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De lutherse gemeente te Hoorn
en haar kerkgebouwen
De lutherse gemeente te Hoorn heeft haar ontstaan te danken aan immigranten, afkomstig uit Duitsland en
Scandinavië, waar het Protestantisme, anders dan in Nederland, een overwegend luthers karakter had
gekregen. Sommigen van hen hadden zich al tevoren in onze stad gevestigd om handel te drijven of om een
bepaald ambacht uit te oefenen. Anderen waren nog maar net aangekomen; zij waren vluchtelingen die
Noord-Duitsland hadden verlaten vanwege de gruwelijke dertigjarige oorlog, die het land van 1618 tot 1648
teisterde. 1)

Noorderkerk. Omdat de verhuurder niet wenste dat er
gepreekt werd, waarschijnlijk omdat hij bevreesd was in
conflict te komen met de magistraten die alleen de
Gereformeerde godsdienst officieel toestonden, werden de
Lutheranen al na enkele dagen opnieuw genoodzaakt om
te zien naar een andere ruimte. Deze vonden zij in een
gebouw. dat eveneens in de buurt van de genoemde kerk
was gelegen. Hel droeg de naam van "De Roosenobel".
waarschijnlijk wel naar een gevelsteen of uithangbord met
de afbeelding van een rosenobel. een bepaald geldstuk uit
die tijd. Daar konden zij gedurende enkele jaren hun
bijeenkomsten ongestoord voortzetten.
Tot de steunpilaren van de gemeente uit deze begintijd
kunnen onder meer worden gerekend: de kleermaker
Erasmus van der Heiden. wiens woonplaats wij niet
kennen. de wijnkoper Coenraet Pampoes op de
Nieuwendam en de bakker Jan Gerritsz op het West/ ) Zij
deden hun uiterste best om de jonge gemeente. die al zeer
spoedig met onderlinge twisten had te kampen , in rustig
vaarwater te houden. Zij hadden vooral veel problemen
met ds. Vijand, die een lastig en eigengereid man moet
zijn geweest. Volgens een notitie van Pampoes was
bovendien zijn levenswandel niet zeer prijzenswaardig,
"alsoo hie seer tot den dronck was geneigf'. een
overigens wat merkwaardige aantekening gevloeid uit de
pen van een wijnhandelaar.

Ds. Johannes Vijand. de eerste predikant van de lutherse
gemeeflle (1628-1631). Foto: K. J. van der Hoek

Op 1 oktober 1628 vond de eerste kerkdienst plaats onder
leiding van ds. Johannes Vijand. een Duitse predikant uit
de buurt van Emden, die eveneens de wijk had genomen
voor het oorlogsgeweld in zijn vaderland. Men kwam
bijeen in de bakkerij van bakker Gerbrand!. wiens vrouw
Luthers was; hij was toevallig in contact met Vijand
gekomen toen deze op doortocht in Hoorn verbleef en bij
hem een brood kwam kopen. Deze bakkerij bevond zich
in de Hanekamsteeg, waarschijnlijk op de hoek van het
Grote Oost.

In 1631 beriep de kerkeraad ds. Jonas Olaus. een in
Noorwegen geboren Duitse predikant, die al sedert enkele
jaren in Nederland arbeidde. Onder zijn bezielende leiding
besloot men over te gaan tot het stichten van een eigen
kerkgebouw. Men kocht daartoe een stuk grond met
enkele huizen aan een zijstraatje van de Ramen,
Tempelsteeg geheten. zo genoemd naar de Doopsgezinde
kerk of tempel die aan het eind daarvan was gelegen. De
verkoper van het perceel was een zekere Jacob Heinsz
ofwel Jacob de Schuurder, die voor deze transactie een
bedrag van f 1.700.- ontving. 3)
Na de sloop van de huizen begon de bouw van een
bescheiden kerk, ongeveer acht meter breed en zestien
meter lang. achter de huizenrij aan de Ramen. De gelden
die door de ouderlingen waren voorgeschoten kwamen
voor een groot deel terug. Ds. Olaus schreef een aantal
lutherse gemeenten in binnen- en buitenland brieven met
een verzoek om geldelijke steun. In sommige gevallen had
hij hiermee succes; zo ontving men bijvoorbeeld uit
Hamburg een behoorlijke som geld.4 ) Ook was de
gemeente zelf zeer offervaardig door behoorlijk bij te
dragen aan de voor de bouw bestemde collectes. Op 1 juni
1632 hield ds. Olaus de inwijdingspreek naar

Aangezien deze ruimte echter te klein was om het aantal
belangstellenden te kunnen bevatten, huurde men voor
enkele weken de Munt, die op dat moment niet in gebruik
was; deze werd gedeeltelijk benut voor het onderbrengen
van de reeds genoemde lutherse vluchtelingen.
Vervolgens week men uit naar een zolder in een mouterij
"voorbij de Vrouwenkerck", de tegenwoordige
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van een rijke kuiper. die lid was geweest van de
gemeente. Bovendien had men het geluk dat de bekwame
predikant lsaäc Schotten uit Amersfoort het in 1766 op
hem uitgebrachte beroep aannam .12) Evenals eenmaal zijn
voorganger Olaus beijverde hij zich voor het organiseren
van collectes in bevriende gemeenten. Door zijn toedoen
ontvang men bepaalde bedragen uit de Lutherse
gemeenten te Alkmaar, Dordrecht. Enkhuizen , Rotterdam,
Utrecht en Zaandam. terwijl de grote en rijke gemeente te
Amsterdam een bedrag van ruim f 10.000.- bijdroeg. een
voor die dagen kapitale som.

aanleiding van de tekst Jesaja 54 vers 2 en 3, waar wordt
gesproken over de uitbreiding van het volk Gods in de
wereld. 5)
Na enkele jaren viel deze predikant. van wie Pampoes
getuigt dat hij over zeer goede gaven beschikte. in
ongenade. Men verweet hem dat hij Gereformeerde
leerstellingen aanhing, hetgeen in die tijd in Lutherse
kring voor ernstige ketterij gold. In 1637 was hij
genoodzaakt de gemeente te verlaten; een jaar later werd
hij Gereformeerd predikant in Friesland.b)
In de jaren daarna nam de gemeente door voortgaande
immigratie aanzienlijk in omvang toe, zodat de kerk te
klein begon te worden. Daarom bouwde men in 1645 aan
beide zijden galerijen aan. waardoor het gebouw ongeveer
zes meter breder werd gemaakt.
Nadat de kerk in de vergrote vorm ruim honderd jaar had
dienstgedaan bleek tenslotte dat zij op instorten stond; zij
zou niet zonder het maken van zeer aanzienlijke kosten te
repareren zijn. Maar het zielenaantal van de gemeente
was inmiddels zo gestegen . dat de ruimte te klein was
geworden om het aantal kerkgangers te kunnen
bevatten. 7) Bovendien was de kerk volgens het getuigenis
van een predikant niet erg aangenaam om in te preken.11)
Daarom besloot men in 1759 om de bouwvallige kerk af
te breken en deze te vervangen door een nieuw gebouw.
De kerkeraad gaf aan enkele deskunigen opdracht
hiervoor een ontwerp te vervaardigen. De twee beste
inzendingen waren afkomstig van Brouwer, een
Gereformeerde bouwmeester uit Hoorn, en van Jacob
Hart, een bouwkundige uit Rotterdam. wiens vader
indertijd ouderling van de Lutherse gemeente te Hoorn
was geweest;9) ook was hij zelf in Hoorn geboren en
gedoopt. 10) Brouwer had een ontwerp gemaakt van een
kerk met balken aan het plafond. Door Hart was een
geheel ander plan ingediend; hij had een kerk ontworpen
met een gestucadoord koepelgewelf.
Op 15 februari 1760 bleek tijdens de bespreking van de
beide plannen. hoezeer de meningen in de kerkeraad
verdeeld waren. Ds. Kemper was met enkele ouderlingen
zeer geporteerd voor het ontwerp van Brouwer . Zijn
collega Moninx met de overige ouderlingen prefereerden
het ontwerp van Hart, omdat dit het goedkoopste was;
bovendien genoot Hart hun voorkeur omdat hij Luthers
was. Kemper vond dit laatste argument van nul en gener
waarde. terwijl Moninx op zijn beurt de voorstanders van
het plan-Brouwer betitelde als "snotjongens". Het
plan-Hart werd tenslotte met meerderheid van stemmen
aangenomen. Kemper en zijn medestanders legden zich
echter bij dit besluit niet neer. zodat de strijd over de
beide ontwerpen doorging.1 1) Hieruit is het te verklaren
dat de kerkeraad, hoewel de burgemeesters al hun
toestemming voor het bouwen van een nieuwe kerk
hadden gegeven, in 1760 besloot voorlopig af te zien van
elke actie.
Toch gaf men de moed niet op. Nadat de beide
predikanten waren vertrokken en de gemoederen
kennelijk een beetje waren bedaard. ging men opnieuw
overleggen of men toch de plannen voor de bouw van
een nieuwe kerk zou kunnen realiseren. Een stimulans
daarbij was de verbetering van de financiële positie van
de gemeente. Zo ontving men in 1765 een grote erfenis

Ds. Isaac Schollen. van 1766 tot 1778 predikant te Hoorn.
Foto: K. J. van der Hoek

In 1765. een jaar voor zijn komst. was al een bedrag van
f 600.- ontvangen van de Lutherse gemeente te Batavia.
waarmee de Hoornse gemeente. die veel personeel van de
Verenigde Oostindische Compagnie onder haar leden
moel hebben geteld, zekere banden onderhield. In 1763
had men kapitein Jacob Ketel. die in de maand mei van
dat jaar met het Hoornse Compagnieschip Nijenburg zou
uitvaren. een schriftelijke volmacht gegeven om in naam
van de Hoornse kerkeraad in Batavia het verzoek om een
bijdrage over te brengen . Ketel heeft deze missie echter
nimmer kunnen volbrengen. Toen de Nijenburg in juni
voorbij de Kaap Verdische eilanden was gekomen. brak
een muiterij uit onder de Duitse matrozen en zeesoldaten,
die voor een groot deel onvrijwillig aan boord waren
gebracht. 11) Een aantal van hen had tot de datum van het
vertrek van de Nijenburg opgesloten gezeten in het
logement van "Willem-in-de-lantaarn" te Hoorn. Tijdens
de reis werden deze mannen. die gedeeltelijk Luthers en
gedeeltelijk Rooms-Katholiek waren. erbarmelijk slecht
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behandeld. Zij werden benedendeks regelmatig geschopt
en geslagen; van de Rooms-Katholieken onder hen
werden de rozenkransen afgepakt en de gebedenboeken
overboord gegooid. Aan het begin van de muiterij
vermoordden zij de onderstuurman Reinier Peterson. die
lid was van de Hoornse Lutherse gemeente: nog in maart
1763 had hij zijn dochtertje Maria aldaar laten dopen. 14 )
Een van de hoofdaanstichters van de muiterij, de Duitse
soldaat Johann Sigismund lhsle was ook een Lutheraan.
Op 28 april 1763. vlak voor het vertrek van de Nijenburg.
had hij nog uit de handen van een van de twee Lutherse
predikanten te Hoorn de ouwel en de wijn van het Heilig
Avondmaal ontvangen. 15 ) misschien wel in het logement
waar hij onvrijwillig verbleef. Hij was geboren in
Chemnitz en had in Leipzig rechten gestudeerd:
waarschijnlijk was hij met een aantal van zijn lotgenoten
door ronselaars onder valse voorwendsels naar de
Nederlandse republiek gelokt. lhsle en de zijnen hadden
het plan om de Nijenburg naar een Portugese haven in
Zuid-Amerika te brengen, om op deze wijze aan
gevangenschap te ontkomen. De opzet mislukte: de
muiters vielen tenslotte in handen van de Nederlandse
autoriteiten en kwamen voor de krijgsraad. lhsle werd in
1764 in Suriname aan boord van de Nijenburg onthoofd.
Inmiddels was kapitein Jacob Ketel overleden. zodat het
verzoek om financiële steun van Hoorn aan de Lutherse
gemeente te Batavia na veel vertraging door een ander
moet zijn overgebracht.
Nadat de Lutherse gemeente te Hoorn op de
bovengenoemde wijzen haar financiële situatie had
verstevigd durfde de kerkeraad in 1768 over te gaan tot
het aanbesteden van het werk. Hoewel enkele Edamse
aannemers de laagste inschrijvers waren, moest op bevel
van de burgemeesters een Hoornse firma worden
aangetrokken, omdat een bepaalde keur verbood dat een
dergelijke opdracht aan buitenpoorters werd verstrekt.
Het buitenwerk werd tenslotte uitgevoerd door de
Hoornse aannemer Jan Korver, in samenwerking met
Barend Brouwer. Volkert Berkhout en Frans Croonenberg.
voor de som van f 20.300.- .16) De kerkeraad stelde als
opzichter aan de ouderling Pieter Hansen, die
bouwkundige was. Korver en de zijnen braken de oude
kerk af, samen met de huizen die voor aan de Ramen
waren gelegen. Op de vrijgekomen ruimte bouwden zij de
tegenwoordige kerk, vervaardigd van gemetselde stenen.
ongeveer veertien meter breed en 28 meter lang. met een
ingezwenkte gevel. met toepassing van natuursteen aan
de ingang en aan het raam daarboven. Het inwendige
werd verdeeld in drie beuken door tweemaal vier pijlers
die de kapconstructie droegen. 1;) De bescheiden schuilkerk
achter de huizen maakte plaats voor een flink gebouw
met de hoofdingang aan de Ramen.
Uit de geraadpleegde archieven blijkt niet naar wiens
ontwerp het werk is uitgevoerd. Nu deelt ds. Kemper mee
dat de door Jacob Hart ontworpen kerk gelijkenis
vertoonde met de Lutherse kerk te Rotterdam. 1R} Deze
was in 1736 ontworpen en gebouwd door Titus Faber, een
waarschijnlijk in Zwitserland geboren bouwmeester. die
later in dienst trad van de Pruisische koning Friedrich
Wilhelm 1 om deze te adviseren bij de uitbouw van Berlijn
en Potsdam. Als men de afbeeldingen van deze tijdens het
bombardement in mei 1940 verloren gegane kerk
vergelijkt met het model van de kerk in Hoorn. zijn er in
bepaalde opzichten gelijkenissen te bespeuren. ondanks
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De lutherse kerk aan de Ramen. Prent van B. Mounk uit 1769.
Foto: K. J. van der Hoek

het feit dat de Rotterdamse kerk groter en monumentaler
is dan het Hoornse gebouw. 19) . Beide kerken hebben
bijvoorbeeld een voorgevel met drie rondboogramen.
terwijl zij eveneens elk een door pilasters omgeven
hoofdingang hebben. die op zeer decoratieve wijze
aansluit bij het daarboven gelegen kortere raam. Ook is er
een zekere mate van overeenkomst bij de ingewikkelde
dakconstructie en het koepelgewelf, waarbij dient te
worden opgemerkt dat de kerk te Hoorn ook in dit
opzicht eenvoudiger is uitgevoerd.
Het lijkt er dus op dat het model van de Hoornse kerk op
enigerlei wijze is geïnspireerd door de Rotterdamse kerk.
Als deze conclusie juist mocht zijn, wordt het aannemelijk
dat men te Hoorn bij de bouw geheel of gedeeltelijk heeft
gebruik gemaakt van de tekening van Jacob Hart. Zijn
naam kan dan worden genoemd als die van de ontwerper
van de Lutherse kerk te Hoorn.20 )
Half november 1768 waren de kerk en de
consistoriekamer onder de kap; daarna namen Simon
Visser en Hermanus de Booij het binnenwerk aan voor de
som van f 2.400,-. In het bestek werd hun onder meer
opgedragen de banken. het doophek, een vaste eiken tafel
binnen dit doophek, twee psalmborden en een preekstoel
te vervaardigen. 2 1) En hoewel wij niet in staat zijn de
naam te noemen van de maker van de prachtige kansel
met onder meer afbeeldingen van de vier evangelisten en
hun symbolen, en de fraaie trap waarin de naam LUTHER
op zeer kunstige wijze is uitgesneden, is in ieder geval
vast te stellen dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor dit werk berustte bij Visser en De Booij.

