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Bestuursmededelingen 
De najaarsledenvergadering zal plaatsvinden op In het bestuur van O UD-HOORN gaat heel wat om. Een 
zaterdagmorgen 22 november 1986. Nadere deel daarvan komt naar buiten tijdens de 
bijzonderheden staan vermeld in de convocatie die te ledenvergaderingen. Om de leden een kijkje te gunnen in 
zijner tijd zal worden toegestuurd. wat er zo a llemaal op tafel komt tijdens de maandelijkse 

bestuursvergaderingen, volgt hier, zonder commentaar, de 
C&A-vestiging lijst van ingekomen post van de maand juni 1986. 

OUD-HOORN heeft op 25 juni jl. zijn bezwaarschrift Ingekomen post: 
tegen de vestiging van het C&A-winkelbedrijf aan het 1. jaaroverzicht 1985 van Oudheidkundige vereniging 
Grote Noord en Achterom verdedigd tijdens een Graft-De Rijp; 
hoorzitting in Haarlem bij Gedeputeerde Staten. GS heeft 2. twee 'Nieuwe Chronyken' van dezelfde vereniging; 
ons bezwaarschrift ongegrond verklaard. GS vind C&A 3. brief van uitgeverij Muusses, dat helaas gestopt wordt 
onontbeerlijk om het winkelvoorzieningen-niveau in de met de uitgave van 'Wel en wee in Waterland', slechts 
Hoornse binnenstad op peil te houden. Van grote schade 3 afleveringen zijn verschenen; 
aan het monumentale karakter van de binnenstad is geen 4. uitnodiging WF-museum voor opening tentoonstelling 
sprake, vindt men. Duidelijk is in dit geval dat de 'Bouwers en bewoners'; 
economische belangen prevaleren. De gemeente Hoorn 5. dankkaartje voor blijk deelneming bij overlijden mw. 
heeft het Grote Noord opgegeven als woonhuisstraat. We Eyken; 
zjjn benieuwd wat de toekomst is van straten als de 6. begunstigerjournaal van Stichting Stad Hoorn; 
Kruisstraat. 7. tijdschrift van de Bond Heemschut; 
Omdat een nieuw bezwaarschrift de sloop van de panden 8. bureau voorlichting gemeente Hoorn: vermelding in 
niet verhindert, ziet OUD-HOORN af van verdere actie in Wegwijs in Hoorn; 
deze vorm. 9. Stichting Nationaal Restauratiefonds met 

mededelingen over cursus en cursusboek: 
In 1982 werd door Volkert Nobel, voorzitter van het gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk; 
Historisch Genootschap OUD-WEST-FRIESLAN D de 10. brief van A. de G raaf + 2 bijlagen, betreffende de 
Westfrieslandprijs overhandigd aan Bas Baltus, voorzitter huurafspraken met 'Debutade'; 
van OUD-HOORN, een bedrag van f 4.000,-, een blijk 11. informatieblad stichting Noorderkerk; 
van waardering voor 'het 65 jaar bijdragen aan de 12. ontvangstbevestiging gemeente van onze brief over 
historische schoonheid van de stad, alsmede het levend Oude Doelenkade 3-5 
houden van haar geschiedenis', zoals op de bijbehorende 13. informatie over poppentheater van Erica Burgerjou 
oorkonde staat geschreven. e.a.; 

14. brief van R. Spruit; zijn bezwaar tegen 
Het bestuur is van mening dat dit geld een bestemming gasregelstation wordt niet ontvankelijk verklaard. 
moet krijgen die past binnen de doelstellingen van de Vlgs. De Graaf lopen hinderwet en bouwvergunning 
vereniging. Om het bijbels te zeggen: we moeten met onze door elkaar heen; 
talenten woekeren. Een deel van dit bedrag is nu bestemd 15. krant PC-advies (computer-info); 
om het herstel van de balkschilderingen in de 16. Molenpost; 
Noorderkerk te financieren (zie het artikel hierover in 17. culturele raad met inventarisatieverzoek van 
deze aflevering). raadhuizen; 

18. rijksdienst monumentenzorg: Grote Noord 13 is geen 
De zes binnenstadswandelingen en de Buiten de Veste- rijksmonument; 
wandeling hebben ook dü jaar weer buitengewoon veel 19. brochure staatsdrukkerij; 
belangstelling getrokken. De gidsen moesten weer volop 20. united arab foundation; 
actief optreden. Het bestuur is dit twintigtal 21. nota firma Polman over verrichten schilderwerk in de 
enthousiastelingen dan ook bijzonder dankbaar. Het Noorder kerk; 
waren dit jaar (in willekeurige volgorde): Joke Admiraal, 22. offerte firma Polman schilderwerk Schoolsteeg; 
Hieke Stapel, Corrie Bos, Femke Uiterwijk, Els Huberts, 23. nota bouwbedrijf Hoorn 80 over ramen en sluitwerk 
Els Lust, Annelies Peerdeman, Annie Pieterse, Trudy de in de Schoolsteeg; 
Rooy, Trudi Schrickx, Albert de Graaf, Ben van Tartwijk, 24. nota bouwbedrijf Hoorn 80, voor de schade aan 
Pim van der Waal, Bas Baltus, Niek Hauwert, Kees Onder de Boompjes; 
Kuppers, Hans Siegers, Hans van der Velde, Harm 25. schrijven van de Amrobank over de verzekering van 
Stumpel. voornoemde schade. 
In het volgend kwartaalblad zal meer aandacht besteed 
worden aan deze activiteit. 

Op het moment dat deze woorden geschreven worden, 
loopt het weer storm voor de nieuwe Bouwkunstcursus. 
Dit jaar worden de lessen gegeven in de passende 
entourage van de Oosterkerk. Cursusleider is Bas Baltus, 
assistentie wordt verleend door Femke Uiterwijk en de 
bestuursleden Albert de Graaf en Pim van der Waal. 
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De Zaadbeurs te Hoorn J. L. N. Dijkstra 

Doelloos hangt al weer bijna 80 jaar aan de zijgevel van het pand Grote Noord 115 te Hoorn een bel. 
Menigeen zal zich, als hij of zij het ding daar opmerkte, hebben afgevraagd, wat de functie van deze klok 
wel moet zijn geweest. Veel mensen kunnen er niet meer zijn, die hem officieel hebben horen luiden, want 
al sinds 1908 is hij niet meer in gebruik. 

:;o1 

De "Beursbe/" aan het Breed te Hoorn (foto J. l. N. Dijkstra) 

Het pand waaraan deze bel is opgehangen draagt nog 
steeds de naam "De Oude Zaadmarkt". Dat is te lezen 
zowel aan de Breed-zijde van het pand als op de ronde 
dakkapel aan de Grote Noord-zijde. De letterlijke tekst op 
de dakkapel luidt "Eethuisje De Oude Zaadmarkt anno 
1756". Dit jaartal wekt enige verwondering omdat het 
pand uit 1846 stamt. althans de gevel in zijn huidige 
vorm. 
Maar de naam geeft ons ook al een indicatie van wat er 
in of bij dit pand in het verleden moet hebben 
plaatsgevonden. De bel aan de zijgevel was nl. een zgn. 
Markt- of Beursbel, die tot 1908 iedere zaterdagochtend 
om negen uur werd geluid, daarmee het teken gevend, 
dat de "markt" kon beginnen. 
Dat luiden gebeurde door de marktmeester en de laatste 
die dit deed was marktmeester Bakker, in die dagen een 
bekend figuur in Hoorn. 
Dat luiden had onmiddellijk nogal wat gevolgen. Want 
vanaf dat moment was zowel het Grote Noord als de 
Duinsteeg met een koord afgesloten. Geen hondekar of 
paard en wagen mocht er meer door en zelfs de tram 
reed maar tot het Kleine Noord. 
Onder de toen nog aanwezige luifels van "De Zaadmarkt" 
en het daartegenover liggende "De Witte Engel" waren 
plankieren gelegd van zo'n 10 meter lang en 50 cm 
breed. Daarop plaatsten de "aanvoerders" hun 
handelswaren, nl. allerlei soorten zaden, die in 
mudzakken waren aangevoerd. Er werd toen nog niet op 
monster verkocht, maar "van de partij", en dat gaf op die 
zaterdagochtenden een levendig beeld aan dat kleine 
stukje Hoorn aan het begin van het Grote Noord. 
Voor een beter begrip van deze typische "Zaadmarkt", 
moeten we nog wat verder terug in de historie. 
West-Friesland en zeker de noordelijke polders rond 
Andijk genoten al eeuwenlang bekendheid vanwege de 
goede kwaliteit groenten die daar door vollegronds
tuinders werden geproduceerd op hun "moeslant". Een 
van de onderdelen van hun arbeid was het zelf telen van 
zaadgoed dat ze nodig hadden voor een nieuwe groente
oogst. Dat zaad werd gewonnen van geselecteerde 
groente-planten uit het moeslant en op speciaal daarvoor 

