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Bestuursmededelingen 
Zoals meegedeeld tijdens de voorjaarsledenvergadering is 
bij het bestuur een aantal verzoeken binnengekomen om 
financiële steun, o.a. van de Stichting Noorderkerk en de 
Stichting Koepelkerk. Door de ledenvergadering is het 
door het bestuur toegezegde bedrag in dezen goed
gekeurd. 
Binnengekomen is een bedrag van f 750,- van de Vader
landse Maatschappij; deze gift is bedoeld als een financië
le ondersteuning voor onze strijd t.a.v. het behoud van 
het historische schoon van Hoorn. Het bestuur heeft 
besloten de gift te storten in ons Publicatiefonds. 
Het bestuurslid P. van de Waal en het adspirantlid T. van 
Weel hebben op 14 april jl. een bijeenkomst, georgani
seerd door het Genootschap "Oud-West-Friesland", met als 
doel contact te leggen tussen de diverse oudheidkundige 
en historische verenigingen boven het IJ, bezocht. Zo'n 20 
verenigingen gaven acte de présence. De opzet van deze 
en volgende bijeenkomsten is na te gaan in hoeverre en 
bij welke activiteiten onze gezamenlijke krachten kunnen 
worden gebundeld. 
De voorzitter, de heer J. M. Baltus, heeft op 7 mei jl. een 
ééndaagse cursus in Amsterdam gevolgd die als onder
werp had: de decentralisering van de monumentenzorg. 
Deze cursus werd georganiseerd door de Stichting Natio
nak Contactcommissie Monumentenbescherming. 
Tijdens de voorjaars-ledenvergadering op 19 april jl. zijn 
herkozen als bestuurslid de heren Baltus, Boezaard en De 
Graaf. In de plaats van de heer L. Hoogeveen werd als 
eerste secretaris benoemd de heer drs. A. G. F. van Weel. 

Met gevoelens van deelneming heeft het bestuur kennis 
genomen van het overlijden van mevrouw Margaretha Eij
ken op de leeftijd van llO jaar. Mevrouw Eijken was lid 
van onze vereniging sedert de oprichting in 1917. 

In het septembernllmmer van 1983 lieten we een foto zien van 
een C&A-vestigmg in Gent: een halsgevel, geheel overdekt met 
een rel/sachtig reclamebord. Dit keer een foto van een C&A
vestiglflg in Oostende. Net zoals in Gent is het hele pand beholl
den gebleven; alleen de onderplli 1s aangepast . . . Wat 1n Belg1e 
wel kan, is niet mogelijk m Nederland, in Hoorn' 

Verslag van de ledenvergadering 
Op zaterdag 23 november 1985 om JO uur in "Chez Dick'; Ramen JO.; 

Aanwezig: de heer Baltus (voorzitter), mw. Millenaar (not.), de heren Van der Waal (penningmeester), Hangel· 
broek, Boezaard, Saaltink en De Graaf, afw. met kennisgeving mw. Rensema·Brevet, de heer Hoogeveen. 

l. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder 
hartelijk welkom. Berichten van verhindering zijn ontvan
gen van mw. Rutgers en de heren Altorffer, Bakker, Bot
zen, Kok, Lamers en Zwier. Een 110-tal(!) leden is 
aanwezig. 
In verband met het bezoek aan de Grote Kerk, zal de 
vergadering zelf niet al te lang kunnen duren, verzocht 
wordt om tijdens de rondvraag alleen algemene vragen te 
stellen. 

2. Verslag van de vergadering van 7 mei jl., wordt on
der dankzegging aan de secretaresse onveranderd goed
gekeurd. 

3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter stipt enkele punten aan. 

a. De C&A-vestiging blijft actueel. Vorig jaar zag het er 
nog naar uit dat er twee monumenten voor gesloopt zou
den moeten worden, maar het prachtige Lodewijk XV
pand, Grote Noord 31 zal waarschijnlijk gespaard blijven. 
Voor het mooie Hermarij-pand (Jugendstil) blijven we 
vrezen. 
b. Op 30 oktober jl. is besloten tot het vormen van een 
stichting die zich bezig gaat houden met de plannen tot 
restauratie van de RK kerk aan het Grote Noord. Inmid
dels is deze kerk geplaatst op de voorlopige monumen
tenlijst van het rijk, zodat plannen tot sloop. indien die er 
zijn, niet zo gemakkelijk gehonoreerd kunnen worden. 
Het bestuur van Oud-Hoorn heeft de secretaris van de 
restauratiecommissie alle nodige medewerking toegezegd. 
c. In de pers is nogal wat commotie ontstaan omtrent het 
pand Korenmarkt 1, een woning waarin de eigenaar een 
visrestaurant wil vestigen. 
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Het is geen nieuw verschijnsel. Net als in Enkhuizen 
wordt de aanval op de rustieke haven ingezet. Sommigen 
menen dat een historisch centrum pas echt tot zijn recht 
komt indien het wordt omgetoverd tot een Harderwijkse 
boulevard, een pretcentrum of een modern winkelcen
trum. De ingezonden brief van het bestuur in het Dag
blad van West-Friesland geeft duidelijk onze mening 
daaromtrent weer. 
d. Belangstellenden voor een vereniging "Vrienden van 
het Westfries museum", kunnen zich bij het genootschap 
"Oud Westfriesland" melden. 
e. Vervolgens is het tijd enige actieve leden van de vere
niging in het zonnetje te zetten, allereerst de aftredende 
redactieleden van het kwartaalblad. de heren Hoogeveen, 
Buiten, Kuppers en Onstenk. 
Geen van vieren is na afscheid van de redactie in de ano
nimiteit verdwenen, ieder heeft zijn specifieke activiteiten 
voortgezet. Als blijk van waardering wordt hun een ets 
van de bekende Hoornse kunstenaar Peter de Rijcke over
handigd. 
f. Ook wil het bestuur. door het overhandigen van een 
klein geschenk, zijn waardering uiten aan de bezorgers 
van het kwartaalblad en de convocaties. Zonder hen zou 
het contact tussen de leden miniem zijn. 

4. Onderscheiden 
Men heeft besloten de onderscheidingen dit jaar uit te rei
ken aan de volgende personen: 
- de fam. Sweers, voor de restauratie van het Truyde

manshuis aan het Grote Oost 114; 

- de aannemingsmaatschappij Peerdeman, voor haar 
initiatief tot restauratie van de huidenpakhuizen aan 
de Dubbele Buurt. In 1980 werd een plan tot sloop 
van deze panden ingediend bij de gemeente; onze ver
eniging heeft daar tegen een bezwaarschrift ingediend , 
overtuigd van de waarde van dit specifieke monument 
met zijn zeldzame hijskappen; 

- de maatschap Corlé. die door haar energie, haar voor
tvarendheid, haar fantasie en doortastendheid, gehol
pen door anderen, ervoor heeft gezorgd dat de Grote 
Kerk, die straks door ons bezocht gaat worden, weer 
helemaal hersteld is en een nuttige functie heeft. 

Hiertoe hebben ook geleid het Grote Kerkblad, de Grote 
Kerkposter en de kleine Grote Kerkposter, voorts enige 
genereuze giften van enkele leden van de vereniging. Ge
noemd moet zeker ook worden de ongelooflijke hoeveel
heid tijd en energie die toch maar een klein aantal leden 
van de Stichting Behoud Grote Kerk in een aanvankelijk 
onhaalbaar project staken. 
Het is door de niet versagende doortastendheid van wei
nigen gekomen dat we een herstelde en dus behouden 
Grote Kerk kunnen blijven koesteren in het hartje van de 
Hoornse binnenstad. 
Vervolgens wordt overgegaan tot de uitreiking van de on
derscheidingen. 

6. Rondvraag en sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ver
gadering en men zet koers naar de Grote Kerk. 

Verslag van de vereniging 
,,Oud-Hoorn" over 1985 
Leden 

Dit jaar hebben 96 nieuwe leden zich opgegeven, zodat 
het ledental steeg naar 917. Afgeschreven zijn 53 leden; 
16 wanbetalers en 37 opzeggingen. zodat het uiteindelijke 
aantal per 31 december 1985 totaal 864 bedroeg. 
Ons oudste lid, mevrouw Eijken, is inmiddels op weg ook 
de oudste Nederlander aller tijden te worden. 
Op haar l lOde verjaardag ontving ze van onze vereniging 
een attentie. 

Bestuur 

Onze penningmeester, drs. W. L. van der Waal, werd in 
de ledenvergadering van 7 mei herkozen. 
Mevrouw A. Schouwink-van der Windt besloot na bijna 10 
jaar veel voor de vereniging betekend te hebben, uit het 
bestuur te treden. In haar plaats werd gekozen mevr. L. 
Rensema-Brevet, die onze vereniging vertegenwoordigt als 
bestuurslid van de Stichting Stadsherstel Hoorn en in de 
Welstandscommissie Binnenstad Hoorn. 
De heer L. P. M. Hoogeveen stelde zijn functie van secre
taris ter beschikking, een opvolger was in 1985 nog niet 
gevonden. De heer Hoogeveen is wel als gewoon 
bestuurslid aangebleven en heeft de functie als archivaris 
der vereniging overgenomen van de heer A. de Graaf, die 
sindsdien optreedt als vice-voorzitter der vereniging. 

Onderscheidingen 

Het bestuur besloot dit jaar de onderscheidingen, in de 
vorm van gevelschilden. uit te reiken aan de volgende 
personen of instanties: 
- de familie Schweers, voor de smaakvolle restauratie 

van het Truydemanshuis aan het Grote Oost 114; 
- de aannemingsmaatschappij Peerdeman, voor haar ini

tiatief tot restauratie van de huidenpakhuizen aan de 
Dubbele Buurt, waarvoor in 1980 nog een sloopplan 
was ingediend bij de gemeente; onze vereniging heeft 
tegen deze slooppanden d.m.v. een bezwaarschrift ge
protesteerd; 

- de maatschap Corlé, voor haar energie, fantasie en 
doortastendheid, geholpen door anderen, om te ko
men tot de restauratie en weder ingebruikneming van 
de Grote Kerk. 

Ledenvergaderingen 

De ledenvergadering werd op 7 mei gehouden in de Park
schouwburg; ca. 65 leden waren aanwezig. Na de pauze 
hield de heer Meindert Stokroos een boeiende lezing over 
het onderwerp: Gietijzer, zink en terra-cotta aan ge
bouwen. 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 23 november 
in "Chez Dick". Maar liefst 110 leden woonden de verga-
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dering bij in de hiervoor amper toereikende ruimte. Na 
de pauze werd een bezoek gebracht aan het interieur van 
de Grote Kerk. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde 12 maal. waarvan één keer in 
ons eigen pand Schoolsteeg 7 en 2 maal in ons eigen 
pand Onder de Boompjes 8. 

De decembervergadering werd deels bijgewoond door de 
heer Van Beusekom van de Bond Heemschut, i.v.m. een 
gedachtenwisseling over het te voeren beleid inzake de 
reorganisatie van de Rijksmonumentenwet. 

Eigendommen 

Problemen met het rookkanaal van de schoorsteen van 
het pand Onder de Boompjes 8. zijn verholpen. Schade 
aan het pothuis van dit pand, veroorzaakt door een aan
rijding, wordt hersteld; verzekering dekt de schade. 
Bierkade 10 zal in de onmiddellijke toekomst een restau
ratiebeurt behoeven. O.i. is tengevolge van de werkzaam
heden aan de kademuren van de Appelhaven en Bierkade 
verzakking veroorzaakt; tevens is scheurvorming ge
constateerd in de westelijke muur. Bij de gemeente is een 
schadeclaim ingediend; deze zaak is nog niet afgehan
deld. Per 1 november 1985 is de huurovereenkomst met 
de huurder van Schoolsteeg 7 beëindigd. De poppen- en 
curiosazaak "Jottum" werd de nieuwe huurder. Aan dit 
pand werd enig metselwerk hersteld. Omdat aan de nieu
we huurder ook de bovenverdieping is verhuurd. heeft 
het bestuur besloten enige voorzieningen aan de vensters 
aan te laten brengen. 

Stads beeldbewaking 

Met blijdschap sloeg het bestuur de restauratie gade aan 
diverse momumenten in Hoorn: de Grote Kerk, de Noor
derkerk, het Foreestenhuis, het Koetshuis, de huidenpak
huizen aan de Dubbele Buurt enz. 

Ook verwelkomde het bestuur de restauratie en opknap
beurten van panden zoals die aan het Breed 38 (koffie
branderij Kaag), Muntstraat 4 (voormalig politie-bureau) 
en die aan de beide stijlkamers van het St. Jozefhuis aan 
het Achterom. 
Met grote verontrusting werden de plannen van C&A om 
zich aan het Grote Noord te vestigen, bezien. In velerlei 
vorm heeft het bestuur zijn bezwaren tegen deze aanslag 
op het desbetreffende stadsgedeelte kenbaar gemaakt. 
Het bestuur heeft o.a. een brief verzonden naar de Monu
mentenraad met het verzoek de procedure om te komen 
tot de plaatsing van de RK kerk aan het Grote Noord op 
de Rijksmonumentenlijst te bespoedigen. Deze actie heeft 
succes gehad. 
Om te komen tot de restauratie van de beide stijlkamers 
van het St. Jozefhuis, heeft het bestuur meegewerkt aan 
de oprichting van een Stichting met een zodanig doel. 
Deze actie is inmiddels overgenomen door de Stichting 
Stadsherstel Hoorn. 

Vertegenwoordigingen 

Mevrouw L. Rensema-Brevet is, i.p.v. het aftredend 
bestuurslid mevrouw A. Schouwink-v. d. Windt, de verte-

genwoordigster geworden van "OUD-HOORN" in de Stich
ting Stadsherstel Hoorn en in de Welstandscommissie Bin
nenstad. 
In de vertegenwoordiging van "OUD-HOORN" in de Mo
numentencommissie en in de gemeentelijke werkgroep 
Straatnaamgeving kwam geen verandering. 
Op 8 mei heeft het bestuurslid Baltus. in zijn functie van 
voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie 
aan wethouder J. Schaper het concept van de gemeente
lijke Monumentenlijst overhandigd met het verzoek te ko
men tot een definitieve gemeentelijke Monumentenlijst. 
Tevens hield hij een pleidooi voor behoud van het pand 
Grote Noord 29 (Hermarij). 

Werkgroepen en publikaties 

Zowel de stadswandelingen in de zomer, als de bouw
kunstcursus in de herfst. mochten zich verheugen in een 
stijgende belangstelling en een groot succes genoemd 
worden. De bestuursleden De Graaf en Baltus hebben de
ze activiteiten wederom geleid. 

De heer Boezaard blijft met voortvarendheid doorwerken 
aan het verzamelen van historische gegevens betreffende 
binnenstadspanden ten behoeve van onze documentatie. 
De bestuursleden Boezaard, Hoogeveen en Saaltink heb
ben meegewerkt aan het boek Restaureren Hoe Zo?. uitge
geven door de stichting Stadsherstel Hoorn. 
Het bestuurslid Saaltink heeft in 1985 de aanzet gegeven 
tot de oprichting van een nieuwe werkgroep: Werkgroep 
1806, een archiefwerkgroep die zich bezighoudt met de 
geschiedenis van Hoorn omstreeks 1806. 
In 1985 kwam weer een nieuwe set "OUD-HOORN'~ 
prentbriefkaarten op de markt: 8 foto's van merendeels 
minder bekende panden. 

Kwartaalblad 

Het kwartaalblad beleefde dit jaar zijn zevende jaargang; 
de 4 nummers telden totaal 108 pagina's. De omslagfoto's 
toonden het beeldbepalend pand Grote Noord 29 dat met 
sloop bedreigd wordt; de burgemeesterswoning Rode 
Steen IS. het Amrobankpand aan de Rode Steen, waar
van een gedeelte in gebruik werd genomen door het 
Westfries museum en het pand Grote Noord 50 met de 
fraaie klokgevel vóór de verminking van de onderpui. 
In 1985 wijzigde zich de samenstelling van de redactie. In 
juni trad uit de redactie de heer Hoogeveen en deden 
hun intrede de heren De Knegt en Korpershoek; deze 
laatste trad in december uit de redactie. 

Representatie 

Ook dit jaar woonde diverse bestuursleden bijeenkomsten, 
vergaderingen en openingen van tentoonstellingen bij. In 
het bijzonder kunnen worden genoemd: de viering van 
het 60-jarig bestaan van de vereniging "Oud-Alkmaar" op 
lO december, waarbij aan het bestuur een exemplaar van 
Hoorn, huizen, straten, mensen werd aangeboden en de 
heer Saaltink namens onze vereniging een felicitatie uit
sprak, en de studiedag van het Cuypersgenootschap in de 
Nicolaaskerk in Amsterdam op 10 oktober. 

Hoorn. april 1986 

E. Millenaar, tweede secretaris. 
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De eerste dertig jaar van de 
Lutherse Gemeente te Hoorn 
1628 - 1658 (2) Dr. Mr. Paul Estié 

De kosten van de kerkbouw werden voor een deel 
gedekt door collectes die werden gehouden onder de 
leden van de gemeente. Bovendien schreef Olaus brieven 
met een verzoek om geldelijke steun, niet alleen aan 
Nederlandse Lutherse gemeenten, maar ook aan Lutherse 
vorsten en steden in het buitenland. In verschillende 
gevallen had hij daarmee succes: zo ontving hij 
bijvoorbeeld zowel van de stad Hamburg als van enkele 
kerken aldaar bijdragen18). De financiële situatie van de 
gemeente ontwikkelde zich zo gunstig dat in 1636 
opnieuw een huis van Jacob Heins in de Tempelsteeg kon 
worden aangekocht. Dit gebeurde door de kerkeraad, die 
in genoemd jaar bestond uit Erasmus van der Heiden, de 
bontwerker Jan Claas, de bakker Wessel Jans en de 
muntmakersgezel Melchior Schout19). 

Intussen gingen Vijand en zijn aanhangers verder met het 
houden van eigen diensten, terwijl zij zoveel mogelijk 
onrust trachtten te zaaien in de gemeente die in de kerk 
aan de Tempelsteeg samenkwam. De afgescheiden groep 
was echter tamelijk klein en telde weinig kapitaal
krachtige leden. zodat Vijand geen vast jaarsalaris kreeg; 
hij moest zich vergenoegen met wat 'in de lade' werd 
gegeven. Daarom toonde hij zich op den duur bereid tot 
een compromis. Op 10 juli 1637 kwamen beide partijen 
voor het Amsterdamse Consistorie overeen dat zowel 
Vijand als Olaus Hoorn zouden verlaten, waarna men 
gezamenlijk een predikant zou beroepen. Vijand hield 
zich. anders dan zes jaar tevoren, thans wel aan de 
afspraak. Nog in hetzelfde jaar werd hij predikant te 
Woerden, waar hij in 1643, nadat hij ook daar 
moeilijkheden met een aantal ouderlingen had gekregen, 
tenslotte zijn ambt neerlegde20). 