Nadat begin april 1769 Huijg Waij het schilderwerk had
aangenomen voor een bedrag van f 288,- ,22 ) was het
gehele werk spoedig voltooid. Op 10 juli 1769 vond de
inwijding plaats; deze werd bijgewoond door een groot
aantal mensen. "uit veele steden te zamen gevloeid". die
konden genieten van de muziek die ten gehore werd
gebracht. Ds. Schollen preekte over de tekst 1 Koningen
8, vers 28-:30. die handelt over het gebed van koning
Salomo voor de door hem gebouwde tempel.
Ter gelegenheid van de bouw van de nieuwe kerk ontving
men verschillende giften. Zo schonk Catharina
Broekhuijsen, weduwe van Klaas Stuiver, twee zilveren
schalen, terwijl Hendrik Stoppelman en zijn vrouw Sara
Damman de kerk verrijkten met een met zilver beslagen
kanselbijbel.23 ) In beide gevallen tekende ds. Schollen de
schenking aan in het notulenboek van de kerkeraad, met
de mededeling deze "tot een eeuwig aandenken ... te
annoteren·· .
In 1773 werd namens een aanvankelijk onbekende
weldoener in de kerk een orgel gebouwd door Pieter
Müller. de zoon van de beroemde orgelbouwer Christiaan
Müller, die het grote orgel van de St. Bavo te Haarlem
had vervaardigd, evenals het orgel van de reeds
genoemde Lutherse kerk te Rotterdam. De milde gever
maakte zich tenslotte bekend: zijn naam was Hendrik
Taddel. Deze was een koopman in wij nen te Amsterdam .
die het orgel had geschonken ter nagedachtenis van zijn
grootvader Simon Taddel. die in de zeventiende eeuw
predikant te Hoorn was geweest.

Volledigheidshalve dient tenslotte te worden vermeld dat
het rechtzinnige gedeelte van de gemeente zich in 1801
afscheidde; men sloot zich aan bij de Hersteld-Lutherse
gemeenten, die hier en daar aan het eind van de
achtiende eeuw in ons land waren ontstaan uit onvrede
met de " vrijzinnige" prediking van predikanten die hun
nieuwe ideeën tijdens hun theologische opleiding in
Duitsland hadden opgedaan. Men vergaderde eerst in een
gebouw achter de Grote Hervormde kerk. Al vrij snel
kocht men het Foreestenhuis aan het Grote Oost. dat tot
kerk werd verbouwd.24) Deze situatie duurde echter maar
kort; in 1815 keerden de afgescheidenen terug naar de
Lutherse kerk aan de Ramen. terwijl de kerk aan het
Grote Oost werd verkocht aan de Remonstranten, die tot
op heden hun diensten houden in dit voormalige
Hersteld-Lutherse gebouw. 25)
Nog steeds komt de klein e lutherse gemeente te Hoorn in
de kerk aan de Ramen bijeen voor het vieren van de
wekelijkse eredienst; het aloude orgel begeleidt daarin de
gemeentezang. Bijna niemand heeft meer weet van
namen als Schollen, Hart. Korver, Visser en De Booij,
Broekhuijsen, Stoppelman, Taddel en Müller . Wel leeft bij
alle Lutheranen het besef dat het monument waarin zij
vergaderen behouden moet blijven, niet aJleen voor de
eigen gemeente, maar ook voor de gehele Hoornse
gemeenschap, die in deze kerk wordt geconfronteerd met
een stukje van haar bewogen en rijke verleden.

dr. mr. P. Estié, predikant van de
Evangelisch-lutherse gemeente te Hoorn

NOTEN
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Uit archief K. Korpershoek Jr.
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De meeste gegevens waarop dit artikel berust zijn ontleend
aan de notulen van de Lutherse kerkeraad te Hoorn.
1628-1739 en 1740-1 8 15. Archief Evangelisch-Lutherse
gemeente Hoorn (af te korten als: Arch ELG Hoorn). lnv. 41
en 42. Deze worden daarom in de noten niet speciaal
vermeld. Alle overige gebruikte bronnen zullen daarentegen
wel steeds worden aangegeven.
Zie: Ontvangsten en uitgaven 1656-1678. Arch ELG Hoorn,
lnv. 23.
Zie koopacte d.d. 7 april 1632, Arch ELG Hoorn. lnv. 3; de
oorsprong van de naam Tempelsteeg blijkt uit een koopacte
d.d. 28 mei 1636, waarbij de Lutherse gemeente opnieuw
van Heinsz een perceel grond met een huis aan de
Tempelsteeg koopt, Arch ELG Hoorn, lnv. 3.
Zie aantekeningen uit 1632 omtrent giften van enkele
Duitse kerken. Arch ELG Hoorn . lnv. 3.
In Not. Kerker., Arch ELG Hoorn, lnv. 41, wordt als jaartal
voor de bouw van de kerk 1631 genoemd. De ouderling
Coenraet Pampoes. die dit feit pas in 1658 opschreef, moet
zich hierbij hebben vergist; de koop van de grond vond
volgens de desbetreffende in nt. 3 genoemde acte duidelijk
plaats in het jaar 1632, zodat men pas in dat jaar kon gaan
bouwen.
Zie over Olaus o.a.: J. Loosjes. Naamlijst van predikanten,
hoogleeraren en proponenten der Luthersche kerk in
Nederland. "s-Gravenhage 1925. s.v.
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In 1718 telt de gemeente ruim 300 lidmaten, zie J. H.
Manné, Nauwkeurige zo theologische als historische
aanmerkingen over het werk der reformatie, etc" Haarlem
1719, blz. 390. In 1798 vermelden de Not. Kerker., Arch
ELG Hoorn, lnv. 42, een getal van 838 zielen (d.w.z.
lidmaten + doopleden). Op grond hiervan kan men met alle
voorbehoud een ruwe schatting maken en veronderstellen
dat er, ook omdat de gemeente zich na 1759 nog uitbreidde,
in genoemd jaar tussen de 600 en 700 zielen zijn geweest.
Dit wordt meegedeeld door ds. Hendrik Kemper in zijn
Afgedwongen waaragtig verhaal van de geresene onlusten
onder de meeste der kerkenraden van de lutherse gemeente
tot Hoorn, etc" Hoorn 1761, blz. 20.

16

De namen en het bedrag staan vermeld in de
aannemingsacte d.d. l april 1768. Arch ELG Hoorn, lnv. 3.

17

Een beschrijving van de kerk in: De monumenten van
geschiedenis en kunst, VIII, 2, Arnhem 1971, blz. 140-141.

18

Kemper, a.w" blz. 24.

19

Zie J. Verheul Dzn" De Evang. lutherse gemeente en haar
oude kerkgebouw te Rotterdam. Rotterdam 1939, o.a. blz.
29-30, en de daarin opgenomen afbeeldingen van de kerk.

20

Zijdelings kan nog het volgende worden opgemerkt.
Kemper. a.w" blz. 24 en 33, deelt ook mee dat volgens de
tekening van Hart het gewelf gestucadoord zou worden,
evenals in de kerk te Rotterdam het geval was. Nu het
aannemelijk is dat men bij de bouw van de kerk het plan
van Hart heeft gebruikt. is het wellicht niet te gewaagd te
veronderstellen dat het gewelf in Hoorn niet alleen in de
laatste eeuw is gestucadoord geweest. maar dat dit al vanaf
1769 zo is geweest. Als deze veronderstelling juist mocht
zijn, is men bij de restauratie in 1972, toen het gewelf werd
geschilderd in een groene kleur, gaan afwijken van de
oorspronkelijke bedoeling.
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Dit bestek in Arch ELG Hoorn, lnv. 3.

22

Zie de acte in Arch ELG Hoorn, lnv. 3

23

Zie over Stoppelman ook: Leo Hoogeveen, "Grote Oost 58",
in: Oud-Hoorn, vierde jaargang 1982. blz. 54-58. Stoppelman
was kennelijk bakker, omdat hij woonde in de bakkerij aan
het genoemde adres naast de Oosterkerk, hoek
Oosterkerksteeg. Het is overigens opvallend dat zich in de
Joop der eeuwen onder de Lutheranen te Hoorn en elders
altijd veel bakkers hebben bevonden.
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Dit wordt vermeld in een lijst van predikanten, Arch ELG
Hoorn. !nv. 53.

25

Zie Not. Herst.-Luth. Kerker., l maart 1815, Arch ELG
Hoorn. lnv. 36.

Kemper, a.w" blz. 23.

10

Het doopboek 1664-1724, Arch ELG Hoorn, !nv. 56,
vermeldt in 1711 de doop van Jacob Hart, zoon van Jan
Jansz Hart en Trijntje Jacobs. Er is in de Not. Kerker., Arch
ELG Hoorn, Inv. 42, steeds sprake van Jacob Hart. Kemper.
a.w" blz. 23 noemt hem, waarschijnlijk ten onrechte,
Johannes.

Il

Zie voor dit alles: Kemper, a.w" blz. 24, 25, 31 en 33.

12

Zie over Scholten o.a.: Loosjes, a.w" s.v.

13

Zie over de muiterij op de Nijenburg: G. de Bruin en A. J. J.
van der Wal, ,,'Allons Duytsche broeders': de muiterijen op
de 'Nijenburg' in 1763". in: J. R. Bruijn en E. S. van Eyck
van Heslinga. Muiterij, oproer en berechting op schepen van
de VOC, Haarlem 1980, blz. 67-83.

14

Deze doop vermeldt in het doopboek 1724-1811, Arch ELG
Hoorn, !nv. 56A.

15

Dit blijkt uit het lidmaten- en communicantenboek
1658-1767, Arch ELG Hoorn, lnv. 62. Het sacrament werd
bediend aan elf Lutherse bemanningsleden van de
Nijenburg, onder wie lhsle, hier Ihle genoemd. de matroos
Sebastiaan Spies, die tijdens een noodweer overboord sloeg
en verdronk. Muiterij, blz. 69, en de tamboer Albert
Eksteyn, die ook tot de muiters behoorde; hij werd
veroordeeld tot geseling, verbeurdverklaring van zijn gage
en verbanning, Muiterij, blz. 79 en 155.

Cursus Bouwkunst
In het vroege najaar start weer de jaarlijkse cursus Bouwkunst van de vereniging. Allerlei onderwerpen op bouwkundig
en bouwkunstig terrein worden besproken, waarbij de aandacht vooral wordt gevestigd op de Hoornse architectuur.
Gotiek, renaissance, barok, classicisme, de Lodewijkstijlen, de l 9de-eeuwse stromingen; geveltypen, bouwmateriaal, het
interieur door de eeuwen heen komen aan de orde, alles geïllustreerd met een vloed van dia's. De cursus bestaat uit
vier à vijf lesavonden, waarschijnlijk op maandagavond.
Om de opgestoken kennis "hard" te maken, wordt de cursus afgesloten met een aantal wandelingen door de Hoornse
binnenstad op zondagmorgen tijdens welke traditiegetrouw enkele unieke interieurs worden bezichtigd. De cursusprijs
bedraagt f 20,- (o.a. voor lesboekje).
Voor informatie en opgave: cursusleider J. M. Baltus, Grote Oost 98-100, tel. 1 02 20.
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De geschiedenis van een uniek Hoorns huis:
Kleine Noord 11-13
Deel 1
In de zonovergoten maand juni van dit jaar werd een van Hoo rns oudste woonhuizen, staande op de hoe k van
he t Kleine Noord en de Slijksteeg, afgebroken. Dit pand, Kle ine Noord 11-13, verkeerde in een zee r vervallen
staat, me t name het gedeelte aan de steegzijde waarvan de ach tergevel al ja ren verdwenen was zodat wind en
wate r vrij s pel hadde n. Het is de bedoeling van de e igenaar h et gebouw te zijner tijd te late n opbouwen in de
oude staat, d.w.z. met behoud van zoveel mogelijk oude onde rdelen (die nu voorlopig liggen opgeslagen).

