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Bestuursmededelingen 
Ledenvergadering 

Zaterdag 19 april 1986 wordt de ledenvergadering 
gehouden in Chez Dick, aan de Ramen. Aanvang 10.00 
uur. Na het huishoudelijk gedeelte zal een spreekbeurt 
worden gehouden over het werk van de P. J. H. 
Cuypersstichting. 

Grote Noord 

Bezitters van film- en fotocamera's moeten rap zijn. Over 
enkele maanden zal een flink stuk van het Grote Noord 
gesloopt worden ten behoeve van de vestiging van de 
C&A-winkel. Op onze foto ziet u nog de huidige situatie. 
Als straks de juichkreten van bepaalde zijde naar 
aanleiding van de komst van dit kledingbedrijf in Hoorn 
verstomd zullen zijn, en Hoorn zal gaan beginnen aan 
een ongekende hoge bloei van het economisch leven 
alhier, zoals gedroomd wordt, is weer een stuk 
harmonisch straatbeeld voorgoed verleden tijd. Twee 

klokgave panden worden afgebroken, een beeldbepalend 
pand van grote historische waarde wordt met de grond 
gelijk gemaakt en een rijksmonument wordt gedeeltelijk 
uitgekleed. En wat voor moois komt ervoor in de plaats? 
We denken aan de nieuwbouw die de plaats innam van 
de pui van de apotheek De grote gaper, aan het Kleine 
Noord (nu te bezichtigen in het Openluchtmuseum in 
Enkhuizen). We denken aan de nieuwbouw die de plaats 
innam van het voormalig Hopgebouw in eclectische stijl 
aan het Kerkplein naast de Boterhal. We denken aan al 
die gelijkgeschakelde winkelstraten in Nederlandse 
steden, die winkelgebieden die onderling verwisselbaar 
zijn en kraak noch smaak hebben. 

We betreuren ten zeerste deze aanslag op de toch al zo 
geteisterde Hoornse binnenstad in deze omgeving en we 
vrezen een sterk voortschrijdende achteruitgang van het 
beschermde stadsgezicht zo dichtbij het door 
monumenten omzoomde, in binnen- en buitenland 
befaamde historische Rode Steen. 

Grote Noord 25-27-29-31 plaats van vestiging C&A 

Een nieuw gezicht voor 'Oud-Hoorn' 

Maakt u zich niet ongerust: er verandert niets aan het 
karakter of de doelstellingen van de Vereginging 'Oud
Hoorn'. De redactie was echter van mening dat het 
visitekaartje van deze vereniging aan een 'face-lift' toe 
was. Na zeven jaren met een voorpagina, die in die 
periode weinig of geen wijzigingen onderging, leek het 
een goede gedachte het achtste levensjaar in te gaan met 
een aan deze tijd aangepast ontwerp. Na overleg en 
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discussie ontstond het idee om als basis voor de omslag 
gebruik te maken van pentekeningen van typisch 'Oud
Hoorn'se zaken. Dit kunnen uiteraard gebouwen of 
stadsgezichten zijn van Hoorn, maar ook andere zaken 
die binnen het karakter en de doelstellingen van onze 
vereniging liggen. Wellicht doen we met deze wijziging in 
opzet niet alle lezers evenveel plezier, maar ook hier 
geldt het aloude adagium: 'Over smaak valt niet te 
twisten'. De redactie zal in elk geval dit uitgave-jaar deze 
nieuwe layout gaan uitproberen. Maar uw reacties zijn 
natuurlijk, zoals altijd, van harte welkom, en dat geldt 



zowel voor de positieve als de negatieve. 
Voor de geïnteresseerden onder u: de kop 'Oud-Hoorn' is 
gezet uit de z.g. Bookman, de overige tekst uit de 
Helvetica normaal. De pentekening is van de hand van 
het redactielid, J. L. N. Dijkstra. De illustratie is een 
overzicht van de stad Hoorn, gezien vanuit het dak van 
de Grote Kerk, met uitzicht op de R.K. Kerk van St. 

Cyriacus en Franciscus aan het Grote Noord. Voor dit 
onderwerp is gekozen in verband met de start van de 
activiteiten van de Stichting Koepelkerk, die zich inzet 
voor de restauratie van dit voor de binnenstad zo 
karakteristieke kerkgebouw, dat een paar jaar geleden 
honderd jaar bestond. Meer over de Stichting Koepelkerk 
en haar doelstellingen vindt u elders in dit nummer. 

De eerste dertig jaar van de 
Lutherse Gemeente te Hoorn 
1628 - 1658 (1) Dr. Mr. Paul Estié 

De stichting van de lutherse gemeente te Hoorn was het gevolg van een toevallige ontmoeting•). De Duitse 
lutherse predikant Johannes Vijand, afkomstig uit 'Wijsens in Embderland', was in het jaar 1628 naar de 
Nederlanden gevlucht vanwege het geweld van de Dertigjarige oorlog, die zijn vaderland in alle hevigheid 
teisterde2). Evenals velen van zijn collegae, die rondzwierven nadat zij van huis en haard waren verdreven, 
was hij op zoek naar een andere standplaats; daartoe bezocht hij allereerst een aantal lutherse gemeenten 
in Zuid-Holland3). Toen zijn pogingen geen succes hadden begaf hij zich naar Amste rdam, waar zich de 
grootste en rijkste lutherse gemeente van het land bevond. Haar kerkeraad, meestal 'Consistorie' genoemd, 
voelde zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de overige gemeenten, die evenals Amster
dam voornamelijk werden gevormd door immigranten uit de Duitse en Noordeuropese gebieden, maar die in 
het algemeen klein en armlastig waren. Aan deze werd door het Consistorie veel financiële steun verleend, 
terwijl ook vaak hulp werd geboden bij het beroepingswerk en bet bijleggen van interne twisten. Op het 
moment dat Vijand zich bij dit Consistorie vervoegde was men aldaar op de hoogte van bet feit dat 
Enkhuizen vacant was. Daarom schreef de Amsterdamse predikant Casparus Pfeiffer een brief waarin Vijand 
bij deze gemeente werd aanbevolen, met de verwachting dat deze in de vacature zou kunnen voorzien4

). 

Op zijn weg Noordwaarts kwam Vijand op 25 september 
1628 aan te Hoorn, waar hij een tijdlang moest wachten 
voordat hij zijn reis naar Enkhuizen kon vervolgen. 
Aangezien hij honger had gekregen wandelde hij door 
het centrum van de stad om te zien of hij ergens brood 
kon kopen. Zo kwam hij terecht bij de bakkerij van een 
zekere Gerbrand in de Hanekamsteeg, waarschijnlijk op 
de hoek van het Grote Oost, dichtbij de havens. Hij 
vertelde de bakker dat hij een verdreven Duitse Lutherse 
predikant was. Gerbrand riep daarop onmiddellijk zijn 
vrouw, omdat zij ook luthers was; zij vertelde Vijand dat 
er in Hoorn nog meer Lutheranen waren, onder meer de 
schoenmakersgezel Frederik Simons, die niet ver van haar 
vandaan woonde. 
De stad, die ongeveer 14.000 inwoners zal hebben geteld, 
moet bij zijn aankomst een zeer levendige aanblik hebben 
geboden. Hoorn was immers een van de belangrijkste 
handelssteden van Holland, slechts overtroffen door Am
sterdam en Enkhuizen. Haar havens lagen vol schepen 
die veelal voeren op Noord-Duitsland en de 
Scandinavische gebieden. Vestigingen van de Oostindische 
en Westindische Compagnie zorgden er voor dat ook veraf 
gelegen streken werden bereikt. De overzeese-handel 
bepaalde het leven in de stad; een groot deel van de 
inwoners vond daardoor werk, zowel op de schepen zelf 
als in de toeleveringsbedrijven. De beroepsbevolking be
stond onder meer uit handelaren, schippers, matrozen, 
kuipers, wevers, touwslagers, bakkers, instrumentmakers, 
scheepstimmerlieden en chirurgijns. Hun werkzaamheden, 
die in de gehele stad plaatsvonden maar zich vooral 
concentreerden in het havenkwartier, zullen voor een zeer 
druk verkeer in de straten hebben gezorgd5). 

Nadat Vijand afscheid had genomen van de bakker en 
zijn vrouw reisde hij door naar Enkhuizen om zich voor 
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Ds. JuhunfleS Vijand, de eerste predilwnt. 
Foto: K. 1 van der /-loek 

te stellen aan de chirurgijn en koopman Mr. Pieter 
Tatinghof, die onder de Lutheranen aldaar een 
vooraanstaande plaats innam. Het bleek echter dat de 



togemeente, die op dat moment geen vrijheid van 
godsdienstoefening bleek te bezitten, de mogelijkheid 
miste om Vijand te beroepen als predikant. Men verwees 
hem naar de gemeente Alkmaar, die volgens Tatinghof 
wel een predikant kon gebruiken. Deze informatie bleek 
juist te zijn; in Alkmaar wilde men Vijand laten preken, 
mits hij bereid zou zijn tot het vertonen van een 
testimonium waaruit de zuiverheid van zijn lutherse leer 
en van zijn levenswandel zou blijken. Deze voorwaarde 
werd gesteld omdat men met een vroegere predikant al 
eens slechte ervaringen had opgedaan. Vijand voelde zich 
echter door de houding van de Alkmaarse kerkeraad 
beledigd. zodat hij 'met miscontentement' vertrok. 

Hij keerde terug naar Hoorn. waar hij na overleg met 
Frederik Simons en enkele andere lutheranen op 1 
october 1628 's-morgens en 's-middags in het huis van 
bakker Gerbrand preekte. Daarna deelde hij de 
aanwezigen mee dat hij wel predikant bij hen wilde 
worden; hij zou met een salaris van een rijksdaalder per 
week genoegen nemen, aangezien zijn vrouw iets kon 
bijverdienen met 'speldwercken'. Hoewel men op dat 
moment hierover nog geen beslissing kon nemen werd 
besloten Vijand opnieuw te laten preken. Wel vroeg men 
hem evenals Alkmaar om een testimonium; hij was echter 
niet bereid dit onmiddellijk te vertonen. 

Aangezien de bakkerij in de Hanekamsteeg te klein was 
voor het aantal kerkgangers huurde men een ruimte in 
de Munt. die op dat moment niet in gebruik was. Deze 
diende als opvangcentrum voor een aantal lutheranen uit 
het gebied van de rivier de Eider in Holstein, die evenals 
Vijand voor het oorlogsgeweld waren gevlucht6}. Toch 
trokken de diensten van Vijand, gehouden op 4, 8 en 11 
oktober 1628 niet veel mensen; zo waren er bijvoorbeeld 
op de eerstgenoemde datum slechts zestien kerkgangers 
aanwezig. Wel vertoonden zich enkele lutheranen uit 
Enkhuizen. Deze verklaarden zich bereid om mee te 
betalen aan het salaris van Vijand, die nu meedeelde 
f 250 per jaar te willen verdienen. 

Vijand beperkte zich aanvankelijk tot gebeden, 
schriftlezingen en een preek; op 13 october begon hij 
echter na de dienst een lied te zingen. Dit was tegen de 
zin van de kerkgangers, die bevreesd waren dat de tegen
over de Munt wonende predikant van de Gereformeerde 
of Hervormde kerk dit zou horen en hierover een klacht 
zou indienen bij de magistraat. In dat geval zou men 
immers het risico lopen dat men evenals in Enkhuizen 
moeilijkheden zou krijgen, omdat in de Nederlandse 
republiek alleen de Gereformeerde eredienst officieel was 
toegestaan. 

Op 15 oktober 1628 werd de gemeente gesticht. Na 
afloop van de dienst koos men met instemming van de 
aanwezige Enkhuizer lutheranen vier ouderlingen of 
'voorstanders', te weten de chirurgijn Mr. Jurgen Bock, de 
kleermaker Erasmus van der Heiden. Volkert Jonisoon en 
Jan Benseman. 

Al meer dan een eeuw tevoren waren er te Hoorn 
aanhangers geweest van Maarten Luther, vrij spoedig 
nadat deze in 1517 in Duitsland was begonnen met zijn 
openlijke kritiek op de leer en de praktijk van de Rooms
Katho/ieke kerk. Zo trad onder meer een Begijnenpater 
op, die in 1525 werd gearresteerd op verdenking van 
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'lutherije'. Hier en daar kwamen inwoners van de stad 
bijeen in geheime vergaderingen om de nieuwe 
denkbeelden te bespreken, terwijl ook verboden boeken, 
waaronder zich ongetwijfeld werken van Luther zullen 
hebben bevonden, werden gelezen. Hoewel de magistraat 
te Hoorn iets soepeler optrad dan de machthebbers in 
andere steden. zorgde hij er toch voor dat de nieuwe 
beweging zo spoedig mogeltjk werd onderdrukt. Zo werd 
Jan Cornelisz Winter, waarschijnlijk pastoor van de Grote 
kerk, na verschillende processen te hebben ondergaan, op 
grond van zijn kritiek op de kerkelijke gebruiken in 1533 
te Utrecht onthoofd. Aan de samenkomsten van 
luthersgezinden werd een halt toegeroepen7

). Pas in 1572 
kwam er te Hoorn een einde aan de hegemonie van de 
Rooms-Katholieke magistraat en de Rooms-Katholieke 
kerk, toen de Gereformeerden, die inmiddels grote invloed 
in de Nederlanden hadden verworven, de macht in de 
stad overnamen. In de jaren daarna bevonden zich onder 
de inwoners van Hoorn verschillende lutheranen. Wij 
zullen hen dan echter, evenals in de overige Nederlandse 
steden, moeten zoeken onder de zich in de stad 
vestigende buitenlanders, afkomstig uit de Duitse- en 
Noordeuropese-gebieden, waar het Protestantisme, anders 
dan in de Nederlanden, een overwegend luthers karakter 
had gekregen. Zij zullen, hetzij vrijwillig, hetzij onder de 
drang der omstandigheden, hun vaderland hebben 
verlaten. Dankzij de intensieve scheepsverbindingen 
vonden zij gemakkelijk hun weg naar het welvarende 
Hoorn, dat hun alle gelegenheid bood een nieuw bestaan 
op te bouwen11). Wij kennen echter hun namen niet; 
evenmin zijn wij op de hoogte van de wijze waarop zij 
hun geloof beleden. Wellicht namen zij enerzijds deel aan 
de diensten van de Gereformeerde kerk, terwijl zij 
anderzijds in huisbijeenkomsten samen kwamen om eigen 
stichtelijke lectuur te lezen-9). 

Op 18 october werd tijdens de dienst voor het eerst een 
kind gedoopt. Daarbij hield Vijand zich aan een in 
Duitsland bestaand gebruik om de doopvader in de plaats 
van het kind antwoord te laten geven op enkele vragen 
met betrekking tot het uitbannen van de duivel. Sommige 
aanwezigen vonden dit ongepast; zij dreigden de dienst 
niet meer te zullen bezoeken als dit nogmaals zou 
gebeuren. Op een vraag van Erasmus van der Heiden 
deelde Vijand daarop mee dat hij de gebruikte formule 
niet meer zou bezigen, omdat zij volgens hem niet 
behoorde tot de wezenlijke bestanddelen van het 
Doopsacrament '°). 