Evenals zijn collega Vijand nam ook Olaus in 1637 
afscheid van zijn Hoornse gemeente. Ook met deze 
voormalige Gereformeerde predikant waren toen zijn 
diensttijd in Hoorn ten einde liep problemen ontstaan, 
omdat hij ervan werd beschuldigd alsnog de 
Gereformeerde leerstellingen aan te hangen; in die tijd 
werd dit door Lutheranen als een zeer ernstige ketterij 
beschouwd. Na zijn afscheid bleef hij nog een jaar lang te 
Hoorn wonen, terwijl hij tot ergernis van de kerkeraad 
nog regelmatig huisdiensten hield voor een aantal van 
zijn aanhangers. Vervolgens vestigde hij zich in Friesland, 
waar hij na een examen te hebben afgelegd bij de classis 
Franeker van de Gereformeerde kerk predikant werd te 
Marssum. Op verzoek van de Hoornse kerkeraad zorgde 
het Amsterdamse Consistorie er voor dat gedurende de 
laatste maanden van het jaar 1637 de dienst werd 
waargenomen door de te Enkhuizen geboren en te 
Amsterdam als hulpprediker dienstdoende Frederik 
Tatinghof. een broer van de reeds genoemde chirurgijn 
Pieter Tatinghof. Door deze regeling werd de in de 
gemeente bestaande onrust enigszins bedwongenl1). 

De eerste drie maanden van het jaar 1638 werd, opnieuw 

danzij de bemiddeling van het Amsterdamse Consistorie, 
het predikantswerk voor de thans herenigde gemeente in 
de kerk aan de Tempelsteeg waargenomen door Ds. 
Johannes Kalckberner uit Aken. Deze vertrok echter na 
het ontvangen van een beroep naar de gemeente 
Breda22). 

Kalckberner werd in de loop van 1638 opgevolgd door 
Ds. Petrus Saxo Palatinus (Steinberg?) uit Enkhuizen, die 
met instemming van Amsterdam maar tegen de zin van 
zijn eigen gemeente een beroep naar Hoorn aannam. 
Door zijn komst ontstond opnieuw grote onrust in de 
toch al zo geplaagde gemeente. Saxo die zeer opvliegend 
van aard was kreeg al direct onenigheid met de 
kerkeraad. Bovendien verkondigde hij van de kansel 
bepaalde meningen, die door de ouderlingen als grote 
dwalingen werden beschouwd; hij zag echter volgens hen 
kans zijn opvattingen 'met een schijn van heiligheit' te 
omgeven. 

Onder invloed van een zekere Antonie Morshuiser. een 
wiskundige die van mening was dat Saxo als een Messias 
moest worden beschouwd, begon hij in het jaar 1640 op 
de woensdag voor Pasen 's avonds te profeteren. Hij 
kondigde aan dat de stad binnen enkele uren zou worden 
verwoest. De engel Gabriël had hem echter voorspeld dat 
hij, samen met alle wedergeboren christenen, Hoorn zou 
worden uitgeleid en aan de ramp zou ontkomen. Het 
gevolg van zijn optreden was dat veel Lutheranen hun 
gemeente de rug toekeerden en overgingen naar andere 
kerkgenootschappen. 

Hoewel de magistraat alle reden had om de Lutherse 
kerkdiensten te verbieden liet hij de zaak over aan de 
ouderlingen, die eigener beweging de kerk sloten. De 
diensten werden spoedig hervat met hulp van een 
voorganger die door het Amsterdamse Consistorie werd 
gezonden, wellicht weer de door de kerkeraad gevraagde 
Frederik Tatinghof23). Saxo die inmiddels was afgezet 
legde zich echter bij deze gang van zaken niet neer. 
Doordat veel eenvoudige gemeenteleden, die onder de 
indruk van zijn prediking waren, bereid waren hem te 
volgen was hij evenals indertijd Vijand in staat een 
afgescheiden gemeente te stichten met eigen ouderlingen. 
Deze kwam bijeen in een gebouw genaamd 'De Witte 
Roos', gelegen in de Kruisstraat dichtbij de Tempelsteeg. 

Ruim een jaar lang lagen de twee partijen met elkaar 
overhoop. De gemeente in De Witte Roos, die volgens 
eigen opgave meer dan 320 zielen telde, maakte daarbij 
zelfs aanspraak op het kerkgebouw in de Tempelsteeg. 
Pas op de Lutherse synode. de bijeenkomst van 
afgevaardigden van alle Nederlandse Lutherse gemeenten, 
die op 10 en 11 september 1641 werd gehouden te 
Amsterdam. kwam er een overeenkomst tot stand. Saxo 
zou van de beide Hoornse gemeenten geld ontvangen, 
terwijl de ouderlingen van De Witte Roos hem bovendien 
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een goed getuigschrift zouden meegeven. Overigens 
hadden laatstgenoemden al tevoren erkend dat zijn 
prediking in bepaalde opzichten niet geheel in 
overeenstemming was met de officiële Lutherse leer. Zo 
had hij verkondigd dat allen die Jezus Christus als Heer 
en Heiland beleden zalig zouden worden en niet alleen 
degenen die instemden met de Lutherse 
belijdenisgeschriften (sic). Bovendien had Saxo zelf 
toegegeven bepaalde dwalingen te hebben verkondigd. 
Met zijn vertrek kwam er een eind aan de verdeeldheid 
onder de Hoornse Lutheranen21). 

In 1644 kwam een nieuw reglement voor de gemeente in 
de Tempelsteeg tot stand, ter vervanging van een vorige 
regeling uit 1632. Het werd ondertekend door de 
ouderlingen en enkele vooraanstaande gemeenteleden. 
Tot de ondertekenaars behoorde ook de lakenbereider 
Boei Jans, die tevoren een van de belangrijkste 
aanhangers van Saxo was geweest. Het nieuwe zeer 
beknopte reglement, met een aantal bepalingen omtrent 
de kerkeraad en de eredienst, was niet meer dan een 
aanvulling op de voorschriften van de zogenaamde 
Generale Kerkelijke Ordonnantie. Deze was een model 
voor een plaatselijk reglement, dat door de meeste 
Nederlandse Lutherse gemeenten in meerdere of mindere 
mate werd gevolgd, waardoor zij een zekere eenheid in 
haar organisatie vertoonden. De ordonnantie was 
gebaseerd op het plaatselijk reglement van de 
toonaangevende Amsterdamse gemeente25). 

De kerkeraad bestond uit vier ouderlingen, van wie elk 
jaar op de eerste zondag van Advent twee aftraden. De 
twee nieuwe ouderlingen benoemde men op de volgende 
wijze: de kerkeraad maakte een aanbevelingslijst van vier 
personen, tegen wie door de gemeente bezwaren 
mochten worden ingebracht. Indien dit niet gebeurde 
werden de twee nieuwe ouderlingen door middel van 
loting aangewezen26). De afgetreden kerkeraadsleden 
heetten 'kerkenraden, die in latere tijd nog een jaar de 
kerkeraadsvergaderingen bleven bijwonen. Diakenen 
kende men niet. 

Over gewone zaken beslisten de vier dienstdoende 
ouderlingen en de predikant. De financiële zaken, 
waaronder ook de armenzorg was begrepen, werden 
uitsluitend door de ouderlingen behandeld. Zeer 
belangrijke zaken, zoals het beroepen van een nieuwe 
predikant, werden afgedaan in een vergadering van de 
kerkeraad en de twee 'kerkenraden'. In latere tijd 
gebeurde dit laatste in een bijeenkomst van de kerkeraad 
en alle afgetreden ouderlingen, de zogenaamde Generale 
vergadering27). 

In het algemeen beriep men geen nieuwe predikant 
zonder toestemming van het Amsterdamse Consistorie te 
hebben ontvangen; ook werd het advies van drie 
naburige of 'naastliggende' gemeenten ingewonnen. 
Tevens werd de gemeente van tevoren gevraagd of zij 
instemde met de predikant of predikanten die men op het 
oog had. Een beroep werd niet uitgebracht voordat de 
desbetreffende persoon een testimonium vertoonde, 
waaruit bleek dat hij onberispelijk was, zowel in leer als 
in levenswandel. 

In de eerste tijd van de gemeente was de predikant 
volgens de Duitse traditie gekleed in toga met halskraag, 

welke dracht later werd vervangen door een zwarte 
mantel. Zijn taak bestond voornamelijk uit 
godsdienstonderwijs, huisbezoek en preken. In de 
diensten beperkte hij zich tot de preek die een uur 
duurde, het nagebed en de zegen. Zijn verkondiging 
diende in overeenstemming te zijn met de Lutherse 
belijdenisgeschriften, in het bijzonder met de 
Onveranderde Augsburgse Confessie uit 1530. Het eerste 
gedeelte van de dienst werd geleid door de voorzanger 
die de Schriftlezingen verzorgde, volgens de Lutherse 
traditie op de zondagmorgen een vast Evangeliegedeelte 
en op de zondagmiddag een vast Epistelgedeelte, 
ongetwijfeld uit Duitse bijbelvertaling van Luther, die op 
den duur werd vervangen door de in 1648 tot stand 
gekomen Nederlandse Bewerking daarvan door de 
Amsterdamse Lutherse predikant Adolf Visscher. Bij 
gebrek aan een orgel had hij ook de leiding van de 
gemeentezang, waarbij het onbekend is welk liedboek 
werd gebruikt. Wie in de begintijd als voorzanger 
optraden blijft onzeker. Het staat vast dat op 23 april 
1656 als voorzanger werd aangesteld Jan Jurriaans, een 
Duitse schoenmaker uit Flensburg die aan de haven 
woonde. Op zondag begon de morgendienst om 8.15 uur 
na het luiden van de klok van de Gereformeerde kerk, en 
de middagdienst om 13.15 uur. Op hoogtijdagen werden 
drie diensten gehouden. Tevens was er wekelijks nog een 
dienst op de dinsdagavond, terwijl op zondag voor de 
middagpreek de kinderen aan de hand van Luther's 
kleine Catechismus werden onderwezen in de leer. 

Het H. Avondmaal werd gevierd op tweede Kerstdag, 
tweede Paasdag en op de eerste zondag van de maanden 
juli en oktober29). Tien tot twaalf dagen tevoren gingen de 
predikant vergezeld van een ouderling bij de leden op 
bezoek, om hen te vermanen en op te roepen de viering 
van het sacrament bij te wonen29). Als men aan deze 
oproep gehoor gaf was men verplicht aanwezig te zijn bij 
een boetedienst die kort voor de viering werd 
gehouden30). Na afloop daarvan kreeg men een penning, 
een zogenaamd Avondmaalsloodje. Tijdens de viering van 
het sacrament werd dit bij een ouderling ingeleverd om te 
bewijzen dat men aan de boetedienst had deelgenomen. 
Daarna ontving men aan de tafel. die een vaste plaats 
had in de kerk, staande of geknield de ouwel. Met het 
gebruik hiervan onderscheidden de Lutheranen in de 
Nederlanden zich van de Gereformeerden die bij het H. 
Avondmaal brood gebruikten . Tijdens de communie 
zullen bepaalde Schriftgedeelten zijn gelezen, speciaal uit 
de lijdensgeschiedenis, en zal de gemeente liederen 
hebben gezongen31). 

Behalve de ouwel ontvingen de leden ook de wijn, die 
door de predikant werd aangereikt in een tot op de dag 
van vandaag nog door de gemeente gebruikte zilveren 
beker, met voorstellingen van figuren die waarschijnlijk 
geloof, hoop en liefde symboliseren, en van de 
hemelvaart, een kruis met een slang en de kruisiging. 
Aan de onderkant bevindt zich een afbeelding van het 
kerkelijk zegel. Het randschrift bevat een hoorntje, met 
de Latijnse woorden SIGILL. ECCLES. AUGUST. CONFESS. 
HORN" sc. het zegel van de kerk van de Augsburgse 
Confessie te Hoorn. Bovenin het zegel staan de 
Hebreeuwse letters JHWH als aanduiding van de 
Godsnaam. Daaronder bevindt zich de afbeelding van een 
geharnaste ridder in een schip, misschien betrekking 
hebbend op de overzeese afkomst van de leden. Deze 
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De inleiding van het door Coenraad Pampoes vervaardigde overzicht van de geschiedenis van de lutherse gemeente 
te Hoorn in de periode 1628 tot 1658. Foto Audiovisueel Centrum Vrije Universiteit. 

Transcriptie va.n de tekst: 
Den Welgunstigen Leeser sa/ gelyven te weeten, dat den schrijver tgeen hyernae volght ende door hem geschreeven 
is, heeft tsamen gesocht uyt veel ende verscheiden pampyren, ende tgeen noodig was te bewaeren is zoo wat end 
tsamen genaeit in een boeck met pargement waer in den /eeser alles wytloopiger ende breeder kan naesyn. Den 
goetgonstigen leeser weerdt versocht den schrijver te excusseeren in sijn quaedlijck schrijven, ende sijn meerder op 
de goede gedeegentheit {?) van den schrijver als op sijn stijl offt schrijven/, hyer meede beveelt den schrijver den 
leeser in de bescherminge des Allerhoogsten. Den 26 January 1658. 

40 

U. E. Dwillige 
Coenraet Pampoes 



voorstelling wordt ondersteund door een arm uit een 
wolk en een lauwertak. In het midden staan de letters 
VDMIAE. een afkorting van de Latijnse woorden Verbum 
Dei Manet in AEternum, Gods Woord houdt stand in 
eeuwigheid, de bijbeltekst 1 Petrus 1 vers 25, die in 
Lutherse kring zeer geliefd was. Onder deze letters zien 
wij een versierd kruis met het jaartal 1628, het 
stichtingsjaar van de gemeente32). De beker was 
geschonken ter nagedachtenis van Jan Jansoon Back, 
afkomstig uit Dortmund, die op 1 november 1639 was 
overleden. Wellicht is hij dezelfde als Jan Jans die op 15 
december 1628 tot ouderling was gekozen. 

Aangezien de pasgeboren kinderen zo spoedig mogelijk 
de H. Doop moesten ontvangen. omdat men geloofde dat 
zij anders de eeuwige zaligheid niet zouden verkrijgen, 
werd dit sacrament zo spoedig mogelijk bediend tijdens 
een zondagse of doordeweekse kerkdienst, en wel na de 
preek. Vaders die gezond waren en thuis verbleven waren 
verplicht hun kind zelf naar de kerk te brengen, in 
tegenwoordigheid van doopgetuigen. De Doop werd 
bediend in de naam van de Vader en de Zoon en de H. 
Geest, terwijl wederdoop uitdrukkelijk was verboden. 
Indien een kind direct na de geboorte dreigde te sterven 
was ook toediening van het sacrament thuis toegestaan, 
zelfs door leken. In sommige gevallen zal dit, evenals in 
andere gemeenten het geval was, wel zijn geschied door 
de vroedvrouw33). 

(Wordt vervolgd) 

18. De bijdragen van Hamburg staan vermeld op een lijst 
uit 1632, ElGH /nv. 3. Ook Amsterdam ontving ten 
behoeve van de in 1633 gebouwde Oude kerk aan het 
Spui uit deze stad geldelijke steun, zie F 1 Domela 
Nieuwenhuis, Geschiedenis der Amsterdamsche luthersche 
gemeente, Amsterdam 1856, 60 nt. 1. 

19. Zie de reeds in nt. 15 genoemde akten uit 1636; -
kerkeraadsleden worden daarin aangeduid als poorters 
van Hoorn en 'administrateurs' van de gemeente. - in 
een brief d.d. 28 apr. 1633 van Hoorn aan Amsterdam 
ELGA lnv. 175, wordt Schout aangeduid als Scholtz. -
Het betrof een groot huis. ter waarde van f 1.250,-, 
gelegen ten Oosten van de kerk. en dat bestemd werd 
om als pastorie te dienen. 

20. Zie over Vijand te Woerden o.a.: Reudler, Woerden, 
129-130; Loosjes, Naamlijst, s.v. Laatstgenoemde vermeldt 
waarschijnlijk ten onrechte dat Vijand pas in 1638 uit 
Hoorn vertrok; Pampoes en Manné, lutherse kerken, 390. 
noemen het jaar 1637. 

21. De huisdiensten van Olaus worden vermeld in ELGA 
Inv. 175, brief-Olaus aan het Amsterdamse Consistorie d.d. 
8 okt. 1637. Hieruit blijkt ook dat de Hoornse kerkeraad 
hem zelfs niet meer als toehoorder de kerk wilde laten 
betreden. - Zie inzake de terugkeer van Olaus naar de 
Gereformeerde kerk: Pont, Doophek Alkmaar, 3 nt. 2; 
Loosjes, Naamlijst, s.v. - Over Tatinghof zie ELGA Inv. 
175, brieven-Hoorn aan het Amsterdamse Consistorie d.d. 
28 sept. en 6 oct. 1637; Loosjes, Naamlijst, s.v. 

22. Zie over Kakkberner: ELGA lnv. 175, brief-Hoorn aan 
het Amsterdamse Consistorie d.d. 6 oct. 1637; Pont, 
lutheranisme, 487; Loosjes. Naamlijst, s.v. 

23. ELGA lnv. 175, brief-Hoorn aan het Amsterdamse 
Consistorie d.d. 3 mei 1640. 
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24. ELGA lnv. 175, brief-gemeente in De Witte Roos aan 
het Amsterdamse Consistorie d.d. 11 aug. 1640. - Zie 
over Saxo o.a Loosjes, Naamlijst. s.v.; Archief Westfriese 
Gemeenten lnv. 2090, Natr. Archief Hoorn, acten d.d. 6 
dec. 1640, 25 aug" 9 en 19 oct. 1641. Drs. W. F. M. 
Brieffies, archivaris van het genoemde archief. was zo 
vriendelijk mij op de laatstgenoemde stukken attent te 
maken. 

25. Zie over de Generale Kerkelijke Ordonnantie: P. Estié, 
De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en 
aanvaarding van het Algemeen Reglement van 1818 voor 
het bestuur der Evangelisch-lutherse kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden, Diss. RU Leiden, Amsterdam 
1982, 34-39. 