Recente foto van Kleine Noord 11-13

Achterzijde met uitgehakte stijlen

Met deze afbraak kwam er een eind aan een eeuwenoud
pand dat in de Rijksmonumentenlijst gekarakteriseerd
wordt als " l 7de eeuws pand waarvan de pui 18de eeuws
met glasroeden en de verdieping later vernieuwd en
verbreed is met behoud van oude kozijnen". Herma van
den Berg spreekt in De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, deel VIII over "een vernieuwd
pandje, pui XIX A (begin negentiende eeuw), met op de
zolderverdieping drielichtvensters naar XVJJde eeuws
voorbeeld''.
U ziet: de geleerden spreken elkaar enigszins tegen. Dat
we te maken hebben met een wel heel bijzonder pand,
blijkt echter vooral uit de omschrijving van H. Janse in
zijn boek Houten huizen; een unieke bouwwijze in
Noord-Holland. Hij heeft het daarin in het algemeen over
de bouwwijze met moerbalken en kinderbalken tussen de
verdiepingen van een huis (een constructie die we kunnen
zien in de het voormalig Statencollege (nu Westfries
Museum) uit 1632) en zegt dan: "Het oudste voorbeeld,
dat ons bekend is zonder kinderbalken, komt voor in het
achterste gedeelte van het thans zeer vervallen huis
Kleine Noord 11-13 te Hoorn, dat zal dagtekenen uit het
tweede kwart van de 16de eeuw(!). De buitenwanden van
dit huis zijn van baksteen, maar er is wel een houtskelet
en de achtergevel vertoont nog duidelijke aanwijzingen
van de houtconstructie, die er vroeger geweest moet zijn".

vormgelijk aan de sleutelstukken in de Hoornse
Oosterkerk (peerkraalprofiel, rozet enz.). Maar vooral
intrigerend waren de staanders (stijlen) bevestigd aan de
balk waarop de daksparren rustten.
Die staanders waren aan de achterkant uitgehakt, zodat
de stelling dat we te maken hebben met een ooit
gepotdekselde houten achtergevel (dus met dakpansgewijs
over elkaar getimmerde beplanking) wel te verdedigen is.
En daarmee komen we dan terecht in de
houten-huizenbouw uit het middeleeuwse Hoorn, waarvan
deze houtconstructie nog een relict was. En het
merkwaardige was dat door de afbraak van de later
aan gebrachte stenen achtergevel (waarin die stijlen waren
ingemetseld) de oorspronkelijke situatie weer gedeeltelijk
zichtbaar werd. In een volgend artikel wil ik hier nader op
ingaan.
Bij de sloop van het gehele pand kwam de
indrukwekkende houtconstructie in het zicht en gelukkig
heeft de Werkgroep Documentatie van onze vereniging
hiervan een serie foto's kunnen maken: bijv. van de
hierboven genoemde zeldzame sleutelstukken, waarover
later meer .

Dat laatste kon iedereen beamen, die de laatste jaren ter
plekke een blik wierp op die "achtergevel". Doordat deze
gevel verdwenen was, had men een open uitzicht op het
houtskelet van het pand met zijn laatmiddeleeuws
geprofileerde sleutelstukken (met dezelfde vorm als die in
het vroeg-16e eeuwse houten huis in Edam en ook vrijwel
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Alvorens dieper in te gaan op de bouwtechnische details
van het pand wil ik eerst iets meedelen over de
geschiedenis van het pand en zij n onmiddellijke
omgeving.
Het huis staat op de hoek van het Kleine Noord (een deel
van de oude verbindingsweg tussen Hoorns centrale plein,
de Rode Steen. en het achterland in noordelijke richting).
en de Slijksteeg. vlakbij de Noorderkerk (waarvan de
bouw in hout startte in 1426 en de voltooiing ervan werd
bereikt (in steen) in 15 19). De Slijksteeg is een heel oude

Hoorn: huizen, straten, mensen) toont het pand met nog
een complete tuitgevel die in later jaren is afgebroken
waarvoor een soort verlaagde lijstgevel in de plaats
kwam. De vensters van het bewuste huis op de prent van
Pronk en die van dit pand verschillen echter. zo te zien:
ons pand bezat drielichtvensters. bij Pronk lijken ze
kruiskozijnen te zijn. De vraag blijft: kloppen alle details
bij deze tekenaar?
Ik heb een vergelijkend studietje gemaakt van de lokatie
en aanzien van het pand zoals die worden aangegeven op
de oude stadsplattegronden. De oudste, die van Jacob van
Deventer uit ca. 1560, is niet duidelijk genoeg om een
conclusie te trekken ten aanzien van het uiterlijk van het
pand (althans wat betreft de reproduktie van deze kaart.
aanwezig in het Westfries Museum). De latere kaarten
tonen meer. We weten ook hier natuurlijk niet of ze
betrouwbaar zijn. Het kan zijn dat de tekenaar zijn best
heeft gedaan de bekende gebouwen van de stad zo exact
mogelijk op papier te krijgen, maar zich vrijheden heeft
veroorloofd als het ging om minder belangrijke
bebouwing. Of gepoogd is elk huis in zijn ware staat af te
beelden, is niet zeker, en eigenlijk ook wel
onwaarschijnlijk.

/: ca. 1582

2: 1596

3 1615
1630
1794

Kleme Noord: hoek Slijksteeg
Houtskelet met krommer (boven) en sleutelstuk (daaronder)

steeg, vermoedelijk ontstaan toen het stadsdeel ter
weerszijden van het Kleine Noord zich kort na 1400
begon te ontwikkelen. Hoorns vroegste plattegrond door
Jacob van Deventer laat de steeg in zijn volle lengte zien,
maar dan zijn we inmiddels het jaar 1560 genaderd. Bij de
grote stadsbrand in Hoorn, in 1481. was ook deze buurt
vol houten huizen één vuurzee; na dat jaar zal hierdoor
veel herbouwd zijn en wel in steen omdat de overheid dat
verordende vanaf 1514 (zie mijn artikel:
Merkwaardigheden door Abbing verhaald, in het
aprilnummer 1983 in dit kwartaalblad).
De Slijksteeg genoot in de zestiende eeuw een treurige
vermaardheid omdat tijdens een epidemie in 1558 binnen
een jaar tweemaal de steeg geheel uitstierf. behalve een
vrouw, Lubbe genaamd. die beide rampen overleefde.
Verder kennen we de Slijksteeg als de plaats waar een
rooms-katholiek schuilkerkje heeft gestaan dat in 1827 is
opgeheven en naderhand gesloopt.
Nu het hoekpand zelf. Heel oude afbeeldingen ervan zijn
mij niet bekend. Alhoewel: er is een tekening van de
bekende Cornelis Pronk uit 1727 van het Kleine Noord
met de Noorderkerk rechts en op de achtergrond de
Noorderpoort. Links zien we een rij trapgevels en de
meest linkse lijkt een hoekpand bij een steeg te zijn. Gelet
op de dakruiter van de kerk. moet je tot de conclusie
komen dat de tekenaar heeft gestaan op een plaats zó dat
het linker hoekpand of staat aan de Slijksteeg of rechts
van een open stuk in de straatwand. Of inderdaad Kleine
Noord 11-13 afgebeeld is, blijft onzeker. Tekende Pronk
precies wat er in werkelijkheid was?
Een oude foto van het pand uit ca. 1900 (afgedrukt in

De eerste twee kaarten die ik bespreek, die uit ca. l 582
en die uit 1596. maken de indruk naar de werkelijkheid
getekend te zijn (er is een grote diversiteit van
huizenvormen); die van Velius (1615) en die van Blaeu
(met het stadsbeeld van ca. 1630) geven veel meer
uniforme huizenrijen. De kaart van ca. 1582 toont op de
desbetreffende hoek een huis met een dwarskap en vlak
erachter een pandje aan de steegzijde. Deze bouwvorm
zien we niet meer terug op de latere kaarten. Het pand
dat tot voor kort overeind stond, bestond ook duidelijk uit
twee delen, met een verschillend houtskelet. Mogen we
constateren dat het achterste pand, afgebeeld op de kaart
van 1582, bewaard is gebleven als onderdeel van het
gehele pand? En dat het voorste deel vernieuwd is eind
zestiende eeuw?
Want op de kaart van 1596 zien we aan de Kleine
Noord-zijde een topgevel afgebeeld (tuit- of trap?) met
daarachter een kleiner bouwwerk. En een volgend
stadium lijkt bereikt te zijn. een aantal jaren daarna,
gezien de afbeelding op de kaart van Velius: deze toont
een trapgevel aan de straatzijde (zoals ook Pronk die
tekende) met een lange zijgevel aan de steegzijde. alles
onder een doorlopende kap! En deze vorm zien we ook
op de kaart van Blaeu en op de laatste vogelvluchtkaart
van Hoorn. die van Doesjan uit 1794. Wanneer de
trapgevel is gewijzigd in een tuitgevel zoals die zichtbaar
is op de oude foto ca. 1900. is mij onbekend.
Accepteren we de betrouwbaarheid van de hierboven
genoemde afbeeldingen. dan kunnen we in ieder geval
vaststellen dat we de ontwikkelingsgang van het uiterlijk
van Kleine Noord 11-13 enigszins voor ogen hebben.
Wordt vervolgd.
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J. M. Baltus

Tentoonstelling
Verdiept verleden. Archeologisch onderzoek binnen de gemeente Hoorn. Vanaf 23 juli 1983 in het Westfries
Museum.
Het is niet gebruikelijk in dit blad tentoonstellingen in het Westfries Museum te bespreken. Dat ik hier
vooruitlopend op een meer uitvoerige behandeling toch de expositie noem, die onder bovengenoemde titel in
het Westfries Museum enkele weken geleden is geopend, heeft verschillende redenen.

De tentoonstelling die een overzicht geeft van de
resultaten van het archeologisch onderzoek dat in de
laatste tien jaar in de Hoornse binnenstad en de
onmiddellijke omgeving daarvan werd verricht, heeft een
belangrijke inbreng van de werkgroep die de
archeologisch medewerkster van het museum ter zijde
staat. Deze werkgroep is indertijd ontstaan uit een
initiatief van "Oud-Hoorn". Het is zeer zeker de moeite
waard eens te gaan zien naar wat door deze dochter van
onze vereniging - die overigens geheel op eigen benen
staat - tot stand is gebracht.
De tentoonstelling geeft een beter inzicht in het oudste
deel van de geschiedenis van de stad, waarvan door het
vrijwel ontbreken van schriftelijke bronnen, weinig
bekend is. Een ieder die gevoel heeft voor het verleden
van Hoorn, mag deze tentoonstelling niet missen.
Aanleiding tot het organiseren van deze expositie was de
aanbieding van zgn. archeologische waarschuwingskaart
aan het College van B en W. Een kaart dus waarop is
aangegeven welke punten in de binnenstad voor het
bodemonderzoek belangrijk zijn. Bodemonderzoek dat
zonder meer noodzakelijk is voor een beter inzicht in de
oudste stadsgeschiedenis en het leven van de Hollandse
stadsbewoner uit die eeuwen. Dat het daarbij gaat om iets
anders dan het verzamelen van Jacobakannetjes en
plavuizen, wordt duidelijk bij een bezichtiging van de
expositie. Het tegelijk met deze plattegrond verschenen
rapport toont ook aan dat wat betreft de verhouding
tussen mogelijkheden en verlangens ten aanzien van
archeologisch onderzoek voor Hoorn zonder meer van
een noodsituatie kan worden gesproken. De bodem van
de meeste Hollandse binnensteden is een uiterst
belangrijke bron van informatie over het dagelijks leven
van onze voorouders. Vooral voor het doen en laten van
de gewone mensen. Dit zogenaamde bodemarchief wordt
in toenemende mate door het grootschalig en diepgaand
grondverzet, ten bate van woningbouw en
stadsvernieuwingen mogelijk gemaakt door steeds
volmaakter technische hulpmiddelen, vernietigd. De

De archeologie werkgroep actief in de put naast de Boterhal

bodem van de Hollandse steden was een schatkamer maar
binnen korte tijd zal er van deze schatten weinig meer
over zijn. Ik geloof, dat "Oud-Hoorn" ook hier een vinger
aan de pols moet houden. Ons verleden ligt niet alleen in
archieven, monumenten en musea besloten, maar ook in
de grond. De tentoonstelling laat zien wat hier door onze
onachtzaamheid verloren kan gaan. Van de 197
Nederlandse steden waarvan de archeologische situatie is
onderzocht behoort Hoorn tot de 12 met het meest
bedreigde bodemarchief. Ook daarom zou deze
tentoonstelling door veel leden van onze vereniging
bezocht moeten worden.
In een volgend nummer hoop ik iets meer over het
tentoongestelde materiaal te kunnen vertellen.
Westfries Museum. Geopend maandag t/m vrijdag van
11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
H. W Saaltink

Particulier initiatief
Het is opvallend hoeveel particulier initiatief momenteel bezig is in Hoorn op het monumentale en aanverwante gebied.
Zo kennen we o.a. een Stichting Oosterkerk, een Stichting Noorderkerk, een Stichting Behoud Grote Kerk, een Stichting
Stadsherstel Hoorn, een Vereniging "Het carillon te Hoorn", een Stichting Stadsplan Hoorn anno 1630, en uiteraard een
vereniging "Oud-Hoorn".
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Over bierbrouwerijen in Hoorn
Hoorn bezit heden ten dage nog veel gelegenheden waar mensen hun dorst kunnen lessen met een heerlijk,
helder glas bier. Vooral tijdens warme zomerdagen werken de horecabedrijven op volle toeren.
Toch wordt in onze tijd lang niet zoveel bier gedronken als vroeger in de periode tussen 1300 en 1650. In die
tijd werd er per jaar 250 liter bier per hoofd van de bevolking genuttigd, vrouwen, kinderen en bejaarden
inbegrepen. In Hoorn behoorden, volgens Velius, zeHs de eerste drie huizen die aan de Rode Steen werden
gebouwd, toe aan drie broers uit Hamburg, die brouwers van beroep waren en "Dese siende de goede
gelegentheydt van de plaetse mitsgaders de groote toeloop van menschen die daer was vonden goed daer elk
een huys te setten en dat tot herbergen (naer luyd der ouder memorien) om daer deur (naer gewoonte der
Brouwers noch heden) den aftrek in haer Biere te vermeerderen". Deze drie broers hadden het goed
bekeken, want waar gehandeld wordt, wordt gedronken. Maar ook in het gewone huishouden was bier een
noodzakelijke drank. Bierbrouwen was toen net als broodbakken één van de taken van de huisvrouw. In de
Middeleeuwse keuken werd veel gebruik gemaakt van zout om het voedsel te conserveren. Ook kruiden
werden veelvuldig toegepast om de sterke, ranzige smaak van het eten weg te krijgen. Het gevolg was ...
dorst. Mensen uit die tijd, al hadden ze nog nooit van bacteriën gehoord, wisten uit ervaring, dat bierdrinken
het beste voorbehoedmiddel is tegen epidemiën. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Wij weten dat tijdens het
brouwproces water wordt gekookt, waardoor de bacteriën worden gedood. Bovendien waren koffie, thee en
cacao in Europa nog niet bekend en het drinkwater was vaak smerig. Dat kwam regelrecht uit de sloot, rivier
of gracht, die vaak ook als riool dienst deden.