De ouderlingen waren kennelijk beducht voor verdere 
incidenten, vooral omdat Vijand het plan had opgevat het 
H. Avondmaal te gaan bedienen. Zij spraken de wens uit 
een delegatie naar het Amsterdamse Consistorie te 
zenden; dit orgaan zou hun behulpzaam kunnen zijn bij 
het vaststellen van een plaatselijk reglement. waarin 
onder meer bepalingen omtrent het bedienen van de 
sacramenten zouden zijn opgenomen. Vijand wilde 
hiervan niet horen omdat hij naar zijn zeggen wel wist 
wat een dergelijke regeling inhield. De ouderlingen 
hielden daarop ruggespraak met enkele kerkgangers, 
onder wie Frederik en Egbert Simons, bakker Gerbrand, 
de boekbinder Hendrik Roelofs en Jurgen van der 
Heiden. 

Men liet vervolgens, ondanks het verzet van de predikant, 
Frederik Simons en Erasmus en Jurgen van der Heiden 



Avondmaalsbeker van de Evangelisch lutherse Gemeente te 
Hoorn. Gegraveerde voorstel/1ng van de Hemelvaart, een kruis 
met een slang en een krutstglflg. Door de gemeente verworven 
met het legaat van Jan Jansz. Back van Dortmund, over/. 
1-11-1639. Vervaardigd door een onbekende zilversmid uit Hoorn, 
1642. Foto H Koe/man, Hoorn 

op 21 october 1628 naar Amsterdam gaan, om het 
Consistorie aldaar om advies te vragen. Teruggekeerd in 
Hoorn deelden zij mee dat Ds. Pfeiffer en de overige 
leden van het Consistorie niet wensten dat Vijand het H. 
Avondmaal zou bedienen alvorens hij een testimonium 
zou hebben vertoond. Ook hadden zij Hoorn in 
overweging gegeven om hem. nu hij zo lastig bleek te 
zijn, niet als predikant aan te stellen. Tevens was de vraag 
gesteld of het niet verstandig zou zijn om van Enkhuizen 
en Hoorn één gemeente te maken. Tenslotte was hun 
duidelijk gemaakt dat Amsterdam niet direct een regle
ment voor Hoorn gereed had; wel zou het Consistorie 
een brief zenden met een aantal richtlijnen waaraan men 
zich voorlopig zou kunnen houden. 

Hoewel Vijand zeer boos was over het uitgebrachte 
verslag drong hij er toch op aan als predikant van de 
gemeente te worden aangesteld. Op grond van hun 
ervaringen en het door Amsterdam gegeven advies 
reageerden de ouderlingen echter terughoudend; wel 
vroegen zij hem hoeveel tractement hij eventueel zou 
verlangen. Tot hun verbazing vernamen zij dat Vijand nu 
het dubbele vroeg van het bedrag dat hij aanvankelijk 
had genoemd; in plaats van f 250,- per jaar eiste hij 
thans f 500,-. Men was echter niet bereid om, gezien de 
moeilijke financiële situatie van de pas opgerichte 
gemeente, verder te gaan dan een bedrag van f 300,
met uitzondering van Mr. Bock. die de kant koos van de 
veeleisende predikant. 
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Inmiddels waren de diensten in de Munt beëindigd. Er 
werd een zolder gehuurd in een mouterij 'voorbij de 
Vrouwenkerck', de tegenwoordige Noorderkerk, terwijl 
men voor Vijand, die tijdelijk was ondergebracht in de 
Munt, een huis huurde aan de vesting. De nieuwe 
preekruimte kon echter alleen op zondag 22 oktober 
worden benut. De volgende dag al werd de huur 
opgezegd omdat de verhuurder niet wenste dat er in zijn 
pand werd gepreekt; wellicht was hij bevreesd in conflict 
te komen met de bestuurders van de stad. 

Gegraveerd zegel van de lutherse Gemeente onder de bodem 
van de avondmaalsbeker. Foto, H Koe/man, Hoorn 

Daarna zagen de ouderlingen kans een huurcontract af te 
sluiten met de eigenaar van een dichtbij de mouterij 
gelegen pand, dat de naam droeg van 'De Roosenobel', 
waarschijnlijk wel vanwege een gevelsteen of uithangbord 
met de afbeelding van een rosenobel, een bepaald 
geldstuk uit die tijd. Vanaf 29 oktober leidde Vijand 
aldaar de kerkdiensten. Er ontstonden echter met hem 
nieuwe moeilijkheden, nu omtrent het vertonen van zijn 
testimonium. Het gevolg was dat men op 12 november 
Vijand ontslag gaf, na hem vier weken traktement te 
hebben uitbetaald. Opnieuw bezochten afgevaardigden 
van de gemeente het Amsterdamse Consistorie om 
verslag uit te brengen van de ongelukkige gang van 
zaken; tevens verzochten zij dringend een andere 
predikant te mogen ontvangen. 

Daarop zond Amsterdam Ds. Henricus Erlsberger, een 
Duitse predikant die door de Spaanse troepen was 
verdreven uit Essen; vanaf 26 november 1628 ging hij 
voor in De Roosenobel. Onder zijn leiding werden op 15 
december drie nieuwe ouderlingen gekozen, te weten 
bakker Jan Gerrits, Jan Jans en een niet met name 
genoemde kompasmaker. Mr. Bock had inmiddels de 
gemeente verlaten, kennelijk uit solidariteit met Ds. 
Vijand, terwijl ook de kompasmaker weer snel verdween. 
De dag na de verkiezing kwam een woedende Vijand 
terug om zijn collega uit te schelden. Vervolgens ging hij 
naar het huis van Erasmus van der Heiden. Diens 
afwezigheid gaf hem de gelegenheid binnen te dringen; 
hij maakte zich meester van het boek waarin de 
gegevens omtrent de jonge gemeente werden opgetekend, 
en sneed dit onmiddellijk in stukken. 



Op 17 december. de derde zondag van Advent, twee 
maanden na de stichting van de gemeente. ging hij met 
een deel van de leden op een andere plaats kerkdiensten 
houden. De volgende dag vertrok hij naar Amsterdam om 
aan het Consistorie aldaar het testimonium. waarover hij 
zoveel problemen had veroorzaakt. te vertonen. Daar 
werd hij echter buitengewoon onvriendelijk ontvangen; de 
leden van het Consistorie noemden hem een 'scheur
gheest' en vergeleken zijn handelwijzen met 'het 
timmeren van een capelle des Satans' 11 ). Daarom werd 
hem gelast zijn eigen diensten onmiddellijk te staken. Hij 
trok zich echter van deze opdracht niets aan; 
teruggekeerd in Hoorn ging hij rustig op de eenmaal 
ingeslagen weg verder. Wel bezocht hij omstreeks de 
kerstdagen, samen met Erlsberger en leden van de beide 
groeperingen, opnieuw het Amsterdamse Consistorie. met 
het oog op een eventuele verzoening. De bespreking had 
echter geen enkel resultaat, zodat de scheuring bleef 
bestaan. 'tot spot ende schande voor anderen'. 

Intussen bleef Erlsberger, 'een seer vroom man in leer 
ende leeven', de gemeente in De Roosenobel dienen. Hij 
vertrok naar Essen, waarschijnlijk in de loop van maart 
1629. om een aantal achtergebleven bezittingen op te 
halen. Hij keerde echter niet meer terug, omdat hij aldaar 
plotseling overleed 12). 

Nadat vervolgens de diensten in De Roosenobel enige tijd 
waren waargenomen door Ds. Georgius Haan van 
Enkhuizen, slaagde men er niet meer in een eigen 
predikant te beroepen. zodat de Hoornse gemeente zich 
moest beperken tot het houden van leesdiensten. Intussen 
ondervond Haan in Enkhuizen grote moeilijkheden; de 
magistraat aldaar, die fel was gekant tegen de Lutherse 
godsdienstoefeningen, liet hem tot tweemaal toe 
gevangennemen. Toen tot overmaat van ramp de 
gemeente ook nog werd getroffen door onderlinge 
twisten. verzocht hij de kerkeraad hem ontslag te 
verlenen. In augustus 1630 werd hij met instemming van 
het Amsterdamse Consistorie aangesteld te Hoorn. waar 
hij op 27 oktober van hetzelfde jaar in het huwelijk 
trad13). 

Onderdehand streefde men in Amsterdam nog steeds naar 
een verzoening tussen de gemeente in De Roosenobel en 
de afgescheiden groep van Ds. Vijand. Deze poging leek 
aanvankelijk te zullen slagen. Beide partijen kwamen 
overeen dat zij als één gemeente zouden verder gaan 
onder leiding van een nieuwe predikant, te weten Ds. 
Jonas Olaus, die daartoe uit Middelburg zou worden 
beroepen. Vijand zou met Olaus van plaats wisselen, 
terwijl Haan die een vredelievend man was wel zou zien 
in welke gemeente hij terecht zou komen. Het plan 
mislukte echter omdat Vijand, toen hij bemerkte dat hij 
in Middelburg slechts voor beperkte tijd zou worden 
aangesteld, de overeenkomst verbrak en rustig bij zijn 
aanhangers in Hoorn bleef. Dit had echter tot gevolg dat 
Haan gedwongen was naar Middelburg te gaan, omdat 
men inmiddels Olaus al als predikant had beroepen. Haan 
vertrok in goede verstandhouding met zijn Hoornse 
gemeente op 23 april 1631. 

Olaus. die werd geboren in Noorwegen, was eerst te 
Moers in Duitsland Gereformeerd predikant geweest. Door 
bemiddeling van het Amsterdamse Consistorie was hij in 
de Nederlanden Luthers predikant geworden, nadat hij in 
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1629 voor het genoemde Consistorie een examen had 
afgelegd 14). De Hoornse Lutheranen in De Roosenobel 
waren zeer tevreden over hem, aangezien hij over veel 
talenten beschikte. Hun gemeente ging onder zijn leiding 
zeer vooruit; de kerkeraad stelde een reglement voor de 
gemeente vast, en besloot tevens een eigen kerkgebouw 
te stichten. Daartoe kochten de ouderlingen, te weten 
Erasmus van der Heiden en de bakkers Jan Gerrits. Jan 
Barents en Jan Jasper Egenbreit. op 7 april 1632 van 
Jacob Heins, ook wel genoemd Jacob de Schuurder, drie 
naast elkaar gelegen huizen met erven aan de 
Tempelsteeg, een zijstraatje van de Ramen. voor de 
somma van f 1. 700.-. De huizen liet men staan, met de 
bedoeling deze te verhuren. terwijl de bijbehorende 
grond, die grensde aan de erven van de huizen aan de 
Nieuwsteeg, werd bestemd voor de kerkbouw15). 

Nadat op 7 mei 1632 de eerste steen was gelegd kon al 
op 1 juli daarna de nieuwe kerk, die ruim zeven meter 
breed en ruim zestien meter lang was. worden ingewijd; 
het gebouw was voorzien van een preekstoel en 
banken 16). Bij deze gelegenheid preekte Ds. Olaus naar 
aanleiding van de tekst Jesaja 54 vers 2 en 3, waarin 
wordt gesproken over de uitbreiding van het volk Gods in 
de wereld. 

Nergens blijkt dat de gemeente bij de uitoefening van 
haar eredienst of bij de bouw van haar kerk werd 
gehinderd door de magistraat. Wij. zagen reeds dat dit in 
Enkhuizen wel het geval was; daar ondervond de lutherse 
gemeente vanaf haar stichting in 1623 voortdurend 
moeilijkheden van de zijde van de burgemeesters en de 
schout; pas in 1638 kwam hieraan een eindé'). 

(wordt vervolgd) 

Noten 

1. Onze kennis inzake de beschreven periode berust, bij 
afwezigheid van kerkeraadsnotulen, grotendeels op een 
overzicht dat is vervaardigd door Coenraad Pampoes, van 
wie slechts enkele gegevens bekend zijn. Hij was een 
wijnkoper die woonde op de Nieuwendam; regelmatig 
zorgde hij voor de wijn van het H. Avondmaal. In ieder 
geval was hij in april 1640 ouderling, zie Archief van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam (verder 
afgekort als: ELGA) lnv. 175, brief-Hoornse kerkeraad aan 
de kerkeraad van Amsterdam d.d. 21 april 1640, die o.m. 
door hem is ondertekend. Zijn overlijden moet in ieder 
geval hebben plaatsgevonden na 4 nov. 1676. aangezien 
hij op die datum nog als doopgetuige optreedt, zie 
Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Hoorn 
(verder afgekort als: ELGH) lnv. 56, Doopboek 1664-1724. 
Zijn overzicht is afgesloten op 29 januari 1658. Hij 
verwijst daarin soms naar stukken die als een boekwerk 
waren gebonden in een perkamenten band, die in zijn tijd 
in de kerk werd bewaard; deze is echter in de loop van 
de tijd verdwenen. Het verhaal van Pampoes is 
opgenomen voorin het Notulenboek van de kerkeraad 
1658-1739, ELGH lnv. 41. Aangezien de beschrijving van 
de periode 1628-1658 grotendeels berust op de door 
Pampoes verstrekte gegevens, zullen deze niet speciaal in 
de noten worden vermeld. Alle overige gebruikte bronnen 
zullen daarentegen wel steeds worden aangegeven. 

2. De naam van deze Duitse predikant is kennelijk 
vernederlandst. - J. G. H. Reudler, 'Geschiedenis van Joh. 



Pistorius en der Ev.Luth. gemeente te Woerden'. in: 
Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-luthersche kerk 
in de Nederlanden. III. 1841, 129 en J. Loosjes, Naamlijst 
van predikanten, hoogleeraren en proponenten der 
Luthersche kerk in Nederland, 's-Gravenhage 1925, s.v., 
vermelden dat Vijand uit Esens kwam. Pampoes schrijft 
dat hij afkomstig was uit 'Wijsens', hetgeen duidt op de 
plaats Wiesens of Wisens bij Aurich in Oostfriesland. 
V~and's naam ontbreekt overigens op de 
predikantenlijsten die door Reershemius voor zowel Esens 
als Wiesens zijn opgesteld, zie Adrian Reershemius, 
Ostfriesländisches Prediger-Denkmal, Aurich I 765. 
139, 425. 

3. J. W. Pont, 'Het doophek uit de kerk der Evangelisch
Luthersche gemeente van Alkmaar, in Londen. in: Nieuwe 
bijdragen tot kennis van de geschiedenis en het wezen 
van het lutheranisme in de Nederlanden, VI, 1915, 3, 
vermeldt dat er in deze tijd veel rondzwervende 
buitenlandse predikanten in de Nederlanden waren. 

4. Casparus Pfeiffer, geboren in 1584, werd te Leipzig 
proponent: van 1609 tot zijn overlijden in 1643 was hij 
predikant te Amsterdam. Op 25 dec. 1633 hield hij een 
preek ter gelegenheid van de inwijding van de Oude kerk 
aan het Spui. Zie over hem o.a.: Loosjes, Naamlijst, s.v. 