26. Nog in 1764 is sprake van de aanwijzing van nieuwe 
ouderlingen door middel van een loting, ELGH lnv. 42, 
Notulen kerkeraad 1741-1815, 6 dec. 1764. 

27. Zie over de plaats van de 'kerkenraden' in latere tijd 
en over de Generale vergadering het plaatselijk reglement 
van 1685, artt. Il, 1 en III, 10, opgenomen in Inv. 41. 

28. Pas in 1765 besloot de kerkeraad het H. Avondmaal 
tijdens Kerstmis en Pasen in het vervolg te bedienen op 
de eerste Kerstdag en de eerste Paasdag, zoals in de 
meeste Lutherse gemeenten gebruikelijk was. ELGH Inv. 
42, 14 febr. 1765. 

29. Vermeldenswaard is dat te Hoorn al in 1644. in 
navolging van de door de Gereformeerden gevolgde 
gewoonte, de predikant met een ouderling voor de 
viering van het H. Avondmaal bij de leden op huisbezoek 
ging. In de Lutherse gemeente te Amsterdam werd dit pas 
ingevoerd in 1663, onder invloed van de bekende 
predikant Coenraad Hoppe, die de lutherse kerk zoveel 
mogelijk een Nederlands karakter wilde geven, Domela 
Nieuwenhuis, Amsterdam, 104. 

30. Zie over de boetepreek in de Nederlandse lutherse 
kerken: Th. A. Fafié, 'Die Busse in der lutherischen 
Kirche der Niederlande', in: lutherische Kirche in der Welt, 
Folge 31, 1984, 148-160. 

31. In het jaar 1644 was de gewoonte ontstaan dat een 
aantal gezinnen het H. Avondmaal thuis liet bedienen: de 
kerkeraad verbood dit en bepaalde dat dit in het vervolg 
alleen maar mocht gebeuren indien iemand op sterven 
lag, of als een zeeman op het punt stond te vertrekken 
voor een lange en gevaarlijke reis. - Zie over de viering 
van het H. Avondmaal bij de Nederlandse lutheranen in 
het algemeen: Generale Kerkelijke Ordonnantie 1686. Dl. 
1. Hfdst. IV en V, ELGA lnv. 259: J. C. Schultz Jacobi. 
Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te 
Rotterdam, Rotterdam 1865, 146-148; C. Ch. G. Visser. De 
lutheranen in Nederland tussen Katholicisme en 
Calvinisme 1566 tot heden, Dieren 1983, 68-69. 

32. J. C. Schultz Jacobi 'Onze kerkelijke zegels', in: Oud 
en nieuw uit de geschiedenis der Nederlandsch-luthersche 
kerk, 1863. 107. 

33. Zie verder over de Doop in de Nederlandse Lutherse 
gemeenten: Visser. lutheranen, 67. 



Ode aan de Grote Kerk mevr. T de Hart-Kuyn 

Op een zaterdagochtend, een paar weken geleden, had ik het genoegen om als lid van Oud-Hoorn in staat te 
worden gesteld onze ouwe, trouwe Grote Kerk te bezichtigen. Mijn buurman (de heer Baltus, die voorzitter 
van Oud-Hoorn is) had mij een dag van te voren gebeld, om mij te laten weten, dat dit de laatste keer zou 
zijn. Ik verheugde mij er zeer op. Nu, de zaterdagmorgen was aangebroken, met vreselijke gietbuien. Half 
elf kwam de familie Baltus mij ophalen en wij togen naar de plek die mij altijd zo vertrouwd was gebleven. 

Daar aangekomen werden wij eerst in de bouwketen ont
vangen met heerlijke geurige koffie. Een schaar van men
sen zat er tezamen gestroomd. Doordat de kerk op de tv 
was geweest in Van gewest tot gewest waren er heel wat 
bouwkundigen van heinde en verre gekomen om eens te 
zien wat die Hoornse architecten daar nu wel van hadden 
gemaakt. Architect Hangelbroek legde alles eerst uit hoe 
of dit alles tot stand was gekomen. Mijn oren en ogen 
had ik goed gespitst. Want ja, dat had Trijntje al gauw ge
zien : daar ergens aan de wand van de bouwketen hing 
een prachtige foto van het oude interieur van de kerk. 
Toen de koffie gedronken was. en het praatje gedaan, be
gon de klimpartij naar de eerste verdieping, waar de 
eerste woningen zijn. Het was een hele klim. Bij de twee
de verdieping kwamen de liften. Nu, ik zal u vertellen dat 
ik mijn handen in elkaar sloeg bij wijze van spreken. Zo 
prachtig! Er waren twee woningen door de bewoners vrij 
gegeven voor bezichtiging. Ik wist niet wat ik zag, zo ri
ant, mooi van stijl en tevens zo produktief. Ik genoot er
van met volle teugen. Toen ik daar zo liep te kijken, 
kwam ik de architect tegen. Ik dacht bij mijn eigen: hé, 
pak hem beet! Ik zei tegen hem: " Meneer Hangelbroek, u 
heeft daar in de bouwkeet zo'n prachtige foto hangen van 
't vroegere interieur van de kerk, van hoe het er vroeger 
uitzag, met die mooie gaslampen, het prachtige orgel en 
die schitterende preekstoel". Toen keek hij mij lachend 
aan en zei tegen mij: "Dat kunt u toch nooit weten! Dat 
was voor uw tijd". Ik zei wat lachend terug: "Nou, me
neer, als ik u ga vertellen van vroeger, dan konden uw 
oren wel eens te gast gaan". Toen vroeg hij naar mijn 
leeftijd ... en kijk: meneer Hangelbroek was meteen be
reid om te zorgen dat ik zo'n foto zou kunnen bemachti
gen. Na het bezichtigen van de woningen gingen wij naar 
de begane grond, dus het gedeelte waar altijd de kerk
diensten gehouden werden. En nu komt het. Mijn hart 
ging open. Ik zag al die mooie galerijen met die mooie 
bogen en smeedijzeren muurankers terug. En het mooie 
houten tongewelf. Maar ... ook de lege plek waar eens 
het mooie orgel prijkte. Ik ging even op een stuk steen 
zitten; ik was wat moe, en liet toen tevens mijn jeugd aan 
mij voorbijgaan. Ik zag mij daar weer zitten als klein 
meisje van de Zondagsschool, met een wit jurkje aan, een 
grote strik in het haar. Je vader en moeder veilig tegeno
ver je. Want . . . dan was het Kerstfeest. Een prachtige 
kerstboom prijkte in het midden. Tegenover de preekstoel 
lagen op witte lakens de cadeautjes uitgestald. En opzij 
van de preekstoel stonden grote groene palmen. En dan 
kwam het ogenblik waarop je zat te wachten. En op wie 
was dat dan wel? Wel, dat was op de koster van de kerk: 
koster Kuiper. Die man was in je kinderjaren en in jouw 
ogen een tovenaar. Keurig in het zwarte pak, met zwarte 
handschoenen aan, en gewapend met een lange stok 
waaraan een lontje zat. En dan kwam het hoor! Hij stak 
die lont aan en floep ... langs alle draden begonnen de 
kaarsjes te branden. Dan ... werd het stil, want dan 
kwam de predikant binnen. Statig, met een zwarte toga 
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aan, het boek met het kerstverhaal onder zijn arm. Statig 
ook beklom hij dan de preekstoel. Ja, daar stond hij dan, 
een figuur die mij altijd zal bijblijven. Een markant man 
met zijn prachtig zilverwit haar. Hij imponeerde ons alle
maal. Dominee Klaasen, mijn liefste predikant. Ik denk 
dat het ook kwam door hem dat ik gedoopt ben. Welke 
oud Hoornse kerkganger zal dat ooit kunnen vergeten? 
Wat een weemoed ging er door mij heen. Misschien ben 
ik wel te sentimenteel, maar ik schrijf het echt zoals ik 
het op dat ogenblik beleefde. Maar ik werd uit mijn mij
meringen gehaald door een oud Hoornse meneer die zei: 
" Kom, mevrouw, er is nog zoveel te zien wat nog ge
bouwd moet worden". Wij kwamen toen in het gedeelte 
waar die boten vroeger werden verkocht en verhandeld. 
Ik kreeg altijd de pest in als ik daar langs liep en ik 
dacht dan: hoe is zoiets toch mogelijk? Maar laat ik niet 
afdwalen van mijn indrukken bij dit kerkbezoek. Na nog 
wat rondgekeken te hebben, had ik er wel genoeg van. Ik 
verliet stilletjes de zij-uitgang waar ik als kind zoveel ben 
binnengegaan. En ik liep nog even om de kerk heen. Ik 
dacht toen toch wel: Ja, al zijn er nu woningen gebouwd 
en worden er winkels gepland, toch ben ik dankbaar dat 
daardoor de Grote Kerk behouden is gebleven. Want het 
is en blijft voor ons oude Hoornsen toch ons oude Gods
huis. Ik keek nog even omhoog, naar de statige oude to
ren, met zijn carillon. Het gouden engeltje bovenop met 
haar bazuintje spelend, zag ik blij in het rondte zwieren. 
net of zij wilde zeggen: "Ziezo, ik heb het toch ge-
wonnen!". Mevr. T. de Hart-Kuyn 

Grote Oost 119, Hoorn. 



Herinneringen van J. M. Ridderikhof 
Hoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
1914-1918 
In Oud Hoorn zij n reeds meerder e malen de gedetailleerde herinneringen weergegeven van de he er 
Ridderikhof. In onder staand artike l worden e nkele aspe cten be licht van de Hoornse samenleving t ijdens de 
periode van de Eerste Wereldoorlog. 
Ee n en ander wordt zo vee l mogelijk weergegeven in de woorde n van de heer Ridderikhof zelf, zoals hij he t 
be leefde vanuit de kapperszaak van zijn vader. 

1. Algemene situatie 

Hoe gaat het in Hoorn? 
Wegens de oorlog wordt de kermis geschorst. B. en W. 
verlenen een bedrag van f 5.000,- om zoveel mogelijk te 
dienen tot leniging van de nood van huisgezinnen. waar 
door opkomst onder de wapenen of door werkloosheid 
hulp dringend nodig was. En er werd een tijdelijk 
werklozenfonds tot stand gebracht. 
Levensmiddelenwinkels werden druk bezocht, want men 
ging hamsteren. Ofschoon men een ieder waarschuwt dit 
te laten, begint er toch krapte te komen. 
De smokkel en zwarte handel. die schade bracht aan de 
bevolking, tierden levendig. Om deze te beperken werden 
er uveral commiezen geplaatst. Ook in Hoorn. hier stond 
aan het hoofd (ene) Visser, een man met een vervaarlijke 
snor en (verder uitgedost met) bolhoed en dikke 
wandelstok. Hij was zeer conciëntieus en zonder pardon 
en daarom de schrik van al diegenen, die de zwarte 
handel bedreven. 
Steeds gingen de prijzen van levensmiddelen, olie, 
steenkool en turf de hoogte in. Op de zaadbeurs, die op 
zaterdagen in de zalen van Het Park gehouden werd, 
stegen de prijzen van oliehoudende zaden, als koolzaad 
en blauw maanzaad tot ongekende hoogte. (In een later 
artikel zal nader worden ingegaan op deze bijzondere 
zaadbeurs. Red.) 
Het clandestien slachten van vee nam grote vormen aan. 
In deze tijd was Hoorn een grote exportslagerij rijk 
geworden. Deze was gevestigd in de voormalige 
sigarenkistjesfabriek aan het Keern. hoek Pelmolenpad. Er 
werd een hal bijgebouwd. 't Geheel stond onder directie 
van de Heer A. Peuschens. Na de oorlog is deze zaak 
verlopen en in 1923 verbrand. Nu staan er huizen op 
deze plaats. Het enige overgeblevene van de 
exportslagerij is de nieuw gebouwde hal, nu magazijn van 
de olie- en benzine handel van de Hobi. 
De moeilijkheden in de stad werden groter. Een 
gaarkeuken werd door de gemeente ingesteld, want 
vermindering van gas en andere brandstoffen maakten de 
voedselvoorziening penibel. 
Hoewel er ook aanmerkingen op waren bracht de 
gaarkeuken uitkomst voor velen. 
Verder valt te noemen de hooikist. de brikettenpers, de 
carbidlamp en surrogaat voor koffie en thee. Er kwamen 
schoenen met houten zolen en er werden veel klompen 
gedragen. En of dit nog niet voldoende was, brak er in de 
nacht van 13 op 14 januari 1916 een stormvloed los die 
verschillende zuiderzeedijken deed bezwijken. In Noord
Holland stonden grote delen blank en werden Purmerend, 
Zaandam, de Wieringerwaard en Anna Paulowna 
bedreigd. 

In Hoorn heeft het ook gespannen. Het Houten Hoofd 
stond onder water en dit liep door de Hoofdtoren heen 
de stad in. Met behulp van vele zandzakken op en tegen 
de muren van het Hoofd en op de dijk van Achter op 
Zand is Hoorn toen wel voor water gespaard. De toestand 
was 's morgens half zes op 14 januari echter zo kritiek 
dat men dacht aan het waarschuwen van de bevolking 
voor een overstroming. Gelukkig ging het water toen iets 
zakken. 
Er waren in Hoorn twee Duitse inkopers voor kaas, vee, 
granen enz. Ze woonden in hotel De Doelen. Het waren 
de heren Bauer, oorlogsinvalide, en de heer Tielsche. 
Deze lieden werden in de stad met veel argwaan 
aanschouwd. Natuurlijk werd alles aangedikt en sprak 
men over onvoorstelbare massa's levensmiddelen. die de 
moffen over de grens wisten te doen verdwijnen . 
leder had zijn oordeel over de oorlog; men 
vereenzelvigde zich ermee. 
Zo was er een gewone vrouw. die deed voorkomen of 
George V, de koning van Engeland. haar meest intieme 
vriend was. Ze vertelde dan: dit of dat kan niet gebeuren . 
George wil dit vast niet hebben, of: George zal ze wel 
even mores leren. 

Veeboeren gingen hun landerijen scheuren om ze te 
veranderen in bouwgrond (1917). Ook de gemeente Hoorn 
laat zijn land aan de Draafsingel. nu Eikstraat , scheuren 
om er aardappelen op te verbouwen. Achter 
Rijkstuinbouw-winterschool werden volkstuintjes ingericht 
en uitgegeven aan de meest in aanmerking komende 
ingezetenen, tegen betaJing van f 5.- per jaar per tuintje. 
Spoedig raakten we aan het oorlogsbrood. Dit was niet 
smakelijk omdat er maïs en ook aardappelmeel in 
verbakken werd. Rijzen deed het bijna niet en het brood 
had vaak een kleffe deegachtige kern. 
Het vlees werd schaars en werd vervangen door de 
eenheidsworst. die vrijwel zonder vet bereid was. Het 
praatje ging rond dat er rattenstaarten in verwerkt waren! 
De kleiachtige zeep die in de handel kwam, was evenmin 
van goede kwaliteit. Er was nauwelijks mee te wassen. 
Ook raakte men gewend aan in de rij staan. Wanneer d~ 
omroeper bekend maakte dat er een bescheiden voorraad 
levensmiddelen verkrijgbaar was. gaf dit aanleiding om de 
bedoelde winkels te bestormen. Bedenk dat zelfs vis op 
de bon was! 
Ook in Hoorn braken rellen en stakingen uit. Men ging 
de straat op met spandoeken en leuzen als "Honger", 
"Duurte" enz. Minister Posthuma kreeg natuurlijk weer de 
schuld van de situatie. Enige honderden vrouwen. ook 
gewapend met spandoeken en deksels en ander 
lawaaigevende attributen. trokken door de stad om 
vervolgens te demonstreren voor het stadhuis waar ze 
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levensmiddelen en brandstof eisten. 
Burgemeester A. A. de Jongh, een keurige en zeer op 
vormen gesteld man, raakte van slag. Resultaat was meer 
geld voor de centrale keuken waardoor aardappelen 
konden worden ingekocht. Om iets aan de 
brandstofschaarste te doen, werd een grote hoeveelheid 
brandhout aangevoerd. werd een toeslag berekend op 
petroleum ten bate van de onbemiddelde ingezetenen en 
werd een reductie op de muntgasprijs verleend. 

,,Modernisering'' 

De gemeenteraad besloot tot oprichting van een 
electriciteitsbedrijf. De electriciteitsvoorziening was 
bedoeld voor het Rondje. Het waren vooral de heren 
Bernard S. De Vries en E. J. M. Stumpel die zich 
daarvoor inspanden. Weldra zagen wij de platte wagen, 
waarop een verhoogde stellage was bevestigd, om onder 
leiding van electriciën Cortie bovengronds een koperen 
leidingnet aan te leggen. dat in huur werd genomen door 
de PEN. 
1918 begon wel met een spektakel. namelijk de opheffing 
van de paardetram Hoorn-Enkhuizen. 
Zaterdagavond rond 10 uur vertrok van de Rode Steen 
een aantal opgesierde tramwagens. volgepropt met 
jongelui. die op het dak en aan de stangen hingen, onder 
belgerinkel en natuurlijk luidruchtig gezang, naar de 
remise op de Nieuwe Weg. In de uitspanning "De 
Nadorst" werd het feest tot in de vroege ochtend 
voortgezet. 

2. Mobilisatie 

Op 1 augustus zien we in Hoorn de dienstplichtigen naar 
hun mobilisatiebestemmingen vertrekken, in uniform 
gestoken of het uniform over hun arm. daar ze er 
uitgegroeid waren. Sommigen hadden het aangetrokken. 
maar de tuniek stond ruim 15 cm open. Er waren er, die 
geen pantalon hadden of schoenen meer omdat die al in 
hun werk gebruikt en nu geheel versleten waren. 

