 
gevreesde Landwachters - gewapende NSB'ers 
aangestuurd door Musschert - de deur van de 
hout.loods al geopend hadden en op weg waren 
naar de trapdeur waarboven Walter actief was. 
"Dan hadden ze hem horen spinnen en dan was hij 
erbij geweest", aldus Cor. 
Op de vraag waarnaar ze op zoek waren , b leek 
dat ze eieren nodig hadden. "Die hebben we nieL, 



dan moet u bij de buren zijn", zei Cor terwijl hij 
de Landwachters behendig naar het onverharde 
weggetje loodste dat naar de boerderij van de familie 
Visser op nummer 4 leidde. Deze familie had alleen 
familieleden uit de Betuwe te gast , die geëvacueerd 
waren vanwege de onderwaterzettingen (doorsteken 
van de rivierdijken) door de Duitsers. 

Schiet 'm maar dood 
Walter was een pienter maar ook een zeer 
ni.euwsgierige man. Tijdens de hongerwinter 
kwamen er wanhopige, uitgemergelde mensen 
van heinde en verre met karren -en fietsen zonder 
banden om bij de boerderijen aan het Weeltje wat 
voedsel te scoren. Walter verliet regelmatig zijn 
schuilplaats om een kijkje te nemen. "Daarmee 
joeg hij mijn moed~r de stuipen op het lijf', 
vertelt Cor ernstig, "en hij bracht ons allemaal in 
levensgevaar". 
De manier waarop Walter Maas de veiligheidsregels 
aan zijn laars bleef lappen vroeg om actie. "Walter 
was een bedrijvige man; één brok energie", aldus 

Cor. Wat te doen? Vader Jan de Boer ging te rad~ bij 
de Ondergrondse in de persoon van Koos Verbeek, 
die vlakbij aan de Westersingel woonde. "Het gaat 
zo niet langer met deze onderduiker", betoogde 
hij . De verzetsman wist het ook niet ·meer en 
adviseerde: "Schiet 'm maar dood en begraaf hem 
ergens!" Dat ging vader De Boer veel te ver. 
Het zwarte schaap kwam toen zelf met de oplossing: 
zijn vorig schuiladres in Lage Vuursche. Na een 
roerigjaar aan Weeltje 5 vertrok hij in februari 1945 
met een muts ver over zijn oren via de Ijsselmeerdijk 
naar het midden des lands onder leiding van Co 
de Boer en haar verloofde, onderwijzer Aart van 
Maanen. Ondanks het feit dat Walter halverwege de 
reis tot wanhoop van Co spoorloos was verdwenen, 
belandde het gezelschap veilig en wel op Walters 
onderduikadres. 

Goede NSB' ers 
De relaties waren erg complex tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Zo vertelt Cor de Boer, dat NSB'er Jan 
ter Haar op de hoogte was van het onderduikadres 

Familie De Boer tijdens de oorlog met onder vlnr: Jan de Boer, neef Piet Ent en vader Jan de Boer. Boven vlnr: een vriendin 

van de familie, verloskundige Annie de Boer, moeder Wijde de Boer, ontwerpster/coupeuse Co de Boer, vriendin Jannie 

Domste. Cor de Boer en Jacob de Boer, die in de jaren '50 met 2ijn gezin naar Australië emigreerde 
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Het Russische paard 

(een z.g . Ket) dot de 

ondergrondse samen 

met Cor de Boer aan 

vlees hielp. dot op 

Weeltje 4 door Toeke 

Visser was geslacht 
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Weeltje 5, maar die wetenschap voor zich hield. 
Ook NSB'er Tober twijfelde sterk aan het nieuwe 

regime in Nederland en waarschuwde het verzet 
zodra hem plannen voor een razzia ter ore 
kwamen. 
Een Duitse soldaat kwam 's zondags graag thee 
drinken op de boerderij. Deze Joseph vond het 
erg gezellig bij de familie De Boer, kocht illegale 
shag van zoon Jaap, sprak met heimwee over zijn 
vrouw en kinderen in Duitsland. Totdat hij naar het 
oostfront werd gestuurd . 
De familie De Boer had ook contact met politieman 
Willem Geurtsen (alias verzetsman Henk Appel) die 
voor voedselbonnen zorgde voor de onderduikers. 
Die bonnen had het verzet te pakken gekregen 
door een overval op het distributiekantoor in het 
stadhuis aan de Nieuwsteeg. 
Verder produceerde de familie De Boer op verplichte 
basis voedsel voor de Duitsers (Crisis Controle 
Dienst) zoals vlees, boter, graan en bonen. 
"Maar we bezorgden ook kratten vlees aan de 
Ondergrondse", vertelt Cor. "Daarvoor maakten we 
gebruik van een illegaal slachthuis bij de familie 
Visser aan Weeltje 4 , dat werd geleid door vader 
Taeke". Zodra het vlees goed verpakt was in kratten 
(50 kilo per krat) k\117am Cor met zijn paardenkar 
voorrijden om het slachtvlees te transporteren naar 
slagerij Otte aan het Gerritsland. Met zijn ket, een 
klein Russisch paard dat de Duitsers te min vonden 
om het in beslag te nemen, draafde de hoogblonde 
tiener met zijn vleeswaar door Hoorn. 

Gevangenisstraf 
In 1949 werd Cor de Boer opgeroepen om als 
soldaat naar het opstandige Nederlands-Indië te 
gaan. 
"Dat druiste tegen mijn diepste geloofsuvertuiging 
in'', vertelt Cor. 'jarenlang had ik eraan meegewerkt 
om onderduikers door de oorlog te helpen! Dan ga 
ik zelf geen ander land bezetten!" Cor weigerde 
dus om in militaire dienst te gaan. Die beslissing 
bracht hem voor de krijgsraad en kostte hem bijna 
3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het voorarr~st 
verbleef hij in Nieuwersluis, samen met andere 
gewetensbezwaarden. Zijn gevangenschap bracht 
hij door in de strafinrichtingen van Veenhuizen, 
Rotterdam en Vught. Zo kon het gebeuren dat Cor in 
Rotterdam in hetzelfde cellencomplex gelnterneerd 
was als oorlogsmisdadiger Anton van der Waals, 
die op de voltrekking. van zijn doodstraf wachtte. 
In Vught sprak Cor zelfs even met de tot levenslang 
veroordeelde Duitse topmilitair Aus der Fünten. 
De dienstweigeraars waren gedwongen om allerlei 
lopende band werk te doen. Zo doodde Cor zijn 
tijd met het maken van stekkertjes, verpakte hij 
zaad in zakken (der 'Nunderbaum von Zanzibar) 
en vervaardigde hij met zijn metgezellen talloze 
kalenders. 