5. Zie over de situatie in Hoorn o.a.: J.E. van 
Dierendonck, Hoorn van zee- tot landstad, Diss. UVA, 
Hoorn 1948, 20-26; Grote Winkler Prins Encyclopedie7, s.v. 
Hoorn; Hoorn en de VOC. uitgave van het Westfries 
Museum. Hoorn z.j., 15, 18, 24. 

6. De vader van Mr. Pieter Tatinghof uit Enkhuizen was 
eveneens uit deze streek afkomstig. Zie 'Historia 
ecclesiastica". door Frederick Frederixsoon Tatinghof .. .', in: 
Nieuwe Bijdragen, IV, 97; P. van Wijk Jr., 'De Lutherschen 
te Enkhuizen', in: De Gids, 1885, Il , 513. 

7. J. A. Snellebrand, Geschiedenis der kerkhervorming te 
Hoorn, Hoorn 1866, 14-23, 172-196. 

8. De Hoornse predikant J. H. Vos vermeldt in zijn op 3 
oktober 1728 gehouden preek ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan der gemeente, dat er zich tussen 
1572 en 1628 Lutheranen te Hoorn bevonden. Luthersch 
kerk- en boeknieuws 1760, Il, 172. J. W. Pont, 
Geschiedenis van het lutheranisme in de Nederlanden tot 
1618, Haarlem 1911, 234, deelt zonder bronvermelding 
mee dat er in 1621 voor het eerst Lutheranen in Hoorn 
zijn. J. Loosjes, Geschiedenis der luthersche kerk in 
Nederland, 's-Gravenhage 1921. llO, vermeldt, eveneens 
zonder een bron te noemen, dat de gemeente Hoorn 
omstreeks 1623 opkomt door de ossenhandel. Dit laatste 
wordt door het verhaal van Pampoes niet bevestigd en 
lijkt, gezien de samenstelling van de gemeente, ook niet 
waarschijnlijk. Wel staat vast dat de gemeente Enkhuizen 
haar ontstaan aan genoemde handel heeft te danken, en 
dat zij in 1623 werd gesticht. 

9. Dit was bijv. het geval in Enkhuizen, waar men onder 
meer met de Huispostille van Luther, een prekenbundel, 
bekend was, zie Historia ecclesiastica. 98-99. 

10. In de Waldeckse kerkorde van 1556 bijv., die in 1640 
te Culemborg werd ingevoerd, moest de doopvader in de 

8 

plaats van het kind de volgende vragen beantwoorden: 
'Wiedersagstu dem bösen geist?' - 'Und seinem Reich mit 
allem seinem Rath und Eingeben?' - 'Widersagstu auch 
dir selbst in allem, was auss Fleisch und Blut kompt?' Zie 
hierover: Loosjes, Geschiedenis. llO,; J. C. Schultz Jacobi. 
'Geschiedenis der Luthersche gemeente te Kuilenburg', in: 
Bijdragen, ll. 1840, 157. 

ll. ELGA lnv. 175, brief-Hoorn aan het Amsterdamse 
Consistorie d.d. 28 apr. 1633. 

12. Pampoes noemt ten onrechte als vertrekdatum: 27 
jan. 1629. J. H. Manné, Nauwkeurige zo theologise als 
historise aanmerkingen over het werk der 
Reformatie ... mitsgaders een nette beschrijvinge van den 
opkomst en staat der lutherse kerken in de Nederlanden. 
Haarlem 1719, 387, deelt mee dat Erlsberger nog op 4 
feb. 1629 een doopdienst in Enkhuizen leidde, terwijl 
ELGA lnv. 175 een brief bevat die hij op 8 mrt. 1629 van
uit Hoorn schreef aan Caspar van Wickevoort te Amster
dam. - De vrouw van Erlsberger. Catharina Bockholt. die 
aanvankelijk te Essen .was gebleven. had zich enige tijd 
later bij haar man gevoegd. Tijdens haar vlucht was zij 
bij Wezel door Spaanse soldaten overvallen en beroofd 
van het geld dat zij in haar kapsel had verborgen. Zij 
werd daarbij zo mishandeld dat zij korte tijd na haar 
aankomst in de Nederlanden aan de gevolgen was 
overleden. Deze gegevens staan vermeld in een brief van 
een zekere Adolf Glebe aan de Hoornse predikant J. C. V. 
van Bemmel d.d. 4 nov. 1933. aanwezig in ELGH !nv. 41. 

13. Manné, lutherse kerken, 387: Van Wijk, Enkhuizen. 
515-516. Bij Loosjes, Naamlijst, s.v" draagt Haan, ook wel 
genoemd Hahn, ten onrechte de voornaam Gregorius: zijn 
mededeling dat Haan in ELGH Henricus wordt genoemd 
is eveneens onjuist, aangezien deze voornaam door 
Pampoes wordt gebezigd ter aanduiding van Erlsberger. 

14. Manné. lutherse kerken. 390; Loosjes. Naamlijst, s.v.: 
Pont, Doophek Alkmaar, 3-4. 

IS. ELGH lnv. 3, koopacte d.d. 7 apr. 1632; Pampoes 
vermeldt ten onrechte het jaartal 1631. Uit een lijst van 
onroerende goederen, toebehorende aan de gemeente, 
opgenomen voorin ELGH lnv. 41, blijkt dat de huizen niet 
werden gesloopt. 
Hun verhuur wordt vermeld in ELGH lnv. 23, 
Ontvangsten en uitgaven 1656-1678. C. A. Abbing, Be
knopte geschiedenis der stad Hoorn, en verhaal ... van de 
Groote Kerk ... , Hoorn 1839, 73 nt. 1, deelt mee dat zij pas 
in 1768 werden afgebroken in verband met de bouw van 
de nieuwe kerk. 
- De naam Tempelsteeg is ontleend aan de 
Doopsgezinde kerk of tempel, die aan het eind daarvan 
was gelegen, zie een koopacte d.d. 24 mei 1636, en een 
daarmee samenhangende acte inhoudende een 
schuldbekentenis d.d. 28 mei 1636 in ELGH lnv. 3. 

16. C. A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, Hoorn 
1841, 4 nt. 1, vermeldt het aanbrengen van de preekstoel 
en de banken. 
- Pampoes noemt als datum van de inwijding 1 juni; 
Manné, lutherse kerken, 389, vermeldt, waarschijnlijk met 
meer recht, 1 juli. 

17. Van Wijk, Enkhuizen, 509-535. 



Archiefdienst gaat naar de kelder H. w s. 
Lezers van dit blad die regelmatig de studiezaal van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in het Hoornse 
Stadhuis bezoeken - men mag aannemen, dat het er veel zijn - moeten sinds kort ondergronds. Een van 
onze redactieleden sprak over de verhuizing met een tevreden Hoogeveen. De serviceverlening is vergroot. 
Hierbij een neerslag van dat gesprek. 

De niéuwe lees- en studiezaal van de Archiefdienst is de 
derde in het nieuwe stadhuis. En sinds het bestaan van 
een archiefdienst onder leiding van een zelfstandige 
archivaris de vijfde. 
Wellicht is er nog wel vaker met publiek geschoven. dat 
zich in de geschiedenis van Hoorn wilde verdiepen. Maar 
wat er gebeurde in prehistorische tijden voor de komst 
van Van de Saag in 1974, toen er onder leiding van de 
bejaarde en nijvere heer Kooiman op een zeer primitieve 
wijze aan dienstverlening werd gedaan. onttrekt zich aan 
het gezichtsveld van de waarnemer. Wie belangstelling 
heeft voor de perikelen uit deze begintijd, moet er nog 
maar eens het zeer lezenswaardige artikel van 
Hoogeveen op naslaan in het nummer van oktober 1981. 
En als U dat niet bezit, kunt U het altijd nog vinden bij 
de Archiefdienst. 

De Archiefdienst moet verhuizen en de bezoeker vraagt 
waarom? Twee redenen kunnen hiervoor aangevoerd 
worden. Een zich uitbreidend gemeentelijk apparaat moet 
werkruimte vinden in een gebouw waarvan de 
groeimogelijkheden zijn uitgeput. De nog aanwezige 
ruimte dient zo intensief mogelijk te worden gebruikt. 
Daarom verhuisde de Archiefdienst naar een voormalig 
magazijn en werd de ruimte van de studiezaal ingericht 
voor de dienst Onderzoek en Statistiek. Een tweede reden 
is de behoefte aan meer ruimte voor het groeiend aantal 
bezoekers. Dit laatste verschijnsel hangt weer samen met 
de explosieve groei van de hoeveelheid vrije tijd 
waarover we met z'n allen beschikken. 

Volgens Hoogeveen is het initiatief tot de verhuizing niet 
van de archiefdienst uitgegaan, maar toch is men er wel 
blij mee. De hoeveelheid ruimte begon langzamerhand 
onvoldoende te worden. Normaal was er plaats voor 
ZP.stien bezoekers in de studiezaal en als het moest 
konden er vijfentwintig in geperst worden. Maar die 
vijfentwintig moesten dan wel zo ongeveer aantekeningen 
gaan zitten maken op de punt van hun knie. In de 
nieuwe zaal kunnen zesendertig mensen een plaats 
vinden. Bovendien is er een aparte ruimte bij gekomen, 
door een glazen wand van de rest gescheiden. Die wordt 
nu gebruikt voor groepen scholieren of studenten die aan 
een speciaal onderwerp werken en daar hun gang 
kunnen gaan zonder de overige bezoekers door hun 
discussies te storen. 
Het sombere en naargeestige voormalige magazijn is op 
een alleszins aanvaardbare wijze herschapen in een 
studiezaal. 
Bij een kleine rondgang, die we na het gesprek maken, 
blijkt. dat de bereikbaarheid van de meestgevraagde 
stukken groter is geworden. Meest gevraagd is het 
materiaal dat door de genealogen wordt gebruikt. Voor 
hen staan er direct onder handbereik in de studiezaal een 
paar kasten vol met de gefotocopieerde doop-. trouw- en 
begraafboeken en registers van de burgerlijke stand van 
alle bij de archiefdienst aangesloten gemeenten. Dat zijn 
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er nu dertig, als we uitgaan van de toestand van voor de 
gemeentelijke herindeling van West-Friesland. 
De bevolkingsregisters. die de resultaten van de tienjarige 
volkstellingen weergeven, zijn naast de studiezaal in een 
kleine aparte kluis opgeborgen. Alleen op aanvraag in te 
zien. maar wel zeer snel beschikbaar. Al het andere 
materiaal, waaronder het oud-rechterlijke archief met de 
nog al wel eens geraadpleegde transportregisters voor 
onroerend goed en het notarieel archief hebben hun oude 
plaats in de grote kluis behouden. Voordelen van de 
nieuwe situatie ten aanzien van dit andere materiaal zijn 
de verminderde loopafstand en de omstandigheid dat 
kluis en studiezaal op gelijk niveau zijn komen te liggen. 
De stukken zijn nu sneller bij de gebruiker en voor het 
vervoer van lijvige folianten kan rollend materieel 
ingeschakeld worden. 

Nog een paar wijzigingen. Het meenemen van tassen in 
de studiezaal is voortaan verboden. Men kan nu zijn 
verpakkingsmateriaal in een paar nette bagagekluizen 
kwijt, die in de doorgang naar de studiezaal staan 
opgesteld. Koffie- en theevoorziening zijn 
geautomatiseerd. de rest van de service-verlening 
geschiedt als vanouds met de hand. Zij die dorstig zijn 
naar andere dan geestelijke zaken, kunnen zich nu 
onbegrensd laven zij het tegen betaling. De nu verdwenen 
koffie- en theedames van het Hoornse stadhuis genoten 
overigens al een zekere bekendheid in de 
wetenschappelijke wereld van historisch Nederland. Ik 
heb ze al enkele keren ontmoet in de dankwoorden 
waarmee doktoraalscripties en proefschriften plegen te 
worden opgeluisterd. Gerookt kan er worden alleen op de 
gang. Doet U het overigens met mate want de 
rookmelders uit de magazijnperiode zijn nog steeds 
aanwezig en voor dat U het weet. heeft U de 
gemeentelijke alarminstalatie in werking gesteld. 
Enkele zakelijke gegevens die niet veranderd zijn. maar 
die hier toch wel even onder de aandacht kunnen worden 
gebracht. Wie geen tijd of zin heeft zelf onderzoek te 
verrichten, kan dit laten doen tegen een tarief van 
f 10,25 per half uur. Fotokopieën kosten f 0,80 per stuk. 
Uiteraard kunt U ook de stukken voor niks zelf gaan 
zitten overschrijven of alleen de ter zake doende 
gegevens overnemen. De Nederlandse archieven zijn 
immers voor het overgrote deel voor iedereen 
toegankelijk. Voor wie er nu echt eens naar toe wil: De 
archiefdienst in de kelder van het Hoornse stadhuis is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Bovendien elke eerste en derde woendag van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur. Voor de maanden december en 
januari geldt in verband met de feestdagen een iets 
afwijkende regeling. Dan geldt de avondopenstelling voor 
Il en 18 december en voor 8 en 15 januari. Maar ik 
neem aan. dat U toch al niet van plan was op Kerstmis of 
op Nieuwjaar 's avonds naar het archief te gaan. 
We hopen nog vaak onze leden daar onder het stadhuis 
te ontmoeten. 



Over het Café 't Vosje en de laatste 
stalhouderij die Hoorn gekend heeft. Femke Uiterwijk 

Koetsjes met paarden komen in ons dagelijks leven niet meer voor. Ze zouden het drukke verkeer in onze 
oude binnenstad danig belemmeren. Het enkele bruidspaar dat zich nog met een koetsje naar het stadhuis 
laat rijden, wekt bij elke toeschouwer dan ook een nostalgisch gevoel op. En met zo'n nostalgisch gevoel 
ging ik ook naar mevrouw C. A. M. Galesloot, die mij graag iets wilde vertellen over de stalhouderij 
waarvoor zij en haar man Willem Galesloot zich jarenlang hebben ingezet. En zoals het vaak met die 
nostalgische zaken gaat, ook nu bleek: het verzorgen van koetsen en paarden betekende hard werken en 
ook wel armoede lijden. 

Het verhaal van mevrouw Galesloot begint omstreeks 
1900. De vader van haar man, Johan Galesloot, woonde 
in Driebergen en was daar als koetsier in dienst bij een 
rijke familie. Toen deze mensen een auto kochten, werd 
de koetsier overbodig en mocht Johan Galesloot naar een 
andere werkkring omzien. 

Westjriesclt Muzeum met 

Johan Galesloot, de nieuwe eigenaar van 't Vosje, 
behoefde zijn grote liefhebberij, het paard, dus niet te 
laten varen. Naast zijn ongetwijfeld drukke bestaan als 
herbergier handelde de schoonvader van mevrouw 
Galesloot dan ook in paarden. Hij kocht bijv. voor boeren 
uit de omgeving van Hoorn paarden op de paardenmarkt. 

standbeeld j. Pz. Coen 

De Rode Steen of Kaasmarkt tn vroeger en rustiger 
tijden. Naast het Westfries Museum de Proostensteeg, Café 't Vosje en Het West. 