In de steden ontstonden openbare bak- en brouwhuizen in
verband met het brandgevaar bij particulieren. Daaruit
zijn vervolgens de ambachtelijke brouwerijtjes ontstaan,
die voor een beperkte klantenkring werkten.
Daarnaast was nog een andere vorm van brouwen voor
de gemeenschap opgekomen: de kloosterbrouwerijen.
Deze hebben de brouwtechniek verder ontwikkeld. De
monniken konden hun ervaringen opschrijven en zo
overdragen aan hun opvolgers, die daarop konden
voortbouwen. Nu nog herinneren veel namen en
uitdrukkingen aan de bloei van het toenmalige
brouwwezen.
In een aantal plaatsen vindt men een Brouwersgracht of
een Bierkade. In Hoorn komt bijvoorbeeld naast de
Bierkade ook nog een Brouwerijsteeg voor, die loopt
tussen de Italiaanse Zeedijk en de Nieuwendam . We
kennen ook de Bottelsteeg (vroeger Bostelsteeg) tussen
het Grote Oost en de Appelhaven. Bostel is uitgetrokken,
afgewerkte mout bestaande uit de bolsters en de
onoplosbare bestanddelen van het mout. Mout is nodig
voor het bereiden van bier.
Dat er in verschillende plaatsen een Bierkade nodig was,
had te maken met de in- en uitvoer van bier. Met
scheppen werd het bier uit Hamburg en Bremen
aangevoerd over de Zuiderzee en Nederlands bier ging
weer naar Engeland. Bij zo·n bierkade waren stevige
mannen nodig, die de vaten moesten verladen. Vandaar
het gezegde: Het is vechten tegen de bierkaai. Een
gevelsteen met deze dragers zien we aan de gevel van het
pakhuis. Bierkade 2 (zie foto).
Een ander voorbeeld van de belangrijke positie van het
bier in de Middeleeuwen en de zestiende- en zeventiende
eeuw blijkt uit de belastingpolitiek van die tijd. Belasting
op bier was heel gemakkelijk te innen. Eerst deed men dit
door middel van het gruitrecht. Dat was het recht tot het
leveren van kruiden (het gruit) die aan het bier een goede
smaak moesten geven. Dit gruit mocht alleen op bepaalde
punten worden aangevoerd en aan de brouwers
doorverkocht. Bij die verkoop werd dan de belasting
geheven. Toen vanaf ongeveer 1400 het hop de plaats in
ging nemen van het gruit, werd er bij het tappen van het
bier belasting gevraagd.

Gevelsteen Bierkade 2

Nu nog iets over het bier zelf. Bier bestaat voor het
grootste gedeelte (85%) uit water. Er was ook veel water
nodig om de tonnen en de installatie schoon te houden.
Daarom waren de meeste brouwerijen gevestigd aan het
water. De vervuiling van de stedelijke waterlopen, waarin
ook het huisvuil geloosd werd, deed velen zoeken naar
een oplossing. Voor de zuivering timmerde men soms een
soort bak in het water, waarin dat min of meer gefilterd
kon worden.
Er werden allerlei soorten bier gebrouwen, die ook bij
verschillende gelegenheden gedronken werd. Er bestond
een speciaal bier om te drinken bij bruiloften en bij
begrafenissen dronk men groevebier. Verder waren er
nog dickenbier of poortersbier, scharrebier. haelbier,
cleynbier. Om het bier krachtiger te maken werd het met
allerlei kruiden vermengd. Bepaalde massa-psychosen
zoals danswoede en bedevaartrazernij schrijft men toe aan
het gebruik van een hallucinerend kruid in het bier.
Erg populair was het kuitbier, dat in Haarlem en Gouda
gebrouwen werd. Waarschijnlijk was het water erg helder
in deze plaatsen. want van bewaard gebleven lijsten is
bekend, dat er in Gouda bijvoorbeeld 350 brouwerijen
waren . Deze steden waren grote welvarende exportcentra
van bier. Toch werd in Hoorn de invoer van kuitbier
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"De roode Hant'' aan het Baatland.
"De Pauw" in de Peperstraat aan de noordzijde.

verboden. Het bracht het bestaan van de eigen
brouwerijen in gevaar en dus de opbrengst van de
bierbelasting.
Om het brouwen van eigen bier te bevorderen werd al in
139 1 door de Raad van Hoorn een keur uitgevaardigd met
het verbod bier van buiten de stad te tappen of te
verkopen. Hoe meer eigen bier getapt werd. hoe meer
belasting men kon innen.
In 1470 werd op verzoek van de heren burgemeester,
Schout en Schepenen van Hoorn bekend gemaakt, dat "sij
seer belast en beswaert zijn, met hare Bolwercken te
maken tegens de Zuyderzee. met onse bede te betalen, en
andersins met groote kosten en onkosten sonder neeringe
of te innekomen. daer tegens te hebben, en mitsdien
geschapen is onse voorschreve Stede gheheel
verganckelijck te worden. en dat sij daaromme geraemt
ende sekere ordonnantie gemaeckt hebben, om aldaer een
Brouwerij op te stellen ende te maken, inder manieren,
als hier na geschreven staet" (Veliuskroniek). Uit het
vervolg van het verhaal blijkt. dat de Raad van Hoorn
iedereen die zich niet houdt aan het verbod om van
buiten bier te tappen of te verkopen 15 zilveren stuivers
wil laten betalen. Er is dringend geld nodig voor het
onderhoud van de stad en dat hoopt men door het innen
van de bierbelasting binnen te krijgen.
In 1525 wordt zelfs afgekondigd, dat elke burger. die een
brouwerij wil oprichten honderd gulden van de stad te
leen krijgt, zolang de brouwerij blijft bestaan
(Veliuskroniek). Van verschillende steden zijn lijsten
bewaard gebleven van alle bierbrouwerijen, die in de stad
aanwezig zijn. De lijsten dienden voor het heffen van de
belasting. Jammer genoeg kennen we zo'n registratie van
de Hoornse brouwerijen niet. Toch weten we uit de
archieven dat er minstens vier brouwerijen in Hoorn
geweest zijn, te weten:
"Het gebroken Hart", achter het Schotland op de
Modderbacken bij het Watertje (nu Vollerswaal).
"Het wapen van West-Friesland", aan de zuidzijde van de
Italiaanse Zeedijk, hoek Pompsteeg.

In "Straatslijpen in Hoorn" geschreven door Tine
Leiker-Kooijmans. wordt op pag. l 04 verteld over een
Evertsbrouwerij op de Nieuwendam , die eigendom zou
zijn geweest van de familie van Foreest. Het
brouwerijsteegje zou zo aan zijn naam gekomen zijn.
Gegevens over deze brouwerijen komt men tegen in een
aantal boeken, die zich in het archief bevinden en waarin
een belasting over onroerend goed werd aangetekend. de
zgn. tachtigste penning. En dan blijkt het mogelijk
geweest te zijn aandelen in de brouwerijen te kopen.
In 17 49 bijvoorbeeld verkoopt Cornelis van Foreest aan
Herman Verloren, oud schepen van de stad een
vierentwintigste deel in de brouwerij genaamd "De roode
Hant" voor f 675.-.
Een tweeëndertigste part in de brouwerij "Het gebroken
Hart" kostte in 172 l f 250,- .
Een zestiende deel in de brouwerij "De roode Hant"
moest in 1698 f 300,- opbrengen.
Het was ook mogelijk een vierenzestigste part of een
achtste. een kwart of zelfs een
negenentwintig/tweeëndertigste deel te kopen. Hoeveel
een brouwerij waard was in een bepaald jaar is dus snel
uit te rekenen.
Vaak worden namen van regenten genoemd als
belanghebbenden in deze brouwerijen, want het waren
kapitaalintensieve ondernemingen. Alleen bij "Het Wapen
van West-Friesland" bleef de familie De Jongh jarenlang
de enige aandeelhouder. In 1715 kocht Nicolaas de Jongh
alle aandelen op.

Gevelsteen in het Westfries Museum van het
Wapen van West-Friesland

Italiaanse Zeedijk, hoek Pompsteeg

In 17 40 koopt Hendrik de Vrij, oud-schepen van onze stad
van Reinier Stellingman de brouwerij "De Pauw" in de
Peperstraat voor f 5.425.-.
En in 1748 koopt hij samen met twee andere heren de
grond van de afgebrande brouwerij "Het gebroken Hart"
en de mouterij, de bierkelder en stal er achter "mitsgaders
de boed op de wal" voor f 400.-.
In de kroniek van Abbing wordt over die brand verteld.
"Den 31 sten December ontstond hier, tusschen 2 en 3 ure
des morgens, een hevige brand, in de Brouwerij
't Gèbroken Hart, staande aan de Zuidzijde van het
Watertje, bij de Modderbakken, en verteerd, in minder
dan 6 uren tijd, het geheele gebouw tot aan den grond."
Op de kaart van Doesjan gemaakt in 1794 staan drie
brouwerijen aangegeven. Merkwaardigerwijs komt de
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brouwerij "De roode Hant" op die kaart niet voor, terwijl
deze in een verkoopcontract van l 798 wel genoemd
wordt (zie later in dit artikel). De brouwerij "Het gebroken
Hart" heeft Doesjan er wel op getekend, maar die
brandde al in 1748 af, zoals we hierboven kunnen lezen.
En de brouwerij "Het Wapen van West-Friesland"?
In het kwartaalnummer van Oud-Hoorn. november 1980
schrijft Henk Saaltink over de uitgifte van land aan de
Zuiderzeekant van de Italiaanse Zeedijk in 164 7.
Op 11 januari 1649 bracht men het stuk tussen de
Pompsteeg en het verlengde van de Vijzelstraat in veiling.
Van de huizen, die op dit terrein omstreeks 1650 gebouwd
werden. is er niet één meer over. Wel bevindt zich in het
Westfries Museum een driehoekige gevelsteen versierd
met twee biertonnen, waarop het wapen van
West-Friesland staat en het jaartal 1650. Van deze
gevelsteen is bekend, dat zij afkomstig is van de brouwerij
die gestaan heeft op de hoek van de Italiaanse Zeedijk en
de Pompsteeg (zie kaartje).

Die brouwerij " Het Wapen van West-Friesland" heeft daar
gestaan tot 1881. Tussen 1650 en 188 1 zijn er
verschillende eigenaars geweest.
Om te beginnen weten we van een Daniël de Jongh, die
leefde van 1642 tot 1703. Hij heette eigenlijk Daniël
Corneliszoon, maar hij noemde zich De Jongh, nadat hij
op een kantoor in Frankrijk, waar hij door zijn vader heen
gestuurd was om het handelsvak te leren als jongste
bediende steeds de jongste genoemd werd. Hij werd
koopman en brouwer.
Zijn zoon Nicolaas de Jongh kocht de brouwerij voor
f 12.000,-. In 1715 is hij de enige aandeelhouder en
directeur. Dat is uniek in die tijd, want bij de andere drie
brouwerijen zijn verschillende aandeelhouders.
Als Nicolaas de Jongh in 1723 overlijdt zet zijn dochter
Aafje het bedrijf voort. Zij is niet de enige aandeelhouder.
want in 1770 verkoopt Hendrik de Jongh te Dordrecht
aan Jacob van der Wolff drievierde deel in de brouwerij
"Het Wapen van West-Friesland". In 1785 wordt de
brouwerij door Aafje de Jongh "bejaarde vrijster" en
enkele leden van de familie Van der Wolft verkocht aan
Philippus Constantijn Boon, lid van de vroedschap van
Hoorn. Tot de koop behoort ook de brouwerij "De roode
Hant" gelegen op het Baatland, want in 1777 heeft mr. W.
H. Crab. c.s. deze brouwerij aan Aafje de Jongh en de
andere aandeelhouders verkocht voor f 7. 700,- en de
gereedschappen voor f 685.-. Ja, de brouwerijen waren
erg in geldwaarde gedaald in de loop van de l 7de eeuw.
Als in 1737 een vierentwintigste deel van de brouwerij
"De roode Hant" nog f 750,- kost. betekent dit dat de
hele "roode Hant" f 18.000,- waard is. In 40 jaar een
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waardevermindering van meer dan f 10.000,-. Het is. dan
ook geen beste tijd, die 18de eeuw. Vier Engelse oorlogen
en grote concurrentie in de handel op onze koloniën
maken dat de economische toestand ook in Hoorn steeds
meer achteruit gaat.
In 1795 wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie
opgeheven, terwijl de West-Indische Comp. dan ook al niet
meer bestaat. In Hoorn varen vrijwel geen schepen meer
uit. Men is bang, dat ze in Engelse handen zullen valle n.
Door het stilstaan van de handel en de scheepvaart en
daardoor het gebrek aan grondstoffen gaat de industrie
achteruit of ligt stil.
Toch houdt de brouwerij "Het Wapen van West-Friesland"
het aardig vol. In 1798 verkoopt Pilippus Constantijn Boon
(hij is de enige aandeelhouder) deze brouwerij aan Allard
Merens. Hij was de laatste Hoornse regent in zijn familie.
In het boek wat over het geslacht Merens (de leden van
dit geslacht hebben altijd een grote rol in Hoorn gespeeld)
is geschreven, wordt hij een man van eenvoud genoemd
met een nobel hart. En ... hij was de eerste na meer dan
honderd jaar, die weer zijn eigen haar droeg, een dichte
kroeskop.