gereserveerd "saetlant'' uitgezet. De planten schoten door 
en na insektenbestuiving op de bloemen ontstond 
vruchtzetting. Het gewonnen zaad was voor de tuinder 
zijn eigen uitgangsmateriaal. We praten over de periode 
aan het begin van de 19de eeuw toen. vooral vanuit 
Andijk, al een zekere handel ontstond in (teveel) 
geproduceerd zaad. Een zeer bekende naam in de 
zaadwereld is de Andijker tuinder Nanne Janszoon Groot 
(1771-1855). Hij heeft aanvankelijk een zelfde 
tuindersbedrijf als vele andere tuinders, waar hij zowel 
voor "consumptie"als voor "kleinzaad" teelt. Wellicht 
begint hij eerst het teveel geteelde zaad te gebruiken als 
ruilartikel, later doorziet hij de mogelijkheden van de 
teelt èn de handel in zaden. Al in 1813 (we waren toen 
nog Frans) werd hij "grainier" genoemd. Hij pakt de 
zaken voortvarend aan en door zijn kwaliteit èn inzicht 
verwerft hij zich een zekere faam, die toen al over de 
landsgrenzen ging. 
Als we de stamboom vanaf deze Nanne tot nu toe in 
ogenschouw nemen, ontdekken we dat uit hem en zijn 
nazaten in directe of afgeleide lijn een fors aantal 
zaadbedrijven zijn voortgekomen. waarvan een tweetal 
grote wereldfaam hebben gekregen, nl. de bedrijven Sluis 
& Groot en Gebrs. Sluis ("Royal Sluis") beiden nog steeds 
op zeer grote internationale schaal opererend vanuit 
Enkhuizen. Over de historische ontwikkeling van de 
Westfriese zaadbedrijven zou een boek te schrijven zijn, 
maar we zullen daar in het kader van dit verhaal. niet 
verder op ingaan. Wel is het goed te beseffen, dat het 
tuinders als Nanne Janszoon Groot en zijn nazaten en 
collega's waren, die voor een deel van hun afzet gebruik 
maakten van zaadmarkten, zoals die van Hoorn aan het 
Breed/Grote Noord. Ook elders in de provincie bevonden 
zich zulke markten, bijv. in Enkhuizen en Alkmaar. We 
kunnen de meeste daarvan terugvoeren tot aan het begin 
van de 19de eeuw. 
We komen dan weer terug op het eerder genoemde 
jaartal 1908, toen in Hoorn voor de laatste maal de 
Marktbel luidde voor de Zaadmarkt. Wat was er gebeurd? 
Het handeldrijven in de open lucht was niet altijd een 
pretje door de soms slechte weersomstandigheden, vooral 
in het najaar als de handel vaak juist haar hoogtepunt 
bereikte. Voor de ten verkoop aangeboden produkten was 
die situatie ook niet gunstig, al boden de beide luifels wel 
enig soulaas. Toen kwam de toenmalige exploitant van 
Het Park, de heer Wonder, geassisteerd door de heer J. 
Veer, kellner in Het Park, met het aanbod zijn grote zaal 
gratis ter beschikking te stellen en zelfs voor verwarming 
te zorgen. Het kostte nog flink wat overredingskracht en 
een extra nat en koud najaar voordat de eerste 
"overlopers" zich meldden. 
Vanaf 1908 was de Zaadbeurs officieus in Het Park 
gevestigd. Het had enige tijd geduurd voordat de hele 
groep handelaren van het Grote Noord naar de 
comfortabele behuizing op het Achterom verhuisd was, 
maar in het genoemde jaar luidde de Marktbel aan het 
Breed inderdaad voor het laatst. 
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Dat was natuurlijk een hele klap voor de omliggende 
café's zoals Café Maassen (zoals de oude Zaadmarkt 
officieel heette). de Witte Engel aan de overzijde en de 
Keizerskroon. De Witte Engel viel als eerste slachtoffer 
van de ontstane malaise. Eerst werd een deel van het 
pand verkocht voor winkel. en bleef alleen de 
bruiloftszaal over. dat als café werd verbouwd. 
Uiteindelijk verdween het café volledig. 
Café Maassen hield het veel langer vol als café-restaurant. 
Eerst de laatste jaren heeft het pand een andere 
bestemming gekregen en is nu textiel-zaak. De beroemde 
luifel was overigens al in 1925 verdwenen. 
Ondertussen ging de Zaadbeurs in Het Park een glorieuze 
tijd tegemoet. Vanaf het begin werd niet meer op partij. 
maar op monster verkocht. waardoor ook het 
vervoersprobleem in de zaal kwam te vervallen. Er 
werden voor de handelaren vaste plaatsen ingesteld. er 
werd een entreegeld geheven en abonnementen konden 
worden verkregen. Al snel hadden ook de grote firma's 
uit Amsterdam, de Zaanstreek en zelfs Rotterdam de 
Hoornse beurs ontdekt als een belangrijk afzetkanaal. 
Later volgden ook andere bedrijven die direct of indirect 
met de land- en tuinbouw te maken hadden, zoals de 
zakkenhandel. kunstmestleveranciers. verzekeraars en 
later ook de voorlichtings-instituten. 
Een korte terugval ontstond tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, maar toen in 1920 Het Park zelfstandig was 
geworden onder de broers Veer. kwam er een tweede 
grote bloeiperiode. die uiteindelijk leidde tot 
uitbreidingsplannen. De toeloop van handelaren en 
kopers was zo groot geworden dat er in 1928 een grote 
danszaal werd bijgebouwd, met een zeer hoog plafond. 
Dat kwam voort uit de wens van de handelaren om een 
goede lichtinval te hebben. noodzakelijk voor het 
nauwkeurig bekijken van de zaadmonsters, die in zakjes 
"op het Noorderlicht" werden gekeurd. 
Helaas kwam die uitbreiding te laat. Al snel bleek dat de 
belangstelling voor de beurs zo afnam, dat de nieuwe 
ruimte eigenlijk niet meer nodig was. De crisisjaren waren 
daar wel het meest schuldig aan. Geleidelijk aan 
begonnen zich bovendien veranderingen voor te doen in 
de wijze waarop tuinbouw- en landbouwzaden werden 
verhandeld. De glorietijd van die eerste decennia is nooit 
meer teruggekomen, ook niet na de Tweede 
Wereldoorlog. Er was meer concurrentie van andere 
beurzen, zoals die van Middenmeer. Er ontstonden 