In 1906 kocht hij het logement 't Vosje in Hoorn van P. 
Vlekke. Dit pand is gelegen op de punt waar de 
Proostensteeg en het West uitkomen op het Rode Steen; 
tot voor kort was daar het VW-bureau, nu hangt de 
gevel er soms vol met artikelen van de er nu in 
gevestigde kledingzaak. De oude gevelsteen ervan toont: 
'In d'Yserman'. Het toenmalige logement wordt al 
genoemd in de Nieuwe Geographische en Historische 
Atlas van de Zeven Verenigde Nederlandsche Provinciën, 
enz" uitgegeven omstreeks 1730 te Amsterdam. Onder de 
logementen en herbergen in Hoorn aanwezig, staat ook 
't Vosjen vermeld. 'Vos' is de aanduiding voor een paard 
met bruinrode of geelbruine haren. Kennelijk had deze 
herberg toen ook al met paarden te maken. 
Op een oude foto van het pand, van circa 1886, is niet 
alleen duidelijk te zien dat de gevel is getooid met 
opschriften als: Logement en Kaashandel, maar ook de 
mededeling: Stalling voor paarden en rijtuigen. 

Bij de aankoop van Galesloot in 1906 hoorde ook een 
stal; deze stond naast de herberg, in de belendende 
Proostensteeg, een steeg die, zoals men ook nu nog kan 
constateren voor een groot deel uit stallen bestond. Niet 
voor niets heet een eethuisje alhier De paardestal. 

Ook in Hoorn werd éénmaal per jaar paardenmarkt 
gehouden, namelijk op de woensdag van de kermisweek 
(de derde week van augustus). Ja, Hoorn had in die tijd 
nog een centrumfunctie voor de boeren uit West
Friesland, want ook andere veemarkten vonden 
regelmatig in Hoorn plaats. Speciaal met de grote 
najaarskoemarkt was het in 't Vosje een drukte van 
belang. Het hele Grote en Kleine Noord stond dan vol 
met koebeesten. Omdat deze markt op maandag 
gehouden werd, kwamen de christelijke boeren wegens 
de zondagsrust al op zaterdag met de boot in Hoorn aan. 
Ze logeerden dan in 't Vosje. Zelfs de zolder was dan 
door middel van witte gordijnen verdeeld in slaaphokjes. 
Welgestelde boeren sliepen natuurlijk in een aparte 
kamer. De herbergier moest dan op het geld 
passen! 
De meeste inkomsten verwierf Johan Galesloot zich 
echter met de wekelijkse kaasmarkt. Iedere maandag 
werd deze gehouden op de Rode Steen, die officieel nog 
steeds ook Kaasmarkt heet en door de oudere Hoornsen 
zo ook genoemd wordt. Niet alleen het nuttigen van vaak 
alcoholische consumpties, maar ook het uitbetalen van de 
gekochte kaas of koeien gebeurde in 't Vosje, het 
uitbetalen weliswaar in een aparte ruimte. Niemand 
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hoefde immers te zien hoeveel geld er 'over de toonbank' 
ging. Zo werden de voorkamer en de brouwerskamer. 
wegens hun speciale bestemming, de kaaskamers 
genoemd. En tijdens de koemarkt deed ook de 'drie
ledikantenkamer' dienst als betaalkamer. 
In normale tijden woonde het gezin Galesloot, bestaande 
uit vader, moeder en acht kinderen echter boven de zaak. 
Toen de moeder op 47-jarige leeftijd overleed, namen de 
dochters. tot ze het huis uitgingen, de zorg voor het hele 
gezin op zich. 
In 1934 besloot Willem Galesloot de zaak van zijn vader 
over te nemen. Hij was toen weliswaar chauffeur-besteller 
bij de chocoladewinkel van de Weduwe Smit, op de hoek 
van Ramen en Gedempte Turfhaven (nu Foto Coenstad) 
maar ook hij hield, net als zijn vader, veel van paarden, 
en hij hoopte door de overname van 't Vosje een 
zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen, met vooral. .. de 
paarden! 
Vader Johan was namelijk al in 1916 een stalhouderij 
begonnen. Bij de overdracht ging het niet alleen om de 
herberg dus, maar bij de 'inboedel' hoorden ook tien 
paarden. Voor deze dieren werden behalve de stal die bij 
de herberg hoorde, ook nog twee andere stallen in de 
Proostensteeg gebruikt. Die andere stallen werden 
gehuurd van de families Kok en Kaldenbach. De stal van 
Kaldenbach liep zelfs helemaal door naar het West en 
werd gebruikt voor de koets, de tuigkasten en andere 
karren. 

boeren overnamen en ook de veemarkten gingen 
achteruit. En wat de paarden betreft: de concurrentie van 
andere stalhouderijen was groot. 
In 1938 werd logement 't Vosje failliet verklaard. en moest 
de familie het pand verlaten. 't Vosje werd verkocht en 
hield op als zodanig te bestaan. 
Nadat een landauer en een Jan-Plezier wegens 
geldgebrek ook nog van de hand moesten worden 
gedaan, probeerde Willem Galesloot met één paard en 
één koets het bedrijf voort te zetten. Een droevige tijd in 
die crisisjaren! Op hun nieuwe adres, Achterom 7. trachtte 
het gezin Galesloot de eindjes aan elkaar te knopen. 
De oorlog 1940-1945 brak uit en hoe gek het ook klinkt: 
de stalhouderij begon weer te 'lopen'. Als er bij gebrek 
aan materiaal geen auto's meer rijden en wordt de 
benzine schaars, dan valt men gewoonlijk terug op onze 
trouwe viervoeter. Ja, in de oorlogsjaren kreeg Willem 
Galesloot het weer druk. Voor allerhande zaken werd hij 
ingeschakeld. Zieken moesten worden vervoerd. 
Bruiloften en begrafenissen gingen gewoon door. Ook 
bracht Willem Galesloot joodse landgenoten naar hun 
onderduikadres. De grootste zorg die deze stalhouder 
toen had, was hoe hij aan eten en beslag voor zijn dieren 
moest komen. Het hooi voor de paarden maaide hij zelf 
langs de dijken en dan nog de grote bonen. die toch niet 
voor menselijke consumptie geschikt waren. Ja, de 
paarden waren hem erg vertrouwd. Besteedde Willem 
meer aandacht aan de geit, die bij de paarden op stal 

PROOSTJ:.'NSTEEG 15 juni 1969. Voormalige sta/houderij Ga/es/oot. 

Vader Galesloot bleef met twee dochters boven 't Vosje 
wonen, terwijl ook zoon Willem met vrouw en kinderen 
op dit adres introkken. Vier jaar heeft het café-leven van 
Willem en zijn vrouw geduurd. Het waren niet de 
prettigse jaren van haar leven, herinnert de nu 85-jarige 
mevrouw Galesloot zich. Schoonvader hield nog voortdu
rend een oogje in het zeil! Werden de tuigen van de 
paarden wel goed afgesponst na gebruik? En de koperen 
kranen in het café moesten zijns inziens wel wat vaker 
gepoetst! Nee, mevrouw Galesloot heeft zich nooit een 
echte kasteleines gevoeld... Bovendien: 't Vosje was toen 
al niet meer wat het geweest was. De kaasmarkt verliep 
doordat de kaasfabrikanten het werk van de 
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stond, dan schraapten ze kwaad met hun hoeven over de 
grond ... 
Van de Duitsers heeft hij weinig last gehad. Toen hij een 
keer werd aangehouden, zittend op de rouwkoets, en hij 
erop gewezen werd dat paarden moesten worden 
ingeleverd (op de Veemarkt), toen was een gebaar naar 
de weliswaar lege doodskist achter hem voldoende om 
door te mogen rijden. 
Bij een andere gelegenheid zei hij: 'Mijn paarden zijn 
alleen voor Willemientje!'. 
Toen hij aan het eind van de oorlog toch zonder paarden 
zat en het openbaar vervoer zeer slecht was, stelde de 
heer Stumpel voor dat Willem Galesloot met een koets bij 



het station zou gaan staan. Maar hoe aan paarden te 
komen? Willem huurde toen steeds een paard dat voor de 
slacht bestemd was, van slager Cor Swaan. Natuurlijk 
waren dit niet al te beste paarden en bovendien 
verschillend van model. Dit beviel dus niet en daarom 
diende hij een verzoek in bij de Kamer van Koophandel. 
Hij kreeg vijfhonderd gulden en kocht daarvoor een eigen 
paard. Pompie geheten. 
Natuurlijk vonden er in de oorlog ook wel tochten buiten 
Hoorn plaats. Eén tocht kan mevrouw Galesloot zich nog 
levendig herinneren. Haar man moest toen iemand 
ophalen uit een inrichting in Driehuis-Westerveld. 
's-Avonds laat kwam hij pas terug. In het donker rijden in 
de oorlog was al geen pretje maar nu waren de paarden 
nog schichtig geworden ook onderweg. Haar man 
begreep niet waarom. Er was geen licht; hij zag niets. 
Toen hij afstapte en ging kijken. zag hij iemand liggen, 
inééngezakt voor de paarden op straat". 

Ook de koetsen zijn een voorwerp van aanhoudende zorg 

geweest. Vooral toen na de oorlog het normale leven 
weer op gang kwam. stelden de mensen prijs op een 
keurig verzorgde trouw- en rouwstoet. Daar 'hielpen' de 
verschillende stalhouderijen elkaar wel mee. Daar was 
bijv. P. J. Blauw aan het Achterom 67. die aannemer, 
timmerman (van doodskisten o.a.) en ook nog 
begrafenisondernemer was. Vele malen heeft Willem 
Galesloot deze Blauw geholpen een begrafenisstoet samen 
te stellen. En voor een eersteklas-stoet kwam wel het een 
en ander kijken. De paarden droegen dan lange, zwarte 
kleden, kappen voor de ogen en pluimen op het hoofd. 
De rouwkoets zelf was voorzien van zwarte draperieën; 
deze koets kon een zogenoemde zijlader of een voorlader 
zijn. Bij een tweedeklas-begrafenis stond het uniform van 
de koetsier uit een lange, zwarte rijjas met zwarte 
koorden; bij een eersteklas waren dat zilveren koorden. 
Met het verhuren van een koets en twee paarden 
verdiende Willem Galesloot in die tijd f 40,-. 
Trouwerijen vonden ook per koets plaats. De !rouwkoets 
was helemaal dicht met van voren gebogen glas. Voorin 

Willem Galesloot gezeten op de trouwkoets met op de achtergrond de Cyriacuskerk vanaf het Achterom 
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was een klein vaasje bevestigd voor het boeket. De koets 
was van binnen bekleed met blauwe zijde. Het kwam wel 
voor dat men de trouwkoets huurde voor het bruidspaar 
terwijl de familie er gezellig achteraan reed in de Jan
Plezier. 
Bij feestelijke gelegenheden werden de konten van de 
paarden ingesmeerd met brillantine. Met een kammetje 
konden er dan ruitjes in worden getrokken. Ook de 
manen werden dan in vlechten gelegd. Veel ongelukken 
heeft Willem Galesloot niet gehad, vertelt zijn vrouw. Eén 
keer zijn twee paarden op hol geslagen, terwijl ze de Jan
Plezier voorttrokken met een stel voetballers erin. Het 
liep goed af. Een andere keer gingen de paarden er 
vandoor met een zekere familie Keizer in de landauer. 
Gelukkig konden de beesten bij wat toen de HBS heette 
aan de Joh. Messchaertstraat worden gegrepen. Het bleef 
allemaal bij kapotte kleren en blauwe plekken. 
Vele begrafenissen, ook buiten Hoorn, heeft Willem 
Galesloot gereden. Een nieuwe burgemeester, maar ook 
Sinterklaas, en eveneens Prins Carnaval. zij allen maakten 
gebruik van de diensten van Galesloot. 
Bisschop Huyberts heeft hij door Hoorn gereden. Priesters 
die ingewijd moesten worden, werden door hem 
ingehaald. 'Gewone' mensen konden met zijn Jan-Plezier 
rijden. Willem Galesloot was van vele markten thuis. 
Desondanks nam het autoverkeer steeds meer toe in de 
vijftiger jaren. Begrafenisondernemingen (ook nu nog al 
dan niet toevallig aan het Achterom gevestigd) voorzien 
van auto's, werden opgericht. Het werd steeds moeilijker 

Een nieuwe stichting: 

de stalhouderij gaande te houden. Toen onverwachts ook 
nog één der paarden moest worden afgemaakt omdat 
diens nieren niet meer werkten, werd het besluit van 
Willem Galesloot: stoppen met rijden, bespoedigd. Dat 
was in 1961, precies vijf en twintig jaar geleden. Het 
betekende het einde van de laatste stalhouder ij in Hoorn. 
Elke dag, gedurende 27 jaar was Willem Galesloot in de 
Proostensteeg in de weer geweest met zijn paarden, zijn 
tuigen en zijn koetsen. Nu was het afgelopen. 
Zijn vrouw woont nu, zeer toepasselijk, op de Veemarkt 
samen met een van de dochters. Zij vertelde mij dit 
verhaal. Na de stalhouderij is haar man nog bij de firma 
Verkade in Zaandam gaan werken. Elke ochtend stapte 
hij op de trein. Het was een grote verandering voor hem: 
van de paarden naar de lopende band. Hij hield het niet 
lang vol. Zijn vrouw kijkt nu nog dagelijks uit op de 
Veemarkt. Als er koemarkt is. kijkt ze, gezellig in een 
stoel gezeten, naar de loeiende en snuivende beesten. 
Zorg voor paarden heeft ze niet meer. Dat is verleden 
tijd. 

Femke Uiterwijk 

Literatuur: 
Hoorn-huizen, straten mensen; Hoorn, 1982. 

B. Renckens, Hoorns historie (artikelenreeks in 
Noordhollands Dagblad 1974-1980). 

De Stichting Koepelkerk Drs. 1 P. H. v.d. Knaap 

'Reeds als bouwwerk is het schoone, in barok-stijl door den Hoornschen architect A. J. Bleijs opgetrokke n 
gebouw naar het algemeen oordeel van inwoner en vreemdeling een sieraad voor de stad, die reeds uit de 
verte daardoor bijzonder wordt gekenmerkt'. Aldus schreef J . P. Huibers, pastoor van de kerk van de HH. 
Cyriacus e n Franciscus aan het Grote Noord. Hij vervolgt: 'En al is het waar, dat niet alles in den bouw 
feilloos is en een deel van het verwerkte materiaal voor de toekomst zelfs grote zorgen baart, toch mag 
Hoorn trots zijn op zijn Kerk, die geteld mag worden onder de schoonste van het Bisdom'. Dit schreef hij in 
1932, ter gelegenheid van het SO·ja rige bestaan van dit gebouw, de 30e oktobe r. Twee jaar later was de ke rk 
ingrijpend gerestaureerd - een gedenksteen houdt de herinnering daaraan levend. 