Na zijn internering stortte Cor zich aan het \Veeltje 
samen met broer j aap op de houthandel. Toen 
j aap in de jaren '50 met zijn gezin naar Australië 
vertrok, paste Cor zich aan de nieuwe tijdgeest 
aan. Hij begon onder de naam De Boer Keukens 
met de levering en installatie van kant en klare 
keukenblokken. 
Ook werd Cor de eerste campinghouder van 
Hoorn. Een stukje weiland aan het Weeltje werd 
afgebakend voor tenten en caravans en het werd 
door Cor van een toiletgebouwtje en een winkeltje 
voorzien. Op zijn camping ontving hij veel Duitse 
gasten en hij sloot met sommigen ook vriendschap. 
Zo was de cirkel uiteindelijk weer rond. 

Met de uitbreiding van Hoorn in de richting van de 
Grote Waal verdween de. boerderij van de familie 
De Boer onder de slopershamer en verplaatste Cor 
zijn keukenbedrijf naar de Leliestraat in Hoorn. 

Cor (Cornelis jan) de Boer, 81 jaar oud, woont 
momenteel in een woonboerderij aan de Lageweg 
en ·is de enige nog levende getuige van de 
gebeunenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
aan het Weeltje 5. Zijn ouders, drie broers en twee 
zussen zijn overleden. 



Walter Maas en Gaudeamus 
Walter Alfred Friedrich Maas (1909-1992) kwam 
samen met zijn ouders en broer Ernst in 1933 
vanuit Mainz naar Nederland. De hetze tegen de 
Duitse joden nam wen al groteske vormen aan. Het 

woonadres werd een 
villa in Bilthoven die 
indertijd is gebouwd 
in opdracht van 
componist Julius 
Röntgen, in de vorm 
van een concertvleu
gel. Walter was afge
studeerd textielin
genieur en had een 
grote belangstelling 
voor schone kunsten. 
Maar bovenal was hij 
verzot op muziek. 
Na de oorlog richt
te hij de stichting 

Gaudeamus(= Laten wij ons verheugen) op in zijn 
ouderlijk huis in Bilthoven dat een trefpunt werd 
voor veelbelovende musici en een podium voor 
hun composities. Walter Maas bleef de drijvende 
kracht achter Gaudeamus en verwierf groot aanzien 
in de Internationale muziekwereld. Zo stimuleerde 
en faciliteerde Gaudeamus componisten als Peter 
Schat, Willem Breuker en Louis Andriessen en de 
btütenlanders John Cage, Karlheinz Stockhausen 
en Pierre Boulez . "Ik wil iets terug doen voor 
Nederland", zo motiveerde hij de muzikale activi
teit in Bilthoven. Jan en Wijda de Boer waren ere
gasten tijdens zijn vermaarde jaarlijkse festival voor . 
eigentijdse muziek. Hij werd na de oorlog weer 
dikke vrienden met de familie De Boer, tot grote 
vreugde van zoon Cor. 
Walter Maas verkreeg vele onderscheidingen in 
binnen- en buitenland voor zijn verdiensten op 
muzikaal gebied m.b.t. de stimulering en de ver
nieuwing van de moderne muziek. Hij stond op 
zeer goede voet met Prins Bernhard, uit wiens han
den hij de Zilveren Anjer ontving. 
Op 1 decèmber 1992 is Maas op 83-jarige leeftijd 
overleden; het naar hem genoemde Walter Maas 
Huis in Bilthoven bestaat nog steeds en heeft nu 
een brede culturele bestemming. 

De familie de Boer heeft de activiteiten tijdens de 
oorlognooit aan de grote klok gehangen. "Wij von
den het niet meer dan normaal dat je je medemens 
helpt". Waher Maas heeft twee bomen in Israël 

geplant als dank aan de familie De Boer voor het feit 
dat ze zijn leven een jaar lang hebben beschermd. 
Zijn broer Emst heeft de oorlog via diverse onder
duikadressen eveneens overleefd. Vader en moeder 
Maas kwamen helaas terecht in kamp Sobibor in 
Polen. In 1942 kwamen zij hier om het leven. 

Walter Maas schrijft in zijn oorlogsherinneringen 
over een razzia aan Weeltje 5: 

"In Hoorn moesten de onderduikers zich tijdens een 
razzia in een hooiberg verstoppen. De eerste keer dat 
ik er in moest ben ik wel geschrokken, want hoog boven 
de hooiberg was een gat en jaap de Boer zei: spring er 
maar in! Nou ik sprong er in en schuif naar beneden, 
heel langzaam. Het ging alsmaar naar beneden, ik weet 
niet hoe lang het geduurd heeft, voor mij een eeuwig
heid, in het donker alsmaar in het hooi naar beneden. 
Ik dacht: ik ga linea recta naar de hel. En toen kwam 
ik onder in een kamer die ze met ijzeren platen hadden 
afgeschut, daar was water, daar was alles. Er was ook 
een spleet naar een prieeltje en iedere keer dat er een 
razzia was en we daar zaten kwam pa De Boer naar 
buiten, ging in het prieeltje zitten en mompelde voor 
zich heen: o, wees voor,zichtig, wees ru,stig, ze komen, 
kalm aan. Als ze de hooiberg in brand gestoken hadden, 
konden we nog altijd via het prieeltje wegkomen door 
die houten latten in te trappen". 