coöperaties met hun eigen inkoop- en distributiekanalen. 
De contractteelten namen bovendien zo'n vlucht. dat het 
te verhandelen volume van de beurs aanmerkelijk afnam. 
Het principe van de "vrije zaadtelers" ging geleidelijk aan 
verloren en daarmee ook een speciale sfeer, vooral tijdens 
de Kerstweek als de diverse zaadbedrijven uitbetaling 
hielden. De zaadbouwers ontvingen dan hun 
vergoedingen voor het op contract geteelde zaad. Dat 
was een spannende tijd. want er werden in de twintiger 
jaren nooit teeltlonen vooraf vastgelegd. Het kon mee- of 
tegenvallen voor de bouwers en dat was zelfs voor de 
buitenstaander aan de stemming goed af te lezen. 
In 1958, bij het 50-jarig bestaan werd nog wel 
nadrukkelijk een jubileumfeest georganiseerd. Daarbij 
waren aanwezig de toenmalige burgemeester Canneman 
en de wethouders Kaldenbach en Kleipoel. Een 
honderdtal vaste beursbezoekers werd daar toegesproken 
door eigen vertegenwoordigers. door de toenmalige 
exploitant de heer K. Veer. die herinneringen ophaalde 
uit de beginjaren van de beurs. door de heer Canneman, 
die de Zaadbeurs nog "een parel aan Hoorn's kroon" 
noemde en door enkele andere vaste beursbezoekers. Een 
gezellig feest, dat veel herinneringen losmaakte aan de 
dagen dat een aantal van ruim 1.300 bezoekers geen 
zeldzaamheid was. De hoop die bij het 50-jarig bestaan 
door meerderen werd uitgesproken. dat er nog een goede 
toekomst voor de Hoornse Zaadbeurs zou zijn weggelegd. 
is helaas nooi t bewaarheid geworden. In de loop van de 
zestiger jaren is dit gebeuren langzaam een stille dood 
gestorven. De drooglegging van de Markerwaard. in 1958 
al genoemd als nieuwe stimulans voor de verdere uitbloei 
van het Hoornse handelsverkeer. werd (nog) niet 
gerealiseerd. Maar ook de veranderende marktpatronen 
leidden ertoe dat weer een karakteristiek stuk Hoornse 
activiteit verdween. Helaas is er in de loop der jaren 
weinig op papier gezet over de vroeger zo bekende 
Zaadmarkt. De schrijver van dit artikel zal het daarom 
ook zeer op prijs stellen aanvullingen of correcties op zijn 
verhaal te ontvangen, zodat over dit specifieke Hoornse 
gebeuren een wat exactere documentatie kan worden 
gemaakt. 

Bronnen o.a.: 
- Hoorn. huizen. straten, mensen. 
- N. Groot: Het Westfriese geslacht Groot. 
- Div. edities van Hoornse dagbladen uit 1958. 

Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650 
Het bestuur van de Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650 
is "Oud-Hoorn" zeer dankbaar voor haar medewerking 
aan een mailing in het kwartaalblad. De meegestuurde 
acceptgirokaarten voor de betaling van donaties aan de 
Stichting Stadsplan heeft een zeer goede response 
opgeleverd, zodat het doel weer een stukje dichter bij 
komt. 
Op dit moment wordt volop gewerkt aan het audio
visuele programma, dat bij de maquette hoort. Het ziet er 
nog steeds naar uit dat dit najaar kan worden gestart met 
het monteren van de maquette in de Noorderkerk. zodat 
deze in het voorjaar van 1987 te bezichtigen zal zijn. 
Het is nu de tijd te gaan denken aan het aantrekken van 
(vrijwillige) medewerkers. Gezocht wordt naar mensen die 
interesse hebben in het toezicht houden op de gehele 
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presentatie in de Noorderkerk. Hieronder is ook begrepen 
de verkoop van entreekaarten, het bedienen van het 
audio-visuele programma. de verkoop van brochures en 
het te woord staan van bezoekers. De Stichting kan 
daarvoor een lunch/onkostenvergoeding betalen. De 
maquette is te zijner tijd te bezichtigen dagelijks van 
12.00 tot 17.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. 
Voor informatie kunt u terecht bij mevr. Faber, tel. 
3 83 76 of de heer J. Buiten, tel. 3 Il 28. 
Rest nog alle leden van Oud-Hoorn. die de Stichting met 
hun giften hebben gesteund, te bedanken. Nog steeds is 
financiële hulp geboden voor de voltooiing van het 
project. Geef u daarom op als donateur van de Stichting 
en/of maak een bedrag over op girorekening 56.99.lll, 
t.n.v. Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650. 



Mijn jeugdjaren op en om 
de Oosterpoort Giel van der Zei 

In de zomer van 1926 verhuisden wij van de 
Proostensteeg no 3. mijn geboortehuis (reeds lang 
gesloopt, op deze plaats staat nu Westerhaven) naar de 
woning boven de Oosterpoort. 
Een gemeentewoning. Omdat mijn vader werkzaam was 
bij het gemeentelijk energiebedrijf, kwamen wij daarvoor 
in aanmerking; wij volgden daar agent Klaas Krom op, 
die naar de Muntstraat ging. 

Het was een heel verschil: het kleine huis in de 
Proostensteeg en de in onze ogen vrij ruime woning 
boven de poort. 
Alleen de indeling was wat vreemd. Om in de kamer, aan 
de Kleine Oostzijde. te komen moest men eerst door de 
keuken en de slaapkamer. Via de stenen draaitrap in de 
toren kwam je in een klein portaal. 
Dit portaal had aan beide zijden deuren die toegang 
gaven tot de zgn. 'omloop', rechts was een deur naar het 
toilet, en rechtvoor kwam men dan in de keuken. 
In deze keuken bevond zich een houten draaitrap naar 
boven, daar was een vrij flinke zolder. en aan de 
voorzijde een kleine slaapkamer. 
Dit werd mijn domicilie en ik had een mooi uitzicht tot 
de haven aan toe en in de winter zelfs nog iets verder. 
In de slaapkamer beneden waren twee bedsteden. Eén 
was gelijkvloers. de bijbehorende betimmering was 
verdwenen. De andere was geheel intact; daar onder was 
zelfs een kleine kelder met mooie plavuizen. 
De bedstede is nooit in gebruik geweest als slaapplaats, 
maar werd door ons gebruikt als klerenkast en wegzet 
voor andere dingen zoals schoenendozen. 
De kelder werd door mijn moeder gelijk als 
provisiekelder in gebruik genomen. IJskasten waren toen 
nog een toekomstdroom, en in de kelder was het altijd 
zeer koel. 
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Zoals eerder reeds vermeld, kwamen wij in de zomer op 
de poort en alles leek rozegeur en maneschijn, maar deze 
'schijn' was bedrieglijk, dat bleek toen de winter kwam. 
Deze bracht talrijke moeilijkheden mee. Bij enkele graden 
vorst was de waterleiding bevroren. Deze liep door de 
toren in een koker gevuld met haverdoppen. 
Over een andere isolatie had men blijkbaar toen nog niet 
gehoord. Mijn vader, en ook ik later, hebben heel wat 
emmers water aangesleept, die we haalden bij onze 
buren, de familie Nieuwboer het café op de hoek van het 
Kleine Oost (nu café De Oosterpoort). 
En ik geef het u te doen, vier of vijf emmers water zo'n 
steile trap op te dragen. Een grote uitkomst was de 
aanschaf van een grote zinken wasketel. 
Hieraan was een kraan gemonteerd en nu was er veel 
minder loop- en sjouwwerk. Alleen als het wasdag was 
dan moest er weer extra worden gelopen. 
Dan was er nog de koude. Alleen in de kamer stond een 
kolenkachel. Voor de rest was er geen verwarming en de 
poort staat van alle zijden open, en de wind er onder 
door, nee dat was geen onverdeeld genoegen. 
Als derde euvel was daar het toilet. De constructie was 
zo dat de afvoer niet was aangesloten op de riolering 
maar alles kwam in de Oosterpoortsgracht terecht. 
Een niet zo frisse oplossing, maar daar trok men zich 
toen niet zo veel van aan. Op het platteland was dat 
schering en inslag. 
Maar bij de strenge winter in 1929 bleef het ijs tot 
halfweg maart in de gracht liggen en u begrijpt al wat er 
gebeurde. Gemeentewerklieden kregen de onaangename 
taak het ijs aldaar los te hakken. 
Dit was dus de keerzijde van het wonen op de 
Oosterpoort. Enkele jaren geleden tijdens de open dag na 
de restauratie van de poort heb ik de woning weer 
gezien. 
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Een hele verbetering en geen vergelijk met vroeger, maar 
dat zou ook niet meer mogelijk zijn. Het gekke was, dat 
mijn moeder die toen nog leefde, het niet kon waarderen! 