30 oktober 1982: een week lang feest in Hoorn bij 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Manifestaties, 
kooruitvoeringen, een tentoonstelling in de kerk - door 
duizenden bezocht. Een expositie van oude bidprentjes, 
paramenten, zilveren en gouden vaatwerk in het 
Westfries museum trekt eveneens grote aantallen 
belangstellenden. Bij alle feestgedruis een grijze 
ondertoon: dit hebben we - wat zal de toekomst 
brengen? Het kerbezoek neemt af - de financiële situatie 
is slecht - wie helpt? 
30 oktober 1985: de notaris belt: de stichtingsakte is 
gereed en kan gepasseerd worden. De Stichting 
Koepelkerk is een feit. Particulieren en parochiebestuur 
richten gezamenlijk de Stichting Koepelkerk op die 
daarna zelfstandig een restauratieproject zal moeten 
realiseren. 
De Stichting Koepelkerk krijgt hulp: van particulieren en 
enkele instellingen, die een duwtje in de rug geven voor 
het starten van voorbereidende werkzaamheden. Wat 
gaat het allemaal kosten? Wat gebeurt er met 
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muurschilderingen, beelden schilderijen - restaureren. 
natuurlijk! Maar - alweer - wat kost dat? En - waar 
halen we het geld vandaan, in de allereerste plaats voor 
herstel van de buitenzijde? 
Duidelijk is, dat het hier niet alleen meer gaat om een 
katholiek belangenobject. Het is een zaak van ons 
allemaal om dit grootse, beeldbepalende monument te 
behouden. De bestemming'? Voorlopig zal het zeker 
kerkgebouw blijven, gelukkig. Wat dat betreft zullen 
Noorderkerk, Oosterkerk en Koepelkerk elkaar niet ·voor 
de voeten lopen'. Er zal echter geld op tafel moeten 
komen. Veel geld. Niemand weet nog precies hoeveel, 
maar een bedrag van drie ton lijkt wel reëel, als we 
uitgaan - in gedachten dan! - van een totaalbedrag van 
3 miljoen. 
De Stichting hoopt in alle vertrouwen op vele donateurs, 
die de welgevulde hand helpend zullen toesteken! Als dat 
gebeurt, is restauratie omstreeks 1990 mogelijk. misschien 
zelfs eerder. Wellicht, dat er onder de lezers zijn, die in 
grote getale die project willen steunen? ... 



STICHTING KOEPELKERK' 

Behoudt de kerk van de HH Cyriacus en Franciscus. 
Voorzitter Th. Laan 
Secretaris J. P. H. van der Knaap 

Kruitmolenstraat 2, telefoon 1 50 51 
Penningmeester: P. C. M. Willebrands 
Leden J. Veldt, J. C. Dekker, A. Wit, A. J. M. van Diemen 

Uw financiële steun is welkom op postgiro 48.88.25 of bankrekening 
16.14.45.551, beide rekeningen ten name van de Penningmeester Stichting 
Koepelkerk te Hoorn. 
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Het Achterom in vroeger dagen Door: C S Hellingman 
P. Florisstraat 22 Hoorn 

Ze worden Horinezen, Hoornaars en Hoornsen genoemd, die inwoners van Hoorn. In ieder geval zijn het de 
oudere inwoners van Hoorn die boeiend kunnen vertellen over het leven vroeger in onze stad. Niet veel van 
he n verstaan de kunst hun herinneringen ook op papier te zetten. Een man in ieder geval wel en van hem 
ontvingen wij het onderstaande verbaal over de handel en wandel op het Achterom in zijn jeugd. De 
redactie hoopt dat deze inzending ook voor andere stadgenoten een aansporing mag zijn iets voor het 
kwartaalblad te produceren. En als u bijzondere foto's heeft, willen wij die graag reproduceren. 

Redactie 

Ons nu verdwenen huis stond op de boek van de Verlengde Nieuwsteeg, (nu nr. 54) waar ik in 1917 geboren 
ben. Het was een kle in huis, zonder achteruit, met een raam aan de steegkant en een aan de voorkant. Wij 
hadden een woonkamer met twee bedsteden, en er stond een fornuis waarop gekookt werd en die tevens a ls 
verwarming die nde. Er was ook een voorkamertje. Door de keuke n kwam je binnen; daar stond een losse 
trap om naar bove n te gaan. De zolder bestond uit een tussenzoldertje e n daar boven een onbescboten dak 
zonder raam. Dus de hele familie woonde en sliep beneden, wat niet makke lijk was met acht personen. 

Achterom: Anno 1900 

Achterom: zelfde aanzicht Anno 1986 
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Mijn moeder had een groot, houten wasrek op de stoep staan om de was te drogen. Voor het huis stond een 
telefoonpaal en daa r was onze eerste kennismaking met de straat, want wij werden als kind met een touwtje 
om ons middel aan de paal gelegd; zo kon het werk in huis doorgaan en wij konden niet weglopen. 

Er was in die tijd heel veel te beleven op het Achterom. 
Er waren heel wat bedrijven. Naast ons huis stond de 
tabakfabriek van de firma Pool (nu nrs. 56-80); als de 
machines daar draaiden , trilde ons huis, maar daar waren 
we aan gewend. Als er balen tabak werden gebracht, die 
verpakt was in biezen matten, dan kon je er heerlijk op 
spelen. 
Aan de andere kant op de rechter hoek van de steeg was 
een pakhuis van Nooy's fruithandel. en daar was ook 
altijd bedrijvigheid: een komen en gaan van kooplieden. 
En voor ons viel er ook menig keer wat af. 
Aan de overkant had je Doris Vis (nr. 59), de slager; die 
slachtte zelf. wat wel een een hele toestand was: als er 
varkens werden geslacht, kon je dat in de hele buurt 
horen. Maar ja, zo ging dat overal. 
Daarnaast had je Beemsterboer met zijn viswinkeltje: één 
cent een strobokking, wat gezond eten was! (nr. 57). 
Naast hem Hein Rustenburg, de vrachtrijder. Heel de 

Streek kende hem. Er was ook daar altijd veel drukte van 
·s-morgens vroeg tot 's-avonds laat met laden en lossen. 
Alles ging met paard en wagen. Ja , het waren weerbare 
mensen. 
Vervolgens komen we bij het Park. In die tijd was het het 
Parkhotel; later is de grote zaal gebouwd (in 1929). Er 
overnachtten reizigers en vertegenwoordigers van firma·s. 
In de Parkzaal was ook de zaadmarkt; dan konden alle 
soorten uitgestald worden om gekeurd en verkocht te 
worden. Het was altijd een hele drukte van mensen die 
van buiten de stad kwamen. Als er boelhuis werd 
gehouden, trok dat ook veel volk uit Hoorn en omgeving. 
Dan was er ook de Parktuin waar ieder jaar drie dagen 
een zweefmolen stond die veel belangstelling trok. Je kon 
ook via een luik van de Parktuin in de Parkzaal komen; 
je kwam dan onder het toneel en zo in de zaal, maar als 
je gesnapt werd, moest je bij meneer Veer komen en die 
sprak je vermanend toe en je moest wel beterschap 

Achterom ca. 1923 

Achterom Anno 1986 (zelfde straatbeeld als 2A) 
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beloven. Ik herinner me dat aan de overkant van het 
Park een café was, waar Wijbrand Kroonenburg woonde 
(nr nr. 44); het ging daar wel eens luid toe. Even verder 
was de groentewinkel van Muller (nu nr. 36). Hij was een 
kleine man en hij ging twee keer per week naar de 
veiling in Zwaag om groenten en fruit te halen met de 
hondenkar (een foto van hem staat in Hoorn in oude 
ansichten, deel 1, foto 28). Hij kon niet over de kar heen 
kijken, alleen aan de zijkant en dat was wel eens 
gevaarlijk. 's-Avonds zat hij met zijn vrouw in het 
winkeltje, elk aan een kant van de toonbank en dan 
speelden ze domino. 
Weer aan de overkant van de straat in de buurt van 
Pranger, de loodgieter (nu nr. 49) was de bottelaar Van 
der Koelen (nr nr. 39-41), die niet alleen bier bottelde, 
maar ook gazeuse maakte of cider in kogelflesjes; in zo'n 
flesje staat een stuiter in de hals om het koolzuur in de 
fles te houden; die stuiters hadden altijd onze belangstel
ling ... Het vervoer door de stad ging over het algemeen 
met handwagens, maar voor de biervaten hadden ze een 
speciale wagen; opdat de vaten er niet af konden rollen, 
waren er ijzeren beugels in gemaakt. Verderop stonden 
enige huisjes die er nog zijn (nu nrs. 31 t/m 37). Daar 
woonde Postma en Duivens, de melkboer; die ging twee 
keer per dag bij de boer buiten de stad, en zondags één 
keer, zijn melk halen, weer of geen weer met de 
hondekar. 
Daarnaast was het pakhuis van Nooy; dat was speciaal 
voor bananen. Die kwamen daar groen aan en werden 
koel en in het donker bewaard; dan bleven ze nog lang 
goed voor de verkoop (nu nr. 29). Dat was op de hoek 
van de Gelderse steeg. 

Achterom nr. 2.9 Bananen-pakhuis 

Aan de andere kant van de steeg was de winkel van 
vrouw Dekker (nu gesloopt); ze verkocht 
kruidenierswaren en snoep. Je kon er ook voor een halve 
cent kopen. Haar man was barbier in een klein kamertje 
achter de winkel. Daar stond te lezen: 'HIER SCHEERD 
MEN'. 
Aan de overkant van de straat, op de andere hoek van de 
Gelderse steeg, was Flip Visser, de hoef- en kachelsmid 
(nu nrs. 26-28). Het mooiste vonden wij als hij een paard 
besloeg en hij drukte het hete ijzer tegen de hoef van het 
paard aan. Het stonk wel maar het was wel machtig. 
Visser werkte ook 's avonds; dan gingen we bij hem 
kijken. En als we natte kousen hadden als we bij de 
zeekant vandaan kwamen, dan mochten we ze bij zijn 
vuur drogen. Je kon ook een wagen bij hem huren voor 
een dubbeltje per dag. 
Verderop, aan de overzijde, was ook het Weeshuis. De 
kinderen daarvan speelden nooit op straat; ze gingen wel 
veel in de rij naar de kerk. Dat vonden wij voor hen 
helemaal niet zo leuk ... 
Er waren daar ook oudere mensen; die zaten altijd bij 
elkaar op een zaal die uitkeek op de binnenplaats. Er was 
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Achterom bij de Nieuwsteeg 

daar ook een vrouwtje dat wij Duimpie noemden. Die 
had twee duimen aan één hand! Zij verkocht stiekem 
toffees aan kinderen, maar dat was wel verboden door 
het weeshuis. 
We gaan weer even naar de andere kant van de straat en 
we zijn weer terug bij de Nieuwsteeg. In die jaren was er 
geen radio, maar een keer hebben wij een grammofoon 
te leen gehad, één met zo'n grote hoorn. Er waren twee 
platen bij; die avond zijn ze heel wat keren gedraaid; 
voor ons was het een wonder! 
Naast Pool (nu nrs. 56-58-60) was de klompenhandel van 
Bloem (nu nr. 62) en verderop de pianozaak Van Veen 
(horend bij Grote Noord 65) en Dekker woonde daar (nu 
nr. 70); deze was koetsier geweest van de paardetram en 
later bij de firma Groot van het West. Wij reden veel een 
stukje mee als hij langskwam. 
Aan de overkant (nr. 67-69) was Blauw, de aannemer. Aan 
de ene kant was de timmerwerkplaats, maar hij was ook 
begrafenisondernemer; in die laatste functie heette men: 
Bos en Blauw. Aan de andere kant stonden de koetsen en 
paarden. Voor elke begrafenis werd alles schoongemaakt. 
Het waren prachtige paarden die goed verzorgd werden. 
Over de paarden gingen zwarte kleden en op hun hoofd 
een zwarte kap met een zwarte pluim; alles was heel 
stemmig. Het was ook de gewoonte dat de mensen stil 
bleven staan als er een begrafenisstoet voorbij kwam en 
ze hun pet of hoed afnamen. 
Naast Blauw had je Schavemaker, de schilder (nr. 71) en 
vervolgens een boordenwasserij van de gezusters 
Schouten (nr. 77). In deze omgeving stonden ook nog wat 
oude huizen; daar woonde Foekie, een oud vrouwtje, en 
schipper Waterman (nr nr. 89) met zijn zoon Jaap. Als je 
de vader vroeg: 'Is Jaap thuis?' dan zei hij altijd: 'Jaap is 
zwemmen'. Dat zei hij ook in de winter. 

Dan op de hoek van de Grotsteeg had je Groenwoudt; die 
had een vergunning voor sterke drank (nu nr. 93). In die 
tijd had je veel kassiesventers in Hoorn; die verbleven in 
het logement alhier. Ze gingen lopend het boerenland in 
met hun klapkist met garen en band, enz. Als ze 
's middags terugkwamen, was de eerste aanleg in dit café 
op het hoekje, want het waren wel jongens die wat 
lustten. Maar eerst moesten er 35 centen op tafel gelegd 
worden als slaap- en eetgeld. Meer naar het Breed toe 
was nog een wagenmakerij van Goedhart (nr nr. 99); deze 
man verstond nog het zware handwerk. En als je schaats 
stuk was, maakte hij er weer een nieuw houtje op en dan 
was hij weer als nieuw. 
Aan de overkant van de straat was de firma Mescher en 
Van Wees (nu nr. 98). Daar stonden ook de lege 
stroopbussen buiten en onderin zat nog een laagje; dat 
konden wij niet laten zitten; het smaakte ons goed ... 



's-middags terugkwamen, was de eerste aanleg in dit café 
op het hoekje, want het waren wel jongens die wat 
lustten. Maar eerst moesten er 35 centen op tafel gelegd 
worden als slaap- en eetgeld. Meer naar het Breed toe 
was nog een wagenmakerij van Goedhart (nr nr. 99); deze 
man verstond nog het zware handwerk. En als je schaats 
stuk was, maakte hij er weer een nieuw houtje op en dan 
was hij weer als nieuw. 
Aan de overkant van de straat was de fi rma Mescher en 
Van Wees (nu nr. 98). Daar stonden ook de lege 
stroopbussen buiten en onderin zat nog een laagje; dat 
konden wij niet laten zitten; het smaakte ons goed ... 
Eens per week kwam de tonnenwagen langs om de 
tonnen te verwisselen. Het was een heel gevaarte met 
twee van die zware Belgische paarden ervoor (Belzen 
noemden we die). Het rook niet zo lekker dan. De 
Odeurwagen. zeiden ze dan. 
Als het erg warm weer was geweest. kwam 's-avonds 
door de straat de sproeiwagen met een grote tank water; 
die sproeide naar twee kanten uit. Dat was altijd een 
mooi verzetje en het was lekker fris. 
Dit was zo het één en ander uit mijn jeugd op het 
Achterom. 

C.S. Hellingman 

Met dank aan Chiel van der Zei voor het in bruikleen 
geven van enkele foto's uit zijn unieke verzameling. 