Maas ontvangt de 

Zilveren Anjer uit 

handen van Prins 

Bernhard vanwege 

zijn verdiensten voor 

de moderne muziek 

(gaf steun aan 

jonge componisten, 

organiseerde jaarlijks 

muziek.festival en 

stelde daarvoor zijn 

woning in Bilthoven 

beschikbaar) 

Foto links: 

Portret van 

Walter Maas 

op latere leeftijd 
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Een winters sfeerbeeld 

va n Weeltje 5 

(in de jaren '50) 
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Oorlogservaringen van een babyboomer 
Als kind werd ik al vroeg met de oorlog 
geconfronteerd. Wij woonden aan de Koepoortsweg 
72, in Huize Sonnevanck. Mijn moeder had hier een 
praktijk als verloskundige. Met mijn buurjongetje 
dal graag met mij wilde spelen, mocht ik niet 

omgaan; Rudi zou het kind van een Duitse soldaat 
zijn! Met de overbuurkinderen mochten we ook 
nieL spelen, want dat waren kinderen van NSB'ers 
en die waren "fout geweest tijdens de oorlog." 
Boven alle twijfel verheven, was de familie Wytema, 
verderop aan de Koepoortsweg. Huisarts Wytema 
werd door NSB'ers ervan verdacht verzetslieden te 
hebben gesteund en hij werd volgens mijn ouders 
op de drempel van zijn voordeur neergeschoten. 
Dat Samuel Wytema en verzetsleider Koos Verbeek 
elkaar kenden, is heel goed mogelijk; beiden waren 
lid van dezelfde Gereformeerde Kerk. Zwijgend liep 
zijn weduwe 's zondags na de kerkgang gearmd 
met haar kinderen Johan, Laura en Sam, aan de 
overkant voorbij . We leefden intensief met deze 
familie mee als ze zich op 4 mei naar de Grote Kerk 
begaven voor De Stille Tocht. 
Op zondagmiddag gingen we vaak naar mijn 
grootouders áan het Weeltje. Als we bij het 
ommuurde joodse kerkhof (hoek Westersingel/ 

Weeltje) kwamen, staken we onze neuzen door het 
traliewerk van de geheimzinnige tuin en bekeken 
de scheve, bemoste gedenkstenen. "Waarom komt 
er niemand langs om het hier netjes te maken?", 
vroegen we ons af. Bij de boerderij aangekomen, 
hoorden we op verjaardagen bij de deur ál de stem 

van oom Walter die ons geestdriftig ontving met 
zijn bekende buiksprekersact. Deze oom met zijn 
Duicse accent was tijdens de oorlog te gast op de 
boerderij, omdat hij zich voor gemeneriken moest 
verstoppen. Zoveel wisten wij over hem. 
Echter, tijdens het gesprek met mijn oom Cor kwam 
de oorlogstijd pas goed tot leven. Wat het voor hem 
als tiener betekende om geert vriendjes thuis te 
mogen ontvangen, altijd te moeten oppassen en te 
moeten zwijgen over de onderduikers. Mijn oom 
Cor had ook een speciale taak bij een dreigende 
overval: onderduikers via de weilanden naar de 
boerderij van Homan in Wognum brengen! Dit plan 
hoefde hij nooit uit te voeren. Alle onderduikers 
aan Weeltje 5 zijn zonder kleerscheuren door de 
oorlog gekomen! 

*Wijda de Rooij-Hilbrands is de dochter van Annie 
Hilbrands-de Boer en oudste zus van Cor de Boer 



HISTORISCHE VERENIGING Ouo-DoRDRECHT OP BEZOEK 

FRANS ZACK 

Ondanks dat men zelf in de oudste stad van 
Holland woont kijkt de Historische Vereniging 
Oud-Dordrecht toch verder. Zo organiseert men 
jaarlijks voor de leden een excursie naar een 
sLad met een hisLOrische achtergrond. Voor 2009 
had het bestuur van Oud-Dordecht zijn keuze 
op Hoorn laten vallen . Op zaterdag 6 juni j .1. 
kwam het Dordtse gezelschap, bestaande uit 54 
deelnemers naar Hoorn. Ma1jan Godvliet had er 
voor gezorgd dat de gidsen klaar stonden om het 
gezelschap te laten genieten van onze mooie stad. 
Bij de gidsen Femke Uiterwijk, Christ Staffelen 
en Huub Ursem waren de deelnemers aan deze 
excursie in goede handen. Daar men te kennen 
had gegeven ook belal}gstelling Le hebben voor ons 
verenigingsgebouw zorgde Sonja Wonder er voor 
dat de bezoekers ontvangen konden worden. Na de 
lunch waren de deelnemers aan de excursie vrij om 
naar eigen goeddunken Hoorn te bekijken. 
Tal van Dordtse deelnemers maakten nu van de 
gelegenheid gebruik om ons verenigingsgebouw 
Le bewonderen. Het ontbreekt de Vereniging Oud
Dordrecht helaas aan een eigen onderkomen. 
Ondanks dat het hier gaat om één van de oudste 
historische verenigingen van ons land. 
De vereniging bestaat sinds 1892 en werd opgericht 

door o.a. kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, 
kunstschilder Bas Veth en mr. J. C. Overvoorde zij 
telt momemeel rond de 1000 leden. 
Centraal voor de vereniging stond aanvankelijk het 
Museum Oud-Dordrecht in de Groothoofdspoort. 
Mr. Simon van Gijn liet bij zijn overlijden in 1922 
zijn imposante woning aan de Nieuwe Haven 
na aan de vereniging. Met zijn woning gingen 
ook zijn verzamelingen van prenten, penningen, 
zilver, glaswerk en zijn bibliotheek over naar de 
vereniging. Het Museum Oud-Dordrecht verhuisde 
naar de Nieuwe Haven, waar Museum Mr. Simon 
van Gijn werd heropend. 
De Vereniging Oud-Dordrecht zag na de Tweede 
Wereldoorlog geen kans meer de kosten voor 
onderhoud en beheer van het museum te dragen. 
Daarom droeg de vereniging in 1949 het museum 
over aan de gemeente Dordrecht die het geheel fraai 
heeft gerestaureerd. Maar het gevolg is wel dat de 
Historische Vereniging Oud-Dordrecht nog altijd 
geen eigen onderkomen heeft. Vandaar dan ook 
dat men met bewonderende blikken keek naar het 
verenigingsgebouw van Oud Hoorn. 
Met deze excursie is nog geen einde gekomen aan 
de contacten met Oud-Dordrecht. Nog dit najaar 
zal het bestuur van deze vereniging een bezoek aan 
Hoorn komen brengen. 