We gaan weer terug naar de twintiger jaren. Op 5 
december 1927 verrastte de goede Sint mij met een 
kinderfiets. Nu heel gewoon maar toen nog wel iets 
bijzonders. 
Het was een rood gekleurd fietsje met harde 
rubberbanden en een bagagedrager van een herenfiets. 
Er waren geen kleine exemplaren in voorraad zeker. 
U vraagt zich nu af wat heeft bovengenoemd geschenk 
met dit artikel te maken? Dat wil ik u nu vertellen. 

De zoon des huizes moest eerst dus fietsen leren, en na 
lang beraad gebeurde dat op zolder. Het trapluik dicht en 
onder leiding van vader de eerste pedaaltrappen. 
Nu het werd vallen en opstaan. en allerlei builen oplopen 
vanwege de schuine balken van het dak, maar allengs 
ging het beter en na een paar weken naar buiten. 
Een groter en beter oefenterrein werd gevonden in het 
plantsoen, achter de Zoutkeetsteeg, naast een grote loods 
van de kistenfabriek. Momenteel staat daar het pand van 
Latuco. 
Het is voor mij wel een grote ervaring geweest. leren 
fietsen op een zolder en dan nog van de Oosterpoort, dat 
kan wel niemand zeggen. 

De grootste indruk heeft echter op mij gemaakt, dat mijn 
moeder mij vroeg wekte en riep: 'Kom gauw naar 
beneden. Het water staat zo hoog'. 
Wat ik toen zag is mij jaren bijgebleven, het water stond 
nauwelijks een meter beneden de Schellinkhouterdijk en 
van al het buitendijksland was niets meer te zien. 
Ik dacht dat het in 1928 was. maar zeker weet ik het niet 
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en geef het graag over voor een betere en juistere 
mening. 

Het beltterrein lag als een e iland in het water. Via de weg 
kon je er nauwelijks meer komen. Het huis werd toen 



bewoond door de familie Molenaar. Molenaar Sr. was de 
belt baas. 
Hoewel het water nog niet over de straat van het 
beltlaantje spoelde nam men toch het zekere voor het 
onzekere en plaatste vloedplanken bij de Kanondijk. 
En dit vraagt om een uitleg. Vanaf het ABC (toen zelf een 
smalle dijk en geen vergelijk met nu) liep een klein dijkje 
schuin naar de Schellinkhouterdijk. 
Dit dijkje werd echter doorsneden door het beltlaantje. 
Aan beide zijden was een betonnen muurtje met een 
verticale gleuf (zie tekening plattegrond t.a.v. plaats van 
de Kanondijk). 
En op deze 'hoog waterdag' heeft men vloedplanken in 
de gleuven geplaatst met er achter zandzakken, want 
indien het water was gestegen had het vrij spel gehad op 
het Kleine Oost. 
Gelukkig is het zover niet gekomen. De volgende dag 
was alles al weer weggeruimd. Ook de tuinen van het 
ABC lagen onder water evenals de beide schietbergen. 
Hiervan staken de twee toppen net boven het ruime sop 
uil. 
Als ik in latere jaren iets las over overstromingen of zoals 
in 1953 met de Februariramp, moet ik steeds weer 
denken aan die dag in 1928(?). 

Verder beviel het ons, ondanks de winterperikelen toch 
wel op de poort. Zomers was het er heerlijk. Twee dingen 
wil ik nog even aan de vergetelheid ontrukken. 
Aan de ABC-zijde was een dichte deur (tweedelig) het was 
daardoor erg donker in de kamer, mijn vader verzocht 
om er een raam te mogen maken. 
Dat had heel wat voeten in aarde. Zelfs de heer 
Kerkmeyer verscheen ten tonele om er zijn visie op te 
geven. Na lang beraad werd er toch goedkeuring aan 
gehecht. 
De bovendeur. rood-wit geschilderd kruiselings. heeft jaar 
en dag in het keldertje gestaan. Het was een zware deur. 
Staat hij er 1og?? 

De Oosterpoort in het begin van onze eeuw (de stenen traptoren 
ontbreekt nog!). Rechts nog net zichtbaar het openbaar urinoir 

Een ander geschilpunt werd de openbare waterplaats die 
zich beneden tegen de muur bevond aan de ABC-zijde. 
Dat gaf zomers weer moeilijkheden. 
Vooral bij warm weer was het ondragelijk. Nu kwam zelfs 
burgemeester Bisschop zijn licht opsteken en op zijn 
advies verdween de waterplaats. Ik heb een kaart in mijn 
bezit waarop het bouwsel nog is te zien. 
Voor we langs de trap de Oosterpoort verlaten zien we 
de fietsen onder de trap staan, want ja waar moet je die 
anders laten. Mee naar boven was wat moeilijk. 
En het kleine fietsje? Dat hing keurig aan een stang, die 
als versteviging tussen de beide muren was geplaatst. 

Industrie op het Kleine Oost 

Als we dit woord hier mogen gebruiken. Laten we 
beginnen op het ABC, hier was gevestigd Zoutziederij 'De 
Toekomst' (de vroegere woning en een deel van de 
fabriek is nog intact, trainingszaal voor Hollandia). 
De eigenaar was de heer J. van Beek. Voorman was 
buurman Hein Eelspeel en deze woonde bij het bedrijf. 
Zijn echtgenote heette Naatje, klein maar vrij flink van 
omvang. 
Buurman Eelspeel had zijn volkstuin aan de andere zijde 
van het ABC, dus over de dijk. Buurvrouw kwam haast 
nooit verder dan de voordeur maar dan riep ze meestal 
nogal hard: 'Hein neem je even spruitjes mee·. 

Meer naar voren tussen het ABC en de Zoutkeetsteeg was 
de kistenfabriek van Graftdijk. Directeur: de heer Bossert. 
die later het bedrijf heeft overgenomen. 
Weer later werd het Halsema's kistenfabriek, maar nu 
spreek ik al van na de oorlog. Voornoemde heer Bossert 
woonde aan het Kleine Oost in het bekende huis met de 
Tulp. 
Het kantoortje lag naast het woonhuis. Daarachter de 
zagerij, schaverij en opslagruimte, begin dertiger jaren 
werd het oude gedeelte, gelegen aan het Kleine Oost, 
afgebroken en vervangen door twee nieuwe hallen. 
Hierin is nu de brandweerkazerne gevestigd. Bekende 
namen uit die tijd de beide voorlieden H. Eeldert en A . 
Weyling en verder A. Nooy. Toon Buis, Van Harlingen en 
Vonk om maar enkele namen te noemen. 

Zaterdags om één uur werd de werkweek besloten en 
werden de lonen uitbetaald. Dit was een heel ceremonieel 
waar ik als jongen altijd met enige verbazing naar heb 
gekeken. 
Directeur Bossert schreed naar buiten, gevolgd door één 
van zijn werkmeesters. Deze was beladen met een bak of 
doos met de loonzakjes. 
Het personeel stond voor het kantoortje in een rij 
opgesteld en kregen zo hun loonzakjes uitgedeeld en 
gaven dan ieder de heer Bossert een hand. Een heel 
ritueel dus. Ja, die goeie ouwe tijd! 
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Halverwege het Kleine Oost de hout handel van Van 
Doornik en Zuidweg. Deze laatste woonde in het pand 
Kleine Oost l, daar waar later ondergetekende in zijn 
oude buurt terugkeerde. 
Zijn zoon J. Zuidweg woonde later op de Draafsingel 
evenals zijn compagnon C. van Doornik. Bekende 
werknemers van deze firma waren Kranghand 
(Veenenlaan), Dekker (Ged. Appelhaven) en De Graaf 
(Coenstraat). 
Deze was menner op de bomenwagen, beter bekend als 



een 'mallejan: Dit is een wagen bestaande uit een as met 
twee hoge wielen en een disselboom. 
De loodsen zijn later helaas verbrand. maar toen was de 
firma van D&Z allang overgenomen door de Enkhuizer 
Houthandel. die toen ook al dit perceel had verlaten. 