Het Carillon Th. F W M. Quant 

De meeste lezers van Oud-Hoorn zullen wel weten dat er een 'Ve reniging Het Carillon te Hoorn' bestaat. 
Maar hoe gaat het daar nu mee? Kunnen we lid worden van die ve reniging? En vooral: lukt dat, het Carillon 
restaurer en? We willen u graag de stand van zaken geve n. En dat niet alleen, we wille n u ook vragen om 
mee te komen helpen. Ter geruststelling alvast het antwoord op die ene vraag: lukt dat? Ja, dat lukt! 

Hoe ziet die vereniging eruit? De Vereniging Het Carillon 
bestaat nu 64 jaar. Vier jaar geleden namen een paar van 
de huidige bestuursleden het initiatief om vlak voor het 
'aflopen' van de statuten, de oude vereniging nieuw leven 
in te blazen en het werk voort te zetten. 

Het Carillon in de toren van de Grote Kerk is namelijk 
dringend aan restauratie toe. Het is in verval geraakt en 
kan niet meer als beiaard worden bespeeld. Het 
stokkenklavier is verdwenen en vervangen door een 
mechanisch speelwerk. Dat betekent dat het 'leven' eruit 
is. Een carillon is van nature een levend 
muziekinstrument. Wie ooit in 'n oude Hollandse stad een 
carillon heeft horen bespelen door 'n beiaardier weet 
precies wat de Carillon-vereniging voor Hoorn voor ogen 
staat, wat de doelstelling is. Om dat te bereiken is er 
sinds 1982 het volgende gebeurd: 
- Er is een Restauratieplan gemaakt, waarbij de 

vereniging werd geadviseerd door Jaap van der Ende, 
Stadsbeiaardier in Dordrecht en Frits Reinaerts, 
Stadsbeiaardier in Enkhuizen, beiden geïnspireerde 
actievoerders voor het behoud en herstel van de oude 
Hollandse carillons. 

- Er zijn offertes gevraagd bij twee klokkengieters. 
- Een 'Comité van Aanbeveling' is gevormd. 
- Er is een inzamelingsactie gestart, waarbij we tot nu 

toe vooral bedrijven en instellingen in Hoorn hebben 

benaderd met de vraag om één van onze klokken 
financieel te adopteren. 

Die acties zijn succesvol verlopen. Speciale hulp hebben 
we daarbij gehad van het Westfries Museum dat een 
klokken-tentoonstelling organiseerde en van de gemeente 
Hoorn, die een bemiddelende rol speelde bij de adoptie 
van de 2 grootste klokken. We zijn er nog niet. maar als 
't een beetje meezit kunnen we toch eind '86 starten met 
de restauratie. 

Nu het Carillon-comité, het bestuur van de vereniging 
dus, heeft gemerkt dat de actie in Hoorn inderdaad 
aanslaat , beraadt het zich op de verdere toekomst. Het is 
de bedoeling om. terwijl het werk gewoon doorgaat, de 
vereniging verder uit te bouwen, zodat het draagvlak in 
de Hoornse bevolking wat groter wordt, en het Carillon 
ook in de toekomst veilig kan worden gesteld. 

Bij dit alles kunnen we nog heel wat hulp gebruiken! 
Mensen die, als bestuurslid of op 'n andere manier willen 
helpen bij de adoptie-actie, ledenwerfactie, restauratie en 
bij de rest. Bent u zo iemand, of kent u zo iemand? Dan 
willen we dat graag van u horen. 

Tenslotte nog dit: bij een bezoek aan de toren (dit 
praktisch mogelijk maken is één van de plannen) zou u 
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kunnen zien dat veel klokken van het carillon de namen 41. 700 Muziekschool Westfriesland. Hoorn 
600 anoniem dragen van hun schenkers, b.v. 'de Appelhaven', 'Groote 42. 

Oost' etc. Die namen spreken voor zichzelf. Wat een actie 43. 
zou dat nog kunnen worden, als alle straten in de 44. 
binnenstad van Hoorn.". etc.! Wij kunnen onze schenkers 

600 Verenigde Spaarbank, Hoorn 
600 Ned. Vereniging van Huisvrouwen, afd. 

Hoorn 
dan wel niet ·hun naam in brons' beloven, maar we 45. 600 

600 willen wel op iets bescheidener wijze deze traditie 46. 
bewaren. Daarom zullen we de namen van degenen die 47. 600 F. G. Reynaert. Enkhuizen 
een klok adopteren, instellingen. verenigingen of andere 
groepen. in een koperen plaat graveren beneden in de 
toren. als een blijvende band met het Carillon. 

Lijst van te adopteren klokken Vereniging Het 
CariUon te Hoorn. 

Nr. bedrag Reeds geadopteerd door: 
1. 20.000 The Union Oil Co. Of the Netherlands 
2. 15.000 NedLloyd Energy BV. 
3. 10.000 
4. 9.500 
5. 9.000 

6. 8.500 
7. 8.000 
8. 7.500 Sint Jans Gasthuis 
9. 7.000 

10. 6.500 

11. 6.000 anoniem 
12. 5.500 
13. 5.000 Carstijns Kapellerije 
14. 4.800 
15. 4.600 

16. 3.800 
17. 3.600 Vereniging Oud Hoorn 
18. 3.400 
19. 3.200 
20. 3.000 Amrobank, Hoorn 

21. 2.800 
22. 2.600 
23. 2.400 
24. 2.200 
25. 2.100 

26. 2.000 Aannemingsmaatschappij VBK 
27. 1.800 
28. 1.700 
29. 1.600 
30. 1.400 

31. 1.300 Notaris Abma, Hoorn 
32. 1.200 Copernicus Scholengemeenschap, Hoorn 
33. 1.100 
34. 1.000 Edecea. Hoorn 
35. 975 Copernicus Scholengemeenschap 

36. 900 Han Evers, Hoorn 
37. 900 Au Gourmand, Hoorn 
38. 900 Bewoners en personeel Westerhaven. 

Hoorn 
39. 700 Copernicus Scholengemeenschap, Hoorn 
40. 700 Stichting Algemeen Verpleeghuis 

West-Friesland, Verpleeghuis Westerhaven 

Uitnodiging 
historisch congres 
In aansluiting op het bericht in ons vorige nummer over 
het op 22, 23 en 24 mei in Utrecht te organiseren 
historisch congres 'Balans en Perspectief' kunnen we u 
mededelen. dat aanmeldingsformulieren en folders over 
doel en opzet van het congres aangevraagd kunnen 
worden bij: 
Balans en Perspectief Congres Bureau: 
Stichting 350 jaar RUU 
Heidelberglaan 8 
Kamer 318 
3584 CS Utrecht. Tel. 030 - 53 28 40. 
De kosten voor dit driedaagse evenement bedragen 
f 37,50 voor studenten en baanlozen en f 67,50 voor 
baanhebbenden. 
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Hoornse straatnamen C Kuppers 

Na in he t vorige nummer de Dr. C. J. K. van Aalstweg te hebben toegelicht nu de Van Dedemstraat. Van 
Dedem was burgemeester van Hoorn gedurende de jaren 1875 tot en met 1891. 

Levensloop 

De volledige naam is: Mr. Willem Karel baron van Dedem. Hij werd op 6 juli 1839 op het buitengoed 
Vosbergen te Heerde geboren en overleed op 2 april 1895 te Calcutta in Brits·lndië. Hij bereikte dus maar 
de leeftijd van 56 jaar. Zijn leven was echter rijk en belangrijk. Hij studeerde te Leiden en promoveerde 
daar op het proefschrift; 'Iets over de instelling der recipissen uitgegeven krachtens de publicatie van de G.G. 
van 4 februari 1846 (lnd. Staatsblad no 3). Een recipis is een voorlopig bewijs van storting dat te zijner tijd 
kan worden ingewisseld tegen een aandeel op obligatie. In de l 9e eeuw was dit in Ned. Indië een in omloop 
zijnde soort van papieren geld. De G.G. (Gouverneur·Generaal) was toen Rochussen. Deze voerde liet in 1846 
in om het verwarde muntwezen aldaar te herstellen. Hij redde hiermede o.a. het faillissement van de 
Javasche Bank. 

Van Dedem's levensloop was verder als volgt: 
Van 1859 tot 1861 studeerde hij te Delft voor Oostindisch 
ambtenaar en werd na zijn examen ambtenaar Ie klasse 
voor de burgerlijke dienst in Ned. Indië. Veel 
functionarissen werkten in die tijd op koloniaal gebied. In 
die tijd was dat een logisch feit. Bezat men een 
behoorlijke kennis en kwam men uit een gesitueerde 
kring dan was er op het Nederlands-Indische gebied altijd 
wel een bestuurlijke functie te vervullen. In 1862 nam 
Van Dedem ontslag bij de burgerlijke dienst en werd 
advocaat en procureur bij de Raad van Justitie te 
Semarang. Hij is dan nog maar 23 jaar oud. In 1873 keert 
hij terug naar Nederland en vestigt zich te 's-Gravenhage. 
Op 20 juni 1875 wordt hij benoemd tot burgemeester van 
Hoorn als opvolger van Mr. W. C. J. de Vicq, naar wie 
ook een straat is vernoemd. Van Dedem beoefende deze 
functie uit tot 1891. 
Tijdens zijn burgemeesterschap was hij tevens lid van de 
Provinciale Staten. Vanaf juli 1880 voor het district Hoorn 
lid van de Tweede Kamer, als deskundige op koloniaal 
gebied. Hij diende in 1883 een wetsontwerp in tot 
regeling van de financiële verhoudingen tussen Nederland 

en Indië. Het wetsontwerp werd in 1885 verworpen. 
In 1891 nam hij ontslag als burgemeester van Hoorn 
aangezien hem de portefeuille van koloniën werd 
toevertrouwd in het kabinet Tienhoven-Tak van Poortvliet. 
Tienhoven leefde van 1841 tot 1914. Was van 1880 tot 
1891 burgemeester van Amsterdam. Tak van Poortvliet 
leefde van 1839 tot 1904 en was een groot staatsman. 
Het kabinet regeerde van 1891 tot 1894 en trad af toen 
het geen meerderheid kon vinden voor zijn kieswet. 
(Ingediend door Tak-van Poortvliet). Dit ontwerp hield in 
kiesrecht voor alle mannen boven 23 jaar die lezen en 
schrijven konden en in het onderhoud van hun gezin 
konden voorzien. Tijdens het ministerschap van Van 
Dedem kwamen door zijn toedoen zeer veel zaken in 
Ned. Indië tot stand o.a.: 
- aanleg van spoorwegen 
- overeenkomsten met Ned. mailvaartondernemingen en 

de Ned. Handelmij 
- concessieverlening Billitonmaatschappij 
- wijziging van de comptabiliteitswet 
Na zijn aftreden maakte Van Dedem een studiereis door 
Brits-Indië (huidig India), Siam (huidig Thailand) en Ned. 
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Indië (huidig Indonesië). Velen zagen in hem een a.s. 
Gouverneur-Generaal van Ned. Indië. Hij werd in Brits
Indië overvallen door hevige koortsen en overleed te 
Calcutta. Vlak voor zijn dood getuigde hij dat hij Hoorn 
niet was vergeten en de stad hem nog lief was. In 
afwijking van zijn geplande studiereis reisde hij naar 
Cochin. in het zuiden van Brits-Indië, om zich daar een 
voorstelling te maken van hetgeen de schepen die in het 
begin van de 17e eeuw uit Hoorn vertrokken eigenlijk in 
de tropische streken aantroffen. Wal gebeurde er in Van 
Dedem's ambtsperiode? Net als Tine Leiker-Kooimans 
deed voor haar hoofdstuk over Van Dedem in haar boek 
'Straatslijpen in Hoorn' zocht ik in de Kroniek van Hoorn 
van gemeentesecretaris Room. 

Dit waren goede en helaas minder goede zaken zoals: 
- de brand van de Grote Kerk op 25 oktober 1878 
- wederopbouw van de Grote Kerk aanvang 1879 
- redding van de sloop van de Oosterpoort 
- sloop van de Koepoort en de Westerpoort 
- bouw van de St. Cyriacuskerk aan het Grote Noord 
- uitvoering vé\n de plannen voor de spoorweg 
- demping van de Turfhaven en drooglegging van een 

deel van de buitengracht (beide in verband met de 
bouw van het station) 

- de gasfabriek werd in 1883 overgenomen door de 
gemeente. Het gevolg was dat de gasprijs verlaagd kon 
worden tot 10 cent per m3. 

Hij wilde een groot stationsplein . Er moesten tegenover 
het station flinke gebouwen komen te staan. Een van 
deze gebouwen was de Grote Sociëteit. In die tijd was dat 
een onmisbaar element. Het werd opgericht op het 
bastion waar nu de telefooncentrale staat. 
In 1885 steunde hij door het geven van een crediet de 
plannen tot drooglegging van de Zuiderzee. Helaas 
steunde hij ook hiermede een plan tot drooglegging van 
het Hoornse Hop. Dit laatste is gelukkig nooit 
doorgegaan. Hij wilde goed onderwijs en stichtte o.a. 
scholen aan de Kruisstraat en de Muntstraat die aan de 
toen geldende vereisten ruimschoots moesten voldoen. Hij 
voerde het tonnenstelsel in. In die tijd een zeer belangrij
ke hygiënische maatregel. 

Naamgeving 

Tot het geven van de naam Van Dedemstraat werd 
besloten in de raadsvergadering van 29 november 1960. 

Het begin van de Van Dedemstraar heette sinds 27 
september 1932 Slachthuisstraat. Toen werd een straat 
getrokken uit het Keern en lopende langs het openbaar 
slac hthuis. In 1960 was er voornemen in het verlengde 
van de Slachthuisstraat het R.K. Ziekenhuis (st. Jans 
Gasthuis) te bouwen. Het kwam toen gewenst voor 
wijziging te brengen in de naam van de straat. Men 
stelde toen voor de straat te noemen naar burgemeester 
Van Dedem. In het voorstel werd genoemd dat Van 
Dedem behoorde tot die bestuurders die Hoorn door zijn 
ideeën en daden heeft verrijkt. 

Monument 

Op verzoek van enige medeburgers werden op 21 
december 1896 de heren M. de Jong, H. W. J. Sannes en 
J. A. G. Schermer belast met het oprichten van een 
eenvoudig gedenkteken. Volgens Tine Leiker (ik ben het 
er volledig mee eens} werd het een grafmonumentje. Het 
werd geplaatst in het aldaar aanwezige plantsoen op het 
Ramen. Men vond dat toen de meest geschikte plaats. In 
de volksmond noemde men het plantsoentje Van 
Dedemspark . 
Om in het onderhoud te voorzien schonk de familie Van 
Dedem aan de stad f 200.-. De renten van dit 'bedrag' 
werden daarvoor voldoende geacht. Twee honderd gulden 
vertegenwoordigde toen wel een geheel andere waarde 
dan heden. 

In 1972 werd het monumentje verwijderd van het Ramen. 
Het plantsoen moest verdwijnen om verkeerstechnische 
reden. Het monument werd geplaatst in de naar hem 
genoemde Van Dedemstraat. 
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M.i. staat het hier niet op zijn plaats. Het behoort in de 
oude stad. Op het Ramen kan nu niet meer. In het 
plantsoen voor het Pietershof zou het niet misstaan. Veel 
meer mensen zouden aan Van Dedem herinnerd worden. 
Hoorn zou dan weer een Van Dedemplantsoen hebben. 
Misschien zijn er onder u die mijn mening delen. Is er 
iets te ondernemen? 