Enkele leden van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht voor ons verenigingsgebouw met uiterst rechts 

mevr. drs. E. van Heiningen, bestuurslid en lid van de activiteitencommissie van de Vereniging Oud-Dordrecht. 
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Achterom 95, rijksmonument, 
beschermd stadsgezicht 
Onze vereniging heeft lange tijd 
aangedrongen op het aanschrijven 
tot het treffen van verbeteringen aan 
dit monumentale pand. Uiteindelijk 
schreef de gemeente aan. Inmiddels 
is de kap van het pand hersteld 
en zijn de vloeren aangepakt. 
Het wijkende metselwerk van de 
voorgevel is weer verankerd en in lijn 

geplaatst. Dakkapel op de voorzijde 
en gootconstruclie zijn vernieuwd 

conform het bestaande. 

Achterstraat 4, beschermd 
stadsgezicht 
lntermarisHoeksteen heeft een plan 
voorbereid voor de verbouw tol 

drie appanementen. De Commissie 
Welstand en Monumenten heeft 

geadviseerd om de zijmuur te 
herstellen en niet te stuèen. 

Daarmee blijft de bouwgeschiedenis 
van dit l 9e eeuwse, beeldbepalende 
pand zichtbaar. Deze zijmuur is veel 
ouder dan de voorgevel. 

Binnenluiendijk, beschermd 
stadsgezicht 

De onderdoorgang wordt dichtgezet 
door middel van een transparante 
wand. 

Bangert 47, gemeentelijk 
monument 

De voormalige cuinders woning 
bevindt zich in een zeer slechte 
staat. lngrijpende renovatie is 
onvermijdelijk om verder verval 
te voorkomen, concessies zijn 
echter onvermijdelijk. Aan de 
achterzijde kan het bouwvolume 
worden vergroot mits de van de weg 
zichtbare zijden opnieuw worden 
opgebouwd met oorspronkelijke 
materialen en de oorspronkelijke 
hoofdvorm van de woning behouden 
blijft. Hel plan wordt in deze richting 
uitgewerkt. 

Blauwe Berg, naast en achter 
Missiehuis, rijksmonument 
De voorbereidingen voor de bouw 
van vier kamoorvillas ten westen en 
één ten oosten van het Missiehuis 
zijn vrijwel gereed. Het plan is 
door de inbreng van de Commissie 
Welstand en Monumenten 
aanzienlijk verbeterd. Vragen heeft de 
commissie nog over de inrichting van 

het terrein. 
Het na politieke bemoeienis nieuw 
opgestelde bomenplan is een kleine 

verbetering. Onze vereniging blijft 
erbij dat er niettemin, met name 
ook op het voorterrein nodeloos 
veel bomen sneuvelen en reeds 
zijn gesneuveld, waaronder de 
monumentale tulpenboom op het 



binnenterrein. Het plaatsen van 
enkele volwassen bomen vergoede 
het verlies niet. ln het voonerrem 
(is onderdeel van het gemeentelijk 
monument) wordt een flink aantal 
bomen gekapt om plaats te maken 
voor enkele bomen die nu nog staan 
in het terrein achter het Missiehuis. 
Het is een bijzondere redenering om 
goede volwassen bomen te kappen 
om op dîe plaats andere bomen te 
plaatsen die elders niet gespaard 
kunnen worden. Dat moet toch ook 
anders kunnen? Het oorspronkelijke 
groene karakter van d it gebied keen 
helaas niet terug. 

Draafsingel 37. gemeentelijk 
monument 
lnterrnarisHoeksteen is voornemens 
het schoolgebouw te verbouwen 
tot vijf luxe appartementen. In het 
vorige nummer besteedden we daar 
aandacht aan. Inmiddels heeft de 
opdrachtgev.er het oorspronkelijke 
idee voor de garageboxen aangepast. 
Daarmee is tegemoet gekomen aan de 
wensen van de omwonenden, hoewel 
wij het nog steeds een minder fraaie 
oplossing vinden. 
Ook het omwerp van de zijgevel met 

loggia is nu aangepast. 
De openingen zijn nu verticaal. 
Daarmee is voldoende tegemoet 

gekomen aan de opmerkingen 
van de Commissie Welstand en 

Monumemen. 

Gedempte Turthaven 23. 
beschermd stadsgezicht 
Rabobank Hoorn wil haar kantoor 
aan de Veemarkt verplaatsen naar 

de locatie waarin brasserie Cosy was 
gehuisvest. Dit prominente pand op 
de hoek van de Gedempte Turfhaven 
en het Nieuwland is na een brand 
in 1974 opnieuw opgebouwd. 
De hoektoren is later toegevoegd. 
Aanvankelijk lag er een ontwerp dat 
weinig respect toonde voor gebouw 
en omgeving. De huidige ingang zou 
worden dichtgezet, ramen zouden 
moeten wijken voor een wand met 
apparatuur en een dienstingang voor 
geldmnsporl. Hoewel het aanzicht 
van het pand flink wordt gewijzigd 

is het nieuwe plan aanzienlijk 
verbeterd. Daarbij heeft Rabobank 
gezegd positief te staan ten opzichte 
van het gebruik van het trottoir 
voor het pand als terras als daar een 
uitbater voor te vinden is. 

Grote Oost 127. beschermd 
stadsgezicht 
Nadat wij in deze rubriek vorig 
jaar melding maakten van de 

toepassing van een binnen het 
historisch stadscentrum ongepaste 
kleur verf op het pand heeft de 
commissie Welstand en Monumenten 

hier bezwaar tegen gemaakt. Te 
hopen valt dat de gemeente tot 
aanschrijving overgaat. 
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Italiaanse Zeedijk 43 en 45, 
beschermd stadsgezicht 
De verbouwing tot appartementen 
en wijziging van de gevel is 

akkoord. Het bouwplan kan worden 
uitgevoerd. 

Kazerneplein, beschermd 
stadsgezicht 
IntermarisHoeksteen wil zeven 
woningen bouwen. Een eerder 
bouwplan bleek vorig jaar fmancieel 
onhaalbaar. Eind vorig jaar werd 
een nieuw plan gepresenteerd, 
eenvoudiger van opzet en met 
afwisselende bouwhoogte. 

De opmerkingen van de Commissie 
Welstand en Monumenten zijn 

meegenomen in de verdere 
uitwerking. Bestaand metselwerk in 
de buitenschil blijft gehandhaafd. 

De commissie stelt voor om de hoge 
rechte wand boven de oude muur 
grenzend aan de achtertuinen van 
de Baanstraat te verlagen en met een 
schuine kap af te werken. 