Gaan we verder met onze speurtocht. Aan de overzijde 
van de straat de firma Roorda. een bekend slepersbedrijf. 
Zij hadden hun stallen achterom aan het 
Schellinkhouterpad(steeg!!!). 
Roorda senior had de steun van een aantal zoons. Ik had 
de indruk dat ondanks de niet zo beste tijd het bedrijf 
toch aardig floreerde. 

We verlaten nu het Kleine Oost en gaan even achterom, 
daar waar de firma Roorda zijn stallen had, officieel 
Schellinkhoutersteeg. maar in de buurt tot 'pad' 
gebombardeerd. 
Hier was de kalkbranderij. ik dacht van de firma Hage. 
Als er een nieuwe voorraad schelpen aankwam was dat 
altijd een hele belevenis. Met alle buurjongens probeerden 
we er de mooiste uit te zoeken. 
Maar de echte mooie schelpen waren wel heel schaars. 
De schelpen werden aangevoerd met een lorrie, de rails 
liep van de Modderbakken langs het Watertje. 
Aan het einde, ter hoogte van het laatste huis, was een 
draaischijf en kwam men op het terrein van de branderij, 
met een hele installatie + schoorsteen. 
Twee van de kalkbranders waren Negenman (Oude 
Turfhaven) en v. d. Bovenkamp (Modderbakken}. Zeker 
zijn er meer geweest maar dat weet ik mij niet te 
herinneren. 
Ter verduidelijking: de schelpen werden aangevoerd per 
schip en met een grijper werden de lorries volgeladen. 
maar dat ging toch wel vrij traag dus een langdurige 
bezigheid. 

Kleine Zelfstandigen 

Het Kleine Oost kon zich beroepen op twee café's. nl. 
D. Nieuwboer hoek Kleine Oost 39. Hier is nu 
'De Oosterpoort' en op no 3 het café van v. d. Kooy. 
Later werd dit Bruun de Boer. een zeer merkwaardig 
persoon met een hobby voor dure woorden. Het mooiste 
vond hij ·etcetera. etcetera: Dit gebruikte hij te pas en te 
onpas. 
Bijvoorbeeld als je langs kwam stond hij buiten op de 
stoep, handen in de zakken. 'Morgen buurman.' 'Zo 
jongetje, ga maar gauw weer naar huis. Straks komt er 
regen etcetera. etcetera .. .'. 

Aan winkeliers ook geen gebrek. Aan het einde aan de 
rechterzijde de elektriciteitszaak van Jacob lepenga. later 
overgenomen door zijn zoon Jo. 
Op no 3 de kruidenierswinkel van Buisman. Dit pand is 
helaas gesloopt. Het had een leuke puntgevel, twee 
laaddeuren boven elkaar en aan beide zijden van de 
onderste deur twee ronde ramen. 

Twee huizen verder de klompenwinkel van J. Aberkrom. 
Deze was vroeger zadelmaker geweest en daarna nog 
melkboer maar uiteindelijk in de klompenbranche 
verzeild geraakt. 

Aan de andere kant van het steegje, de melkhandel van 
H. Olofsen, die ook nog zijn zuivelprodukten uitventte. 
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Later werd de zaak overgenomen door zijn schoonzoon P. 
van Bijsteren. 

Buurman Piet Roos op Kleine Oost 15 was min of meer 
een kleine boer. Zijn koeien liepen eerst op de weilanden 
aan de Holenweg. Later langs de berm van de 
Se hellink houterdijk . 
En ·s avonds ging de kleine kudde weer op weg naar de 
stallen die ook gelegen waren aan de 
Schellinkhoutersteeg. en daar had hij nog heel wat mee 
te stellen. 

Vervolgens wederom een Piet. en wel Piet Steeg, de 
mandenmaker. wonende in een heel klein huisje en dan 
was voorin nog een gedeelte als werkplaats. 
Links van de Oosterpoort had Steeg een vlonder en daar 
lagen zijn rie tbossen in het water. onder houten rekken 
want het moest goed nat gehouden worden. 

Swier op no 27 was veekoopman maar had gewoon een 
stil huis. Zijn werkzaamheden lagen meer op de markten 
van Purmerend. Schagen, Hoorn en andere plaatsen. 

Nummer 31 herbergde de timmermanswerkplaats van G. 
Spoelder. Deze was onder de woning gevestigd. Met een 
trap moest je naar beneden. maar achter was gewoon 
een grotere toegang. 

En dan zouden we haast nog vergeten, dat aan de 
overzijde op no 2 Bart Engel woonde, visventer van 
beroep. en in mijn tijd al één van de oude garde. 

Gemeentereiniging 

Door zijn ligging had het 'Beltterrein' en het gebeuren 
daaromheen een grote invloed op het leven van het 
Kleine Oost; het was natuurlijk steeds een komen en 
gaan van wagens. 
De grootste attractie voor ons jongens. was de 
sproeiwagen. Bij hete zomerdagen als het erg stoffig was, 
kwam hij aanrijden. 
Een grote tank boven op een platte wagen en aan beide 
zijden achteraan kleine reservoirs met gaten waaruit het 
water 'sproeide: Een festijn om daar achter te lopen; om 
natte schoenen en kousen maalde je niet. 
Minder geliefd waren de tonnenwagens. ook wel als 
'odeurwagens· aangeduid. Een ieder was blij als deze 
vehikels voorbij waren. 
Toch heb ik altijd bewondering gehad voor de mannen 
die dit werk moesten doen. o.a. Dekker en Knol e.a., die 
dag in dag uit met deze arbeid werden geconfronteerd. 
Maar blijkbaar hebben ze er zelf niet zo'n erg in gehad. 
want in mijn herinnering zie ik ze nog fier op de bok 
zitten. alsof ze de gouden koets menden. 
Onze straat had ook nog een reinigingsman in zijn 
midden en wel Hein Kramer. die met de vuilniswagen 
rond reed. Zijn taak was de vuilnisbakken te legen. 
Maar dat ging niet zo makkelijk als nu. de één had een 
zware bak de ander weer een emmer enz .. en of dit werk 
volgens een schema geschiedde. weet ik niet. 

Wordt vervolgd 



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

Het was vorige keer al voorspeld: een prijsvraag alleen 
voor de echte kenners van het oude Hoorn! Slechts twee 
goede oplossingen kwamen binnen en wel van de heren 
R. Mantel en K. Semeyn. Waar blijven die vakkundige 
gidsen van de zomeravondwandelingen? 
Foto 1 van de vorige aflevering toont de zijgevel van de 
voormalige Gasfabriek aan het Gerritsland; nu is er het 
buurthuuis Het Hop gevestigd. 
Foto 2 laat de andere zijde van het voormalige 
Gasfabriek-complex zien. Dit water loopt van de Oude 
Turfhaven naar de Vollerswaal; tot 1869 was hier nog een 
brug over naar de Zon. 
Foto 3. De omschrijving klopte niet helemaal: steegje 
dichtbij hofjes; toch wisten de heren het te vinden: de 
Molsteeg, tussen Achterom en Westerdijk; de 
borstelfabriek van J. Homan is hier gevestigd. 
Foto 4. Inderdaad. de waterpomp voor Grote Oost 12. 
Foto 5. Via een steegje in de Mosterdsteeg kom je terecht 
bij de plaats waar deze foto gemaakt is: het is de houten 
achtergevel van Dal 4. 
Vraag 6. Een trapgevel met een Mansardkap zien we 
zowel aan de Westerdijk 50 als in de Mosterdsteeg. 
De prijswinnaar is deze keer de heer Mantel; hij ontvangt 
de boekenbon. 