Bronnen 

Tine Leiker-Kooimans: Straatslijpen in Hoorn 
H.1 Room: Kroniek van Hoorn 1850-1891 
Archiefdienst Westfriese Gemeenten. 
Prof. Dr. C. Gerretson in Winkler Prins Encyclopaedie 1949 



Stadsbeeld 
· restauraties · wijzigingen · verval J M. Baltus 

d.d. 1 maart 1986 

Achterom 15 (monument) 

St. Jozef/wis, Achterom 

Achterom 30 
Achterom 32 
Grote Noord 25 
Grote Noord 27 
Grote Noord 29 (beeldbepalend) 

Grote Noord 31 (monument) 

Dal 

Gouw 18 
Gouw 4-16 

Grote Noord 15 (monument) 

Voormalig R.K. Wees- en Oudenliedenhuis 'Sint-Josef'; werkzaamheden voor 
verbouw en restauratie Regentenkamers (Stichting Stadsherstel Hoorn) in volle 
gang. 

Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 
Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 
Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 
Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A 
Voormalige volksbazar Hermarij. Van oorsprong 17e-eeuws pand, met latere 
toevoegingen o.a. Jugendstil onderpui; op vlucht gebouwd. Zal geheel gesloopt 
worden t.b.v. vestiging C&A. 

18e-eeuws herenhuis in Lodewijk XV-stijl, zowel exterieur als interieur met 
stijlkamers. Voorkant blijft behouden, achterkamers worden gesloopt. 

Fraaie hek om het plantsoen aldaar zal worden gerestaureerd door stichting 
Stadsherstel Hoorn. 
Gesloopt t.b.v. verbouw Hema-concern 
Hema-concern. Plan voor verbouw met wijziging van beeldverstorende 
voorgevel. Hema vestigt zich tijdelijk in Grote Kerk. 

R.K. Kerk uit 1882. Stichting tot restauratie St. Cyriacuskerk, genaamd: Stichting 
Koepelkerk Hoorn, ijvert voor restauratieplan. 
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Grote Oost 43 (monument) 

Foreestenhuis 
zonder mytl10logische beelden 

Foreestenhuis 
mythologische figuur 
wordt naar beneden gehaald 

Foreestenhuis uit 1724. Restauratie voorgevel in volle gang. 
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Kerkstraat 10 (monument) 

Kerkplein (monument) 

Grote Kerk 
gezien vanuit het Glop 

Kerkplein 32 

Kerkplein 39 (monument) 

Achtergevel St. Jansgasthuis 
vernieuwd 

Voormalig kantoor Westfries Museum; ook genaamd Huis Verloren; daarvoor 
R.K. Gezellenhuis. In- en uitwendig fraai gerestaureerd met behoud van unieke 
stijlkamers. 

Grote Kerk uit 1883. Maandag 3 maart 1986 is door minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid J. de Koning de officiële handeling verricht bij de 
oplevering van de 32 in de Grote Kerk gebouwde woningen. 

l 
~· 

Vorig jaar gedeeltelijk verbrand; word hersteld. 

Voormalig Sint-Jansgasthuis uit 1563. Voorgevel gaat zienderogen achteruit; delen 
van klauwstukken verdwenen; scheuren in metselwerk. Achtergevel: 
onderhoudswerkzaamheden verricht met simplistische middelen. 
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Kleine Noord 30 (monument) 

Kleine Noord 32 (monument) 

Koepoortsweg 29 (monument) 

Kleine Oost 1 (monument) 

Muntstraat 4 (monument) 

Melknapsteeg 

Nieuwbouw Melknapsteeg 

Nieuwsteeg 28 

Nieuwstraat 2-4 (beeldbepalend) 

Westerdijk 

Westerdijk 

Zon 11 (monument) 

Kosterswoning Noorderkerk; gerestaureerd voor nieuwe functie; restauratie 
Stichting Noorderkerk. 
Noorderkerk uit l5de eeuw; restauratie in opdracht van Stichting Noorderkerk in 
volle gang. Plan voor plaatsing Maquette Hoorn anno 1630 in de kerk. Plan voor 
permanente expositie 'Kaap Hoorn Vaaders' plan voor restauratie schilderwerk 
balk bij orgel, enz. enz. 

18de-eeuws herenhuis; gerestaureerd en opgenomen in de a.s. nieuwbouw 
Lindendael. 

Woning met 16de-eeuwse kern. Wordt verbouwd tot appartementenwoning. 

Voormalig politiebureau. Ca. 1670 gebouwd als kamer van de Oostindische 
Compagnie. Wordt verbouwd tot woningen met atelierruimten. Muntstraat het 
Quartier Latin of Montmartre van Hoorn? 

Tussen Achter op 't Zand en Italiaanse Zeedijk: nieuw gebouwde straatgevelwand; 
aangepast aan het historische stadsbeeld a ldaar. 

Verbouwd tot ingang van winkelcentrum De Blauwe Steen met beeldverstorende 
badcelachtige geglazuurde stenen. 

Nr. 2 oudtijds café De Koophandel. Later met aan grenzend pand: ruimten voor 
DROP-collectief; worden verbouwd tot winkel- woonruimten met behoud van 
oude vormgeving. 

Plan voor nieuwbouw van twaalf woningen op de hoek Molsteeg/Westerdijk 

Parkschouwburg; plan voor wijzigen ingangspartij. 

17de-eeuws woonhuis; in staat van verval. 
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Zon Plan tot bouw van gasregelstation aan de voet van de Kleine-Oostbrug. 

Kleine Oost-brug aan de voet 
van de oude Oosterpoort 

Werkgroep Hoorn 1806 H. W. s. 

'Oud Hoorn' is toch een nieuwe fase ingegaan. In het vorige nummer van dit blad vroeg ik om een aantal 
liefhebbers die me in de gelegenheid zouden stellen onze vereniging geschiedenis te laten maken in de 
letterlijke betekenis van het woord. Figuurlijk heeft 'Oud Hoorn' natuurlijk ... laat ik daar maar over zwijgen, 
want het hierna volgende is geen politieke verhandeling. Na een wat aarzelende start is de 
archiefwerkgroep 'Hoorn 1806' aan het werk gegaan. Hieronder een paar indrukken uit het bestaan van de 
enkele weken oude boreling. 

Zoals in het laatste nummer van 1985 werd uiteengezet 
houdt de werkgroep zich bezig met wonen en werken 
van de Hoornse bevolking in 1806. Gekozen werd voor 
dat jaar, omdat er enkele bronnen van dat moment zijn 
overgebleven die ons in staat stellen een goede greep te 
krijgen op de sociaal-economische situatie van de stad en 
haar bewoners. Dat zijn het patentregister, een voor 
belasting doeleinden opgemaakte lijst van beroepen en 
ondernemingen, en het verpondingskohier, een eveneens 
ten bate van de fiscus samengesteld overzicht van de 
onroerende eigendommen in de stad. Om een zekere lijn 
in het onderzoek te brengen is de werkgroep begonnen 
met het overnemen van de gegevens uit het 
patentregister op speciaal voor dit onderzoek ontworpen 
kaarten. Voorlopig zijn dat dus alleen de gegevens die 
informatie verschaffen over de bedrijven die in Hoorn 
gevestigd waren en de beroepen die de bewoners 
uitoefenden. Per gezin wordt één kaart gebruikt. Het 
begrip gezin wordt gehanteerd als een economische 
eenheid. Voor de bestudeerde tijd valt dit samen met een 
samenwoningseenheid. Bij gebrek aan sociale uitkeringen 
kende men nog geen voordeurdelers, terwijl LAT-relaties 
in strijd met de goede zeden waren en dus officieel niet 
bestonden. Als men zich met het verleden bezig houdt 
vallen bepaalde problemen weg, maar daarvoor in de 
plaats komen er weer andere. Zo is het vaak moeilijk de 
werkzaamheden achter verschillende nu verdwenen 
beroepsaanduidingen in te vullen. We weten nu wel 
ongeveer, wat iemand doet die de kermissen en markten 
frequenteert met een smakbord. De dikke Van 

Dale geeft als verklaring voor een smakbord een 'bord 
waarin men dobbelstenen gooit om koek te winnen'. Maar 
wat een winkelier in kokinge aan de man brengt, of wat 
de activiteiten zijn van een kraambewaakster of een 
ledikantbehanger is nog een onderwerp van studie. 
Hoorn had in 1795 9551 inwoners. In 1809 waren het er 
8193. In 1806 zal het totale bevolkingsaantal daar wel 
ergens tussen in gelegen hebben, waarschijnlijk in de 
buurt van de 8500. De grootte van een gezin, in ons 
geval bestaande uit kinderen overige verwanten en 
inwonend personeel, moet in die tijd tussen de 3 en de 4 
geschommeld hebben. Het aantal in te vullen kaarten is 
uit deze cijfers wel zo ongeveer af te leiden. Het zal 
daarom ook nog enige tijd duren, voordat de sociaal
economische situatie letterlijk in kaart is gebracht. Ook al 
omdat een deel van de bevolking niet in het 
patentregister genoemd wordt. Dat zijn de werkelozen -
hun aantal zal niet gering geweest zijn gezien de stilstand 
in handel en bedrijf als gevolg van de oorlogstoestand -
en aan de andere kant van de stedelijke samenleving het 
deel dat zo rijk was dat het van zijn geld kon leven. Om 
ook deze beide groepen bij het onderzoek te betrekken 
zullen in de toekomst ook ander historische bronnen 
gebruikt moeten worden. 
Om het beeld van Hoorn rond 1800 wat meer kleur te 
geven zal met de deelnemers van de werkgroep nog een 
bezoek aan het Westfries Museum worden gebracht. Er is 
overigens nog plaats voor een enkele deelnemer. Mocht u 
uw aarzeling overwonnen hebben en ook mee willen 
doen, belt u mij dan even op nr. 10319. 
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Wandelrooster 1986. 
Stadswandelingen Verenging 'Oud Hoorn'. 

Vrijdag 30 mei: 19.15 start Oosterpoort. 'Hoorn Maritiem.' 
Jubileumwandeling ter gelegenheid van Tien jaar 
Stadswandelen. 

Vrijdag 13 juni: 19.30 start Rode Steen 
'Kerkepadwandeling: 

Vrijdag 27 juni: 19.30 start Rode Steen 'Kloosterwandeling' 

Nu gaat het erom .... 

Tien jaar rondwandelen door de Hoornse binnenstad. Het 
is voorwaar geen kleinigheid! Leden van 'Oud-Hoorn' 
toont met uw daadwerkelijke belangstelling, dat u het 
werk van onze gidsen waardeert. Doch veel meer dan 
dat: toont, dat u hart hebt voor het behoud van de nog 
resterende historische schoonheid van onze stad. Die is er 
zowel binnen, als buiten de stadswallen. We hebben het 
in 1984 bewezen. De deelname aan de wandeling 'Buiten 
de Veste' overtrof elke schatting. Het werk, en dat is 
nogal wat, kan niet slechts worden gedaan door twintig 
gidsen. Daar is een enthousiaste achterban voor nodig, 
die aan een ieder in en buiten Hoorn durft duidelijk te 
maken dat tien jaar rondwandelen geen leuk moment is 
om er mee op te houden, maar juist hét moment om met 
geestdrift de volgende décade tegemoet te treden. 
Daarom rekenen de gidsen op uw volle medewerking en 
inzet om de wandeling 1986 tot een succes te maken! 
Wij zien uw vooreerst gaarne in grote getale op 30 mei 
1986, wanneer wij onze speciale jubileumwandeling 
hopen te houden, met vele genodigden van onze 
zusterverenigingen enz. Dan gaat het er speciaal om om 
te tonen, dat de stadswandelingen ook u wat waard zijn. 
Het programma van de jubileumwandeling luidt als volgt: 
Alle wandelaars om 19.15 uur aanwezig op de 

Dringende oproep 

Elk jaar zijn vele particulieren en andere instanties bereid 
om hun fraaie monumentale bezit open te stellen voor 
bezichtiging tijdens een van onze 
zomeravondwandelingen. Helaas is het noodzakelijk, dat 
wij beschikken over een aantal personen, die bereid zijn 
om gedurende de bezichtiging van een gebouw, daar 
toezicht te houden of alles in goede orde verloopt. Om 
niemand extra te belasten zijn ongeveer een twintig 
personen nodig. Ik doe daarom namens onze gidsen een 
dringend beroep op u, leden van onze vereniging, om u 
voor dit werk beschikbaar te stellen. Het zou zeer 

Verzorging: 'De Gidsen van Oud Hoorn' 

Vrijdag 11 juni: 19.30 start Rode Steen 'Grote 
Oostwandeling: 

Vrijdag 25 juli: 19.30 start NS-Station 'Hofjeswandeling: 

Vrijdag 8 aug.: 19.30 start NS-Station 'Buiten de 
Vestewandeling: 

Vrijdag 22 aug.: 19.30 start NS-Station 
'Stadswallenwandeling: 

Oosterpoortsbrug. Toespraak door Drs. H. W. Saaltink, 
grondlegger van de wandelingen. Hoorngeschal vanaf de 
trans van h~t poortgebouw. 
Opening van de poortdeuren en vertrek van de 
wandelaars richting havengebied. Alle deelnemers. die dit 
wensen. ontvangen een formulier met vragen betrekking 
hebbende op de wandeling. Aan deze 'prijsvraag' zijn 
enige aardige boekwerkjes verbonden. De route wordt 
toegelicht door de gidsen van 'Oud-Hoorn'. Om 21.15 uur 
bijeenkomst in ongedwongen sfeer in de Oosterkerk, 
welwillend ter beschikking gesteld door de gelijknamige 
stichting. In de kerk kan een consumptie worden gebruikt 
voor eigen rekening. De vragenformulieren kunnen er 
worden ingeleverd. Er zijn stands aanwezig van 'Oud
Hoorn' en van de 'Oosterkerk' met de nodige materialen 
betrekking hebbende op de activiteiten van beide 
instanties. 

Ook de andere stadswandelingen zullen zo mogelijk 
worden begeleid door speciale activiteiten. Leest u 
daarvoor de immer aantrekkelijke perspublicaties, 
verzorgd door de heer J. M. Baltus. 

A. de Graaf, coördinator van de gidsen van 'Oud-Hoorn'. 

jammer zijn, wanneer eigenaren, terecht, moeten 
besluiten om wegens onvoldoende toezicht hun 
monumentale pand niet meer open te stellen voor onze 
wandelaars. 

Indien u mee wilt werken, neemt u dan gaarne met mij 
telefonisch contact op, ook voor verdere informatie. Bij 
deelname ontvangt u ruim op tijd een opgave. waar u 
aanwezig dient te zijn en hoe laat enz. 
A. de Graaf, coördinator van de gidsen van 'Oud-Hoorn', 
Eikstraat 37 te Hoorn tel.: 02290-1 68 26. 
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NJBG: Nederlandse Jeugdbond ter 
Bestudering van de Geschiedenis 
Geschiedenis: Wat doe je ermee? 