Bierkelders van brouwerij "De Pauw" aan de Peperstraat

Hij kocht van Boon niet alleen de brouwerij op de
Italiaanse Zeedijk, maar ook een huis of stal naast de
brouwerij in de Pompsteeg en nóg een huis met grond
aan de Pompsteeg. Het hele bezit strekte zich uit van de
Italiaanse Zeedijk tot aan de nieuwe haven (nu de
Grashaven). Een koestal met twee wagenhuizen gelegen
aan de noordzijde van de Italiaanse Zeedijk behoorden
ook bij de koop. Wat staat er nog meer in het
koopcontract? Ik citeer: "Twee pakhuizen naast
malkanderen genaamd De roode hand met een erf
daaragter, staande en gelegen op 't Baadland, binnen deze

stad, met een boedt op de wal''. En " laatstelijk een huis.
Pakhuis, Mouterij en grond vandien, staande en gelegen in
de Peperstraat".
Allard Merens kocht dus voor f 19.500.- drie
brouwerijen, waarvan uit het koopcontract blijkt, dat "De
Pauw" in de Peperstraat is geduceerd tot een mouterij en
"De roode Hant" tot twee pakhuizen.
In 1804 vraagt Allard Merens vermindering van belasting
aan, omdat hij eigenlijk drie vervallen bedrijven bezit. De
mouterij van " Het Wapen van West-Friesland" werkt niet
meer . In plaats daarvan wordt de mouterij van "De Pauw"
gebruikt. De pakhuizen op het Baadland van "De roode
Hant" zijn rijp voor de sloop.
Ondertussen heeft Alard Merens in 1799 nog het
woonhuis van Boon gekocht dat naast de brouwerij aan
de Italiaanse Zeedijk stond en ging daar met zijn gezin in
wonen.
Als hij in 1851 overlijdt neemt zijn oudste dochter
Cornelia de leiding van het bedrijf op zich. De brouwerij
ging echter steeds meer achteruit.
Toen in 1876 haar neef Allard Merens C.Jzn kwam kijken
hoe de zaken er voor stonden (hij was in Haarlem en
Duitsland opgeleid in het brouwersvak) vond hij de
inrichting zo verouderd, dat hij het bedrijf niet wilde
voortzetten. Spoedig daarna werd de brouwerij gesloten.
Cornelia Merens bleef tot haar dood in 1881 in het ernaast
gelegen woonhuis wonen. In dat jaar werden door de
erfgenamen alle gebouwen voor de afbraak verkocht.
Op 10 oktober 1881 werd door de heer Dirk Tool aan de
gemeente toestemming gevraagd om op het terrein van
de voormalige brouwerij huizen te mogen bouwen.
Bovendien gaf hij op zijn tekening aan: "de plaats, waar
het nodig zal zijn. eene straat aan te leggen". En hij vond
ook, "dat de nieuwe straat. waarvoor de grond door hem
kosteloos wordt afgestaan en later op de kadastrale legger
als publieke weg kan worden opgenomen, vanwege de
gemeente wordt bestraat en door haar in onderhoud
overgenomen".
Na enige wijzigingen ging de gemeente akkoord. Op
6 februari 1882 werd de vergunning afgegeven en kon
met de bouw van 10 woningen en een nieuwe straat
worden begonnen. Deze nieuwe weg wordt Jan
Haringsteeg genoemd, naar de 17 de eeuwse Hoornse
held.

Jan Haringsteeg

Bij de bouw van enkele nieuwe woningen in de
Peperstraat nummer 25 t/ m 33 enige jaren geleden,

kwamen bij het afgraven van de grond stenen kelders te
voorschijn. Het konden niet anders zijn, dan de
bierkelders van de voormalige brouwerij •. De Pauw". Ook
onder de huizen aan de Italiaanse Zeedijk, waar de
brouwerij "Het Wapen van West-Friesland" heeft gestaan,
moeten de bierkelders nog aanwezig zijn. Cor Selie, dé
draaiorgelman van Hoorn heeft jarenlang op de Italiaanse
Zeedijk nr. 40 gewoond en hij weet dat de kelders er
zitten en dat ze steeds met grondwater volliepen.

EEN OUDE (BIER) TRADITIE HERLEEFT!
Sinds d• Germonen hun uitgeholde boomstommen bemonden en
de R11n kwome n ofzokken, heeft het edele gerstenol in onze loge
lond en "bi der
oltojd een voornome rol gespeeld.
Ook in de oude kronieken von Hoorn wordt het bier op vele ploot·
aen genoemd e n dot is begrijpelijk, wont het " 1todsbier" was in
die dogen voor de burgers even belo ngrijk ols het dagelijks brood.
Ter gelegenheid van het 60Q.jo rig beJloon heeft de Amstel Brou·
werij N.V. te Amsterdam nu een UNIEK HOORNS BIER gebrouwen,
hel UNICORN ll lER, dot e venols het stodsbier uil vroe ger tijden,
nergens, moor don ook nergens anders, wordt geschonken don
olleen 1n Hoorn . Hel is 1pHiaal Hoorns bier.
Heft doorom de glozen en drinkt en geniet von UNICORN BIER,
ollH ter e re von de go ed e oude (600 joor) 1tod Hoorn 1

aeo·

Tijdens deze warme dagen drinkt u misschien nog wel
eens een biertje. Bedenk dan. dat het heel wat leuker zou
zijn, als we ons eigen Hoorns bier nog hadden. Bij het
600-jarig bestaan van de stad Hoorn in 1956 werd er voor
de gelegenheid weer echt Hoorns bier geschonken. Maar
het kwam van de Amstel Brouwerijen. Nee. ik denk dat
echt Hoorns bier veel pittiger van smaak was.
Femke Uiterwijk

Bronnen:
Het gemeente archief.
De Veliuskroniek.
Documentatie van Hejnekens Bierbrouwerijen.
" Erfgoed van Nederland" verschillende auteurs.
Archiefgegevens van Peetoom.
Met dank aan Henk Saaltink.
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Heruitgave van de Nieuwe Kroniek
van Hoorn
Dat de geschiedenis van Hoorn blijft boeien blijkt uit het
feit dat twee inwoners van Hoorn t.w. B. Overbosch en
J. Pijpstra het initiatief hebben genomen de "Nieuwe
Kroniek van Hoorn"' door H. Kroon Dz. en F. Kapteijn.
opnieuw te doen uitgeven.

NIEUWE KRONIEK

Het boek, dat voor het eerst in 1891 verscheen, handelt
over 138 onderwerpen o.a.:
Plaats en tijd der Stichting van de stad Hoorn.
Eerste kloosters.
Inval van de Franschen.
Jan Pieterszoon Coen.
Groote Pier.
Kaas- en Broodvolk.
Slag op de Zuiderzee.
Brand in de Groote Kerk.
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Met 23 platen• portretten , p)AUO groadOD OWI

Het boek bevat 23 platen. kaarten en plattegronden.
256 pagina's, gebonden in linnen band.
Ten tijde van verschijnen werd de Nieuwe Kroniek van
Hoorn o.a. besproken in "De Salon"' tijdschrift voor fraaie
letteren en kunst. Hierin werd het boek als voortreffelijk
beoordeeld en de verwachting uitgesproken dat de
schrijvers verzekerd konden zijn van belangstelling voor
de geschiedenis van West-Frieslands hoofdstad.
Met het heruitgeven van dit boek komt het weer binnen
het bereik van een ieder die zich voor de Hoornse historie
interesseert.
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Er bestaat de mogelijkheid om tot 30 september 1983 in
te tekenen op dit prachtige (in goed leesbaar Nederlands
geschreven) boek. met als bijzonderheid, dat iedere
intekenaar een genummerd en met namen van
intekenaars vermeld exemplaar ontvangt.
De prijs bedraagt tot 30 september f 100,-. Hierna

zal de Nieuwe Kroniek van Hoorn f 120,- gaan kosten.
U kunt intekenen bij alle Hoornse boekhandelaren en bij
de uitgevers zelf, waar dan tevens een proef-exemplaar
ter inzage ligt.

Ramen 1 en 3 (aanvullinJ(en)
Het artikel van de heer D. Breebaart heb ik met veel interesse
gelezen. Vanuit 150 jaar notuleringen van het kerkbestuur (door
mij gelezen n.a.v. het 100-jarig bestaan van de huidige
St. Cyriacus en St. Franciscuskerk) kan ik nog enige aanvullingen
geven over de huizen Ramen 1 en 3.
In 1864 werden door de St. Vincentius Vereniging en de twee
kerkbesturen (van de Franciscuskerk Achterom en van de
Cyriacuskerk Achterstraat) 3 huizen gekocht in de Muntstraat t.w.
nrs. 117-118-119. Op aandrang van pastoor Van Oorte van de
Cyriacus- en van Franciscaanpastoor Ewijk van de
Franciscuskerk. ten behoeve van een bewaarschool. Daartoe
werden 4-11-1865 drie liefdezusters uit Tilburg aangetrokken.
Omdat deze huizen spoedig voor dit doel te klein bleken kochten
beide kerkbesturen op 16-11-1867 voor f 5.930,- het huis
Ramen 1. De Muntstraat werd toen lagere school voor arme
kinderen. 18-9-1873 werd voor f 6.500,- 'n tweede huis aan de
Ramen (N-zijde van het Ie huis dus nu nr. 3) aangekocht door de
toenmalige pastoor van de Cyriacuskerk Achterstraat, pastoor
Scheefhals. De Hoornse architect Bleys verbouwde beide huizen
voor f 9.200,- op rekening van de kerkbesturen. In 1874
werden daar gevestigd: bewaarschool, naaischool, lagere school
en huisvesting voor zes eerwaarde zusters. 'n kamer voor de
St. Vincentiusvereniging en een kapel waarin van 1891 tot
7-9-1923 het antieke beeld "Maria van Hoorn" verbleef.
Op 4-12-1901 worden nog twee panden daarachterliggend (dus

Nieuwe Noord) aangekocht en wordt de lagere school gesplitst in
meisjes- en jongensschool.
1-9-1915 vertrekken de Eerw. zusters naar de Koepoortsweg.
Behalve studenten en paters van het Missiehuis die in de Ramen
van 6-8-1925 tot 28-5-1929 onderdak vonden, werd ook de Graal
er in 1935 geherbergd.
In 1933 trekt de meisjesschool eruit om in de Eikstraat een eigen
school te krijgen, te weten de "Mariaschool".
In april 1940 vermelden de notulen: een handelsavondschool in
de Ramen en later wegens bezetting door de Duitsers van
diverse scholen vonden Muloschool, meisjesschool en
missiehuisbewoners weer allemaal onderdak in de
Ramen/Nieuwe Noord-panden. Ook melden de notulen dat
wegens gebrek aan brandstof de kinderen tot medio 1945 weinig
les hebben gehad.
Op 2-2-1953 staat vermeld dat er behalve bewaar- en naaischool
ook nog een jeugdhuis en een VGLO aanwezig was. Op
4-12-1958 worden de kleuterklassen wegens bouwvalligheid door
de inspectie afgekeurd.
Op 27-5-1963 werden deze huizen Ramen 1 en 3. Cyriacuskerk
Grote Noord en het Gezellenhuis Kerkstraat l 0 op de
monumentenlijst geplaatst.
En op 12-10-1964 vermelden de notulen de verkoop aan V & D
van de panden Ramen l en 3 en .de huizen Nieuwe Noord voor
f 300.000.- .
Th. J. M van Balen
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Tussen dood en graf (2)

,, ... tot een exempel gesteld''
De uitvoering van de rechtspraak had in de 16de, 17de en
18de eeuw duidelijk elementen in zich waarbij men een
preventief effect voor ogen had. De vonnissen werden, in
het openbaar voltrokken en ook de schandpaal en het aan
de kaak stellen moest de bevolking afschrikken om
misdadig te handelen.
De schout sprak duidelijke taal en vrijwel elke uitspraak
eindigde met de woorden: " ... 't welck immers als sijnde
een saecke van seer quader consequentie in een Stadt van
Jurisdictie nyet geleden maer anderen ten exempel wel
swaerlijck behoirdt gestraffdt te worden", waarop het
vonnis volgde.
We zullen ons tot de doodstraf beperken en citeren een
tweetal uitspraken van de schout Allert Boelisz. - zoon
van de schout en medicinae doctor Nicolaes Bulius -;
" ... met de koorde aen een galge daer te stellen op de
plaetse stede voor het Raedthuys sullen werden geworgt
dat daer de doodt nae volge ende dat voorts haers
gevangenes cadavers buyten de Westerpoort deser stede
aen de galge sullen blijven hangen te droogen tot een
exempel voor de passanten aldaer" en " ... openbaerlijck
op een schavot daertoe te stellen voor het Raedhuys
deeser Sleede sullen werden levendich geradbraeckt met
stucken slaen haere gevangenens lederen tot dat daer de
doedt nae volge ende dat voorts haers gevangenens
cadavers op een radt buyten de Westerpoort op 't
galgeveldt sal werden gesteld ende blijven staen tot een
exempel ende spiegel". (1619, 1620). 1)
De vonnissen werden openbaar op de Roode Steen
voltrokken. Bij vrouwen paste men verwurging aan de
paal toe. voor de eenvoudige man werd de galg opgericht
en de hogere stand werd eervol door onthoofden met het
zwaard om het leven gebracht. Bedelaars en vagebonden
werden gewoonlijk na een misdrijf tot het radbraken
veroordeeld; vastgebonden op een rad. werden ze tot de
dood toe geslagen en nadien onthoofd. 2)
Vervolgens werden de cadavers naar het galgeveld
gebracht om buiten de stad tot een afschrikwekkend
voorbeeld te worden gesteld. Ze werden daar voor de
tweede maal opgehangen of als het hoofd ontbrak, op het
rad gesteld. Het genoemde standsverschil viel daarbij weg.
Een enkele maal ging aan de doodstraf nog een ritueel ter
lering vooraf. Wanneer bijv. met messteken iemand was
vermoord, dan werd bij deze moordenaar voordat hij
werd verhangen de hand afgekapt, bij voorkeur met het
mes waarmee de misdaad was begaan.
Soms werd een voorwaardelijke doodstraf voltrokken . De
misdadiger stond dan geruime tijd met de strop om de nek
aan de galg ten toon en de burger werd op het schavot
symbolisch onthoofd door met het zwaard over zijn hoofd
te zwaaien.
Het tentoonstellen op het galgeveld was een soort
symbolisch aanschouwelijk zeden preken. Kindermoord
werd daarbij aangegeven door een pop bij het lijk te
hangen en bij bigamie kreeg de veroordeelde een
vrouwenrok om.
Wanneer een misdadiger zich in de cel van het leven had
beroofd of wanneer een inwoner zelfmoord had bepleegd.
ontging hij zijn straf niet. Het cadaver werd alsnog
veroordeeld om op het galgeveld te hangen. Echter, niet
alleen het slechte voorbeeld maar ook het goede