Oestereiland, gemeentelijk 
monument 
De Commissie Welstand 
en Monumenten heeft de 
verbouwplannen voor de gevangenis 
besproken. Het blijkt dat na een 
bominslag tijdens de Tweede 
Wereldoorlog alle dakpannen zijn 
vervangen en de dakkapellen zijn 
verdwenen. De kopgevel aan de 
oostzijde is toen ook opnieuw 
opgemetseld, wat verklaart dat deze 
eenvoudiger is dan de kopgevels aan 
de oostzijde. Vervolgens heeft de 
commissie de deelplannen intensief 
en kritisch met het architectenbureau 
besproken en tal van adviezen met 
betrekking tot de uitvoering gegeven. 
Het college wil de monumentenstatus 
van de brug terugnemen en de 
brug vervangen. De Commissie 
Welstand en Monumenten is niet 
overtuigd van de noodzaak tot sloop 
en heeft kritische aantekeningen 
geplaatst bij het voornemen. Het 
bestuur van onze vereniging heeft 

zich in een brief tot het college 
gewend. Zie hiervoor de rubriek 

Bestuursmededelingen. 

Westerblokker 22, 
gemeentelijk monument 
De bewoner wU woning en berging 
aan elkaar bouwen. Daarmee wordt 

het karakteristieke beeld voor de 
lintbebouwing aangetast. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten heeft daar bezwaar 
tegen. 

Zon 11 , 
Traditiegetrouw sluit u de rubriek 
"Stadsbeeld" af met alleen een foto 

van het pand Zon 11. Is er echter al 
iets meer te. vertellen over de stand 

van zaken met betrekking tot de 
restauratie van dit pand?', schrijft ons 

lid Jan Bakker uit Almere. 'Volgens 
mij verkeert het pand reeds meer dan 
vijftig jaar in vervallen staat. 
In de tweede helft van de jaren Vijftig 
van de vorige eeuw was ik werkzaam 
bij de Centrale Boekhouding van 

de gemeentebedrijven aan het 
Gerritsland nabij het gasbedrijf. 
Ik kwam toen dagelijks over de 
Zon. Reeds toen zag het gebouw er 
volgens mij vervallen uit. 
Mijn vraag is: er is toch wel een 
eigenaar bekend? Jaarlijks zullen toch 
ook de gemeentelijke belastingen 
betaald moeten worden? Kan de 
gemeente Hoorn de eigenaar niet 
dwingen tot restauratie?' 



Een feestelijke poort 

aan het begin van het 

Kleine Noord t ijdens de 

landbouwfeesten van 

1910 
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Foto l . Op de voorgrond 

de Westersingel. De muur 

om het joodse kerkhof 

stond aan het begin van 

het Weeltje 
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Foto 2. Joodse 

begraafplaats 

in vroeger tijd 

MEN VRAAGT ONS 

DE JOODSE BEGRAAFPLAATS IN HOORN 

FEMKE UITERWIJK 

Ongelooflijk veel verkeer maakt gebruik van het 
kruispunt Grote Waal-Keem-binnenstad-Vale Hen. 
Regelmatig sta ik met de fiets te wachten tot ik 

over mag steken en evenzoveel keer vraag ik mij af 
wat al die autobestuurders bezielt om tegen beter 
weten in toch weer in een lange file onze mooie 

oude binnenstad in te rijden. Zouden ze allemaal 
invalide zijn? Eigenlijk is dat kruispum er nog niet 
eens zo lang. 
ln het verhaal van mevrouw Wijda de Rooij
Hilbrands vertelt zij over wat er tijdens. de Tweede 
Wereldoorlog plaatsvond in de boerderij van haar 
grootouders aan het Weeltje nummer 5. Dat woord 
'het Weeltje' is nu niet meer te gebruiken. De 
brede autoweg die nu naar het westen de wijk De 
Grote Waal inloopt, heet danook terecht De Weel. 
Die metamorfose van Weeltje naar Weel heeft 
plaatsgevonden in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw bij de bouw van de nieuwbouwwijk De Grote 
Waal. 
Voor die tijd hield de stad op bij de Westersingel . 
Dat water was/is eeuwenlang onderdeel geweest 
van de stadsgracht, die helemaal om de stad 
heenliep. Het deel van die gracht russen de nog 
bestaande Westersingel en de Draafsingel-nu de 
Noorderveemarkt geheten-is omstreeks 1880 
gedempt om zo het gloednieuwe treinstation 
bereikbaar te maken. Het gedeelte Westersingel liep 
toen nog door ter hoogte van de Noorderveemarkt. 
Op foto 1 ziet u de Westersingel nog lopen, waar 
later het kruispunt werd aangelegd dat het verkeer 
naar De Grote Waal, Vale Hen en de binnenstad 
moest leiden. Op de foto ziet u aan de overkant 



van het water een muur lopen, die een hoek van 90 
graden maakt, richting een aantal huizen. De muur 
omsloot het joodse kerkhof. 
In het gedeelte dat naar de huizen toeloopt 
bevonden zich ingangsdeuren. Dat gedeelte van de 
kerkhofmuur en de huizen stonden- en de huizen 
staan er nog- langs het pad van 't Weeltje'. Mevrouw 
Wijda de Rooij vertelt in haar verhaal, dat zij en 
haar zusjes als ze op zondag een bezoek gingen 
brengen aan hun opa en oma door de spijlen van 
het hek naar de bemoste en scheefweggezakte 
grafStenen keken en zich afvroegen of er niet eens 
iemand langskwam om de stenen netjes neer te 
zetten. 
Maar dat gebeurde niet! De begraafplaats werd al 
in 1777 aangelegd voor de joodse bevolkingsgroep, 
die toen · binnen de. stadsmuren van Hoorn 
woonde. In de 19e en 20ste eeuw bleven er steeds 
minder joodse inwoners over. Ze werden al of niet 
gedwongen Hoorn te verlaten. 
Zie kwartaalblad OUD HOORN, nr.l , pag. 18. 
In 1952 vond op dit joodse kerkhof de laatste 
begrafenis plaats. En toen het in 1968 
nodig werd een goede verbindingsweg aan te leggen 
naar de nieuwe woonwijk de Grote Waal, werd het 
kerkhof 'afgebroken' en verplaatst naar een apart 
gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats aan de 

Foto 3. Joodse 

begraafplaa1s wordt 

geruimd ten behoeve 

~- van de aanleg van het 
- ·~ ""' --.!.. kruispunt naar de wijk 

Berkhouterweg. Daar werden de gedenkstenen in 
rijen naast en achter elkaar geplaatst. Zie foto,2:" ..:.) · 
Het is nu eigenlijk meer in zijn geheel een monument 
voor de voormalige Hoornse joodse bevolking. 
Het lieflijke weggetje 't Wedtje' is verbreed tot een 
tweebaansweg. 

de Grote Wool 

Foto 4. De stenen 

zijn eind jaren zestig 

herplaatst op de 

begraafplaats aan de 

Berlchouterweg 
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KINDERWANDELING 

Qp 1 Q MEI LIEP IK, J AN f LORIS MET MIJN 
KLEINDOCHTER f OLA, HAAR VADER EN HAAR BROERTJE 
MEE MET DE KINDERWANDELING. 