Geschiedenis: een saaie boel? Op school krijg je les 
zonder dat je het lokaal uitkomt. Je leert over verdragen 
en andere papieren. feiten uit het verleden. Onze 
Jeugdbond voor Geschiedenis bestaat uit jongeren die nog 
iets anders willen dan geschiedenis uit boeken. 
Geschiedenis kan veel leuker zijn als je er met z'n allen 
actief mee bezig bent! 

Geschiedenis: Doe er wat mee! 
Dat huis daar op de hoek. wat betekent die versiering in 
de gevel? Die dijk, die nu doelloos tussen de weilanden 
ligt; wie heeft die gemaakt en aan welke kant was er 
water'? We organiseren wandelingen of excursies en 
nodigen vaak iemand uit die bijv. over dat huis of die dijk 
meer kan vertellen. In musea bekijken we niet alleen 
tentoonstellingen, maar nemen we ook een kijkje achter 
de schermen. 

Kent u Hoorn ook zo? 

Merkwaardigheden en mfnder bekende aspecten van 
het historische Hoorn 

Dat was kennelijk niet zo·n makkelijke prijsvraag de 
vorige keer! Er waren slechts twee goede oplossingen. 
Foutloos was die van de heer J. A. J. Semeyn van de Van 
Beyerenstraat 63 en van de heer R. Mantel van de 
Metselaarstraat 13 die dit keer in de prijzen viel. Van de 
heer Mantel neem ik het volgende over: 
Foto la en lb. De schitterende achtergevel is te zien 
vanaf de Spoorsingel. Het is de achterkant van perceel 
Koepoortsweg 5. 
Foto 2. Deze gevel is te zien vanaf de Gasfabriekstraat en 
behoorde vroeger bij de Gasfabriek. Het gebouw wordt 
nu gebruikt door de gemeente. Op dit terrein (aan de 
Gasfabriekstraat) was ook een kolenhandel gevestigd van 
de firma Schoenmaker. Als men de poort in de 
Gasfabriekstraat (bij de Oude Turfhaven) doorgaat, kijkt 
men direct tegen de gevel aan. 
Foto 3. Deze is gemaakt op het Achterom. perceel 66 
(was 62). Dit is een laag dwarshuis met 
twaalfruitsvensters. De gevel is gewijzigd; de deur en het 
linkervenster zijn vervangen door een garagedeur. De 
(hijs)-constructie aan de dakkapel is van siersmeedwerk 
en wellicht een overblijfsel waar men een vuurpot 
aanhing. 
Foto 4. Deze foto is gemaakt vanaf de Oude Doelenkade. 
De oude fabrieksschoorsteen behoorde bij H. de Jong's 
Exporthandel en was een kaasfabriek. Hij staat achter de 
percelen: Oude Doelenkade 7 en Korenmarkt 5. In 1972 
is deze kaasfabriek verbouwd tot snackbar, dancing en 
bouwlingbaan maar hiervan is inmiddels ook niets meer 
over. 
Foto 5. Dit is de oude situatie vanaf de Hogesteeg (bij de 
Trommelstraat). Deze steeg is een van de dijkstegen van 

's Zomers doen we aan opgravingen mee, onder leiding 
van archeologen. We restaureren een oud kasteel, 
proberen te leven als holbewoners of prikken naar de 
fundamenten van een boerderij uit de ijzertijd. 

Ook met pasen en herfst zijn er kampen. Daarnaast 
hebben de afdelingen een eigen programma door het jaar 
heen. 

DE NJBG: EEN JEUGDBOND VOOR IEMAND DIE DE 
GESCHIEDENIS MET EIGEN OGEN WIL ZIEN. 

Ben je geïnteresseerd? Bel of schrijf even naar ons 
informatie-centrum. Dat heeft ook informatie over andere 
bonden. 

INFO-centrum Jeugdbonden: Aldert Gutter. Albatrosweg 
llO, 1826 KJ Alkmaar, tel.: 072-61 78 21. 

J M. Baltus 

het Grote Oost, die in vergelijking met de naburige 
Schoolsteeg nog steiler naar de dijk oploopt, vandaar de 
naam. 
Over grenspalen in Hoorn zal ik de volgende keer 
berichten. Nu de nieuwe 'zoekplaatjes'. 

1. Donker Hoorn? Het smalste steegje van de stad, zo 
smal dat een stutbalk de naar elkaar toe buigende gevels 
uiteen lijkt te moeten houden. Brede kerels kunnen alleen 
zijdelings door dit straatje. Waar in hartje Hoorn? 
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2. Van de ruim 50.000 Hoornse ingezetenen kennen naar 
mijn vaste overtuiging maar ongeveer 100 mensen dit 
steegje! Of het een naam heeft, weet zelfs de grootste 
Oud-Hoornkenner niet". Behoort u tot de specialisten? 
Het schone plaveisel doet vermoeden dat daar zelfs geen 
honden worden uit- of losgelaten. Waar? 

Oplossingen weer graag naar 
J. M. Baltus, Grote Oost 
98-100 (schriftelijk). Kunt u 
wat meer vertellen over de 
afbeeldingen? Graag 
publiceren wij dat. Onder de 
goede inzenders wordt weer 
een prijs verloot. 

3. Drie puntgevels. hoog oprijzend achter een vervaarlijk 
hek. Ze hebben al een rijke geschiedenis achter zich. 
want allerlei aanbouwen zijn weggesloopt, zo te zien. Wie 
weet meer over deze panden te vertellen die binnenkort 
ook het veld zullen ruimen voor een stuk Hoornse 
stadsvernieuwing? Het zou boeiend zijn als een lezer 
informatie zou kunnen geven over wat zich in de loop 
der jaren allemaal heeft afgespeeld achter deze gevels. 

4. Er zijn er niet veel meer van deze woningen die in de 
vorige eeuw zo kwistig werden gebouwd op de 
leeggevallen plekken in de binnenstad, gaten in het 
straatbeeld veroorzaakt door de economische teruggang 
van Hoorn na de Napoleontische tijd. Dit witte pand staat 
in een straatje met de meest gezellige straatnaam van 
Hoorn. Het hoge dak van een huis links maakt het 
zoeken wel een stuk eenvoudiger. 
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Men vraagt ons H. W. Saaltink 

Ridderikhof heeft wat losgemaakt. 
De redactie ontvangt nog regelmatig verzoeken groepsfoto's uit een ver of minder ver verleden in het 
kwartaalblad te plaatsen. Meestal wil men op deze manier de namen van de niet meer bekende 
geportretteerden aan de weet komen. De verzoeken zijn meestal vergezeld van een schat aan informatie. 
Foto's en informatie zijn historisch waardevol. Bovendien kunnen ze gezien worden als een blijk van 
vertrouwen in het blad bij de leden. Daarom willen we, als we tenminste regelmatig van nieuwe foto's 
voorzien worden, de rubriek 'Men vraagt ons' tot regelmatig terugkerende rubriek in het blad maken. 
Hieronder meer over dit plan en daarbij enkele van de eerste inzendingen. 

Portretten daar gaat het om. Foto's van schoolklassen, 
fanfare-gezelschappen, verenigingsbesturen, 
schoolhoofden, middenstanders en wat dies meer zij. 
Daarbij gaan we er van uit, dat de inzender de 
onbekende gezichten op het portret weer van een naam 
wil voorzien en/of in contact wil komen met een van de 
afgebeelde personen of diens nakomelingen. Een grens in 
tijd wordt niet gesteld. Het zal echter duidelijk zijn dat de 
kans op herkenning van een groep bejaarden uit 1880 vrij 
klein is en voor een schoolklas die in 1970 op de kiek is 
gezet, kan men beter bij kenissen of de schoolleiding 
informeren. Een foto kan echter een dergelijke 
hoeveelheid gegevens verschaffen over een bepaalde 
groep in onze samenleving dat we hem toch plaatsen. 
Wel moeten de geportretteerden altijd mensen zijn die in 
Hoorn hebben gewoond of op een of andere manier iets 
met Hoorn te maken hebben gehad. Verder is er geen 

enkele beperking. Individuele portretten in de geest van 
onbekende heer met knevel en bolhoed, komen ook in 
aanmerking. De foto's mogen niet van al te slechte 
kwaliteit zijn. Men moet bedenken, dat een foto bij 
reproduktie in het blad altijd aan duidelijkheid verliest en 
de geportretteerden moeten uiteraard herkenbaar blijven. 
We vragen de inzenders, wanneer het om vanuit 
historisch oogpunt belangrijke groepen of personen gaat, 
een afdruk te mogen maken ten behoeve van de 
archiefdienst. Uiteraard zullen de namen van de weer 
herkende personen in een volgend nummer van ons blad 
bekend worden gemaakt. 
Dan hier de eerste vraag: Een foto van een groep 
handwerkende dames achter een tafel met een luxe 
theestel. Het origineel toont beter dan de hier 
weergegeven reproduktie, dat de achterwand met de 
vensterpartij niet echt is, maar op linnen is geschilderd, 

Damesbreikrans: ca. 1910. 
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dat op twee haaks op elkaar staande ramen is gespannen. 
Zonder twijfel dus een atelieropname. De fotograaf was 
volgens een mededeling op het passe-partout 
J. Starreveld, Grote Oost 37. Wij ontvingen de foto van 
mevrouw Binnenwijzend die ons kon vertellen, dat de 
dame geheel links Cato van Duin-Volkers was, de tweede 
van links Jacoba van Groenou en de vijfde Cato Schollee. 
De opname zou omstreeks 1910 gemaakt zijn. 
Inmiddels ontvingen we al wat aanvullende informatie 
van mevrouw Gelauff-Karmelk. Zij schreef ons. dat Cato 
Volkers omstreeks 1891 geboren werd in het pand Gouw 
13 als dochter van een meubelmaker. Zij trouwde met 
J. van Duin, die op het adres Nieuwsteeg 17 een winkel 
in schoenen, hoeden en petten had. Cato Schollee werd 
ook in de negentiger jaren van de vorige eeuw geboren 
als dochter van een sigarenhandelaar aan het Grote 
Noord en wel op nummer 136. Mevrouw Binnenwijzend 
en ook wij zouden graag de namen van de overige 
dames weten en bovendien om wat voor soort 
bijeenkomst het hier gaat. 

school van Dunnewold, aan het Kerkplein. Het 
schoolgebouw stond naast het St. Jansgasthuis of de 
Boterhal. Op de foto staat de klas in het gangetje aan de 
noordkant van de school. Als namen van de meisjes die 
vooraan op de grond zitten noemde mevrouw Rab mij 
van links naar rechts D. Houwing. L. Wilson. N. Bruins. 
Anny Perwitz (zijzelf) en Co Faber. Op de tweede rij, 
maar het is niet helemaal duidelijk, waar we die moeten 
zoeken, zouden staan R. Polak, Nel Nieuwpoort, Marie 
Polman en Mien Nooy. Verder zijn dan nog te zien A. v. 
d. Meer. Aleida Uiterdijk, C. Woestenburg, Jan Teunissen 
Aurelia van Duinen, Tonia Huiser en Jo de Ridder. 
Behalve de onderwijzeres met de modieuze hoed 
ontbreken er dan nog drie namen. terwijl we ook niet 
weten, welke naam bij welk meisje hoort. Graag een 
reactie van iemand die hier zichzelf en eventueel 
klasgenoten herkent. Dat zullen dan dames zijn die even
ais mevrouw Rab tot de zeer sterken gerekend moeten 
worden. Informatie van kinderen of kleinkinderen die hier 
een moeder of grootmoeder op jeugdige leeftijd 

Zesde klas Openbare Eerste Burgerschool voor meisjes. Ca. 1905 

De twee volgende foto's zijn opnieuw afkomstig van 
mevrouw Rab-Perwitz, dochter van een Hoornse 
onderstationschef en zelf ook enige tijd op het Hoornse 
station werkzaam. Vooral de jaren van de Eerste Wereld
oorlog waren, althans voor haar, een prettige tijd, doordat 
de sleur van het niet zo opwindende bestaan van een 
beambte van de spoorwegen verbroken werd door de 
plaatsing van militairen bij de spoorwegen. 
De eerste van de door haar ingezonden foto's moet iets 
na de eeuwwisseling gemaakt zijn. Het is de zesde klas 
van de Openbare Eerste Burgerschool voor meisjes, de 
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hebben teruggevonden, stellen wij daarom ook op prijs. 

De tweede foto die mevrouw Rab ons stuurde, is in een 
vrij slechte staat. We vroegen ons af, of herkenning in 
alle gevallen mogelijk was, maar we hebben het er toch 
maar op gewaagd hem af te drukken. Het is een opname 
uit 1912 van vier klassen van de in 1924 naar Alkmaar 
verdwenen Rijksnormaalschool. Historisch gezien zijn dit 
soort opnamen belangrijk. De normaalscholen. die de 
opleiding tot onderwijzer verzorgden, waren voor de 
leerlingen uit onbemiddelde milieus vaak de enige manier 



De Vier laagste klassen van de Rijksnormaalschool 111 de Kruisstraat. 1912. 

om zich omhoog te werken. We vinden op deze foto's 
dan ook vaak jeugdportretten van mensen die later op 
een of ander terrein de nodige bekendheid hebben 
verworven. Met hulp van het hierbij geplaatste schetsje 
kunt u nagaan, welke namen al wel bekend zijn. Dat zijn: 
1 Stieltjes, 6 Aaf ~Kerksteeg. 7 Floor Evers, 9 Marie v. 
d. Es, 12 Nico Veeken, 16 Jo Sieuwerts, 18 Lies v. d. Wal. 
19 Sien Kaat, 25 N. H. Bruins, directeur van de school. 26 
Coba Faber, Draafsingel, 27 Lien Blok. Medemblik, 28 Jo 
Fok, Breed, 29 Gees Gijzelaar. Medemblik, 30 Marie 
Bakker, 31 Alie Mantel. 32 Bets van Berkel, Ramen. 36 
Netty Bruins, Breed, 37 Dirk Bakker, 38 T. v. d. Blink, 
leraar, 42 Riek Wilhelm, 43 Anny Perwitz, 44 Jo 

/ l,j 0. 

Hetterschey, 45 Annie Offringa, 46 Celly v. d. Es, 
Koepoortsweg, 47 Coba Faber (niet te verwarren met nr. 
26), 48 Lien Wilson, 49 Jo de Ridder, 50 Annie Keetman. 
Voor de namen van de niet genoemde nummers houden 
wij ons aanbevolen. 
Indien u informatie kunt verschaffen over de afgebeelde 
personen schrijft u dan even een briefje naar mijn adres, 
Italiaanse Zeedijk 26, of belt u mij onder nr. 10319. Ik 
hoop dan wat van deze reacties in het volgende nummer 
te kunnen plaatsen. Nieuwe probleemfoto's of zo maar 
interessante oude (groeps)portretten ontvang ik natuurlijk 
ook graag voor plaatsing. U ontvangt in ieder geval het 
ingezonden materiaal weer terug. 
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