Men zag nu ineens allerlei lieden in over het algemeen 
onbekende functies. Zo zagen we bijvoorbeeld de heer 
Kuneman, wonende Baanstraat 36. met op z'n jas een 
hele rij medailles en met een hoge rode pet op. Deze 
bleek stationscommandant te zijn. Op 1 augustus 
vertrokken geregeld treinen vol militairen maar 
arriveerden er ook velen. Scholen, in verband met de 
zomervakantie leeg, werden ingericht als verblijfplaatsen 
voor militairen. Wagens met stro werden aangevoerd en 
naar de scholen gebracht. 
Bij het militaire magazijn (het St. Jans Gasthuis op het 
Kerkplein) gonsde het van bedrijvigheid: dekens, lakens, 
militaire uitrustingen werden over de militaire kwartieren 
verdeeld. 
Alles ging kijken naar de Kazerne op de Veemarkt, waar 
de dienstplichtigen die van de treinen kwamen, zich 
melden. De Veemarkt was later op de dag een totaal 
legerkamp. De keuken-. gereedschap-. munitie- en Rode 
Kruiswagens, die gestationeerd waren op het Jeudje 
(momenteel de Moskee), werden eruit gehaald en naar de 
Noorderveemarkt gereden, evenals de paarden. 
De bataljonscommandant was toen Majoor Muller, die 
woonde Grote Oost 41. Deze kwam te paard alles 
inspecteren. Zondag 2 augustus hierna was er in en om 
de Veemarkt een grote bedrijvigheid en niet alleen door 

het groot aantal militairen maar ook door de 
belangstelling van het publiek. Om ongeveer 5 uur brak 
er een geweldig onweer los en stroomde het van de 
regen. leder rende een kant uit om dekking te zoeken. 
En toen kwamen de vragen pas goed los. Wat zal er 
gebeuren? Waar gaan al die militairen naar toe? Doch 
spoedig bleek een aantal compagnies van het garnizoen 
naar Callantsoog te vertrekken om daar de kustbewaking 
te verzorgen. 
Wat er voor geruchten niet allemaal rondkwamen! De 
media waren toen niet van dezelfde aard als heden. Als 
men iets vernam was het reeds enige dagen geleden 
geschied. Bij enkele bijzondere gevallen hingen bij de 
krantenbureau's bulletins aan en deze trokken dan ook 
grote belangstelling. 
Onder het besef dat de oorlog niet snel beëindigd zou 
worden zetten verschillende comité's zich in om onze 
gemobiliseerde militairen kerstpakketten te zenden, als 
teken dat ze niet vergeten werden. Andere comité's 
deden een beroep op de vrouwen om voor de militairen 
bivakmutsen, handschoenen en sokken te breien. Dit 
sloeg bijzonder in. Wol was er te bekomen; men noemde 
dit regeringswol en het was grijsgroen van kleur. Later 
werd het door de burgers ook gedragen. 
De kazerne, waarvan het bataljon naar de grenzen was 
vertrokken, stond leeg. Dit duurde niet lang want in 1915 
wordt hier de strafklasse voor militairen gevestigd. 
De kazerne kreeg nu een wel zeer gemêleerd gezelschap. 
Er waren rode en blauwe huzaren, artelleristen, gele 
rijders enz .. plus natuurlijk een flink 
bewakingsdetachement. 
Deze snaken stonden onder een zeer strenge discipline. 
We zien ze nog zeer strak exerceren op de Veemarkt en 
bij het station. Een echte Horinees, onderofficier bij het 
K.N.l.L. die juist met verlof in Nederland was en niet 
meer terug kon naar Nederlands Oost-Indië, namelijk Jef 
Joris. gaf steeds een voorbeeld van wat goed drillen was. 
Op zaterdagmiddag en soms nog een andere middag 
kreeg men bewegingsvrijheid van 1 tot 5 uur. 
Er waren er die nu niet direct tijdig weer in de kazerne 
waren. Een patrouille bewakingstroepen, model 
bewapend, ging dan alle café's langs om de "heren" op te 
halen. 

Op een zaterdag was ik persoonlijk getuige van een 
gevecht tussen de Hoornse politie en een aantal 
"klassianen", zoals Speenhof ze noemde, op de Gedempte 
Turfhaven tussen Nieuwland en Achterstraat. Het waren 
nogal potelingen. Door de politie werd de sabel 
getrokken, maar één der klassianen, een zeer grote Gele 
Rijder, ontnam de hoofdagent K. Molenaar z'n sabel en 
begon hem te slaan en te steken. Gevolg was een 
algemene hilariteit, maar dra kwam het 
bewakingsdetachement aansnellen met geladen geweren 
en werd spoedig de rust hersteld en de vechtende 
klassianen wachtte het cachot. 

Aangezien ons land neutraal was, bleef het geweld 
beperkt tot dit soort "oorlogshandelingen". 
Geruchten van allerlei oorlogsgebeuren waren talloos en 
onbegrijpelijk voor de meesten. Dan liep de bevolking 
weer te hoop en verwachtte bekendmakingen, bulletins. 
Het is gebeurd dat op een woensdagmiddag, toen de 
kapperszaak van mijn vader gevuld was met een 
zestiental cliënten, iemand binnenkwam en met veel 
agitatie vertelde: "Heb jullie 't al gehoord? Er is een grote 
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zeeslag gaande tussen de Engelse en de Duitse vloot op 
de Zuiderzee. Op de Westerdijk kan je het in de verte 
zien". 
In een mum van tijd stroomde de hele kapperszaak leeg 
en men holde naar de zeedijk. Natuurlijk niets te zien, "t 
was trouwens onmogelijk dat Engelse of Duitse 
oorlogsschepen op de Zuiderzee konden varen. 
Opwinding bracht nog dat over de Zuiderzee een 
zeppelin vloog. die op weg was om Engeland te 
bombarderen. en in Hoorn te zien was. 

Met het ten einde lopen van de wereldoorlog brak inter
nationaal revolutionaire onrust uit. In Nederland meende 
Troelstra dat de tijd r ijp was voor een machtsovername. 
In Hoorn heeft men niet zo veel gemerkt van deze 
spanning. Wel werden overal groepen vrijwilligers 
geformeerd om zonodig onrust de kop in te drukken. Het 
waren allemaal vrijwilligers; men zag burgers met een 
geweer lopen. 
22 november 1918 kreeg de in Hoorn gestationeerde 
klipper Noord Holland van Rijkswaterstaat de opdracht 
om de Duitse kroonprins van Ewijksluis naar het eiland 
Wieringen te vervoeren, alwaar hij geïnterneerd werd. De 
bemanning bestond uit drie Hoornse burgers, namelijk 
schipper Piet Boersma en de twee stuurlieden Hielke v. d. 
Schuit en Wietse Nieman. 
In 1919 werd Hoorn weer marinestad. Hier werd 
gevestigd het Wachtschip voor opleiding van jonge 
matrozen. Dit Wachtschip droeg de naam van Willem 
Cornelisz Schouten, de bekende Hoornse zeevaarder uit 
de 17e eeuw. Het schip had als ligplaats de Vluchthaven. 
Dit bracht natuurlijk veel levendigheid in de haven. 
De terugkeer van het garnizoen voltooide het weerkeren 

van de normale oude situatie in Hoorn. Het garnizoen 
was ruim vier jaar weggeweest. Deze terugkeer werd 
alom toegejuichd. De militaire kapel bestond niet meer. 
maar werd vervangen door het stadsmuziekcorps. Wel 
liep voorop de martiale figuur van de oude 
tambourmaître. J. Moes. Later hebben we hem persoonlijk 
ontmoet in het Rijksmuseum te Amsterdam, waar hij 
suppoost was. De bataljonscommandant was Majoor 
James. De compagniecommandanten waren o.a. de 
Kapiteins de Groot en Gaillard. 

3. Vertier 

De zuidelijke provincies van ons land worden 
overstroomd door vluchtelingen. Legering en voeding 
eisen een geweldige inspanning. Allerlei plaatselijke 
hulpcomité's worden samengesteld. Weldra worden de 
vluchtelingen doorgezonden naar de noordelijke 
provinciën. Zo kreeg omstreeks 10 oktober ook Hoorn 
enige honderden vluchtelingen toegezonden. Scholen. 
gebouwen en huizen. die leeg stonden of leeggemaakt 
werden. waren nu de gelegenheden waar de 
vluchtelingen werden ondergebracht. Het was een 
treurige stoet. met hun schamele bezittigen; het grootste 
bezit was de kleding, die ze droegen. Sommigen hadden 
hun huisdieren mede, zoals katten, honden en vogeltjes in 
een kooi. 
Tragisch waren de biljetten met een groot aantal 
kinderkopjes erop die werden aangeplakt. Deze kinderen 
waren hun ouders in de verwarring van de vlucht 
kwijtgeraakt en men hoopte ze op deze manier weer met 
hun familieleden samen te brengen. 
Het was een sentimentele tijd. 

Bal masqué georganiseerd in Het Park door dansclub 0.L.A., winter 1916. De sfeer is ongetwijfeld dezelfde als tijdens 
de in dit artikel genoemde bal. Foto meur. Perwitz. 
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Het was voor de vluchtelingencomité's een geweldige 
opgave om ze ailen onder te brengen en om voor 
voeding zorg te dragen. Dan te bedenken dat de prijzen 
van levensmiddelen danig gestegen waren. Er werd voor 
stro en dekens gezorgd. Door damescomité's werden 
reglementen voor de vluchtelingen opgesteld. Zo werd 
voorgeschreven, in verband met ongedierte. dat jongens 
en meisjes tot 12 jaar. kaal geknipt moesten worden. De 
Hoornse kappers werden verzocht belangeloos deze 
opdracht te vervullen. 
Zelf kapper zijnde kreeg ik hiervoor perceel Grote Oost 
10. laatst bewoond door de Heer Hartman en dat nu leeg 
stond. met enkele collega's toegewezen. Dit was nu niet 
de aangenaamste bezigheid. daar er natuurlijk vanuit de 
kinderen. trouwens ook van ouders. een geweldig verzet 
kwam. Maar het moest gebeuren . 
Onder de vluchtelingen was een jong paar waarvan de 
man ook kapper was en die begon te helpen. Hierdoor 
onstond een band tussen deze kapper Freddy Eibers en 
zijn vrouw Jenny Gilleams en de familie Ridderikhoff. 
Freddy kwam bij mijn vader op drukke dagen in de 
herenkapsalon helpen. Natuurlijk kwam zijn vrouwtje ook 
bij ons thuis. Deze had een bijzondere mooie zangstem 
en was koorlid bij de opera te Antwerpen. 
Spoedig kwam haar broer Frans met zijn vrouw Fonsien 
ook naar Hoorn. Freddy en Jenny kregen een kamer 
aangeboden bij de Heer en Mevrouw H. J. Clarion, 
gemeenteontvanger in Hoorn en wonende Koepoortsweg. 
Dit huis heeft plaats moeten maken voor de 
van Dedemstraat. 
Jenny werd door verschillende instanties gevraagd om op 
te treden. ten bate van de Belgische vluchtelingen. Ze 
had overal een geweldig succes. Dit bracht haar toch wel 
op het idee om met haar man. broer en schoonzuster een 
cabaretclubje te vormen en daarmede West-Friesland te 
bereizen. Als begeleiders werden aangezocht H. C. Junge 
sr" pianist, kleermaker en caféhouder op de Vischmarkt, 
*balmuzikant en beter bekend als pianist in de bioscoop 
en verder een prima klant van z'n eigen café, en Sjoerd 
Steggerda, violist. ook uit Hoorn. Dit clubje had een 
ongekend succes in West-Friesland. Want 't was de roep 
"de Belzen komme" of de zaal raakte uitverkocht. Het 
sentiment bleef niet uit, want wanneer Jenny met haar 
mooie stem " Klokke Roelant" of " De Vlaamse Leeuw" 
bracht, begonnen de vrouwen al te grienen. 
Nadat onenigheid was ontstaan onder de artiesten. 
vertrokken Freddy en Jenny naar Amsterdam. 
Jenny snabbelde daar bij verschillende clubjes en werd 
geëngageerd door de bekende impressario Max van 
Gelder. 27 april 1919 werd ze geëngageerd door Jean 
Louis Pisuisse. Freddy wilde weer naar Antwerpen, maar 
Jenny wilde in Holland blijven. Freddy vertrok naar 
Antwerpen en de ontbinding van het huwelijk was 
begonnen. 
Al spoedig begon er een verhouding te ontstaan tussen 
Jenny en Pisuisse, die gehuwd was met de actrice Fie 
Carelsen. De verhouding had gevolgen en 31 maart 1920 
werd een dochter geboren. 
In 1927 kwam het einde toen een zanger uit het Pisuisse
ensemble en amoureuze vereerder van Jenny. hen beide 
op het Amsterdamse Rembrandtplein neerschoot. Het 
doek zakt. 

Vele acties werden er toen ondernomen o.a. concerten, 
toneelvoorstellingen, balavonden. alles ten bate van de 
Oelgische vluchtelingen. 

Nu was het niet allemaal ellende en droefgeestigheid in 
Hoorn. Toneel. operette, cabaretvoorstellingen en 
concerten door beroeps of amateurs gingen even goed 
door. al werd het tintje eraan verbonden van: voor de 
Belgische vluchtelingen, de militairen aan de grenzen en 
de kust, de mobilisatieslachtoffers. het Rode Kruis enz. 
Ook werd er gedanst, daar de meeste uitvoeringen 
besloten werden met een bal. 
Ook werd er gedanst 's zondags in het Roomhuis op de 
Koepoortsweg. Artiesten als Maupie Staal. Albert Bol, 
brachten hun soldatenliedjes als bij voorbeeld "Janus de 
soldaat", "We zijn in mobilisatie", en daar dan aan 
toegevoegd een soubrette, die heel sentimentele liedjes 
bracht over de oorlogsellende. Er was stof genoeg voor 
hartverscheurende liedjes, zoals "Zusjes brief". 
Er werd veel gezongen in deze tijd. Populair waren o.a. 
het Engelse marsliedje "Tipperary", de Franse liedjes 
"Madelon de la victoire", "Mimi d'amour". Veel Duitse 
soldatenliedjes hoorde men niet. Alleen Schlagers uit 
operette's, bijvoorbeeld "Frau Luna", "De Boemelbaron" 
en vooral het liedje "Kleine Mädchen müssen schlafen 
ge hen". 

Ook kwamen in ons land de overlevenden van de 
vergane Engels oorlogsschepen aan. De Engelse matrozen 
werden in Groningen geïnterneerd. Uit deze 
geïnterneerden werd een cabaretgezelschap gevormd dat 
optrad onder de naam "the Timbertown Follies". 
Geïnterneerde Duitsers waren in Bergen NH 
ondergebracht. 

In Nederland triomfeerde Louis Davids in de reveu "Loop 
naar de duivel" in Flora. (Iedereen kent het liedje "We 
gaan naar Zandvoort" ui t deze revue.) 
Veel succes had in Hoorn ook de Vlaamse dichter-zanger 
Emile Hullebroeck. 
Belangrijke datum is 1 juni 1915 want dan begint de 
distributie met uitreiking van broodkaarten. De kermis 
ging weer door en werd als vanouds gevierd, ondanks de 
moeilijkheden. 
Als bijzonderheid speelde Henri ter Hall zijn revue's, zoals 
gewoonlijk niet in de Parkzaal, maar in de houten 
schouwburgloge van Jac. Kinsbergen op de Roode Steen. 
Het was de eerste revue waarin Ter Hall zelf niet als 
komiek optrad, maar vervangen werd door Joh. Buziau in 
de rol van Prink Bil Dodda, een Albaanse vorst. Een 
karikatuur natuurlijk. In 't Park trad toen op het bekende 
Variëtégezelschap van Faveur. 
In januari 1916 waren dijkdoorbraken een reden te meer 
om inzamelingsacties te organiseren. Hoorn was gespaard, 
maar grote delen van Noord-Holland waren onder water 
komen te staan. 
Evenementen van diverse organisaties, alles ten behoeve 
van de slachtoffers van de watersnood. Men was zeer 
meevoelend, dus er werd flink geofferd. 
Om iets te noemen, begin maart werd er in de Parkzalen 
een groot bal-masqué georganiseerd. Hiervoor was een 
enorme belangstelling. Er was een geweldige stemming 
en die bleef tot maandagmorgen 7 uur. En dit alles ten 
behoeve van de watersnoodslachtoffers. 
Eigenlijk een wonderlijke gedachte om uitbundig plezier 
te maken ten bate van degenen die zo zwaar getroffen 
waren. 
Er waren ook verschillende muziek-, cabaret- en 
toneelgezelschappen gevormd, die langs de verschillende 
militaire posten trokken om daar vermaak te brengen. We 
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denken aan namen als Louis Centran, Louis Davids en 
Jean Louis Pisuisse. Van het toneel werd bekend het stuk 
van lnte Onsma " Het licht in de nacht", een stuk met 
een zeer dramatisch oorlogsgegeven. Daar de inhoud 
gericht was op de toen sterk levende gevoelens voor 
vrede en volksverbroedering trok het stuk veel 
belangstelling. Er is in heel West-Friesland geen 
toneelvereniging geweest of deze had "Het licht in de 
nacht" op het repertoire. Ondertussen ging het 
oorlogsgeweld door. 

Als belangrijk feit in Hoorn is te melden de aankoop van 
café restaurant Dalmeijer. Rode Steen 9, aan J. Egelman, 
eigenaar van het Noord-Hollands Koffiehuis op de hoek 
Grote Noord en Rode Steen. Deze zou het café restaurant 
(v/ h Dalmeyer) in exploitatie nemen met zijn schoonzoon 
Van de Water. Wat zou er nu gebeuren met het Noord
Hollands Koffiehuis? Allerlei geruchten deden de ronde 
totdat bekend werd dat het was aangekocht door een 
aantal onbekende lieden van een bank. Deze combinatie 
had deze percelen voor sloop aangekocht om daarna een 
groot bioscoop- en toneeltheater te kunnen bouwen. 
Architect H. J. Cramer kreeg de opdracht het gebouw te 
ontwerpen. Als er toen een schoonheidscommissie 
bestaan had. zou er nooit een dergelijk gebouw aan de 
Rode Steen verrezen zijn! 