Zomaar een foto: het Christusbeeld voor de RK Kerk aan 
het Grote Noord. Hoe vaak is de vinger al geamputeerd? 
We hopen dat deze niet vergeten wordt als men start met 
de restauratie van het kerkgebouw zelf. 
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J M. Baltus 

Foto 2. De Cyriacus nu al in de steigers? Is de restauratie 
van de Koepelkerk begonnen? Nee, de panden Grote 
Noord 11 (sportschool) en Grote Noord 13 (voormalige 
muziekschool, nu in particulier bezit) krijgen een 
gevelopknapbeurt. De voeger kijkt op u neer van grote 
hoogte; let op de fraaie details: trigliefen, kelkkapitelen 
en wat dies meer zij. 

Foto 3. Een oud breed pandje. Staat het er nog wel? 
Zulke herinneringen aan het arbeidzame Hoornse 
verleden zijn verdwenen voor je het weet. 



Foto 4. Een steegje dat doodloopt. In Vlaanderen heet 
zoiets een 'ingang'. Een bijzonderheid is dat hier een 
soort van steegpoort is gevormd door de regenpijp die 
van de ene zijgevel naar de andere loopt! 

Foto 5. Vlakbij de plaats van foto 4 wonderlijk 
straatplaveisel: een scheepje, in baksteen uitgevoerd in 
het trottoir. 

Foto 6. Mooie Zuideuropese boompjes voor een markant 
pand in het hartje van winkel-Hoorn, nou ja, iets aan de 
rand van het Hoorns rondje. 

Weet u waar foto 3 t/m 6 genomen (getrokken zegt de 
Vlaming) zijn? Moeilijk is liet dit keer niet, dus probeer 
de huidige superkenners Semeyn en Mantel van hun 
troon te stoten. 
Oplossingen weer graag naar J. M. Baltus, Grote Oost 
98-100 (schriftelijk). Weet u wat over de panden e.d. te 
vertellen dan lezen we dat graag. Onder de vele goede 
inzenders (nietwaar) wordt een boekenbon verloot. 
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De eerste dertig jaar van de 
Lutherse Gemeente te Hoorn 
1628 - 1658 (3) Dr. Mr. Paul Estié 

Inmiddels had de gemeente in de Tempelsteeg al op 13 
mei 1640 Ds. Georgius Nicolai van Alkmaar beroepen34). 

In de jaren daarna breidde de gemeente zich sterk uit, 
zodat er zelfs behoefte kwam aan een tweede 
predikant35). Daarom beriep men in de tweede helft van 
1644 Ds. Coenradus Steenhuizen, die echter al na drie 
maanden overleed36). In 1645 werd de kerk, waarschijnlijk 
aan de Noordzijde. met ruim vijf meter verbreed. Het 
aangebouwde gedeelte was iets lager dan het 
oorspronkelijke gebouw en had evenals dit een puntdak. 
In de aldus sterk vergrote ruimte werden galerijen 
aangebracht om zoveel mogelijk zitplaatsen te 
verkrijgen37). Het werk dat op 6 maart een aanvang nam. 
was pas tegen het einde van het jaar gereed. Aan het 
begin van deze periode hield men diensten in het huis 
van Ds. Nicolai in de Tempelsteeg; toen de bouw 
vorderde werden de openingen in de kerk met zeilen 
afgedekt. zodat men de pastorie weer kon verlaten38). 

De leden die in de eerste periode van de gemeente 
toetraden hebben vrijwel allen Nederlandse namen; toch 
waren zij op een enkele uitzondering na geboren in 
Scandinavië en Duitsland. Zo kwamen Pieter Andries, 
Matthijs Jaspers en Cornelis Pieters alle drie uit 
Stockholm. Uit Noorwegen waren onder meer afkomstig 
Trijntje Theunis. Claas Jans en Neeltje Paulus, terwijl Elsje 
Paulus en Marijtje Sieverts in Denemarken waren 
geboren. Veel leC.: n kwamen uit het gebied van 
Sleeswijk-Holstein. evenals de vluchtelingen die in 1628 in 
de Munt verbleven; zo waren Saartje Pieters en Lijsbet 
Lodewijks afkomstig uit Flensburg. Broer Frederiks en 
Cornelis Carstens uit Husum. Thomas Jans. Paulus 
Andries en Antje Volkerts uit Tönning. Ook uit Duitsland 
waren veel leden geëmigreerd, zoals Dirk Dirks en Coert 
Coerts, beiden uit Oldenburg, Lijsbet Reinnes uit Rostock, 
Trijtje Jans uit Hamburg. Joch"'"1 Remmers uit Esens, 
Hans Damman uit Helstedt en Hendrik Lubberts uit 
Norden. 

Wij vinden hen overal in de stad terug. Zo woonde 
Grietje Jacobs bijvoorbeeld op het Oost, Jan Jans in de 
Kromme Elleboogsteeg, Hendrikje Claas op het 
Gerritsland. Matthijs Paulus in de Geldersesteeg, Claas 
Lucas in de Tempelsteeg, Aaltje Pieters de 
poppenmakersdochter op het Achterom, Antje Hendriks 
in de Nieuwsteeg en Volkert Wouters op het 
Munnickenveld39). 

Zij waren werkzaam in allerlei beroepen. Zo was de reeds 
genoemde Trijntje Theunis bijvoorbeeld dienstmeisje 'op 't 
Oost bij Abel de backer'. Mr. Jochem Bormeester en Mr. 
Johannes Baartscheer bekleedden de funct ie van 
chirurgijn. Gerrit Jans. Jacob Jurriaans en Thomas 
Schmidt waren bakkers. terwijl Jan Hendriks en Olphert 
Jans als bakkersknecht werkzaam waren. Johan van 
Hachten was zilversmid, Barthold Scarphus zwaardveger 
en Jan Jans kompasmaker. Jan Vos en Hendrik Hendriks 

oefenden het beroep uit van lakenbereider. Een andere 
Hendrik Hendriks was schipper, weer een andere Hendrik 
Hendriks werkte als kuiper, Cornelis Erasmus. Christiaan 
Theophilus en Jan Dirks waren kleermakers. terwijl 
Hendrik Sieverts als schoenmaker in zijn onderhoud 
voorzag'0). 

Op 28 januari 1646 beriep men naast Ds. Nicolai als 
tweede predikant Johannes Christianus Hopsius van 
Zaandam. Dit gebeurde zonder medeweten van het 
Amsterdamse Consistorie, dat hierover bijzonder was 
ontstemd. De Hoornse gemeente kreeg met Hopsius veel 
problemen omdat hij grote schulden maakte en 
voortdurend dronken was. Op de kansel verkondigde hij 
'veel grillen ende fabulen: hetgeen men toeschreef aan 
zijn vroegere leven als monnik in Düsseldorf. Bovendien 
ruide hij de gemeente voortdurend op, zowel tegen de 
ouderlingen als tegen zijn collega Nicolai, hetgeen tot 
gevolg had dat opnieuw veel leden de gemeente 
verlieten. 