voorbeeld moest na de dood getoond worden en daar had
men veel voor over.
Notariële acten laten ons de testamenten zien die daarvan
getuigen. In de eerste plaats werden daarin de gelden
veilig gesteld voor het verkrijgen van een eervolle
christelijke begrafenis. en pas daarna werden de legaten
en de erfgenamen vastgesteld. De christelijke begrafenis
hield in dat men in de kerk ten grave werd gedragen met
alle kosten van dien.
Naarmate men tijdens het leven een hogere positie had
bekleed, - en dit ging doorgaans samen met het
beschikken over meer kapitaal -. kon men zich een
duurder begrafenisritueel bespreken.
Dit blijkt uit enkele voorbeelden.
Nadat in 1540 bij keur was gesteld "gheen doode te
beluyden ende op ghene andere tyden dan soe wanneer
die clocke twaelff geslagen heeft bij daghe ofte een luttel
daer boven op een pond boete", werd het zo laat mogelijk
nadien begraven als een teken van rijkdom aangemerkt.
Het 's avonds laten begraven bij het licht van flambouwen
werd een eerzame zaak. Ook door gebruik te maken van
zware eiken doodskisten in plaats van licht houten kisten
kon men zich onderscheiden na de dood. Niet alleen de
aanschaf maar ook het dragen en het begrafenisgeld was
voor de eiken kist duurder. Voor de armlastigen die van
de stad werden begraven gebruikte men doorgaans kisten
van ongeschaafd hout en inferieure kwaliteit.
Vooraanstaande personen regelden zelfs bij hun testament
de kosten voor het oprichten van een epithaaf uit vrees
dat zij in het vergeetboek zouden raken. Medicinae doctor
Cornelis Vygh (Vigius) reserveerde daarvoor in 1604 een
flink bedrag en besprak de diaconie een legaat indien men
toestemming gaf de epithaaf in de kerk op te richten. Ook
dr. Albert Verlaen eerde in 1606 zichzelf op deze wijze.
Hoe belangrijk een eervolle begrafenis werd geacht, zien
we naar voren komen in de gildevoorschriften bij het
bewijzen van de laatste eer, - het op plechtige wijze ter
aarde dragen van de gildebroeder.
Bij dit laatste eerbewijzen had elk gildelid naar rang een
bepaalde taak te vervullen; wie zich aan deze plicht
onttrok of niet aanwezig was, werd voor het betalen van
een boete in het gildeboek aangetekend.
Ook de vrouwen van de gildeleden werden bij deze
laatste eerbewijzen betrokken, maar zoals uit het
reglement van het bakkersgilde blijkt, werden ze door de
jongste gildeknechten gedragen. Bovendien werden de
mannen op de schouders naar de laatste rustplaats
gebracht als teken van superieuriteit en eer (verlaat ook
niet de vereerde voetballer na de wedstrijd op deze wijze
het veld?) terwijl de vrouwen "in de hand" gedragen
werden ten teken van nederigheid.
Alle kosten van de begrafenis werden betaald uit de
gildebegrafenisbus. hoewel daarnaast de familie wel tot
het een en ander verplicht was en bepaalde fooien had te
betalen. Stedelijke huurgelden voor het gebruiken van de
baar en het doodskleed vervielen omdat men de gildebaar
en het gildekleed benutte.
Ook hier kon men het aanzien nog verhogen. De weduwe
van mr. chirurgijn Lucas Schut bepaalde in haar testament
dat het weeshuis haar enige erfgenaam zou zijn om in het

72

( -..

Keur op ondeugdeli;ke doodkisten lljdens de pestepidemie in

J6sy---------

- ~ -

huis een apart sieckhuys voor zieke wezen in te richten.
Maar zij stelde als voorwaarde dat de afbeelding van haar
en haar man op een zilveren schotel gegraveerd in de
regentenkamer zou komen te hangen. Daaraan vooraf
had ze echter een legaat van f 50.- ingehouden om haar
een ware gildebegrafenis te doen toekomen en zij door
chirurgijns gedragen zou worden.
Vooal in de 18de eeuw kwamen de regenten van het
weeshuis veel legaten toe onder de voorwaarde dat ze
een bepaald aantal weeskinderen in de stoet zouden laten
meelopen tot rouw en eerbetoon. Ze zullen de statie zeker
hebben opgefleurd, als we de kleding van de
weeskinderen ui._ die tijd bezien.
Met de komst van Napoleon werd aan uiterlijke pracht en
praal een halt toegeroepen. Gilden werden opgeheven
(1798) en het begraven in kerken werd verboden (1804).
De burgerij had daar grote moeite mee. In 1807 ging er
een rekest naar de burgemeester om
gildebegrafenisfondsen in stand te houden daar vele
gildebroeders van de stadsarmenkas begraven moesten
worden omdat ze door de slechte economische toestand
tot de behoeftigè stand waren geraakt. 3) Bij de chirurgijns
leefde de gildetraditie vrij lang voort. Stadschirurgijn
Lucas Woesthoff werd in 1842 op 84-jarige leeftijd op
koste van het door hem beheerde gildefonds en met de
gebruikelijke gilde-eer ten grave gedragen. 4)
Ook de kerk kon met moeite de nieuwe maatregel
accepteren. het was financieel een gevoelige klap. Toen
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Koning Willem 1 aan de macht kwam, werd er weer in de
kerk begraven tot dat dit bij koninklijk besluit in 1829 en
in 1869 bij de wet werd verboden. In de tussenperiode
kwam het in de kerk begraven nog sporadisch voor. Ons
rest nu nog in oude kerken de grafstenen, vaak met
sprekende memento mori teksten als: "Treed nader, en
zeg mij wie hier boer of edelman is' (1622) of de
verzuchting van de gekwelde echtgenoot:
"Hier ligt beghraven mijn boze Griet,
Dat se in de helle is. hoop ik niet,
Dat se in de hemel is geloof ik niet
Maer dat se in 't vaghevier wordt geslaghen,
Soo langh sy my op d'aerde hevet gheplaghen.5)

1 OR Hoorn. No 4480. Archief Westfriese Gemeenten, Hoorn.
2 H. Steensma. Straffen door de eeuwen heen. Omniboek, Den
Haag. 1983.
3 Gonnet No. 2568. SAW. Hoorn.
4 Zie J. Steendijk-Kuypers. Apotheek "De Groote Gaper" en
andere artikelen uit de winkel van de l 9de eeuwse
gezondheidszorg te Hoorn. Rodopi, Amsterdam, 1983.
5 H. L. Kok. De geschiedenis van de laatste eer in Nederland.
De Tijdstroom. Lochem, 1970.
• Cronyck van Velius. aant. S.Centen pag. 42. over het
symbolisch onthoofden. (1426.)
• • Cronyck van Velius, aant. Centen pag. 324, over het tot spot
ten toon stellen van gevonnisden. (1572.)
J. Steendijk-Kuyper
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Reacties op ,,Wie weet hoe deze plaat heet?''
Nog eenmaal een - zij het thans
verkleind - de afbeelding van het
schilderij uit 177 4 van C. Buys. De
vraag was welke plaats/ deel van
Hoorn dit zou moeten voorstellen. uit
welke tijd dit tafereel stamde en of er
nog verdere bijzonderheden bekend
waren.
De heer P. Peetoom reageerde en
maakte kenbaar dat dit waarschijnlijk
de Slangenbrug was, teweten de
doorvaart van de oude Nieuwe haven
en het Rottegat. Het uit steen
opgetrokken gebouw links - de hoek
vormende van het ABC - was
omstreeeks 1625 een pakhuis van de
West-Indische Compagnie. Na het
verdwijnen van deze instelling kreeg
het een bestemming als tegelbakkerij.
Rechts op de afbeelding is nog te zien
de wal van een botenbouwerij oftewel
scheepswerf. Ter vergelijking bekijke
men eens de kaarten van Blaeu en
Janssonius.

De heer M. van der Zei schreef ons
aangaande het artikel over "De Villa"
en gebouwen in de nabuur!: "Het
grote gebouw op de achtergrond is
restaurant en uitspanning "De
Toekomst" en wel daar waar thans de
entree is van de Commandeur
Ravenstraat alsmede de eerste huizen
van de Koepoortsweg (evenzijde). In
1898 stond deze uitspanning er nog,
gelet op het feit dat er een
ansichtkaart van de fa. Boon te
Amsterdam bestaat uit dat jaar
waarop de Koepoortsweg met "De
Toekomst" op de achtergrond en
gemaakt ten tijde van de kroning van
Koningin Wilhelmina. Het geheel was
toen verlicht door zogeht!ten
vetpotjes en rekent u maar dat heel
Hoorn kwam kijken. Omstreeks
1904/ 1905 bestond het restaurant
niet meer, gelet op de
prentbriefkaarten van de fa. Bakker
uit Koog-Zaandijk ( 1905) en de fa.
Vivat uit Amsterdam (1903). Het kan
dus wel als vaststaand worden
aangenomen dat het gebouw ten tijde
van de eeuwwisseling is gesloopt.
Van de heer W. J. C. Boer,
Dorpsstraat 7 te Zwaag ontvingen wij
een schrijven met als titel: "De
bloemenvazen van ,De Villa"'. De
inhoud van deze brief is hier in z'n
geheel afgedrukt.
"De heer K. Korpershoek Jr. verzucht

in zijn artikel over De Villa (Se
jaargang, nr. 2. p. 51) dat hij niet
weet wat er met de kelkvormige
bloemenvazen gebeurd is. Ik kan hem
dat wel vertellen: ze zijn op twee na
door de lieve jeugd van het dak
geschopt . . . Toen ik dat zag
gebeuren, belde ik de politie om te
zeggen dat als men niet zou
optreden, ik die vazen van de
ondergang wilde redden door ze mee
te nemen. De dienstdoende agent kon
alleen maar toezeggen dat die avond
tussen ongeveer tien en elf uur daar
niet gesurveilleerd werd. Mijn
buurman en ik hebben de loodzware
vazen toen van het dak gehaald en
op de fiets naar huis vervoerd. De
volgende dag stond er politie voor de
deur: onze tocht huiswaarts was niet
onopgemerkt gebleven. De
telefonische toezegging bracht het
politie-apparaat kennelijk in
verlegenheid, want ik heb er nooit
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meer iets over gehoord. Twee vazen
zijn dus gered. één ervan staat in
mijn tuin en is te bezichtigen!"
Met oprechte dank voor uw reacties
en moeite!

K. Korpershoek Jr.

Van de stalhouderij aan de Achterstraat

Foto A

Foto B

Op pagina 56 van het vorige verschijningsnummer schrijft
de auteur van het artikel "Hoorn. Huizen, straten, mensen
(2)": De foto is vermoedelijk van de stal van Groot in de
Achterstraat. Alleen de juiste plaats is onbekend. Wie weet
waar deze stal precies heeft gestaan?
De heer J. Homan leende ons enkele foto's uit zijn
collectie en dat geeft feitelijk de oplossing, vandaar dat ze
hier met de voorhanden zijnde gegevens staan afgedrukt.
Foto A laat ons de betreffende stalhouderij annex pakhuis
zien, zoals deze te vinden is op pagina 18 van HHSM. Het
betreft hier Achterstraat nr. 17, waar op dat moment hooi
gelost wordt door gebruiker (eigenaar?) Jan Kramer. De
opname werd gemaakt door de hee r P. Nooteboom (t) in
het jaar 1950. Het perceel werd tengevolge van de storm
tijdens de nacht van 31 januari 1953 volledig verwoest en
het is daarna niet meer als zodanig opgebouwd. O.i. was
niet Groot de eigenaar aangezien deze een stalhouderij
bezat aan het begin van de Achterstraat schuin tegenover
" De Morgenster" en met een uitgang gelegen aan "Achter
de Vest".
De stalhouderij waar het thans over gaat, werd door de
heer Nooteboom in 1951 ook nog vastgelegd door middel
van een krijttekening (afbeelding B). Het origineel hiervan
bevindt zich (nog?) in het Westfries Museum.
Tenslotte zien we aan foto C wat er na 1953 heeft
plaatsgevonden. De Achterstraat is dan een beetje
vernummerd. want het perceel draagt dan en thans nog
het nummer 19. Het gedeelte van het huis ter rechterzijde
is identiek aan dat wat te zien is op de illustratie A en B.
De opname is wederom van voornoemde fotograaf en
dateert uit april 1954. Het nieuwe gebouw is de
Vleeswaren- en conservenfabriek van de fa. E. Spaans.
Thans is in dit pand gevestigd de Vishandel en rokerij van
P. Fikke.
Dat dit artikeltje met haar afbeeldingen weer een stukje
oplossing heeft mogen aandragen m.b.t. de legpuzzel die
het oude Hoorn nu eenmaal is, hoop ik van harte.
K. Korpershoek Jr.
Foto C
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Rectificatie
Het gebeurt gelukkig niet vaak (afkloppen). maar soms ga
je als drukker en medewerker van dit magazine op
geweldige wijze de boot in. In het artikel "De Gekroonde
.Jaagschuit sedert 1793" van de hand van auteur W. J. C.
Boer. was het de bedoeling om het voormalige pand van
de familie Kaag aan het Breed te plaatsen. Daartoe diende
pagina 129 uit "Hoornse Herinneringen" opgenomen te
worden ... het werd echter de illustratie van pagina 128
èn toen zag u daar die prachtige oude in 1883 gekiekte
foto van wat wij Hoornaars "De Foko" plegen te noemen.
te weten op de hoek van de Duinsteeg en het Nieuwe
Noord. Dit pand met zijn fraaie trapgevel dateert uit 1635
en werd in 1955 geheel gerestaureerd. Helaas bleef het
karakteristieke pothuis toen niet gehandhaafd.
Nevenstaand treft u thans de juiste afbeelding met het
bijpassende tekstgedeelte aan.
Het boetekleed siert de mens en derhalve mijn oprechte
excuses!
K. Korpershoek Jr.