Weer kwamen er Belgische vluchtelingen, maar nu heel 
and.:!re. Dit noemde men "Activisten", deze hadden 
samengewerkt met de Duitsers en moesten uit België 
vluchten. Zo kwamen hier ook toneel- en 
operettegezelschappen. die steeds voor de Duitsters waren 
opgetreden. Zo trad in het Park op een 
operettegezelschap met " Der Graf von Luxemburg" en 

een toneelgezelschap met "De Deserteur". 
De bouw van het nieuwe bioscooptheater ging door en 
werd opgeleverd. Een pronkstuk voor Hoorn en kreeg de 
naam van Frisia Theater. Directeur werd George van der 
Werf. Deze kwam uit de variëté-branche en was humorist. 
De zaal met balkon was in neo-Louis XVI stijl ingericht. 
Een flink toneel. waar dan ook alle grote artiesten 
optraden, naast de films. die er vertoond werden. want de 
filmvoorstellingen waren wel het voornaamste. 
De film was toen nog stom en werd muzikaal begeleid 
door piano en viool, terwijl George van der Werf 
expliceerde. 
Toen het gezelschap Bouber met het successtuk "De 
Jantjes" enige keren in het Frisia Theater optrad, stonden 
dagen van tevoren de mensen in de rij voor kaartjes! 
Ondanks het feit dat vele door schaarste en duurte weinig 
te verteren hadden. kwam men in actie toen het raadslid 
M. C. Roos in de gemeenteraad het voorstel deed om de 
kermis niet op zondag (1918) maar drie dagen daarna op 
woensdag te laten beginnen. Dit voorstel werd 
aangenomen. Er kwam een hevige reactie van de 
bevolking op dit raadsbesluit. 
Er werd een Neutrale Parij opgericht en Joh. Wilson. een 
verwoed kermisklant werd kandidaat gesteld voor de 
verkiezingen in juni. Het gevolg was dat Wilson met 
overgrote meerderheid tot raadslid werd gekozen. 

Zo gaan we op de laatste kermis van vijf dagen af. want 
de nieuwe Raad zal de kermis weer op acht dagen 
brengen, waar later de negende dag. Lappendag, aan vast 
werd geplakt. 

Militaire schoenmakerij 1914-1915. Binnenplaats Infirmerie (Modderbakken) 
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Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (1) 
Onder deze titel werd in 1953 een boekwerkje uitgegeven samengesteld aan de hand van de nagelaten 
besche iden van Mevrouw C. Kerkmeije r-De Regt. 
Voor hen, die in Hoorn de bezettingstijd ondergingen roept de inhoud tal van herinne ringen op. Het is het 
ve rhaal hoe zij gebeurtenissen in Hoorn en maatregelen van de bezetter heeft ervaren en waargenomen. 
Ik weet da t jongeren, met wie ik de laatste jaren sprak ove r he t leven van een gewone burger in de 
bezettingstijd, veel aandacht voor dit onderwerp hebben. 
De spectaculare verzetsdaden zullen vrijwel niemand onbekend zijn. Via de media wordt daaraan - en 
terecht - met grote regelmaat aandacht besteed. 
Het is daarom een goede zaak, da t 'Oud·Hoorn' de komende tijd gaat publiceren uit dit boekwerkje dat nie t 
zal worden herdrukt. Ik hoop dat het kwartaalblad via de oudere leden ook in handen zal komen van veel 
jongere n. 
Het Comité 1940-1945 gaf vorig jaa r, ter gelegenheid van de veertigjarige herdenking van de bevrijding een 
lesmap uit onder de titel: "Je bent van na de oorlog en dat willen we graag zo houden". 
Dat de komende publikaties hie rtoe een bijdrage mogen vormen is de wens van 

1940 

Het begon in de vroege morgen van Vrijdag de !Oe Mei. 
Mijn man en ik werden om ±half 4 tegelijk wakker van 
het rammelen van de ruiten en ander niet te definiëren 
lawaai. Er gebeurde iets. dat begrepen we. Om 4 uur 
belde onze buurvrouw, mevrouw Frens, ze hadden de 
radio aangezet - oorlog; de Duitsers waren 
binnengevallen en bombardeerden onze vliegvelden. En 
dan te bedenken, dat twee dagen tevoren nog het bericht 
van Duitse zijde in de couranten stond, waarin 
tegengesproken werd, dat er troepenconcentraties aan 
onze grenzen waren en alle geruchten over een 
ophanden zijnde inval leugenachtige verzinsels! waren. 
Mevrouw Fens was al geheel aangekleed en we hoorden, 
dat ze in de tuin bezig waren zandzakjes te vullen om 
hun kelder te versterken. Wij bleven in bed, want er 
stond ons nog heel wat te wachten. 
Om half 5 weer een bel, het was de heer Roselaar, lid 
van de hulpbrigade voor het Westfriesch Museum. Mijn 
man had n.l. een hulpbrigade van 12 dames en heren 
gevormd, die zich bereid hadden verklaard, in geval van 
nood, te helpen met het opbergen van de kostbaarste 
voorwerpen uit het Museum in de kelder van het gebouw, 
die daarvoor versterkt was. Nog maar een dag of tien 
geleden waren ze op een zondagochtend in het Museum 
geweest om te zien hoe alles geregeld was. Wij zelf 
hadden volgens de richtlijnen door het Rijk opgemaakt, 
op alle te verwijderen voorwerpen etiketjes met een 
blauwe driehoek geplakt en in ieder vertrek een lijst 
opgehangen. waarop die voorwerpen vermeld stonden. 
Mijn man had de schilderijen met wervels laten 
vastmaken. zodat ze in een minimum van tijd uit de 
lijsten genomen konden worden. 
Tot de brigade behoorden de concierge, F. de Rooij, W. 
Hakhoff, de timmerman, die met zijn vader altijd in het 
Museum werkte, G. J. Polman, de schilder, T. Wiggers en 
A. Haremaker, die op dubbeltjesdagen in het Museum 
surveilleerden, en de volgende heren, die een cursus van 
mijn man gevolgd hadden voor gids voor de stad, n.l. J. 
Roselaar, W. H. N. Rupert, C. Schekkerman en J. Weijling. 
Verder de dames G. J. Storm. G. Winkel, W. Kerkhoven en 
mijn persoon. 
Om half 5 kwam dus de eerste al bellen. Mijn man 
beloofde hem direct te waarschuwen als we gingen; hij 
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zou n.l. bericht krijgen wanneer de Museumvoorwerpen 
opgeborgen moesten worden. Om tegen half 6 belde 
Polman, ook al met de vraag of wij al gingen. 
Mijn man is toen voor half 7 naar het stadhuis gegaan. 
waar alles in rep en roer was. Ook de burgemeester was 
al aanwezig en de Museum-voorwerpen moesten in de 
kelder geborgen worden. De heer Roselaar werd verzocht 
de brigade te gaan waarschuwen; wij gingen samen 
ongeveer half acht de deur uit. Wij spraken in het 
voorbijgaan de familie Kerkhoven, de dochter. die bij de 
brigade hoorde was uit de stad en mevrouw bood zich 
aan. te komen helpen, wat wij dankbaar aanvaardden. 
Heel gauw was ieder present; alles liep prachtig. Ieder 
deed wat bij zijn aard paste. De mannen sjouwden met de 
schilderijen, kisten, meubels, wat langs de keldertrap kon 
daarlangs, de grotere stukken buitenom door het luik in 
de Proostensteeg. Mijn man regelde alles en was overal 
tegelijk. Ik werkte met de dames. We begonnen in de 
nieuwe benedenzaal met de kostbaarheden, de sieraden 
van het costuum, de waaiers. de horloges. Dat alles kon 
verpakt in kistjes en koffertjes van de verzameling. Toen 
naar de Carbasiuskamer, waar we eerst het zilver namen. 
Inmiddels pakte ik de munten en penningen in een platte 
koffer van het Museum, in de hoop, dat ze niet door 
elkaar zouden raken. Na het zilver het porselein. We 
hadden grote wasmanden gekocht om alles daarin te 
verpakken, maar al gauw bleek, dat zes lang niet genoeg 
was, wat we trouwens ook al gedacht hadden. Er was ook 
een hengselmand, waarin telkens een bezending naar 
beneden gebracht werd, waar het prachtig op een rek 
gezet werd (boven de boot uit de Wieringermeer), waarop 
planken lagen. Ook het glaswerk werd daar stuk voor 
stuk heen getransporteerd. Om, tegen half elf, pauzeerden 
we even voor een kopje koffie, waar mevrouw de Rooij 
voor zorgde, die trouwens zelf ook dapper mee inpakte. 
Doordat mijn man telkens buiten kwam, zag hij dat 
verscheidene NSB'ers naar de werkinrichting gebracht 
werden door soldaten. 
Ook de hele middag werkten we nog door en om tegen 5 
uur werden de ijzeren luiken over het trapgat geschoven, 
de zandzakken er op en de schatten waren zo goed 
mogelijk beveiligd tegen brand. 
Doodmoe waren we, ik tenminste; mijn man kan altijd 
zoveel verzetten. Toen we over het Noord naar huis 
liepen. zei ik: ik kan wel huilen van moeheid; ongerust 



was ik natuurlijk ook over alles wat er gebeurde en over 
hoe het in andere plaatsen zou zijn. Ik had naar Haarlem 
willen telefoneren, naar mijn moeder; het tehuis waar zij 
woont (Spaar en Hout) zou voor het Rode Kruis in beslag 
genomen worden; ik wou dus graag weten hoe of wat, 
maar telefoneren was niet meer mogelijk. Op hoop van 
zegen stuurde ik dus maar briefkaarten aan haar en aan 
mijn familie daar. 
Enfin, ik ging dus naar huis en toen ik om de hoek van 
de Noorderstraat kwam, stond daar een file vrachtauto's 
onder de bomen. Ik kwam bij ons huis en een buurmeisje 
zegt: " Die krijgt u, mevrouw", en meteen stapt er een 
dikke man op mij af - ja. mevrouw, wij (er was nog een 
jong ventje bij hem) worden, vannacht, bij u 
ingekwartierd. Het bleek, dat ons buurtje de chauffeurs 
van de auto's moest herbergen. De dikke was kroegbaas. 
de kleine chauffeur van beroep. Ze waren met 
vrachtauto's uit Assen gekomen om militaire goederen 
naar hier te brengen; 's nachts om half twaalf waren ze al 
opgeroepen; men wist daar blijkbaar al, dat de Duitsers 
op komst waren. Deze chauffeurs reden wel meer voor de 
militairen; zij moesten de volgende dag weer met hun 
auto's terug. De mannen waren natuurlijk moe en 
hongerig; ik liet ze binnen, gaf thee en ging weer uit om 
aanvulling van het middagmaal. dat niet berekend was op 
twee dergelijk eters er bij. Na het eten gingen ze uit, ze 
moesten zich bij de commandant melden. De jongste 
kwam behoorlijk om 10 uur thuis en verlangde naar bed. 
Wij hadden de logeerkamer met allerlei lappen 
verduisterd. De kroegbaas was hij in de duisternis kwijt 
geraakt, bovendien had die kennissen ontmoet. Om half 
12 besloten wij naar bed te gaan en net toen wij er ± 12 
uur instapten werd er gebeld en de kroegbaas stond op 
de stoep met Ds. de Pree (die op één na naast ons 
woont). De Ds. maakte tegen mijn man een gebaar van 
dat hij wel wat diep in 't glaasje gekeken had, maar dat 
viel nog wel wat mee. Hij was met de logé van Ds. de 
Pree thuis gekomen en had ons huis niet meer kunnen 
vinden. De volgende morgen zouden ze om zeven uur 
wegrijden; dus ontbijt om half zeven en om zes uur op. 
Toen ze om 7 uur vertrokken waren en mijn meisje de 
logeerkamer ging doen, wachtte daar een minder 
aangename verrassing; een zeker instrument was niet 
gebruikt, zodat het op het beddekleedje te land gekomen 
was en zijn weg onder de ledikanten gezocht. Mijn man 
was zeer verontwaardigd; hij vertelde het aan iedereen. 
11 Mei. De zaterdag was hier rustig, wat de 
gebeurtenissen betreft; wij waren niet rustig, wij 
reikhalsden naar berichten, die niet zo heel ongunstig 
leken, ofschoon we toch begrepen, dat we het nooit 
zouden kunnen houden, maar het was mogelijk, dat de 
Engelsen ons zouden helpen, dachten we toen nog; heel 
gauw bleek, dat daar niets van kwam. Zoals iederéén, 
plakten we repen papier op onze ruiten, wij deden het 
alleen beneden aan de voorkant. maar vele mensen 
beplakten alles wat ruit was. Gaandeweg zag men de 
repen weer verdwijnen, wij lieten onze tot zowat half 
November zitten; ze werden zo vies, vooral door het 
zemen, dat we ze er af trokken. We maakten de 
verduistering in orde en de logeerkamer voor nieuwe 
gasten, want de eerste treinen met geëvacueerden zouden 
gauw komen. Ik deed dus een hele inslag eten voor de 
Pinksterdagen op (12 en 13 mei); de leveranciers waren 
laat, de meeste toegangswegen naar de stad waren 
plaatselijk opgebroken, zodat groenten en melk met een 
grote omweg hierheen moesten komen. We hoorden dat 

"onze" vrachtauto's vergeefs getracht hadden naar Assen 
terug te keren; over de Afsluitdijk was uitgesloten, 
hetgeen ze trouwens al dachten en over Amsterdam ging 
ook niet meer. men zei dat ze hier weer terug waren. We 
gingen dus 's avonds uit, want we hadden geen zin in een 
herhaling van het bezoek. Gelukkig hebben wij hen niet 
terug gezien. 
In de nacht van zaterdag op zondag (11 en 12 mei) werd 
ik wakker doordat er vlak bij ons huis geschoten werd. 
Telkens weer, ik vond het griezelig en was echt bang, er 
raasde twee keer een auto langs. Ik was blij toen mijn 
man ook wakker werd, het schieten was toen verder weg. 
De angst viel plotseling van mij af, ik was er doorheen. 
Wat er nu precies gebeurd is weten we niet. Er werd 
gezegd, dat er op de luchtwacht op het badhuis 
geschoten werd. Ik sprak de man van een vroegere 
dienstbode van me, die wacht had en die de kogels om 
zijn oren had horen fluiten. Kogels zal hij wel gehoord 
hebben, maar die waren bestemd voor parachutisten, die 
de soldaten overal meenden te zien. Ze schoten op 
schapen in het Weeltje en in Zwaag schoten drie soldaten 
op elkaar ; ze hebben een tijd lang in het St. Jansgasthuis 
gelegen. Hoe het ook zij, er werd vermoed dat er uit een 
huis of huizen en in ieder geval door burgers geschoten 
was en er werd hier en daar huiszoeking gedaan. 
12 Mei. Zo was de Veemarkt afgezet toen we 
zondagochtend uitgingen. Er kwam een verbod om 
's avonds na 8 uur op straat te zijn en mijn man kreeg 
een bewijs, dat hij zich op ieder uur van de dag op straat 
mocht begeven in verband met het Museum, maar het 
was levensgevaarlijk 's avonds in het donker buiten te 
komen. 
De soldaten. die hier waren achtergebleven, waren 
jongens, die in februari in dienst gekomen waren en naar 
een officier ons vertelde zes keer met scherp geschoten 
hadden. Ze waren niet vertrouwd met een geweer. Het 
leek ons dan ook raadzaam niet in de voorkamer te gaan 
zitten 's avonds, maar achter. Onze dienstbode kwam 
's avonds niet op haar gewone tijd thuis, mijn man ging 
eens op de stoep kijken en onmiddelijk stond er een 

Achter op 't Zand. De zgn. bewaarderswoningen nu 
bewoond door Duitse soldaten 
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soldaat voor hem met zijn geweer op mijn man zijn 
beenstreek gericht. " Doe dat ding maar weg·: zie hij "ik 
kijk alleen of ons meisje aankomt"; we wisten toen nog 
niet van het uitgaansverbod. "Als ze komt", zei de 
soldaat, "zal ik ze wel even hierheen brengen." Later 
bleek, dat ze tegen 8 uur op de hoek geweest was. maar 
ze werd niet doorgelaten. Op haar zeggen. dat ze naar 
ons toe moest. kreeg ze ten antwoord, dat we toch niet 
thuis waren. 
We gingen dus naar bed, ik was al naar boven en mijn 
man ging nog even met zijn electrische zaklantaarn op de 
stoep kijken en onmiddelijk werd er geschoten. Ik hoorde 
het maar schrok er niet meer van. Toen hij boven kwam, 
zei ik: "Er werd weer geschoten hè?" "Ja': zei mijn man 
heel laconiek, "dat was op mij!"'. 
12 en 13 Mei. De Pinksterdagen waren wonderlijke dagen, 
ieder stond op straat met de buren en voorbijgangers te 
praten. Er kwam bericht, dat de Prinses met de kinderen 
weg was; daarvan schrokken wij nog niet, maar daarna 
hoorden we dat de regering weg was en ook de 
Koningin. Dat was een veeg teken, ellendig vonden we 
het. Buiten hoorde je steeds gedreun - kanongebulder! 
Men kwam tot niets. We maakten nog een logeerkamertje 
in orde, want de geëvacueerden zouden toch wel ééns 
komen en we deden nog extra ons best op de 
verduistering, ik naaide van een lap laken en andere 
lappen extra gordijnen voor de achterkamer tegen de 
tuindeuren, die we vlak voor de ramen hangen 's avonds; 
het is afdoende. Er kwamen lange treinen langs met 
geëvacueerden, maar ze gingen nog steeds voorbij naar 
de dorpen. 
13 Mei. 2e Pinksterdag kwam er tot onze grote vreugde 
post, alleen briefkaarten mochten verzonden worden, 
maar we hoorde tenminste, dat er in Haarlem niets 
gebeurd was en dat het tehuis waar mijn moeder woont 
niet in beslag genomen was. Later hoorden we, dat er 
militairen in huis waren en dat er in de tuin aan het 
Spaarne, een paar meter van het raam van mijn moeder 
af, een mitrailleur had gestaan. 
14 Mei. Dinsdag na Pinkster 's morgens lieten we onze 
wapenverzameling naar het Museum brengen. Het zijn 
wel antieke, maar je kunt nooit weten waar een 
zenuwachtig mens ze voor verslijt. De timmerman bracht 
een grote vaandelkist waar alles prachtig in paste. 
's Middags ging mijn man weer naar het Museum om de 
schilderijen van de Baen uit de grote bovenzaal, die niet 
in de kelder konden, beneden in de hal te laten zetten, 
waar ze toch veiliger stonden dan boven. De timmerman 
maakte ook planken voor de bovenlichten aan de vóór
en achterdeur. Bij luchtalarm zouden n.l. twee 
brandwachten in het gebouw zijn en die moesten toch 
wat licht hebben. Voor deze luchtbeschermingsdienst 
hadden zich opgegeven J. v. d. Berg, W. Drijver. 0. 
Kuijper, J. Messchaert en W. H. M. Rupert. Na mijn 
huiselijke beslommeringen ging ik er ook weer heen, 
ofschoon ik er natuurlijk niets te doen had; het was de 
onrust, die in je zat, je bleef liefst maar bij elkaar uit 
angst, dat er iets kon gebeuren. Ik liep door de 
Nieuwsteeg waar het erg druk was. Bij het Stadhuis stond 
het vol mensen, die een bewijs haalden om de stad te 
mogen verlaten, bij alle toegangswegen stonden soldaten. 
Het Nieuwe Noord was afgezet; de soldaten, die daar nog 
in de school lagen, vertrokken. Toen ik langs het Breed 
ging kwamen ze in vrachtauto's, bebladerde takken bij 
zich voor camouflage; het publiek juichte hen toe en ze 
riepen: "We gaan voor jullie vechten!" De stakkers, ze 

waren sedert februari onder dienst; zover is het gelukkig 
niet gekomen. We hoorde later. dat ze op Amsterdam 
teruggetrokken moesten worden. 