De kerkeraad werd hierdoor alsnog gedwongen advies in 
te winnen bij het Amsterdamse Consistorie. Ondanks de 
irrita tie die daar nog ten aanzien van Hoorn heerste 
vanwege het eigenmachtige beroepen van Hopsius. was 
het toch bereid tussen de partijen te bemiddelen. Het 
duurde echter vele jaren voordat de zaak definitief was 
geregeld. Dit gebeurde pas op 2 juli 1656, toen er te 
Hoorn een vergadering werd belegd waarop 
afgevaardigden van Amsterdam en de naastliggende 
gemeente Enkhuizen. Haarlem en Monnickendam 
aanwezig waren. Voor Amsterdam verscheen Ds. 
Reimerus Ligarius met twee ouderlingen en een 
secretaris, voor Haarlem. Ds. Coenraad Hoppe met een 
ouderling, voor Enkhuizen. Ds. Johannes Grimmius met 
een ouderling en voor Monnickendam , Ds. Hermanus 
Jungi us, eveneens met een ouderling'11 ) . 

Zij durfden niet bijeen te komen in de kerk, omdat zij 
door de aanhangers van Hopsius in de Tempelsteeg 
werden opgewacht. Daarom weken zij uit naar het huis 
van Coenraad Pampoes op de Nieuwendam, waar de 
vergadering er tenslotte in slaagde een akkoord tot stand 
te brengen. De gemeente Hoorn nam op zich alle 
schulden van Hopsius, die tesamen meer dan duizend 
gulden bedroegen. te zullen betalen. De ouderlingen 
waren hiertoe bereid omdat zij bevreesd waren dat 
Hopsius anders niet zou vertrekken; in dat geval 
verwachtten zij dat nog veel meer leden de gemeente de 
rug zouden toekeren. Het Amsterdamse Consistorie 
zorgde er voor dat Hopsius onmiddellijk een beroep 
aannam naar de Lutherse gemeente te Arnhem. Daarna 
hield men in Hoorn een grote inzameling om de schulden 
van Hopsius af te lossen. Deze bestonden enerzijds uit 
onbetaalde rekeningen en anderzijds uit geldleningen bij 
gemeenteleden als Lijsbet Jans. een bierverkoopster in de 
Nieuwsteeg. Erasmus van der Heiden en Coenraad 
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Pampoes; aan laatstgenoemde was hij zelfs een bedrag 
van f 385.- schuldig. Het Amsterdamse Consistorie 
verlichtte tenslotte de op de gemeente drukkende 
financiële last door de schenking van een bedrag van 
f 300,-42

). 

Inmiddels zorgde Hopsius te Arnhem voor nieuwe 
moeilijkheden. Aan het eind van 1657 ging hij over naar 
de Gereformeerden door het houden van een 
belijdenispreek in de Grote kerk aldaar. Deze preek die 
zeer anti-Luthers was werd het volgende jaar uitgegeven. 
In Hoorn overwoog men daarop een verweerschrift te 
vervaardigen. Ds. Nicolai en zijn ouderlingen zagen 
tenslotte van dit voornemen af. wellicht omdat een 
zekere Zacharias Webber. een Amsterdamse kunstschilder 
die ook theologische tractaten schreef, al een boekje had 
gepubliceerd met als titel: Eenvoudig bedenken over de 
belijdenis-predikatie Johannis Christiani Hopsii. etc. 
Overigens had Hopsius weinig profijt van zijn overgang; 
nadat hij predikant was geworden van de Gereformeerde 
Gasthuiswerk te Arnhem werd hij vanwege zijn slechte 
levenswijze uit het ambt gezet, waarna hij spoedig 
overleed4J). 
De vergadering van afgevaardigden die op 2 juli 1656 ten 
huize van Pampoes had vergaderd, kwam de volgende 
dag opnieuw bijeen. Na het akkoord met Hopsius waren 
de gemoederen in de gemeente kennelijk bedaard; de 
bijeenkomst vond tenminste nu wel in de kerk plaats. In 
aanwezigheid van honderden enthousiaste gemeenteleden 
werd de proponent Jacobus Artopaeus. die was geboren 
te Woerden, geëxamineerd en vervolgens na een preek 
van Ds. Ligarius in het ambt bevestigd44). 

Enkele weken later werd Hoorn getroffen door een 
pestepidemie die het openbare leven een tijdlang 
verlamde; van de 14.000 inwoners kwamen er ongeveer 
4.000 om. Onder de slachtoffers moeten zich ook leden 
van de Lutherse gemeente hebben bevonden, hoewel 
hiervan geen melding wordt gemaakt45

). Toch kwam de 
gemeente, die nu door Ds. Artopaeus tesamen met zijn 
collega Nicolai werd geleid, e indelijk tot ontplooiïng. Het 
aantal leden nam sterk toe, waarschijnlijk wel door de 
komst van nieuwe immigranten uit Duitsland en 
Scandinavië. Ook kon men nu de rust was hersteld 
opnieuw velen begroeten die in de voorafgaande jaren de 
gemeente vanwege de twisten hadden verlaten. Tevens 
traden volwassen geworden kinderen van de eerste 
generatie gemeenteleden toe. Zij waren in de 
Nederlanden opgegroeid en zullen enige moeite hebben 
gehad met Ds. Nicolai die evenals zijn voorgangers in het 
Duits preekte. Daarom was het voor de ontwikkeling van 
de gemeente gunstig dat Ds. Artopaeus zijn preken hield 
in de Nederlandse taal46). 

Wel veroorzaakte de grote toevloed van nieuwe leden 
enige problemen. In de eerste plaats bleek dat er onder 
hen velen waren die bij hun eerste deelneming aan het 
H. Avondmaal daaromtrent zeer weinig kennis bezaten. 
Daarom werd na het Avondmaal op de tweede Kerstdag 
van 1657 besloten dat zij verplicht zouden worden voor 
de eerstkomende viering enig onderricht te ontvangen op 
dezelfde wijze als was voorgeschreven voor de doopleden. 
de jongeren die waren gedoopt maar nog niet aan het H. 
Avondmaal waren toegelaten. Daartoe werden twee data 
vastgesteld waarop de predikanten in deze lacune zouden 
voorzien. In de tweede plaats liet men ook mensen aan 
het H. Avondmaal toe. van wie naderhand bleek dat zij 
geen onberispelijk leven leidden. Met het oog hierop 

besloot de kerkeraad enige tijd later de namen van alle 
nieuw aangekomenen van de kansel af te lezen; dit gaf 
de leden de mogelijkheid vooraf bezwaar te maken tegen 
de deelneming van deze of gene aan het sacrament. 
In 1657 waren de financiën van de gemeente als volgt 
geregeld. Wat betreft de uitgaven moesten de salarissen 
van de predikanten Nicolai en Artopaeus worden betaald, 
evenals het traktement van de voorzanger Jan Jurriaans, 
dat nog geen tiende bedroeg van hetgeen de predikanten 
verdienden. In de tweede plaats had de kerkeraad van 
een aantal gemeenteleden geld geleend tot een bedrag 
van ongeveer f 12.000,- waarvan de rente moest worden 
opgebracht. Tot deze geldschieters behoorden onder 
anderen Jurriaan Cornelis. Lijsbet Jans. Boei Jans, 
Herman Ben. Erasmus van der Heiden. Carsten Claas, 
Claas Veen, Daniël Herperts de Krijt en Joost Boog, In de 
derde plaats waren er uitgaven in verband met het 
onderhoud van de kerk. In de vierde plaats gaf de 
kerkeraad geldelijke steun aan armen en vreemdelingen; 
het valt daarbij op hoe weinig aan dit doel werd besteed 
in verhouding met de overige uitgaven. 

De inkomsten bestonden in de eerste plaats uit vaste 
jaarlijkse bijdragen van ruim veertig leden. Zo droeg 
Coenraad Pampoes f 160.- bij. Erasmus van der Heiden 
f 72,-, de bontwerker Jan Claas f 64,- , de bakker 
Reinder Arents op de Nieuwendam en de wijnkoper Evert 
Staff op het Nieuwland elk f 60.-. Ook waren er onder 
de leden bescheidener contribuanten zoals Jochem de 
opperman en Mr. Lodewijk de chirurgijn die elk f 8,
bijdroegen. In de tweede plaats ontving de kerkeraad nog 
een groot bedrag aan losse giften. samen met vrij geringe 
bedragen die de leden deponeerden in twee bussen die in 
de kerk stonden opgesteld. In de derde plaats kreeg men 
de huur van een aantal huizen, onder meer in de 
Tempelsteeg en in de Ramen, die door de kerkeraad 
waren aangekocht. 