Op vrijdag 15 mei haalde i.k Fola van school en ze 
liet mij zien wat ze op school gemaakt had. 
Fola ziL in groep 3 (in. februari werd ze 7) en ze gaf 
direct uitleg bij haar werkstuk 

lle ~.eJ [tt-J 

l~ 
. 

~ t, ·ni» n a.o." 

NaasL her aangeven van wat er op de tekening 
stond, maakte ze duidelijk dat er een rode steen op 
de Roode Steen was en dat je aan speciale stenen 
kon zien waar het vroegere stadhuis had gestaan. 
lk ben heel troLS op haar en vind het knap dat ze 
zo goed spelt. Veelal staat er op deze leeftijd nog ' 
wandulu' en' venelen '. 

j an Floris 

~!Ái lt1 ~r1M:72 
de 1· - ~ Clct to-e 

en ik CJ { 7l ~ 1uci2irle: l~n en 

1/& ? f ef 18 7J O'l/ê-'"t. C(Ucle dl Îl ·rt't,.-n 

50:1~ 



OPEN DAG WESTFRIES ARCHIEF 

Op zaterdag 1 7 oktober neemt het Westfries Archief 
weer deel aan de 'Landelijke Archievendag'. Deze 
dag is het ai:chiefgebouw voor publiek geopend 
van 10.30-16.00 uur. Het thema 'Oorlog & Vrede' 
is uitgewerkt in onderwerpen die Westfriesland 
hebben geraakt. Er zijn tentoonstellingen en 
een viertal lezing~n over de 'Opstand in 1572', 
een Medemblikker kaptein in de Vierde Engelse 
Oorlog, de Engels/Russische invasie in 1799 en 
over Westfoezen die als Zouaaf in de l 9e eeuw voor 
de paus hebben gevochten. Een aantal historische 

verenigingen, de NGV en Westfriese Families zijn 
aanwezig met een kraam. U krijgt de mogelijkheid 
te zoeken in enkele genealogische besLanden, zoals 
een database met Westfriese zeevarende militairen 
uit de 17e-18e eeuw. Verder zijn er de hele dag 
drukbezochte rondleidingen door de archiefdepots. 
Buiten kunnen liefhebbers zich uitleven op de 
mini-kolfbaan. 

Voor het complete programma kunt u kijken op 
www.westfriesarchief.nl 

De schatkist von het 

Westtries Archief, open 

voor publiek 
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De eerste Nederlanders 

bij Fort Nassau 
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EXPOSITIE IN WESTFRIES MUSEUM 

Ao GEERDINK 

Historieschilder Len Tantillo brengt geschiedenis 
Nederlandse kolonisten in Amerika tot leven 

Tn het kader van het Henry Hudson 400 jaar 
organiseert het Westfries Museum van 6 september 
tot en met 29 november de tentoonstelling 
'Hollanders aan de Hudson', gewijd aan het werk 
van de Ame1i kaanse historieschilder Len Tantillo. 

Al meer dan dertig jaar verbeeldt Tantillo 
(Poughkeepsie, 194 7) de geschiedenis van zijn 
eigen woonomgeving, de staat New York. Daaronder 
ook de jaren tussen 1609 en 1664 toen onze 
voorvaderen, ·waaronder talrijke Westfriezen, langs 
de oevers van de Hudson-rivier de kolonie Nieuw-

Nederland tot een succes probeerden te makeri. 
Tantillo gaat daarbij te werk als een historicus. 
Op basis van talrijke bronnen en uitgebreid 
onderzoek geeft hij een interpretatie van het 
verleden. Maar in plaats van een pen, gebruikt hij 
daarvoor potlood en penseel. 
Dankzij zijn artistieke gaven hebben we nu een 
beeld van hoe het leven in die 17de eeuwse 
Nederlandse samenleving in Noord-Amerika er uit 
kan hebben gezien. 

Een fraai voorbeeld van dit gereconstrueerde 
verleden is het schilderij 'The Trading House' uit 
1995. Het stelt fort Nassau voor, het vroegste 
bouwwerk van de Nederlanders. 
Len Tantillo geeft bij dit werk het volgende 
commentaar : 



"Met Henry Hudson's reis in 1609 werd een 
periode van handel tussen de Republiek en de 
Hudson Valley ingeluid. In 1614 bouwde Hendrick 
Ch1istiaensen het eerste. niet-inheemse bouwwerk 
op Noord-Amerikaanse bodem. Christiaensen was 
kapitein op het schip 'De Fortuyn' en was in dienst 
van de Van Tweenhuysen Compagnie. Hij was 
zeer succesvol in de handel in bont met zowel de 
Mohawc als de Mohicanen, twee indianenstammen 
die op voet van oorlog met elkaar leefden. 
De handel liep zelfs zo goed dat er een opslagplaats 
voor de huiden nodig was. Bovendien moest 
er een onderkomen gebouwd worden voor de 
handelaren die achterbleven als het schip naar 
Holland vertrok. 
Het eenvoudige houten bouwwerk werd Fort 
Nassau gen9emd, ter ere van Maurits van Nassau. 
Het werd_ gebouwd op een eiland in de Hudson
rivier ( Castle Is land bij Albany, New York). 
In 1617 verwoestte een overstroming het fort en 
voordat Christiaensen de gelegenheid kreeg om 

. het t.e herbouwen werd hij en een deel van zijn 
bemanning gedood tijden een aanval van indianen 
ten zuiden van Albany. De bouw en het gebruik van 
Fort Nassau wordt algemeen gezien als het begin 
van de kolonisatie van de staat New York door de 
Europeanen. 