Ik deed even een boodschap op weg naar het Museum en 
daar werd mij verteld, dat de geëvacueerden niet 
kwamen. Om zekerheid te krijgen liep ik langs de Grote 
Kerk, want daar zouden ze ontvangen worden. De koster 
stond buiten en zei: "Mevrouw, geloof al die praatjes toch 
niet, straks komen ze:· Zo ging ik naar het Museum. Ook 
daar vertelde men, dat ze niet kwamen. Ik wou er het 
mijne van hebben en toog op informatie uit. Bij de 
Hoornse Courant stond. dat geen bulletins meer werden 
aangeplakt om onrust te vermijden; dus ging ik naar het 
aanplakbord van de R.-K. Courant (Onze Courant) aan de 
Turfhaven en daar hing een bericht met grote letters: "De 
geëvacueerden komen niet." Het leek mij een bewijs, dat 
het hier niet veilig meer was. of dat we althans bezet 
zouden worden. 
Over de Roode Steen reden onophoudelijk auto's met 
militaire kleding, die uit de Oosterkerk gehaald werd; uit 
het kadaster en het postkantoor werden pakken 
ingeladen. We vonden het alles benauwend, het ging niet 
goed met ons. 
De lucht boven de stad had een wonderlijke donkere 
kleur. Sedert het uitbreken van de oorlog was het 
stralend weer en het viel op, dat de lucht niet de gewone 
blauwe kleur had. Aan de zee zagen we, dat er in het 
zuiden een grote brand was. het waren petroleumtanks bij 
Amsterdam. 
We liepen naar de haven; onderweg spraken we allerlei 
mensen; ieder wist wat. De Duitsers waren al in 
Enkhuizen; anderen zouden op Wieringen - naar dit 
laatste werd getelefoneerd, maar er was geen Duitser te 
zien. 
Aan de haven een hele consternatie - alle schepen 
moesten zinken. Het lag er vol, overal vandaan: Delfzijl, 
Spakenburg, de von Geusau uit Enkhuizen. Om de ingang 
van de haven te versperren had men in het grote- en het 
kleine gat zandbakken laten zinken, terwijl voor de sluis 
een baggermolen gekapseisd was bij de pogingen om het 
ding te laten zinken en in de sluis lag een zandzuiger. 
Het leek dus een volkomen overbodige maatregel die 
vissersboten en andere vaartuigen ook nog te laten 
zinken. Er kwam een zenuwachtige vaandrig aandraven. 
zwaaiend met zijn armen, steeds roepend: " Alles moet 
zinken:· En werkelijk begonnen er al vissers hun armzalig 
inboedeltje van hun scheepjes te halen. Gelukkig kwam 
er spoedig een tegenbevel, zodat ze rustig zijn blijven 
liggen; alleen een enkel jacht was tot zinken gebracht. 
Na het eten luisterden we bij onze buren naar de radio; 
er werd een toespraak gehouden - we hadden ons 
overgegeven. Misschien was het niet heldhaftig, maar we 
zeiden eenstemmig: Goddank. 
Toch kwam onmiddellijk de twijfel op; was het soms een 
vals bericht? Er was zo gewaarschuwd om alleen de 
bekende stemmen te geloven. Wij geloofden het. Weer 
gingen we de stad in en op de Veemarkt kwamen we 
iemand van de luchtwacht tegen die ons zei: "Gelooft u 
het toch niet; het is niet waar.'' Hij wist het zeker, een 
officier had het hem gezegd. 
Op de dijk stond het vol mensen, die keken naar de 
petroleumbrand. Plotseling werd er geroepen: we moeten 
weer om 8 uur binnen wezen. en merkwaardig - de dijk 
was ineens totaal leeg. Wij liepen maar op ons dode 
gemak; het was weer rustig in de stad en het begon door 
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te dringen tot de mensen, dat het bericht van overgave 
werkelijk waar was. We wisten toen nog van niets. niet 
van Rotterdam en wat er verder gebeurd was. 
15 Mei. Woensdagmorgen deden we maar gewoon, wat 
kon je anders doen. Ik kwam een kapitein tegen, die wel 
bij ons aan huis kwam (met een eerste luitenant was hij 
de enige beroepsofficier die hier lag), hij stapte direct op 
mij af. kon bijna niet praten van aandoening, zo vreselijk 
vond hij het. De soldaten waren hier n.l. weer terug. 
Links van de RHBS waren barakken gebouwd, die 
ternauwernood klaar waren; verscheidene scholen waren 
trouwens ook nog bezet. Gaandeweg zijn ze van hier 
vertrokken. Langzamerhand kwamen wij te weten van 
Rotterdam en we kregen overal briefkaarten vandaan om 
te vertellen, dat men het goed maakte. Gelukkig hoorden 
we telkens van Hoornse jongelui die terecht waren. Ten 
slotte is er één gesneuveld en nu ik dit schrijf worden er 
altijd nog twee vermist. die mogelijk in Engeland zijn. 
21 Mei. Dinsdagavond laat 21 Mei kwam notaris 
Kerkhoven ons vertellen, dat hier een paar soldaten uit 
Zeeland in de stad gekomen waren; het was daar 
vreselijk: Middelburg stond in brand, er werd geplunderd 
- we schrokken heel erg. 
De volgende ochtend deed mijn man vruchteloze 
pogingen om te telefoneren of te telegraferen of om de 
zegslieden van dit bericht te spreken. Gelukkig kwam 
diezelfde ochtend een kaart van mijn zwager, de stad was 
voor een deel verwoest, het was ellendig, maar hij en zijn 
dochter maakten het goed en ook het stadsdeel waar zij 
wonen was gespaard. 
Wat er verder gebeurde laat zich niet van dag tot dag 
vertellen. Er kwam een kleine bezetting van Grüne 
Polizei, ze woonden Achter op 't Zand in de door onze 
militairen als magazijn ingerichte bewaarderswoningen 
(van de bewaarders van de vroegere Rijkswerkinrichting). 
De hakenkruisvlag hing er uit. Ze zijn heel kort gebleven. 
Op het badhuis kwam een luchtwacht, dat zijn grijze 
uniformen. Ook kregen wij dadelijk een stationswacht, 
gekleed als Duitse conducteurs, donkerblauwe broek en 
lichter blauwe jas; om de arm hadden ze een gele band 
met: "Deutsche Wehrmacht"; we vonden het net 
"blaaspoepen". Er waren er 5 à 7. Een stuk of wat 
logeerden in " De Roskam", anderen waren ingekwartierd. 
O.a. was er één bij iemand in onze straat; hij had n.l. te 
kennen gegeven, dat hij eventueel wel iemand wilde 
hebben. Ze hadden een gemakkelijk baantje, er was niets 
te doen. 's Nachts kwamen er geregeld vliegtuigen over, 
waardoor sommige gemoederen zeer verontrust werden, 
o.a. het gemoed van de Duitser op onze straat, hij durfde 
niet naar bed voor het licht werd, 's nachts bleef hij 
buiten. De angst scheen over te slaan op de familie waar 
hij logeerde, zo dicht bij het (voorname) station. je kon 
nooit weten. 
Ze gingen 's avonds per fiets naar Oosthuizen, waar ze bij 
de familie van hun dienstbode sliepen. Toen de Duitser 
na enige weken vertrokken was (ook de andere 
"blaaspoepen" waren plotseling verdwenen) bleven zij ook 
's nachts weer thuis. 
Op een goede dag had iemand zijn huis aan de 
Draafsingel "Krententuin" gedoopt; hij was NSB'er en had 
met een aantal van zijn partijgenoten de oorlogsdagen in 
de Werkinrichting (bekend als Krententuin) doorgebracht. 
Nu meende hij goed te doen met aan zijn huis een groot 
bord te hangen, waarop met rode letters "Krententuin" 
geschilderd stond; na een tijdje stond er nog een 
wapentje bovenop van de NSB. Veel plezier heeft hij er 
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niet van beleefd. Op een ochtend dreven zijn 
tuinmeubelen in de singel, een andere keer kwamen ze 
met rode verf besmeurd. zijn vrouw werd er zenuwziek 
van. Men schijnt hem een wenk gegeven te hebben zich 
niet verder aan mogelijk nog grotere onaangenaamheden 
bloot te stellen. 
In juni begon het weghalen van levensmiddelen; de 
handelaren werden er wel behoorlijk voor betaald, het 
begon met de kazen, vrachtauto's vol. 
De Werkinrichting werd weer bevolkt, ditmaal met z.g. 
"statenlozen·: meest Joden en andersdenkenden. die 
indertijd zonder vergunning uit Duitsland gevlucht waren. 
Ze genoten een zekere mate van vrijheid; de bewaking 
bestond uit Hollandse Rijksveldwacht. Met mooi weer zag 
men ze buiten zitten, hele families, jong en oud van 
allerlei slag. Een paar weken zijn ze hier geweest, toen 
werden ze overgebracht naar een kamp in de buurt van 
Assen. 
Het wordt een gewoonte van de mensen 's avonds op de 
dijk te gaan kijken, gewoonlijk ongeveer elf, twaalf uur. 
Men ziet dan zoeklichten, hoort vliegtuigen en als men 
"geluk"(?) heeft ziet men bommen vallen. 
Het was er vooral van de zomer dikwijls zo vol dat er 
geen doorkomen aan was. 
Aangezien we niet op sensatie belust zijn, zijn wij er 
nooit geweest. De verhalen er over krijgen we van 
geregelde bezoekers. Boven uit ons huis zien we ook 
soms zoeklichten en het gedreun van de bommen horen 
we ook. 
Gelukkig is het hier verder zo rustig als het maar kan; de 
enige Duitsers zijn de ±IS man van de luchtwacht op het 
badhuis. Eerst woonden ze in de Keizerskroon, maar al 
heel gauw trokken ze in de vroegere 
bewaarderswoningen Achter op 't Zand, die door de 
Gemeente netjes voor hen ingericht moesten worden; ze 
hadden op een goede dag allemaal een fiets. 
30 Augustus reden er enige gepantserde auto's door de 
stad om ons te intimideren voor de volgende dag. Ze 
vonden het nodig ook door de Nieuwsteeg te gaan, waar 
een zonnescherm werd meegesleurd - de schade werd 
ter plaatse vergoed. Wij gingen die dag bloemen bestellen 
voor onze dienstbode, die zich verloofd had. Ze moesten 
de volgende dag, dus 31 Augustus bezorgd worden. We 
zochten dahlia's uit en spraken af, dat ze soortgelijke 
verse zouden brengen. Over de kleur hadden we eigenlijk 
niet gesproken. 's Avonds kwam de bloemist; ze hadden 
blijkbaar begrepen, dat we een bepaalde kleur zoals daar 
stond wilden hebben en dat was: Oranje! Oranjebloemen 
mochten volstrekt niet vervoerd worden op 31 augustus! 
We stelden hem gerust, het mochten ook rode zijn. De 
dagen tevoren was er veel vraag naar goudsbloemen; ik 
had ook altijd goudsbloemen in de kamer staan. Een 
mooi portret van de Prinses met oranje bloemetjes er bij. 
stond in de huiskamer. 
31 Augustus marktdag en alles rustig. 
Er waren hier 15 man Grüne Polizei met een mitrailleur 
heen gestuurd om ons zoet te houden. Het schijnt, dat er 
's morgens hier en daar een grote W geschilderd was, 
voor het Stadhuis en bij een enkele NSB'er. Ik heb het 
zelf niet gezien. maar van zeer betrouwbare zijde 
gehoord, die het zelf gezien hadden. Een en ander was 
met bekwame spoed verwijderd. 
Donderdag 5 September. We zaten te eten. er wordt 
gebeld, het meisje komt de voorkamer binnen en zegt, 
dat er iemand is voor mijn man en tegelijk stapt diegene 
de kamer binnen en staat zo bij de tafel. Een Duitser 



In de meidagen 1940 werden politiebureau en woonhuis 
van burgemeester Leemhorst met zandzakken beveiligd 

hoorden wij direct, ofschoon hij goed Hollands sprak. 
Mijn man was eigenlijk woedend. We waren bijna klaar 
met eten en hij ging in de voorkamer zitten. Hij ontpopte 
zich als de Directeur van het Oostfriesch Museum in 
Emden, hij was een paar dagen tevoren van Amsterdam 
uit in het Museum geweest, had mijn man niet getroffen 
en nu bleef hij hier, uit Amsterdam komende op weg 
naar Groningen, een trein over, speciaal om kennis te 
maken. Nu, dat was heel vriendelijk. Hij sprak heel 
verdienstelijk Hollands; zijn grootmoeder was dan ook 
een Hollandse en hij komt nog al eens in Groningen en 
kent Prof. van Giffen. Hij had nu door Nederland gereisd, 
regeringsopdrachten, om artikelen te schrijven; hij is n.l. 
redacteur van een Oostfriesch Dagblad en werkte ook 
mee aan de Deutsche Zeitung in de Nederlanden. Hij gaf 
zijn kaartje: Menso Folkers, en toen hij weg was zagen 
we, dat hij Kreisleiter z.V. was en Stadtrat. Het was een 
goedig persoon: "Ja, ja", zei hij steeds. Mijn man vroeg 
waarom ze ons toch zo lelijk behandeld hadden. Ze 
waren de Engelsen een slag voor geweest, anders waren 
die hier gekomen. We geloofden er niets van, vertelden 
wij hem. Het was toch zo. Er viel overigens wel met hem 
te praten. Hij zou ons sturen wat hij geschreven had, 
maar er is slechts begin 1941 een soort verslag gekomen. 
Ik moet hier nog tussen voegen, dat mijn man in juli het 
Museum weer gedeeltelijk openstelde, beneden en eerste 
verdieping, voor een dubbeltje. Er kwam vrij veel bezoek. 
Zondag 8 September hoorden wij 's middags steeds auto's 
rijden, ze kwamen van de Westerdijk. Na het eten gingen 
we eens kijken; er kwamen nog telkens meer; 
vrachtauto's, bijna allemaal Hollandse, de meeste leeg, 
met Hollandse chauffeurs, ook Duitse legerauto's. Aan de 
Westerdijk bij het Park was het vol; ze stonden in het 
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gras onder de bomen; o.a. een auto met een groot 
zoeklicht. 
De soldaten werden in het Park ondergebracht. Op het 
Oost veel belangstelling; ze hadden het Foreestenhuis in 
beslag genomen, behalve de kerk en de consistoriekamer. 
er moest direct een houten optrekje op het dak gebouwd 
worden voor uitkijkpost. Toen we over het Oost liepen, 
werd er al telefoon aangelegd van de Remonstrantse Kerk 
uit; alles gebeurt onmiddellijk. 
Maandag 9 September waren de vrachtauto's al weer 
verdwenen, toen ik langs de Westerdijk kwam; ik zag er 
nog een paar rijden met benzinevaten, vol of leeg? Er 
bleven ±200 Duitsers met hun gerij in de stad. Op de 
Roode Steen stonden een paar grote auto's; bij de Grote 
Kerk een Roodekruis-auto. De militairen gedroegen zich 
zeer correct, maar de rust in de stad was weg. 
onophoudelijk raceten vracht- en andere auto's en 
moterfietsen rond. In de nacht van 13 op 14 september 
verdwenen ze even haastig als ze gekomen waren. Ook 
op de Watertoren werd een uitkijkpost getimmerd. 
8 en 9 September kwamen er ook een kleine 1.000 man 
van de opbouwdienst, die ondergebracht werden in de 
barakken naast de RHBS, die voor onze soldaten gemaakt 
waren en met het uitbreken van de oorlog 
ternauwernood klaar waren. De officieren werden in 
enige leegstaande huizen, ook in de Gemeenteschool op 
de hoek van de Joh. Messchaertstraat ondergebracht. De 
opbouwers begonnen met verschillende loopgraven. 
indertijd door onze soldaten gemaakt, weer gelijk met de 
grond op te vullen. 
De loopgraven voor de burgerij blijven. 
Zo nu en dan komen er Duitse auto's om de uniformen 
uit de Oosterkerk te halen. 
Zaterdagavond 12 October liepen we langs de dijk en 
zagen Duitse auto's aankomen, die de stad ingingen. 
Zondagochtend 13 October stonden ze op de Veemarkt. 
tien vrachtauto's (ex-Hollandse, je zag de firmanamen nog 
door de overschildering heenschemeren), een gewone 
auto voorop en tot slot een vrachtauto met vaten 
benzine; achter op deze auto stond "Ende" geschilderd. 
Ze waren volgeladen met aardappelen. Het schijnt, dat ze 
anders per trein gaan, maar het verkeer over de 
Hembrug was die Zaterdag en Zondag gestremd - bom? 
Volgens mijn groenteboer gingen ze daarom per auto. 
Dinsdag 15 October. We waren vandaag in Amsterdam, 
we vonden de stemming niet prettig. De winkel van de 
Unie op het Damrak was pas vernield, er stonden grote 
troepen opgeschoten jongens, veel politie, op alle hoeken 
van de straten, steeds twee of drie bij elkaar. 
16 October. De telefoonleidingen, in september 
aangebracht, die naar buiten liepen zijn weg, ik kwam 
een auto tegen met palen waar ze aan bevestigd geweest 
waren. De optrekjes op het Foreestenhuis en de 
Watertoren moeten blijkbaar blijven staan. 
Vrijdag 25 October. Vanmorgen trok er een Duits 
muziekkorps door de stad; ik heb er niets van gehoord of 
gezien, maar Mevrouw de Rooy uit het Museum zag ze 
over de Roode Steen gaan, komende van het Oost. 
Dinsdag 29 October. Ik liep op de Nieuwstraat, er ging 
een groep schoolkinderen voor me uit, luidkeels 
zingende: Oranje boven! Ieder had er het grootste plezier 
in. Van de zomer kocht ik al een portretje van de 
Koningin met een gedicht van Ds. Welter er onder, nu 
zijn er ook foto's van de Prinses met de Prinsjes in 
Canada. "Never speak to me of pity" staat er onder. Zij 
moet dit gezegd hebben, toen ze in Canada aankwam. 