De bekende tabak-. koffie- en theezaak "De Gekroonde
Jaagschuit" var1 de firma Kaag op de hoek van het Breed en
Achterom, vóórdat de architect A. C. Ble1js (die ook de RK-kerk
aan het Grote Noord bouwde) m 1878 de in wezen 17-eeuwse

gevel een neo-renaissancistisch uiterlijk gaf. nadat eerst het
oorspronkelijke pand m zijn geheel was gesloopt

Hoorn. Huizen, straten, mensen (3)
Hoofd 1: Rijkswerkinrichting (HHSM blz. 154; zie ook
blz. 281)
Sjoerd Leiker, Joden uit West-Friesland moeten vertrekken
naar Amsterdam, in: West-Friesland in de jaren 40/50
(Hoorn 1983), blz. 6-8.
Het door Leiker aangehaalde artikel "Joden in Hoorn" in
de eerste jaargang van dit blad ( 1979 blz. 28-32) is niet
geschreven door Aaron Poolman maar door H. W.
Saaltink. De heer Poolman heeft wel op 17 mei 1979 een
lezing over .l\etzelfde onderwerp gehouden voor leden van
"Oud-Hoorn", en heeft Saaltink materiaal voor zijn artikel
geleverd.
Saaltink maakt in een door Leiker aangehaalde passage
melding van 12 uit Duitsland gevluchte Joden 5 mannen en 7 vrouwen - die op 16 juli 1940 vanuit de
Rijkswerkinrichting in Hoorn naar Westerbork werden
afgevoerd, een naar wij moeten aannemen gruwelijk lot
tegemoet.
Deze gegevens zijn door de toenmalige
gemeentearchivaris en conservator van het Westfries
Museum, drs. T. R. Mulder, in 1961 meegedeeld aan het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in Amsterdam.
Mulder heeft indertijd de officiële bevolkingsadministratie
van Hoorn doorgelicht op gegevens over Joden. In de
registers van vertrokken personen uit de periode
1940-1945 heeft hij de namen gevonden van 12 Duitse en
staatloze Joden, die op 16 juli 1940 naar Westerbork zijn
overgebracht. Uit andere bronnen blijkt echter dat er

gedurende de eerste bezettingsmaanden veel meer Joodse
vluchtelingen in de "vervuilde rijkswerkinrichting in
Hoorn" (dr. L. de Jong) zijn ondergebracht. Mevrouw
Kerkmeijer-de Regt spreekt over "hele families, jong en
oud van allerlei slag". En onlangs is in het
bevolkingsregister van de gemeente Hoorn een stapeltje
persoonskaarten aangetroffen van 17 Duitse en staatloze
Joden - 10 mannen en 7 vrouwen -, die op
respectievelijk 9 en 10 juli 1940 uit Sluis en Utrecht in de
Hoornse Rijkswerkinrichting waren opgenomen. De
kaarten waaren bij elkaar op een willekeurige plaats
gestoken tussen de persoonskaarten van inwonende
ingezetenen van Hoorn uit de periode 1921-1939. Het
betreft hier andere personen dan de 12 die door Mulder
waren gevonden, zodat thans 29 namen bekend zijn van
Duitse en staatloze Joden die tijdelijk in Hoorn waren
ondergebracht.
Het is de vraag of uit de officiële administratie van de
gemeente Hoorn en eventueel van de Rijkswerkinrichting
een volledig overzicht van deze mensen kan worden
verkregen. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Op
de persoonskaarten van de "1 7'' is wel de datum van
"vestiging" in Hoorn, maar niet de datum van "vertrek"
vermeld.
Overigens is de bevolkingsadministratie van de gemeente
Hoorn vanaf 1940 nog niet openbaar; of de
persoonsadministratie van de Rijkswerkinrichting bewaard
is gebleven is ons niet bekend.

LH
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Archief Gemeente Hoorn, bevolkingsregisters, voorl.inv.nr.
102.
Archief Gemeentearchief Hoorn, aantekeningen van T. R.
Mulder betreffende Joden in Hoorn, z.nr.
C. Kerkmeijer-de Regt. Hoorn in de verdrukking (Hoorn
1953) blz. 22.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, deel 4 ('s-Gravenhage 1972).
blz. 754 van de wetenschappelijke, blz. 700-701 van de
populaire editie.
RAMEN l (HHSM blz. 299)
1928. Th. W. Refeleer moet zijn: Th. W. Lefeber.
L. F. J. M. Eigenraam moet zijn: L. F. J. M.
Eijgenraam.
St. Bonifacius Missiehuis: 25 september 1925 tot 7 januari
1929 en 11 juli 1944 tot na
6 mei 1945.
De St. Joseph-congregatie van Mill Hill is in 1866
opgericht door de Engelse priester Herbert Vaughan
(1832-1903), sedert 1893 kardinaal-aartsbisschop van
Westminster. met het doel priesters en broeders op te
leiden voor de missie. In 1890 werd in Roosendaal het
eerste missiehuis in Nederland opgericht, gevolgd door
Tilburg in 1912, Arnhem in 1918, Hoorn in 1925 en
Haelen in 1929.
Huize Vrijland in Arnhem was bedoeld voor de opleiding
van de broeders. De priesterstudenten doorliepen de
laagste klassen van het gymnasium in Hoorn of Haelen,
de hoogste in Tilburg. Daarna studeerden zij twee jaar
filosofie in Roosendaal en vier jaar theologie in Mill Hili in
Engeland.
Op 25 september 1925 betrokken drie fathers. een
broeder en 18 studenten het door de parochie beschikbaar
gestelde pand aan de Ramen l. In 1927 werd het aantal
leraren uitgebreid tot vier, in 1928 tot vijf. In 1926 werden
18 nieuwe studenten in het internaat opgenomen, in 1927
24 en in 1928 27; van één student is niet bekend wanneer
hij zijn studie in het missiehuis begon.
Vijf leraren, een broeder en 49 studenten verlieten op
7 januari 1929 de Ramen om het nieuwe missiehuis aan
de Berkhouterweg in gebruik te nemen. Nadat dit gebouw
op 11 juli 1944 door de Duitse weermacht in beslag was
genomen verbleven de bewoners van het missiehuis tot
het eind van de oorlog opnieuw aan de Ramen l.

lH
Onze Courant 15-5-1929;
Nieuw Noordhollands Dagblad 30-9-1950;
Gemeentearchief Hoorn, dossiers 19441252 en 1945/252.
Bewoners van het Missiehuis 1925-1929
(Gemeentearchief Hoorn. bevolkingsregister 1921-1939)
priesters-leraren:
1925-1929 Th. W. Lefeber (rector)
1925-1929 G. Leissing
1925-1929 J. J. M. van Liempt
1927-1929 J.C. M. M. de Reeper
1928-1929 J. A. Swildens
broeder:
1925-1929 A. Roelandse

studenten (tussen haakjes geboorteplaats en jaar):
1925-1928 R. Th. L. Blom (Sassenheim 1911)
1925-1928 S. Duijs (Grootebroek 1913)
1925-1928 M. Hoek (Zwaag 1912)
1925-1928 J. B. W. Hol (Vledder 1910)
1925-1928 A.G. M. Jorritsma (Leeuwarden 1913)
1925-1927 J. J. van Klink (Zoeterwoude 1911)
1925-1928 J. A. Kroon (Wassenaar 1910)
1925-1927 J. H.S. Kuiper (Amsterdam 1913)
1925-1928 G. van Leeuwen (Wassenaar 1912)
1925-1926 W. J. Oling (Haarlem 1911)
1925-1928 P. J. Oudendijk (Ransdorp 1912)
1925-1928 N. Rood (Enkhuizen 1912)
1925-1926 J. J. Ruitenberg (Hoogkarspel 1910)
1925-1928 A. F. 1. Schreiner ('s-Gravenhage 1912)
1925-1928 J. M. Slaman (Purmerend 1912)
1925-1926 W. Slijkerman (Monnikendam 1908)
1925-1928 K. M. J. Timmerman (Leiden 1912)
1925-1928 J. P. van der Vlugt (Voorhout 1913)
1926-1927 N.A. Bensdorp (Zoeterwoude 1910)
1926-1929 J. J. Blom (Spanbroek 1912)
1926-1929 J. J. Bos (Bovenkarspel 1914)
1926-1927 N. Dekker (Enkhuizen 1913)
1926-1929 A.C. Grent (Blokker 1913)
1926-1928 N. Koelman (Amsterdam 1913)
1926-1929 H.H. Köster (Alkmaar 1913)
1926-1928 L. J. J. Koning (Amsterdam 1912)
1926-1929 M. Laan (Wervershoof 1911)
1926-1928 B.L. Meulenbroek (Schoten 1912)
1926-1929 D. J. Mühren (Enkhuizen 1914)
1926-1927 W. C. Oprins (Waalwijk 1904)
1926-1927 C. F. N.M. van der Plas (Amsterdam 1912)
1926-1929 J. J. Vaneman (Zoeterwoude 1913)
1926-1928 C.A. van der Vlugt (Lisse 1913)
1926-1928 C. J. van der Vlugt (Lisse 1913)
1926-1929 F. J. Wagenaar (Amsterdam 1913)
1926-1927 L.C. Th. Zandvliet (Lisse 1914)
1927-1928 N. J. Beuman (Schiedam 1914)
1927
J. M.H. L. Brink (Leiden 1910)
1927-1929 C. Castricum (Castricum 1915)
1927-1929 P. M. Degeling (Bovenkarspel 1914)
1927-1929 J. J. Dekker (Akersloot 1914)
1927-1928 N. J. Doodeman (Nibbixwoud 1911)
1927-1928 M. J. Eeltink (Alkmaar 1912)
1927-1928 W. A. F. van der Eerden (Amsterdam 1908)
1927-1928 F. N. Fiolet (Amsterdam 1913)
1927-1929 G. A. Gussenhoven (Delft 1915)
1927-1928 P.C. van der Ham (Voorburg 1915)
1927-1929 0. Heijma (Leeuwarden 1914)
1927-1928 M. P. Janssen (Purmerend 1914)
1927-1929 F. J. van Kesteren (Lisse 1914)
1927-1928 J. J. van Kesteren (Haarlemmermeer 1913)
1927-1928 J. P. Kuilboer (Oudkarspel 1910)
1927-1929 J. Kuipers (Wymbritseradeel 1912)
1927-1929 R. van Langen (Heerhugowaard 1911)
1927-1929 J. Mous (Gaasterland 1914)
1927-1929 J. G. A.M. Schlatmann (Oegstgeest 1915)
1927-1929 S.J. Smit (Heerhugowaard 1914)
1927-1929 E.A. W. Stockman (Sneek 1914)
1927-1928 N. Vlaar (Purmerend 1911)
1927-1929 P.J. Wagenaar (Amsterdam 1915)
1928-1929 J.C. J. Boerssee (Amsterdam 1915)
1928-1929 J. N. Bosch (Nibbixwoud 1915)
1928-1929 J. H. Dekker (Akersloot 1915)
1928-1929 J. Dernison (Amsterdam 1915)
1928-1929 Th. J. C. Eering (Amsterdam 1914)
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1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929

J. J. Haak (Groningen 1916)
Th. Haring (Zijpe 1915)
J. Th. M. Holt (Haarlem 191 5)
J. M. Hompes (Amsterdam 1915)
H. J. Jongbloed (Amsterdam 1914)
J. Jonk (Edam 1912)
M. Keizer (Wervershoof 1916)
J. H. Kemper (Warmenhuizen 1916)
J. Klaver (Wijdewormer 1916)
R. Knaap (Nieuwkoop 1915)
P. H. J. van der Kooij ('s-Gravenhage 1915)
P.A. P. Mühren (Edam 1915)

1928-1929
1928-1929
1928-1 929
1928-1929
1928-1929
1928-1 929
1928-1929
1928-1 929
1928-1929
1928-1929
?
- 1929

J. P.J. M. Nado rp (Delft 1914)
H.M. Nederhof (Schiedam 1914)
A. A. C. Reniers (Tiel 1916)
G. Roodenrijs (Schiedam 1915)
A. N. van Ruijve (Rijswijk 1916)
G. H.H. Schröder (Groningen 1915)
P. Stoop (Harenkarspel 1914)
P. 1. Terpstra (Harlingen 1915)
P. J. de Wit (Bovenkarspel 1914)
F. Zwarthoed (Edam 1915)
T. P. Vlaar (Hoorn 1915)

Boekbespreking
J. Steendijk-Kuypers, Apotheek "De Groote Gaper" en andere artikelen uit de winkel van de l 9de eeuwse
gezondheidszorg te Hoorn.
Mevrouw Steendijk verstaat de zeldzame kunst een goed verhaai te kun nen schrijven dat bovendien nog de toets van
de historische kritiek kan doorstaan. Wanneer het dan b oven dien nog een onderwerp betreft dat niet iedereen direct
aanspreekt, namelijk de geschiedenis van de plaatselijke gezondheidszorg, da n kan men voor de hierboven genoemde
artikelenbundel van haar hand alleen maar bewondering heb ben.