Fort Nassau was interessant en uitdagend om te 
schilderen. Niemand heeft ooit een tekening of 
schilderij gemaakt van het bouwwerk. 
Er zijn gelukkig wel veel beschrijvingen van het 
fort bewaard gebleven, sommige zelfs met een 
beschrijving van de constructie. Met behulp van 
drie experts (Paul Huey, Charles Gehring en Shirley 
Dunn) werd het mogelijk een ontwerp van het fort 
te maken zoals het geweest zou kunnen zijn. 
Na het nodige wikken en wegen besloot ik een 
gezicht op het fort vanuit het zuidwesten te maken, 
waarbij we opkijken naar de handelspost. Op die 
manier bleef de rivier buiten beeld, met uitzondering 
van het schip van Christiaensen, 'De Fortuyn'. 
We zien het fort op een mistige novemberochtend. 
De mist accentueert het gevoel van eenzaamheid 
dat de eerste Nederlanders gevoeld moeten hebben 
in deze voor hen onbekende omgeving. Twee van 
hen zijn op een drooggelegd stukje moerasland 
bezig hout te kappen. Een kleine groep Mohawcs is 
op weg naar het fort om te handelen. Zie illustratie 
vorige pagina. 
De mannen wisselen kort een nieuwsgierige en 
ook enigszins wantrouwende blik. Het is een 
aankondiging van de grote veranderingen die de 
indiaanse samenleving te wachten staat.» 

Monhattan 1660 
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De Spaanse tirannen in 

Nederland. nr. 1 van een 

reeks gravures. stichting 

Atlas van Stolk 
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HET DOCUMENTATIECENTRUM VAN Ouo 
CHRIST SroFFELEN 

Mei 2009 Um juli 2009 

Om te beginnen vermeld ik een aantal van de vele 
in de afgelopen periode gedane aankopen. 
Een vrij zeldzaam boek is 'Oude Hollandsche Steden 
aan de Zuiderzee' van WO.j. Nieuwenkamp en 

JG. Veldheer uit 1897. De prachtige afbeeldingen 
van stadsgezichten en gebouwen, alsook de fraaie 
randversieringen en kapitale beginletters zijn van 
hun hand. Zij verzorgden ook de tekst bij de 
steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De tekst 
bij Edam en Monnickendam is van de hand van 
Wj. Tuijn. Voor deze teksten maakten de heren 
dankbaar gebruik van de bekende oude kronieken, 
o.a. van Theodorus Velius en Sebastiaan Centen. 
In 1972 verscheen van de hand van j.C.A de 
Meij de grondige studie 'De Watergeuzen en de 
Nederlanden 1568-1572', waarin de herkomst_, 
motieven, mentaliteit en handelingen van de 

Watergeuzen uitvoerig aan de orde komen. 
Onder andere wordt de kaapvaart besproken, alsook 
de landgangen en de positieve en negatieve effecten 
op de militaire en de economische SÜ\.!atie van de 
Nederlanden gedurende de genoemde periode. 
Alberts enj. E. Verlaan schreven het werk 'Apologie of 
Verantwoording van de prins van Oranje, gevolgd door 
het Plakkaat van Verlating' uit 1980. De Apologie is 
het verweer van Willem van Oranje tegen de Ban 
d.d. 15 maart 1580, tegen hem gepubliceerd uit 
naam van koning Filips Il van Spanje. Willems grote 
vijand kardinaal Granvelle was de voornaamste 
drijver achter deze Ban. Willem toont in zijn 
Apologie of Verantwoording aan dat. de in de Ban 
vermelde beschuldigingen vals zijn. 
Deze aankoop is een goede beschrijving van de 
voorgeschiedenis tot het Plakkaat van Verlatinge 
1581, waarvan we al een heel mooi kopie
exemplaar hebben. Dat vermeldde ik reeds in ons 
blad van 15 maart 2008. In 1985 uitgegeven en als 
proefschrift verdedigd werk van Leo Noordegraaf 
is 'Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 
1450-1650' . De schrijver bespreekt de prijs- en 
inkomensontwikkelingen over deze periode en 
de daarbij behorende koopkrachtontwikkelingen, 
stijgende en dalende levensstandaard. Verschei.dene 
malen komt hier ook de situatie in en om Hoorn 
ter sprake. Op vrijdag 29 mei j.l. werd in het 
Westfries Archief het boek 'Mel snee jagl en hake van 
wint' gepresemeerd. Lees over deze aanwinst m~jn 
recensie elders in dit blad .. 
Eind juni j.l. verscheen het boek 'Maritieme 
Geschiedenis. De Canon van ons maritiem verleden 
in 50 vensters'. Deze uitgave is het resultaat van 
een vruchtbare samenwerking tussen Uitgeversmij . 
Walburg Pers te Zutphen en het Maritiem Museum 
Rotterdam. Men is er uitstekend in geslaagd tot uiting 
te brengen, van hoe groot belang het water en de 
scheepvaart zijn geweest voor de maatschappelijke. 
en economische ontwikkeling van ons land. 
De afgelopen periode ontvingen we weer enkele 
leuke schenkingen. Namens onze vereniging 
bedank ik de gulle gevers daarvoor van harte. 
Uit de nalatenschap van de heer Henk de Best, 
tot zijn overlijden op 14 juni j. 1. trouw lid van 
onze vereniging, ontvingen wij een . groot aantal 
boeken over Hoorn en omgeving. Daarnaast bevatte 
de schenking ook vele oude kwartaalbladen en 
krantenknipsels. Al deze zaken zullen ten nutte van 
onze vereniging gebruikt worden. 
Van woningcorporatie lntermarisHoeksteen kregen 
wij hun mooie boekje 'Restauratie en herbestemming 
van monumenten'. Met fraaie illustraties en een korte 
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beschrijving worden 18 projecten uit de periode 
van 1977 tot heden besproken. 
De Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders 
schonk ons .een exemplaar van hun jongste uitgave, 
'Korle Reisbeschrijving'van]ohannis Gerrit de Roever. 
Na een kone beschrijving van zijn jeugdjaren doet 
De Roever in zijn zeemansautobiografie verslag 
van dertig zeereizen, die hij in de periode 1841 
t/m 1878 als matroos, stuurman en tenslotte als 
gezagvoerder heeft gemaakt. 
De heer A.E. Kaag, tegenwoordig woonachtig te 
Montauroux in Frankrijk, draagt onze stad een 
warm hart toe en is dan ook nog altijd lid van onze 
vereniging. Naast enkele fotos schonk hij ons een 

heel leuk boeltje, afgaand op de jugendstil versiering 
van de voorkant, uit het begin van de vorige eeuw. 
Het betreft de 'Catalogus der Leesbibliotheek in vier 
talen' van A. Bakker, boek-, kamoor-, muziek- en 
kunsthandel, Nieuwstraat 17 te Hoorn. 
De catalogus bevat maar liefst 4397 titels, waarvan 
4227 Hollandsche en de rest Fransche, Duitsche 
en Engelsche boekwerken. Het boekje bevat ook 
veel informatie omtrent het aanbod van de zaak, 
waaronder de Leesinrichting van Tijdschriften en 
Romans. Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Het interieur van de 