Men beweert, dat de negatieven van deze foto als z.g. 
brandplaatjes uit de lucht zijn komen vallen. Wat er van 
die brandplaatjes waar is, is niet te controleren; men zegt. 
dat het allemaal onzin is en dat het dergelijke dingen 
zijn. Men zou dus het verhaal over die gevaarlijke 
brandplaatjes verzonnen hebben om te voorkomen, dat 
men ze openmaakte. Hetgeen natuurlijk toch gebeurt. Zo 
zag ik dezer dagen een heel klein krantje, dat ook uit de 
lucht was komen vallen. Bij Hauwert was een bosje 
neergekomen. In het Hollands, blijkbaar in Engeland 
gedrukt. Allerlei berichtjes, een woord van de Koningin 
en een fotootje van de aankomst van de Prinses in 
Canada. 
30 October. De opbouwers gaan weer hier vandaan. Van 
alle plannen om hier in de buurt opgravingen te doen 
komt dus niets (Wester-Blokker). 
5 November. Overal in de stad, op pleinen. hoeken van 
straten en onderaan de borden van de ANWB verschijnen 
grote gele borden met zwarte letters om de richting aan 
te duiden: Amsterdam, Alkmaar enz. Ik heb nog vergeten 
te vertellen. dat ook overal richtingwijzers staan met 
A 15, dat is de Aussicht op het badhuis en andere met 
Marine Lazarett, dat in Alkmaar is. 
8 November. Er wordt steeds verteld, dat de 
werkinrichting volgestopt wordt met allerlei zaken uit 
Den Helder, dat steeds gebombardeerd wordt. Er waren 
hier al veel gezinnen uit Den Helder, het is er natuurlijk 
geen bestaan. Nu zag ik vanmiddag op de Veermanskade 
een heel grote vrachtauto. waarop: Reichswerft Den 
Helder. die ook naar de werkinrichting ging. 
Ze zijn nu bezig met onze appels weg te halen, zodat 
ieder tracht zoveel mogelijk binnen te krijgen. Er mag 
alleen maar gevent worden met niet winterharde soorten. 
Meer dan 5 kilo tegelijk mag niet verkocht worden. 
Natuurlijk wordt er hevig gesmokkeld. Ze (=de Duitsers) 
kopen ze mooi gesorteerd; als het niet naar hun zin is 
krijgen de kwekers ze terug en moeten ze overgesorteerd 
worden, maar als ze ze gekocht hebben, keren ze de 
kistjes gewoon om in de goederenwagens, waar de bergen 
appels dan zo in liggen te rollen! Ons kostelijk fruit! 
We durven nog niet te stoken. We hebben ±12 mud 
kolen en hebben bonnen voor 24 mud, dat is voor ons 
genoeg, maar aan bonnen waarop je geen kolen kunt 
krijgen heb je niet veel! Een van onze bonnen is nu aan 
de beurt, maar daarop kunnen we alleen turf krijgen en 
wat moeten we daarmee? We hebben een gashaardje en 
boven uitsluitend gasverwarming, dus we rekken het zo 
lang mogelijk. Het is trouwens nog niet koud. Het 
vervoer schijnt de moeilijkheid voor de kolenlevering te 
zijn. 
14 November. Vannacht is er ontzettend veel gevlogen. Er 
zijn Duitse officieren van de luchtafweer in de stad 
gekomen. Ze moeten een huis hebben en er zijn vrijwel 
geen lege huizen door de Helderse vluchtelingen. Ze 
willen het huis Groote Oost 12, hoek Appelsteeg hebben, 
dat net in orde gemaakt is voor een jonge R.K.-tandarts, 
die zich hier gaat vestigen. 
15 November. Er veel gevlieg vannacht, we horen 
bombarderen, heel vaag. Het is zo onaangenaam, dat je 
tegenwoordig nooit meer te horen krijgt waar bommen 
gevallen zijn. Eerst stonden altijd de plaatsnamen in de 
krant, nu niet meer. Met het vage " in ons land zijn 
bommen neergekomen" en soms zoveel doden, moeten 
wij het doen. 
17 November. Mijn man sprak iemand wiens broer 
gisteren een Engels vliegtuig na een luchtgevecht 
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brandend naar beneden had zien storten bij Winkel, vlak 
bij een boerderij. Staat niet in de krant. 
18 November. De Duitse officieren zijn met de tandarts in 
het huis op het Oost getrokken; zij boven, hij beneden. 
Enige dagen later is een huis op de Draafsingel, dat leeg 
gekomen was. voor hen in orde gemaakt. Er woonde nog 
een gezin in de werkinrichting, naar we horen zijn ze er 
uit vertrokken; mogelijk is het niet uitsluitend om het 
gevaar van eventuele bommen, dat ze er uit zijn, want de 
man is aan de wegenbouw van de Waterstaat, waarvan 
de bureaux ook in de werkinrichting waren. Deze 
bureaux zijn nu overgeplaatst naar het Foreestenhuis op 
het Oost. De ULO-school, die er gedurende de bezetting 
door militairen van hun school in was geweest, had het 
weer ontruimd. 
23 November. We horen twee bommen vallen, dichterbij 
dan we ze ooit hoorden. alles rinkelde 's avonds ±kwart 
over negen. Het is niet op de werkinrichting, zeiden we 
direct tegen elkaar, het is verder weg. Er wordt veel 
gevlogen, ook laag. 
24 November. Wij horen, dat de bommen van gisteravond 
geweest waren op de zuivelfabriek "Concordia" in 
Berkhout. Er is vandaag minder gevlogen dan de andere 
dagen. 
25 November. De bommen bij Berkhout waren helemaal 
niet gemunt op de zuivelfabriek. Iemand heeft gezien, dat 
er een luchtgevecht was. tenminste dat een Engelse 
vlieger achterna gezeten werd, die uit nood een paar 
bommen weggooide; zoveel mogelijk buiten de huizen. 
Toch was er nog wat stuk en kwam er in een huis een 
plafond naar beneden, wat natuurlijk gebeurde bij 
Helderse vluchtelingen. 
Heden kregen we weer een nieuw spoorboekje; het 
laatste was van 19 october. 
Wij horen weer een bom vallen. 8 uur 's avonds. 
27 November. Vannacht hoorde ik weer vliegen en heel 
ver weg bommen. 
Het wordt zaniken met het éne ei, dat we per persoon in 
de week krijgen! Ik heb wat bonnen gekregen, maar 
eieren zijn er bijna niet. Met het vlees gaat het hier nog, 
vergeleken met andere plaatsen. 
Zaterdag 30 November. Het is opvallend stil in de lucht, 
geen enkel vliegtuig, ook niet het watervliegtuig, dat we 
anders dagelijks enige malen zien of horen. 
Zondag 1 December. Het heeft vannacht flink gevroren, 
het is zo koud, dat we de kachel aangemaakt hebben, al 
hebben we nog geen kolen erbij. Van de zomer zaagde 
mijn man hout , dat doen we er door. Weer geen vliegers 
vannacht. 
2 December. We kunnen vandaag vlees krijgen en er 
wordt ons aangeraden om te kopen wat je kunt, want er 
is bijna niets. Met vet hebben we trouwens steeds veel 
moeite. Het blijft rustig in de lucht. 
4 December. Er is reusachtig veel gekocht voor de 
Sinterklaas. De boeren hebben verdiend. Ondanks het 
slechte weer is het erg druk in de stad. Blijft rustig in de 
lucht. Er zijn steeds geruchten. Wat moet je ervan 
geloven? Amerika zou voor ons in de bres springen en 
eisen, dat ze ons land verlaten. Als het eens waar was! 
Afwachten maar. Hoop doet leven! 
5 December. Vannacht hoorde ik voor het eerst weer een 
vliegtuig betrekkelijk Jaag overkomen. 

(Wordt vervolgd) 
De foto's zijn welwillend ter beschikking gesteld door 1 D. 
Osinga. 



Brood, kaas en boter 

In deze tijd leveren de supermarkten en grootkruideniers 
een felle concurrentie om de gunst van de consument. 
Ook in de twintiger jaren werd door de kleinste 
middenstanders van deze goede stad Hoorn hard geknokt 
om de eigen omzet op peil te houden en zo mogelijk te 
vergroten. Zo rond 1920 waren er niet minder dan 24 
warme bakkers. Omgerekend op het aantal inwoners. 1 
bakker op ca. 400 inwoners. 
Alleen al op de Italiaanse Zeedijk zaten er 3 dicht bij 
elkaar t.w.: Slagter, Pieters en Rond. 
Aan de Appelhaven bakte Jongbloed vers brood. In de 
Schoolsteeg deed bakker Weiling zijn best het hoofd 
boven water te houden en luttele meters verderop G. 
Langereis, die mij goed in het geheugen ligt als de 
huisbaas van de toenmalige ouderlijke woning aan het 
Achter op 't Zand nr. 33. 
De huurprijs? Eén gulden en vijftig cent per week! 
Een andere bakker Langereis was in de Vijzelstraat 
gevestigd en aan het Gerritsland vond je de 
bakkerswinkels van Sant en Breve. 

Het was zakendoen met een glimlach en een gezellig 
babbeltje. Er viel altijd wel wat te lachten en te praten. 
De gemeenschap was klein en je kende iedereen van 
naam en bijnaam. 
Alvorens door te gaan naar de grootste winkelstraat 
lopen we even binnen bij bakker Zwaan die in een 
prachtig l 6e eeuws pand aan de Kuil als specialiteit 
"pinken" bakte. Een langwerpige. taaie lekkernij die 2V2 
cent koste. In de Havensteeg bakte Coken brood en 
banket. Een naamgenoot deed hetzelfde op de hoek 
Kerksteeg/Grote Noord en wat verderop deed de derde 
Israëlische bakker, de Beer, vooral op zondag goede 
zaken met de verkoop van nog warme galletjes, 
puntbroodjes en gevulde koeken. Meer bakkers aan het 
Grote en Kleine Noord, t.w.: Wesselman, Neefjes, van Dam 
en aan het Breed bakker Bergsma. 
Brood, kaas en boter. Het waren de jaren van de kleine 
nering. 

Op de hoek van de Gedempte Appelhaven dreef het 
echtpaar Klaassen in de voorkamer een bescheiden 
handel in kaas, boter en eieren. 
Als kind ging je daar graag naar toe om een halve kop 
roomboter te halen. Behalve een vriendelijk woord kreeg 
je ook nog een snoepje. Er werd overal met grote 
aandacht naar de weegschaal gekeken, niet te weinig 
maar ook niet te veel, niets ging verloren, kruimeltjes zijn 
ook brood en een bruin broodkapje, lekker vers. met 
stroop was een lekkernij. 
Aan het Grote Oost hielden drie bakkers hun ovens warm 
t.w.: Algera, Hoogkarspel en Kromheer. Binnen de Veste 
verder nog de bakkers Brouwer aan het Nieuwland, 
Krijgsman in de Ramen en Negenman aan de Oude 
Turfhaven. Buiten de Veste bakker van der Lijn, in het 
houten huis met bruggetje aan de Drieboomlaan en aan 
de Veenenlaan bakker Kromheer. Mogelijk is er nog een 
bakker vergeten, maar de genoemde 24 had broer Hein 
Hemmer nog op een rijtje in het hoofd. 
De Hoornse broodbakkers uit die tijd. Zij woonden en 
sliepen in ruimtes van beperkte omvang. De bakkerij en 

de winkel waren hoofdzaak. Voor de opvoeding van de 
kinderen was geld nodig. Uit de kleine winst van de 
nering moest ook gespaard worden voor de oude dag. 
Sociale zekerheid was onbekend. De bakker moest vooral 
gezond zijn en gezond blijven. Bij ziekte was je op 
anderen aangewezen. Dat koste geld en je liep bovendien 
de kans klanten te verspelen. 

Er werd nagedacht en lang gepraat voor een 
samenwerking die tot een besparing van brandstof en 
andere zakelijke kosten moest leiden en die tevens een 
grotere sociale zekerheid zou bieden. 
Het gevolg van denken en doen was de oprichting van de 
Hoornse broodfabriek aan de Gedempte Appelhaven. 
Lang heb ik nagedacht over het jaar van de oprichting, 
en later van de sluiting, want niets blijft altijd zo het was. 
Wie het weet late het horen. 
Brood, kaas en boter. Genoeg nu over het brood want 
ook kaas en vooral de Edammer kaas werden in het 
groot (export) en in het klein verhandeld. De kleinste 
detaillist was gevestigd in de Schoolsteeg. In het 
voorkamertje van de woning van de fam. Tros stond 
steevast één Edammer voor het raam. In de Gouw was en 
is nog steeds de gespecialiseerde kaaszaak van Kaan, die 
een eigen kaaspakhuis aan de Korenmarkt had. En wie 
herinnert zich nog de kaaswinkel van de Waal aan het 
Breed tegenover de Keizerskroon? Dikke Japie zei de 
volksmond. Denkelijk om de overeenkomst van zijn buik 
met de uitgestalde Edammers. 

Boter werd veel gekocht in de Boterhal aan het Kerkplein 
waar de Westfriese boerinnen hun eigen gemaakte 
"koppen" aanprezen. Margarine was in die tijd ook al te 
koop. Er was nog geen Zeeuws meisje of Becel, maar ik 
meen mij het merk Plant te herinneren. 
Mijn moeder was een lekkerbek die van roomboter hield. 
Als de centjes krap waren maakte ze zelf melange van 
margarine en roomboter. Nog zie ik haar bezige handen 
beide soorten kneden in een hoge schaal. 
Brood, kaas en boter, maar er was ook banket! 
Bekende taart- en banketbakkers uit die tijd waren Appels 
aan het Kleine Noord, Koldewijn aan de Gedempte 
Turfhaven, de gebroeders Vollenga in de Kerksteeg die de 
faam hadden de lekkerste taai te bakken en dan was er 
nog Dekker aan de Nieuwendam. hoek Pompsteeg. 
Hij deed de nering met assistentie van een knappe 
huishoudster en om die "samenwerking" werd wat 
goedmoedig gegniffeld. 
Zo te zien leefden ze gelukkig en tevreden en dat kan 
van echtparen niet altijd gezegd worden. 
In elk geval waren zijn Wellingtons, Weespermoppen en 
andere soorten baksel overheerlijk. 
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Beste lezers en lezeressen, voor dit keer is het wel 
genoeg geweest. Terug in de tijd kan je alleen maar in je 
gedachten doen. Het is wel zo dat hoe ouder je wordt 
des te scherper de beelden uit het verleden voor je gaan 
leven. 
Hopenlijk tot een andere keer en vriendelijke gegroet 
door, 

E. E. Bertus Hemmer. 



Commentaar en aanvulling: Brood, kaas en boter 

Aan het Grote Oost nr. 19 woonden ook nog de 
gebroeders Herke en Gerrit Hemke; ook brood- en 
koekbakkers. Ze woonden op de hoek Grote Oost
Hogesteeg. Later kwam Frits Harkema daar en nog later 
Jan Wittebol (helaas overleden). 
En daarna prachtige Pimmetje Advocaat in allerlei 
zaakjes en joeg hij de fik erin? 
Ik vermeld er nog even bij dat de gebroeders Hemke 
later een ijssalon begonnen zijn op de Veemarkt, hoek 
Baanstraat. Alom bekend om zijn heerlijke roomijs. Alle 
Hoornsen gingen er vast een avond met de kermis naar 
toe. Want je had geen kermis gevierd als je niet bij 
Hemke was geweest. Ook was er op het Grote Oost nog 
een brood- en banketzaakje. Dat was het pand waar nu 
de heer Vlekke (muziekleraar) in woont, nr. 16. 
Daar moest ik als kind (Nieuwjaarsochtend) altijd verse 
broodjes en allerhande halen van moeder. Het waren ook 
joodse mensen maar ik weet hun naam niet meer. Ik 

Men vraagt ons 

vond die mevrouw altijd heel mooi en als kind moest ik 
altijd naar haar kijken. Ik kan haar nog precies 
beschrijven. 

Aan het Grote Noord nr. 53 en 101 had je nog twee 
banketzaakjes, te weten bakker Droog en bakker Boots, 
met heerlijke spullen. 
Waar vroeger Boots woonde, is nu de fa. Halsema. En 
waar Droog woonde is nu de fa. Meskers. 

Dit schiet mij nog te binnen: op de Turfhaven waar nu 
bakker Smit is, woonde vroeger Nic. Verberne, bekend 
om zijn heerlijke tompoezen, á vijf cent per stuk. 
En waar nu op de Gedempte Turfhaven de Bruna
boekhandel is, had je vroeger de zaak van Koldewijn, 
beroemd om zijn Hoornse sprits. 

Mevr. T. de Hart-Kuyn 
Grote Oost 119. 

H. W Saaltink 

Deze rubriek mag zich in de blijvende aandacht van de lezers van dit blad verheugen. 
Ik ontving van enkele enthousiaste belangstellenden zoveel materiaal, dat ik helaas niet in staat ben alle 
toegezonden foto's te plaatsen. Deze blijven daarom liggen tot een volgende keer. Hieronder de reacties op 
de foto's van de vorige maal en een aantal nieuwe opnamen, waarvan u wellicht verloren gegane namen 
kunt herinneren. 

De eerste die met mij contact zocht om enkele gegevens 
te verschaffen, was mevrouw H. J. Rijswijk-Holle, 
Messchaertstraat 4. Mevrouw Rijswijk komt uit het 
onderwijzersmilieu en kon daardoor wat aanvullende 
informatie verstrekken over de personen op het overigens 
kwalitatief niet zo goede, groepsportret van de vier 
laagste klassen van de Hoornse rijksnormaalschool op blz. 
32. Zij is de dochter van Geert Holle, rond de 
eeuwwisseling hoofd van de openbare lagere school te 
Berkhout en schrijver van een aantal schoolboekjes. Haar 
zuster en later ook zijzelf zaten op de banken van de 
normaalschool. Ze gaf in 1923 en '24 les op de lagere 
school op de hoek van de Draafsingel en de 
Messchaertstraat. In haar tijd deelde de lagere school van 
Van Berkel - bij gebrek aan beter werden de scholen 
met de namen van het hoofd aangeduid - het gebouw 
met wat toen nog de Mulo heette. Later verhuisde het 
lager onderwijs naar een eigen gebouw in de 
Messchaerstraat. Toen zij in het huwelijk trad met haar 
collega P. Rijswijk moest zij het onderwijs vaarwel 
zeggen. De overheid vond het niet verantwoord 
huisvrouwen voor de klas te laten staan. Die hoorden bij 
het fornuis en de strijkplank te blijven en de kinderen te 
verzorgen. De historicus constateert slechts een verschil 
in mentaliteit met onze dagen. 
Mevrouw Rijswijk vertelde me, dat nr. 6 van de foto op 
blz. 32 niet Aat Bel maar Aaf Deil heette. De volgende 
onbekenden werden door haar nog van een naam 
voorzien: 33 Corrie Langereis, uit Berkhout; Alie Holle, 
haar zuster, uit Berkhout, 35 Aukje Steggerda, uit 
Hauwert; 22 Hiek Hellings of Hellinga van Terschelling of 
Vlieland; 24 Marie Fransen, uit Medemblik. 