Het is een ware verademing na de stroom publikaties die
verdrinken in de nostalgie naar het verleden en die niet
uitkomen boven de beschrijving van een aantal
anecdotische bijzonderheden, iets te lezen dat het inzicht
in bepaalde aspecten van de Hoornse samenleving in de
achter ons liggende tijd werkelijk verdiept. In een
twaalftal artikelen geeft de auteur een indringend beeld
van de Hoornse gezondheidszorg in de l 9de eeuw. Alleen
al het feit dat zij zich beperkt tot deze eeuw en niet
bezweken is voor de verleiding een geschiedenis van de
Hoornse medische voorzieningen van de vroegste tijden
tot op heden te willen geven getuigt van een goede
zelfdiscipline. En eigenlijk gaat deze zelfbeperking nog
verder, want de meeste van haar onderwerpen moeten
gesitueerd worden tussen 1806, het jaar waarin de
Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht te
Hoorn werd geïnstalleerd en de zestiger jaren van de
l 9de eeuw waarin de Clinische School werd opgeheven
en het nieuwe Stadsziekenhuis verrees. Een a nde r
pluspunt is de ruime aandacht die wordt geschonke n aan
de sociale aspecten van de medische zorg.
Het eerste artikel "De Groote Gaper" geeft veel meer dan
de geschiedenis van deze apotheek aan het Kleine Noord.
In feite beschrijft het de ontwikkeling van de oude op
gildebasis georganiseerde apotheken tot de moderne
onder controle staande leveranciers van geneesmiddelen.
Daarna volgt een kleine bijdrage over de
cultuurhistorische betekenis van de gaper als
uithangteken. Voor mijn gevoel is dit een van de minst
overtuigende stukken van de bundel. waarschijnlijk omdat
de auteur hiervoor weinig eigen onderzoek heeft verricht.
Het derde artikel dat de kwakzalverij in de regio
behandelt aan de hand van de verslagen van de Hoornse
Geneeskundige Commissie, het enige medische
controle-orgaan, overtuigt veel meer. Bijvoorbeeld waar
de schrijfster constateert dat bepaalde ontwikkelingen in
de kwakzalverij parallel lopen met soortgelijke
verschijnselen in de officiële medische wetenschap. Toen

in de negentiende eeuw de invloed van de electriciteit op
het menselijk lichaam ontdekt werd. doken overal
magnetiseurs op. Het is een ontwikkeling die in Frankrijk
overigens al in het derde kwart van de achttiende eeuw te
constateren valt . Naar mijn smaak had de auteur wel wat
dieper op de oorzaken van het ontstaan van verschillende
vormen van volksgeneeskunde in deze streek kunnen
ingaan.
Zeer degelijk is het opstel over he t Geneeskundig
Genootschap "Vis Unita Fortior", waarvoor de schrijfster
het aanwezige bronnenmateriaal uitputtend gebruikt heeft.
Opmerkelijk is voor die tijd hoog wetenschappelijk gehalte
van het door deze vereniging uitgegeven tijdschrift en het
peil van de gehouden lezingen. Daarbij moet bedacht
worden dat Hoorn in die tijd een plaatsje was van iets
meer dan tienduizend inwoners. Het belang van Hoorn als
cen trum van medische wetenschap wordt ook nog eens
benadrukt door de aanwezigheid van een Clinische
School.
De artikelen die over de openbare instellingen voor
medische en sociale zorg handelen vind ik persoonlijk tot
de beste van de bundel behoren. Achtereenvolgens
worden behandeld het in 1866 gereed gekomen
Stadsziekenhuis. de voor militairen bestemde Infirmerie,
het Sint Pietershof als inrichting voor krankzinnigenzorg
en de instellingen die zich bezig hielden met
geneeskundige hulp aan de armen. Kenmerkend voor de
opvattingen over ziekenzorg tot h et midden van de
negentiende eeuw is de afwezigheid van een echt
ziekenhuis. Het St. Jans Gasthuis aan het Ker kplein was
niet veel meer dan wat we tegenwoordig een
bejaardenhuis zouden noemen . Slechts in tijden van
ernstige epidemieën gingen er stemmen op een groot
gebouw als stadsziekenhuis in te richten. Als uit een
volkomen andere tijd klinkt ons het argument in de oren
waarmee de noodzaak van een ziekenhuis wordt bepleit.
Namelijk omdat daarmee het onderwijs aan de Clinische
School gebaat zou zijn.
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Tussen de leiding van het militaire hospitaal of de
Infirmerie aan de Modderbakken en de burgerlijke
autoriteiten schijnen er nogal eens strubbelingen te zijn
geweest, behalve in noodsituaties zoals bij de epidemie
van 1826. In feite was de Infirmerie een tijdlang de enige
grotere inrichting in de stad voor de opvang van zieken.
Het artikel over de geneeskundige en sociale
voorzieningen ten behoeve van de armen valt eigenlijk
buiten het kader van de medische zorg. Het behandelt
hoofdzakelijk de armenzorg met name door de bekende
Maatschappij van Weldadigheid met haar kolonies in
Drenthe. De beide laatste artikelen vertellen iets over
verschillende cholera-epidemieën die ook Hoorn in de
l 9de eeuw teisterden en de voorlopers van het
hedendaagse ziekenfonds.
Een aardige vondst is naar mijn opvatting de Medisch
Historische Wandeling door Hoorn waarmee het werk
wordt afgesloten.
De uitgave van een dergelijk werk dat zich bezig houdt
met de geschiedenis van een speciaal onderwerp op lokaal
niveau is een goed initiatief. Hopelijk worden andere
specialisten er toe aangezet iets op hun gebied uit te

geven. Nog een algemene opmerking. Het lijkt me
dienstig voor degenen die niet geheel op de hoogte zijn
van de ontwikkeling van de medische wetenschap in het
verleden - ik reken mij zelf hier toe - deze lokale
ontwikkelingen af te zetten tegen de algemene
ontwikkeling van de medische wetenschap in Nederland.
Het wordt nu niet duidelijk, of Hoorn een uitzonderlijke
plaats was in de Nederlandse medische wereld. Werden
bijvoorbeeld de pogingen een Clinische School op te
richten alleen ingegeven door het verlangen de stad uit
zijn economisch verval op te heffen? Een enkele maal
worden zaken in een iets groter verband behandeld zoals
bij de opleiding over de ziekenverpleging (p. 74) en de
opvattingen over krankzinnigenzorg (p. 87).
Dit doet niet af aan het feit dat ik met spanning uit zie
naar de volgende publikatie van mevr. Steendijk.
J. Steendijk-Kuypers, Apotheek "De Groote Gaper" en
andere artikelen uit de winkel van de l 9de eeuwse
gezondheidszorg te Hoorn. Amsterdam. Ed. Rodopi BV,
Amsterdam 1983. f 20,-.
H. W. Saaltink

Ramen No. 1
Maar kort had de Amsterdamsche sneltrein in Purmerend
gestopt en trachtte nu door een extra vaart de paar
minuten. die hij vanaf de hoofdstad verloren had. in te
halen op het traject naar Hoorn en zoo nog om 18.15 in
de stad van Jan Pieterszoon Coen te arriveeren.
't Was een zonnige. nazomersche dag geweest. dien 23en
Sept. 1925 en nog goot de sterk dalende zon iets van haar
lachend wezen uit over de frissche Noord-Hollandsche
weiden, die we voorbij stoomden. We waren nu dichtbij,
hoorde ik vertellen; dicht bij ... Hoorn. mijn voorloopig
missieland. Ik kende het alleen bij naam. Van de
geographische wetenschap, die ik in mijn je ugd had
opgedaan, was me bijgebleven. dat het de grootste stad
was van West-Friesland. dat het wel eens een "ville
morte"' genoemd was. dat er ergens een strafgevangenis
was en groote kaasmarkten. Vaag ook was een
herinnering uit de grootsche historie van ons vaderland.
dat de groote stichter van Batavia hier het levenslicht
aanschouwd had. Dat was ongeveer alles. voor de rest
was Hoorn mij even onbekend als het overige van
Noord-Holland ten noorden van de lijn
Haarlem-Amsterdam.
Ik vernam nog terloops in den trein. dat het inwonerstal
11000 was en dat er één parochie met een deken en drie
kapelaans was. Volgens het spoorwegboekje konden we
elk oogenblik arriveeren en het was niet zonder spanning,
dat ik begon uit te kijken . waar de trein ons brengen zou.
Ten slotte ging het snelle geklik-klak der wagenwielen
over in 'n lang suizend geluid en dan in een kort knersen
der remmen. We stapten uit. Father Lefeber; nu bekend in
gansch Noord- en Zuid-Holland, mijn collega-Jeeraar. een
heer, die als eerste gast ons vergezelde en mijn
persoontje. Zorg voor mijn fiets en bagage benamen me
de kans het station goed op te nemen en tamelijk
onverwacht bevonden we ons buiten. waar het zonder
twijfel prachtige entrée al dadelijk de beste indruk gaf.
Langs de Veemarkt, over de Turfhaven naar de Ramen,

waar de nog frissche en goed verzorgde perken van
bloemen en gras en de flinke boomen allerprettigst
aandeden. Werkelijk welgemoed stapte ik achter Father
Lefeber het trottoir van 't voorloopig Missiehuis op. Daar
werd - symbolisch voor Hoorn's welgezindheid - de
deur aan de andere zijde reeds geopend, toen de
Directeur nog zocht naar zijn sleutel. Vroolijke dames. die
belangeloos het door onbruik wat ontredderde huis
hadden opgeknapt heetten ons welkom en brachten ons
naar de "Fathers-huiskamer'", waar keurig het eerste
souper in het Missiehuis klaar stond. We lieten het ons
goed smaken. dien eersten keer (trouwens aan appetit
heeft het mij in het Missiehuis nooit gemankeerd) en
gingen het terrein eens verkennen. De gapende kaalheid
van sommige deelen van het huis was niet in staat mijn
gevestigde goede stemming te bederven. Mijn kamer werd
me gewezen en al grijnsde de witte kaalte der groote
muurvlakken in de nog niet gemeubileerde kamer me wat
"unheimisch" tegen, een blik uit het raam naar het
vroolijke groen der boomen buiten overtuigde me
terstond, dat ik het in de oude "naaikamer" best stellen
zou. als alles ingericht en het vreemde der nieuwe
omgeving er wat af was. Ervaring gaf me spoedig gelijk.
Dien avond passeerden wij viertjes in de kamer van den
Directeur. die reeds in orde was. Nog pas studënt geweest
in een college vol joelend leven van vroolijke Heeren
studenten . wilde de idee er bij mij niet in. dat we hier
zaten om een seminarie te openen. Het leek meer een
gezellig samenzijn in huiselijken kring; zulke omgeving
leek te "huiselijk'" om straks de allures aan te nemen van
een college.
We sliepen goed, dien eersten nacht in de Ramen en den
volgenden morgen, begeleid door Father Lefeber, de
eenige van ons. die den weg wist, kwam ik voor het eerst
in het Weeshuis, van welks zusters wij al die jaren zooveel
hartelijkheid ondervonden hebben. Na de H. Mis en ontbijt
ging ik alleen terug: Geldersche Steeg. Kerksteeg,
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Kruisstraat. In die smalle straten voelde ik me bijzonder
op mijn gemak. De gansche dag, uitgenomen een kort
bezoek aan de pastorie ter kennismaking met deken
Wijtenberg en zijn kapelaans, werd besteed om onze
kamers wat in te richten en zoo de sfeer van leegte, die
er nog altijd hing, weg te nemen. Eerst tegen den avond
begon alles te lijken en gingen we een kleine wandeling
maken om Hoorn eens meer van nabij op te nemen.
De volgende dag, 25 Sept. zou de historische dag zijn,
waarop het Missiehuis door de aankomst van het eigenlijk
deel van zijn inwoners, de studenten, officieel geopend
werd. Reeds tegen den middag kwamen de eerste Vaders
en Moeders om hun kinderen af te staan voor de ideale
roeping, die God's genade in die jeugdige hoofden en
harten had opgewekt. Er waren wel ouders, die blijkbaar
minder gecharmeerd waren met ons improvisorisch
seminarie, doch niemand beklaagde zich openlijk; alleen
een soort instinct vertelde duidelijk, dat hun
stilzwijgendheid meer beduidde. Er waren er echter ook,
die het een "puur pittig gebouwtje" vonden en blijkbaar
het voorloopig karakter van ons huis beter inzagen. De
jongens, die als ze voor het eerst hier komen nog weinig
oog hebben voor het al of niet geschikt zijn van een
gebouw en spoedig aan alles wennen, al zijn er geen
witgetegelde badkamers, of keurige closetten, voelden
zich blijkbaar reeds "thuis" en draafden de trap op en af
met handkoffers en pakjes. Boven op de slaapzaal gaven
liefhebbende Moeders en ook Vaders na de dekens en
lakens en diverse andere dingen uit koffers te voorschijn
gehaald te hebben, instructie in "bed opmaken" aan hun
lievelingen, die niet te veel attentie gaven aan die wijze
lessen en weer gauw naar beneden stormden om bij de
anderen op de speelplaats hun vertier te zoeken.
Tegen 7 uur was alles beneden; nog hier en daar een
roerend afscheid en de jongens werden opgesteld om in
processie naar het Weeshuis te trekken voor het eerste
souper. Na een korte recreatie werd alles naar de kleine
kapel gedirigeerd voor het rozenhoedje en een kort
avondgebed, dan bedje toe. Nog wat gestommel, de
oplossing van enkele vreeselijke problemen als: "waar zou
mijn tandenborstel zijn?" en "ik kan mijn zeep niet vinden
en Moeder heeft hem er toch ingestopt". Enkele zijn wat
"stillig" en "Vader Heimwee" doet een korte, krachtige
poging tot hij het moet afleggen tegen "Klaas Vaak". De
lichten gaan uit en een kwartier later ga ik me op verzoek
van Father Lefeber en gewapend met een zaklantaarn
nog eens overtuigen, of alles rustig is. Niets dan blozende
kopjes, 18 stuks, uit keurige. witte lakens duikend,
regelmatig diep ademend, de slaap der kinderen Gods, die
nog klein met zulke stoute idealen gekomen zijn. Ik
voelde het als een groot voorrecht voor die jongens te
mogen waken. bij hen te mogen leven, hun kinderlijk
gesnap te aanhooren.
In enkele dagen is het werk in vollen gang. Behoedzaam
en voorzichtig gaat trouw eiken morgen onze vriend en
medehelper, Meester Hendriks, naar het Missiehuis, om
zijn oude krachten bij de onze te voegen in het onderricht
onzer jongens.
We zitten nu al maanden in het groote huis aan de
Berkhouter weg. Het is zooveel geschikter, zooveel
aangenamer als het huis in de Ramen en toch kan ik dat
huis niet passeren, zonder dat iets me trekt. We hebben er
zooveel meegemaakt in die ruim drie jaren en vooral het
eerste jaar, toen het gansch college of liever huisgezin.
want daar leek het meer op, de 25 personen niet te boven
ging, kan ik niet vergeten. Meester Hendriks is dood en de

jongens van het eerste jaar zijn allen weg naar Tilburg.
maar toch de intimiteit van het leven in de Ramen, vooral
in het eerste begin, blijft me bij, ook nu het werk onder
Gods milden zegen en Father Lefeber's noesten vlijt en
groot Godsvertrouwen is uitgegroeid van een teer zaadje
tot een grooten boom. Nu het groote huis met zijne mooie
gevel. zijn fiere en ruime kapel en gangen gaat ingewijd
worden door Haarlem's Kerkvorst. nu - het kan niet
anders - dat intiem huiselijke van vroeger niet meer
bestaan kan en het povere huis in de Ramen wel ras in
het vergeetboek gaan zal, heb ik gedacht nog éénmaal in
een artikeltje te moeten herinneren aan het dierbaar,
wegzinkend verleden in Ramen No. 1.
Artikel wt Onze Courant van 15 mei 1.929, van de hand van
father G. Le1ssing of father J. van L1empt.
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