St .-Maria-Kerk 

(Noorderkerk) te Hoorn 
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RECENSIE 'MET SNEE JAGT EN KAKE VAN WINT' 

CHRIST STOFFELEN 

Op vrijdag 29 mei jL werd in het Westfries 
Archief het boek 'Met snee jagt en kake van \'-'int' 
(Met sneeuwjacht en rukwinden) gepresenteerd. 
Schrijver Herman de Vos heeft een zeer informatief 
resultaat van jarenlange studie afgeleverd over de 
VOC en het VOC-personeel uit alle geledingen van 
het bedrij f. met name van de kamer Enkhuizen. 
Hij gebruikte hiervoor talrijke stukken uit de 
stadsarchieven van Enkhuizen, die nog nauwelijks 
eerder voor onderzoek gebruikt waren. De vele 

verhalen en wetenswaardigheden omtrent de reis 
van het Enkhuizer retourschip Brug naar de Oost 
vormen de rode draad van dit boek. 
Dat de Brug een fluit was, een scheepstype dat 
eind zestiende eeuw in Hoorn was ontwikkeld, 
is absoluut niet de enige link van deze uitgave 
met onze stad. Veel situaties die in dit boek aan 
de orde komen, kunnen eenvoudig naar Hoorn 
geëxtrapoleerd worden . Vanaf de oprichting van 
de VOC in 1602 hebben leden van de invloedrijke 
regentenfamilies in de VOC-steden functies bekleed 
van be·windhebber in de VOC-kamer van hun stad~ 

.: •;!",: 

Dit gold ook voor de welgestelde Enkhuizer regen\~ 
Dirk Pietersz Haak (1685-17 4 7) en zijn zwag~r)~ 
Minne (1683-1764). De Vos trof tijdens zijn~~S1:aj~~ 
in de nalatenschap van beide heren een zeer grote . .' 

verzameling brieven, neue en klad-aantekeningen 
aan, zowel van privé als van zakelijke aard. 
De zakelijke stukken betroffen vaak VOC- of 
daaraan gerelateerde onderwerpen. De inhoud 
van een aantal, met name uit Kaap de Goede 
Hoop verzonden brieven is zo openhartig. dat 
aangenomen moet worden dat ze buiten de 
gebruikelijke VOC-censuur om naar het vaderland 
zijn gekomen. j uist de mhoud van deze stu kken 
schetsen soms een beeld dat in officiële bronnen 
ontbreekt. Zo zijn er bijvoorbeeld brieven bij waar 
de vriendjespolitiek, met een mooi woord prolectie, 
van afdruipt. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan 
benoemingen buiten de officiële procedures om. 
He[ spreekt voor zich dat dit niet tot Enkhuizen 
beperkt bleef, vriendjespolitiek is nu eenmaal van 
overal en alle tijden. In de VOC-kamer Hoorn 
kwam het ongetwijfeld ook voor. Op blz. 11 van 
het boek vindt u het hier getoonde groepsponret 
van de Hoornse bewindhebbers, geschilderd door 
Johan de Baen in 1682 (collectie Westfries Museum, 
Hoorn). 
Deze uitgave van de Stichting Vrienden van het 
Westfries Archief is prettig leesbaar en opgedeeld 
in naar onderwerp duidelijk onderscheiden 
hoofdstukken. Het boek is voorzien van vele 
duidelijke, mooie en ter zake doende illustraties. 
Voor de 102 bijlagen is een moderne vorm 
gekozen De.ze bij de uitgave horende transcripties 
en uitwerkingen van archiefstukken staan niet, 
zoals gebruikelijk voor bij lagen, achter in het boek 
zelf. maar zijn te vinden op de site van het Westfries 
Archief 
Daarmee is het boek eigenlij~ · ve~l omvangrijker. 
dan het op het eerste gezicht].iii · - ét was wellicht 
meer gebruikersvrtendelijk -ge- .; <l,eze bijlagen 
op een disc tn het boek bij ~· " ~pwel, 
iedereen die·>alle bij lagen,;9, 
liever digi.taal,.of op sch(~;" 
kan daar nu ielf n0g,y · 
van €12- is voor dlt-?. 

. , ·:X'f 
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HoE HooRN VERANDERDE 
FEMKE UITERWIJK 

Een foto genomen vanaf de 
Westersingel naar de Lambert 
Melisz. weg, de stad uit. 
Links de dijk en rechts een 
sloot en een pad, dat nu de 
Lambert Meliszoonweg is. 
De molen, een meelmolen, de 
z.g. molen van Balk, in het 
weiland waar in de zestiger 
jaren De Grote Waal gereali-

1111111 
2 000990 053794 

seerd zal worden. Op de kaart 
staat het volgende vermeld: 
'Beste Pa en Moe, 
U hebt zeker mijn waschgoed 
gisteren wel ontvangen. 
Wilt u zoo goed zijn en een 
gummiboord No.14 voor me te 
koopen want mijn oude heb ik 
al weggegooid daar liep ik mee 
voor schandaal. 

Ik hoop dus dat u er spoedig 
een zend. Met de hartelijkste 
groeten] an.' 
De kaart moest naar de vader, 
de heer Smit, coiffeur in 
Amsterdam. 

Nieuwe foto: links een stukje 
van de nieuwe schouwburg en 
rechts de Lçimbert Melisz. weg. 

Jos Biegslraaten. jacq Emius. 

Alex Flamebng, Leo Hoogeveen, 
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D. Michel. 
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