Op de foto van blz. 32 is een groot deel van de gezichten 
moeilijk te herkennen. Het was daarom bijzonder 
plezierig, dat mevrouw Rijswijk mij een veel duidelijker 
groepsportret verschafte met nagenoeg dezelfde personen. 
Zelfs de opstelling is in grote trekken gelijk aan die op de 
andere foto. Het leek me daarom verantwoord deze vier 
laagste klassen van de normaalschool nog een keer te 
laten zien. Wellicht zijn er nu lezers die wel enkele 
onbekenden herkennen. Deze foto moet van ongeveer 
1913 dateren. De vorige opname is gemaakt in de tuin 
van het gebouw aan de Kruisstraat, deze achter het 
nieuwe gebouw in de Muntstraat, het latere politie-bureau. 
In 1913 vertrok de HBS, die tot dan toe aan de Muntstraat 
was gehuisvest, naar een nieuw onderkomen aan het 
eind van de Messchaertstraat en de normaalschool schoof 
op naar het leeggekomen gebouw aan de Muntstraat. 
Hier zijn de namen van de geportretteerden. Ik houd mij 
aanbevolen voor de namen van de overigen. 
l. Theun van der Blink, leraar; 2. J. H. G. F. Stieltjes, arts 
te Westwoud, leraar; 5. Floor Evers, 9. Lize van der Wal; 
12. Hiek Hellings of Hellinga van Vlieland of Terschelling; 
17. Marie Fransen; 20. Nanne H. Bruins, leraar en 
directeur; 21. Henk Dell, een broer van de volgende; 
22. Aat Deil. zij zat in '40!45 in het verzet; 24. Leen v. d. 
Berge; 25. Jo Sieuwerts, van de touwslager; 27. Corrie 
Langereis, uit Berkhout; 28. Lien Blok, uit Medemblik; 
29. Coba Faber; 30. Jo Fok; 31. Marie Bakker; 32. Alie 
Mantel, dochter van het schoolhoofd van Blokker; 34. Jo 
de Ridder; 35. Alie Holle, zuster van mevr. Rijswijk; 
36. Aukje Steggerda. van Hauwert; 37. Nettie Bruins, 
dochter van de directeur; 38. Wim Wagemaker (?), uit 
Wognum; 40. Bruin; 41. Sien Kaat, een zuster van 
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J. De vier laagste klassen (?) van de rijksnormaalschool achter het gebouw aan de Muntstraat. Ca. 1913. 

aannemer Kaat sr.; 42. Riek Wilhelm; 43. Jo Hetterschey; 
44. Annie Perwitz (?); 45. Bets van Berkel; 46. Lien 
Wilson; 47. Annie Keetman; 52. Annie Offringa. 

De volgende opname is ook een opname van een 
normaalschoolklas, eveneens gemaakt achter het gebouw 
aan de Muntstraat. Bij vergelijking met de vorige foto valt 
op, dat de bekende figuren iets ouder zijn. Mogelijk is dit 
een eindexamenklas van omstreeks 1915. De heer links is 
duidelijk te herkennen als directeur Bruins, rechts staat 

Holzmüller, leraar rekenen, tevens hoofd van de school 
aan de Muntstraat. 
Van de heren op de achterste rij is alleen de naam van 
de meest rechtse bekend: Buub Albada, zoon van een 
eerder hoofd van de normaalschool. De dames op de 
middelste rij van links naar rechts: 1. onbekend; 2. Hiek 
Hellings of Hellinga; 3. Jo Sieuwerts, zij trouwde later 
met Albada; 4. Aukje Steggerda; 5. Leen van de Berge; 
6. Lize van der Wal. Op de voorste rij v.l.n.r.: 7. Sien 
Kaat; 8. onbekend; 9. Alie Holle; 10. onbekend. 
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2. Eindexamenklas (?) van de rijksnormaalschool achter het gebouw aan de Muntstraat. Ca. 1915. 

3. Fröbelschool Peperstraat. Ca. 1908. 
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4. Derde klas van de uloschool voor jongens. Ca. 1908. 

Wij blijven nog een ogenblik bezig met schoolfoto's. Twee 
door hun ouderdom bijzonder belangrijke exemplaren 
ontving ik van de heer Giel van der Zei, Italiaanse 
Zeedijk 73. Beide zijn gemaakt in 1908. De eerste toont 
een klas van de Fröbelschool, alleen de naam al is een 
historisch begrip geworden, de kleuterschool dus aan het 
eind van de Peperstraat bij de Gasfabriek. De dame links 
is mejuffrouw Rietbergen, rechts staat Suze van Hinten. 
Van de kinderen is alleen bekend, dat de jongen op de 
achterste rij geheel rechts Cor Langendijk is, de zoon van 
de barbier op het Grote Oost nr. 98. Vooraan met een 
trommel staat Bonne de Groot. 
De andere opname van de heer Van der Zei toont de 
derde klas van de jongensschool, Ramen 11. Onderwijzer 
was Tjerk de Beer van het Grote Oost. Op de achterste rij 
v.l.n.r.: 1. Matth. Weller, Nieuwstraat; 2. onbekend; 
3. Piet Oosterchrist, Grote Noord; 4. Gerrit Langereis, 
zoon van bakker J. Langereis, Breestraat 2; 5. onbekend. 
Middelste rij v.l.n.r.: 6. onbekend; 7. Menno Uiterdijk, 
zoon van de doopsgezinde predikant, Ramen 29; 
8. onbekende; 9. Henk Menke, zoon van de caféhouder 
op de hoek van het Nieuwland. nr. 38 en het 
Koepoortsplein; JO. Wim van Gulik, zoon van een 
kantoorbediende, Kerkplein 21a; 11. onbekend. 
Voorste rij v.l.n.r.: 12. onbekend; 13. onbekend; 14. Jan 
Wessemius, zoon van de expediteur op de hoek van de 

de Merenstraat en werd daarna opgenomen in het 
ouderlijk huis van mevrouw Koolhaas aan het Kerkplein, 
nr. 21a. Ze verliet Hoorn na een overplaatsing naar 
Amsterdam. Ze was een nicht van de meest linkse dame, 
Cato Volkers. Zesde van links is Hendrien Korver, dochter 
van een ambtenaar van de rijkswerkinrichting, 
Nieuwendam 26. Derde van links zou de latere mevrouw 
Schollee-Bos kunnen zijn, de dochter van de 
pijpenhandelaar op het Grote Noord. De briefschrijfster, 
die zelf uit een Luthers gezin afkomstig is, veronderstelt, 
dat we hier de grote-meisjeskrans van de Lutherse 
Gemeente voor ons hebben, omdat zeker drie en 
mogelijk vier van de jongedames volgens haar Luthers 
waren. De foto krijgt hiermee nog meer waarde, omdat 
ze een zeldzaam stukje kerkelijk georganiseerd 
verenigingsleven uit het begin van deze eeuw laat zien. 
Om dezelfde reden laten we een andere foto van 
mevrouw Koolhaas zien. 

Spoorstraat en de Gedempte Turfhaven, nr. l; ~U, 
15. onbekend; 16. onbekend. Ó~ 

Het is de Lutherse damesbreikrans, bijeen op een 
theemiddag georganiseerd door de echtgenote van een 
nieuwe burgemeester. Waarschijnlijk was dat mevrouw 
Bisschop, die in 1921 met haar man naar Hoorn kwam. 
De afgebeelde dames zijn: 1. Mw. Demmendaal, 
schoonmoeder van nr. 18; 2. Mw. van Leeuwen, moeder 
van de schoenmaker op het Munnickenveld; 3. onbekend; 
4. onbekend; 5. Mw. Sieben-v. d. Mey, echtgenote van 
iemand die op het jacht van de Rijkswaterstaat werkte; 
6. Mw. Woestenburg-Schollee, koster van de lutherse 
Kerk; 7. Mw. Verëll, echtgenote van de bierbottelaar. 
Gedempte Turfhaven 31; 8. Mw. Erkens (?), echtgenote 
van de kleermaker, Scharloo 2; 9. Mw.Schollee, 
schoonzuster van nr. 6, moeder van Dick Langereis
Schollée, Westerdijk 75; JO. Mw. Tober, echtgenote van de 
brandstofhandelaar, Nieuwland 11; ll. Mw. Pool, 
echtgenote van de zadelmaker. Grote Noord 6; 12. Mw. 
Gijzelaar-Buma. moeder van de briefschrijfster, Kerkplein 
21a; 13. Mw. Laernoes, huishoudster bij een familie, Grote 
Oost 26; 14. Mw. Bos, van de melksalon op het Grote 
Noord; 15. Mw. Visser, echtgenote van een loodgieter, 

Wie hier een klasgenoot of klasgenote, ouder, of 
grootouder in een pril levensstadium meent te herkennen. 
moet me dat beslist laten weten. 

De volgende die zeer spontaan op mijn oproep reageerde. 
was mevrouw A. C. Koolhaas-de Gijzelaar, Emmalaan 36. 
Den Burg (Texel). Zij gaf in de eerste plaats enige 
aanvullende informatie bij de foto van de damesbreikrans 
op blz. 30. De vijfde van links, waarvan we al wisten. dat 
het Cato Schollee was, voor de briefschrijfster tante To, 
was telefoniste, woonde tot de dood van haar ouders in 
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Ramen 20; 16. Mw. Jongebreur-Jongbloed, echtgenote van 
een boekhouder, Grote Oost 21; 17. Mw. Kiljan-Jellema, 
echtgenote van iemand die werkzaam was bij de Ned. 
Spoorwegen; 18. Mw. Demmendaal, echtgenote van een 
garagehouder, Gouw 19; 19. Mw. Dekker, echtgenote van 
een fruitteler uit Wognum; 20. Mw. Boekel-Koets, 
echtgenote van een schoenmaker uit de Merenstraat, later 
winkelierster in dameskleding op de hoek van de 
Kerksteeg, winkelierster in manufacturen, Grote Oost; 
22. Mw. de Greeuw; 23. Mw. Beerding-Over de Linden, 
echtgenote van een kruidenier en sigarenmaker. 
Veermanskade 14; 24. Mw. Korver, echtgenote van een 
ambtenaar bij de Rijkswerkinrichting, Nieuwendam 26. 
Het lijkt me, dat we met de bovenstaande lijst wel de 
kern van de Lutherse Gemeente in Hoorn gehad hebben. 
Een waardevol uitgangspunt voor een sociologische 
studie. Mevrouw Koolhaas deelt ons overigens nog een 
schat van anecdotes mee uit het rijke Lutherse leven. Zij 
geeft in haar brief een levendig verslag van een 
ontvangst in de theekoepel van de burgemeestersfamilie 
aan de Draafsingel even buiten de Oosterpoort. Haar 
aandacht werd toen meer getrokken door de 
overblijfselen van de touwbaan die daar gelegen had, dan 
door de keuvelende dames. 
Haar brief bevat nog wel meer wetenswaardigs uit het 
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Lutherse verenigingsleven. Voor jonge meisjes begon dat 
met de kleine-meisjeskrans, waar reeds vlijtig 
gehandwerkt werd. Dat ging dan zo verder op de grote
meisjeskrans, waarvan we in het vorige nummer dus een 
goede indruk hebben ontvangen. De beoefening van 
textiele werkvormen werd daar begeleid door het 
voorlezen van goede boeken. Het vervaardigde textiel 
werd verkocht ten bate van de kerk en was daarmee een 
belangrijke inkomstenbron. Naast de kransen was er dan 
nog de zondagschool en voor de volwassen dames nog 
de damesbreikrans. De invloed van de kerk op het leven 
en denken van haar ledematen was wat intenser dan in 
onze dagen. 
Dat waren de reacties van deze keer. De inzenders zullen 
bemerkt hebben, dat ik helaas niet alle foto's heb kunnen 
plaatsen die ik heb ontvangen. Gezien de grote toevloed 
wilde ik voorlopig alleen die foto's laten afdrukken. 
waarop onbekende personen staan. tenzij het exemplaren 
zijn die voor de sociale geschiedenis van Hoorn erg 
belangrijk zijn. Ook wilde ik van iedere inzender 
tenminste een foto opnemen. De niet afgedrukte foto's 
nemen we met de namen wel op in ons archief. Laat dit 
u niet weerhouden mij uw reacties of nieuwe foto's toe te 
zenden. U kunt mij daarvoor altijd bellen onder nummer 
103 19 of schrijven: Italiaanse Zeedijk 26. 



Kent u Hoorn ook zo? 
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van 
het historische Hoorn 

Er lopen in Hoorn heel wat kenners rond van de oude 
binnenstad en bij elke prijsvraag in ons kwartaalblad zijn 
er diverse oplossingen. Toch valt het aantal foutloze 
inzendingen elke keer tegen. Deze keer wisten alleen de 
heren R. Mantel, K. Semeyn en W. Robat precies de juiste 
locaties aan te wijzen. Dit was de goede oplossing. 
Foto 1: Foreestensteeg, het smalste steegje van de stad, 
tussen Italiaanse Zeedijk en Nieuwendam. Ik citeer de 
heer Mantel: "In dit steegje hebben aan de ene kant 
kleine arbeiderswoninkjes gestaan en aan de andere kant 
wat schuren of stallen. In 1953 zijn deze huisjes gesloopt 
door Th. Dekker, namens R. Homan. Op de plaats waar 
de huisjes stonden, was in de jaren '60 nog een speeltuin 
gevestigd. Inmiddels staat er nieuwbouw". 
Foto 2: Vervolggedeelte van het Glop, een steegje in het 
verlengde van het Nieuwe Noord, richting Rode Steen. 
Foto 3: Achterkant van de panden aan het Jeudje, gezien 
vanaf het Buurtje. Wie schrijft de geschiedenis van deze 
bijzondere panden? 
Foto 4: Overgebleven huisjes aan het Buurtje, nabij de 
Oostindische Pakhuizen, hoek Onder de Boompjes
Pakhuisstraat. 
Prijswinnaar (een boekenbon) dit keer: de heer Semeyn. 

Nu de nieuwe "zoekplaatjes". Zo moeilijk, lijkt mij, dat 
niemand het juiste antwoord weet. En toch: alles in het 
hartje van Hoorn! 

1. Een zijgevel van een pand dat gesloopt dreigt te 
worden. Raampjes, hijsbalk en zolderluik lijken tezamen 
hierover een schreeuw van verbijstering te creëren. Waar 
in Hoorn! 
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1 M. Baltus 

2. Water en Hoorn; een gekende combinatie. zouden de 
Vlamingen zeggen. Waar is dit stukje Venetiaans Hoorn? 
3. Dit steegje kende ik enkele weken geleden zelf nog niet 
eens. U wel? Hartje Hoorn, in de buurt van allerlei 
Hoornse hofjes ... 



61 

4. Straatmeubilair. Je loopt er achteloos aan voorbij. 
Maar wat kunnen details mooi zijn! Het gaat hier om 
zomaar een pomp aan de openbare weg. Hij lijkt wel een 
zeemonster dat een olifantenslurf uitsteekt. 
Siersmeedkunst, te bezichtigen zonder entreegeld. Waar? 
6. Zonder foto. Wie weet in Hoorn een pand met een 
trapgevel en daarachter (zeer zeldzaam) een Mansarde
kap (een geknikte kap)? Er is er meer dan een, maar een 
goede oplossing is voldoende. 

Oplossingen weer graag naar J. M. Baltus. Grote Oost 
90-100 (schriftelijk) alhoewel ik niet verwacht dat iemand 
ditmaal alles kan plaatsen. Kunt u wat meer vertellen 
over de afbeeldingen. Graag lezen we dat. Onder de 
eventuele goede inzenders wordt weer een prijs verloot. 

5. Hoorn heeft sinds de middeleeuwen geen houten 
huizen meer. Wel delen van houten gevels. Wie kent in 
Hoorn dit stukje Zaanse Schans? Vanaf de openbare weg 
zichtbaar maar je moet dan wel op je tenen gaan staan ... 



Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval J M. Baltus 

d.d. 15 mei 1986 

Achterom 15 (monument) 

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) 

Grote Oost 19 (beeldbepalend) 

Grote Oost 43 (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. 

!Se-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. 

Na brand nog geen plannen voor restauratie. 

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

Kerkplein 39 (monument) 

Kerkplein (monument) 

Jeudje 

Kleine Noord 30 (monument) 

Kleine Noord 32 (monument) 

Koepoortsweg 29 (monument) 

Koepoortsweg 

Kleine Oost 1 (monument) 

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

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

Grote Kerk uit 1883. Door Welstandscommissie is aan B & W verzocht de 
reclameborden aan de kerk te verwijderen. 
Tijdelijk is een trap aangebracht die toegang verschaft aan de Hema
verdieping in de kerk. 

"~ 
1 . 

.... 

.... ... -- . . . __... --
Plannen voor sloop van oude bebouwing. 

Kosterswoning Noorderkerk; gerestaureerd voor nieuwe functie; restauratie 
Stichting Noorderkerk. 

Noorderkerk uit lSde 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 Vaarders' plan voor restauratie 
schilderwerk balk bij orgel, enz. enz. 

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

Verpleeghuis Lindendael geheel gesloopt, inclusief neo-gotische kapel, ten 
behoeve van nieuwbouw. 

Woning met 16de-eeuwse kern. Wordt verbouwd tot appartementenwoning. 
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Muntstraat 4 (monument) 

Nieuwstraat 2-4 {beeldbepalend) 

Veermanskade 15 (monument) 

Westerdijk 

Zon 11 (monument) 

Voormalig politiebureau. Ca. 1670 gebouwd als kamer van de Oostindische 
Compagnie. Verbouwd tot woningen met atelierruimten. 

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

Bontekoe-huis. Inwendig geheel verbouwd. 

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

17 de-eeuws woonhuis; in staat van verval. 
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