Telkens hield één van de ouderlingen gedurende een jaar 
de boekhouding bij; in 1657 werd deze taak verzorgd 
door Erasmus van der Heiden. In ruwe cijfers uitgedrukt 
komt de rekening over dit jaar op het volgende neer: 

Uitgaven 

salaris Ds. Nicolai 
salaris Ds. Artopaeus 
salaris Jan Jurriaans 
de voorzanger, 1 Y2 jaar 
rente geleend kapitaal 
onderhoud van de kerk 
giften aan armen en vreemdelingen 
aankoop van een huis in de Nieuwsteeg 

Inkomsten 

Jaarlijkse bijdragen 
giften en busgeld 
ontvangen huishuur 
tekort, voorgeschoten 
door Van der Heiden 
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575 

75 
550 
350 
45 

730 
- -------------

f 2.900 

f 1.150 
950 
600 

200 
== === == 

f 2.900 



In januari 1658 werd in de kerk een schaalcollecte 
gehouden om het tekort te dekken 47

). 

In het jaar 1657 kan het aantal lidmaten worden gesteld 
op ongeveer 300. vermeerderd met doopleden. Daardoor 
is het te verklaren dat er tijdens een van de Kerstdiensten 
in genoemd jaar tenminste 600 kerkgangers waren4~). 

Eindelijk was er voor de gemeente een tijd van rust en 
vrede aangebroken. Naar aanleiding hiervan kon 
Coenraad Pampoes. die de moeilijkheden van de 
voorafgaande jaren van zeer nabij had meegemaakt, op 3 
januari 1658 met een zucht van verlichting vermelden 
'dat de groote Godt ons nu een lijdt van anderhalff jaer 
soodanige vreede ende eenigheit tussen leeraers ende 
toehoorders heefft verleent. soo dat geen questien offt 
verschillen in dijen lijdt sijn geweest. Godt die een 
vreedevurst is, neige ende regeere alle harten tot 
onderhoudinge ende opbouwinge van deese gemeinte. 
opdat daer vreede, lijeffde ende eenigheit mach werden 
geplant. waertoe Godt almachtig den wasdoom wil 
geeven. Amen'. 

34. Hij bleef predikant te Hoorn tot aan zijn emeritaat in 
1661; hij overleed aldaar in 1669. 

35. Ook Amsterdam breidde zich sterk uit; tussen 1630 
en 1660 verdubbelde het aantal leden. loosjes. 
Geschiedenis, IOO. 

36. loosjes, Naamlijst. s.v. , geeft aan dat Steenhuizen of 
in 1640 of in 1644 naar Hoorn kwam. Pampoes maakt 
duidelijk dat het laatstgenoemde jaartal het juiste is. 

37. ELGH lnv. 41, 1645, juncto Id. lnv. 42. 9 mei-9 juni 
1717. 

38. Het gaat hier om het in nt. 19 genoemde huis. 

39. De zeer onvolledige gegevens omtrent de namen van 
de leden. hun land van herkomst en hun woonplaats in 
de periode 1628-1658 staan voorin het 
Communicantenboek 1658-1767. ElGH lnv. 62. Zij zijn ten 
dele afkomstig van Coenraad Pampoes en ten dele 
opgetekend door een onbekende. Dit zal pas zijn gebeurd 
omstreeks het jaar 1658; Pampoes deelt immers aan het 
begin van zijn verhaal mee dat men in de begintijd van 
de gemeente de namen van de nieuw ingekomenen nooit 
regelmatig had genoteerd. Pas in 1658 werd besloten de 
ledenadministratie op ordelijke wijze bij te houden. 

40. ElGH lnv. 62; Id. lnv. 23, Ontvangsten en uitgaven 
1656-1678. 

41. Zie over Ligarius. Grimmius en Jungius o.a.: loosjes, 
Naamlijst, s.v. Hoppe werd zeer bekend doordat hij later 
een eigen theologische opleiding te Amsterdam begon; 
deze ging vooraf aan de voor de a.s. predikanten 
gebruikelijke studie aan een Duitse universiteit. Dit 
bezorgde hem de erenaam 'De lutherse Gamaliël, de 
vader der Hollandse leraren'. Zie over deze reeds in nt. 29 
genoemde predikant o.a Loosjes. Naamlijst. s.v.; Visser, 
lutheranen. 78-80. 

42. De regeling van de schulden van Hopsius in ELGH 
lnv. 23. 

43. Zie over Hopsius o.a.: Manné, Lutherse kerken, 390, 
397; luthers kerk- en boek nieuws. 1734-1735, 42-43; W. J. 
Manssen, 'Geschiedenis der Evang.-luthersche gemeente 
te Zaandam'. in: N;euwe Bijdragen. V. 17; Loosjes. 
Naamlijst. s.v. - Zacharias Webber wordt vermeld bij 
Loosjes. Geschiedenis. 129 en J. E. M. Blase. Johannes 
Colerus. Diss. RU Utrecht. Amsterdam 1920. 18. 

44. Zie over Artopaeus. wiens naam een vergrieksing is 
van het woord 'Bakker': Loosjes. Naamlijst, s.v.; zijn 
examen en ordinatie worden ook vermeld in ELGH lnv. 
20. Not. Cons. 11 juli 1656. - Naar aanleiding van de 
vergadering van afgevaardigden kan nog het volgende 
worden opgemerkt. l'iadat van 1641 tot en met 1646 
jaarlijks een landelijke Lutherse synode was gehouden. 
besloot men in laatstgenoemd jaar niet meer regelmatig 
bijeen te komen. Als zich een conflect in een bepaalde 
gemeente zou voordoen, zou dit in het vervolg in eerste 
instantie worden beslist door een vergadering van drie 
naastliggende gemeenten. Bij een dergelijke bijeenkomst, 
'Classicale vergadering' genoemd. waren meestal ook 
afgevaardigden van Amsterdam aanwezig, zie Domela 
Nieuwenhuis. Amsterdam, 73, 7 4 en P. Estié. Stichting, 43. 
Tevens werd een classicale vergadering bijeengeroepen 
indien in een gemeente een beroepen kandidaat moest 
worden geëxamineerd en geordineerd; vanwege de hoge 
kosten die aan deze procedure waren verbonden lieten de 
kerkeraden dit op den duur meestal over aan het 
Amsterdamse Consistorie. zie F. J. Domela Nieuwenhuis. 
Feestgave, aangeboden aan Adm. des Amorie van der 
Hoeven. Geschiedkundig overzigt der vroegere zorg van de 
Nederlandsche Luthersche kerk voor de opleiding tot het 
herder- en leeraarambt., Amsterdam 1852. 17. 

45. Over de pestepidemie zie o.a.: Abbing. Hoorn, 1841, 
61; J. P. H. van der Knaap. Oosterkerk. teken van 
tegenspraak, Hoorn 1976. 5, 104. 

46. Het taalprobleem deed zich terzelfdertijd voor in 
Amsterdam, waar de predikanten in opdracht van het 
Consistorie in het Nederlands begonnen te preken. Als zij 
dit naar behoren deden. ontvingen zij daarvoor een 
beloning, zie Loosjes. Geschiedenis. 104. 

47. De gegevens omtrent de financiën van het jaar 1657 
in ElGH Inv. 23. 

48. Het aantal lidmaten leiden wij af uit het aantal 
ouwels dat voor elke Avondmaalsviering werd gekocht; 
dit bedroeg in de jaren 1655-1 659 meestal 300. zie ELGH 
Inv. 23. Met de doopleden mee zal de gemeente in die 
tijd uit meer dan 600 zielen hebben bestaan. Als wij 
aannemen dat Hoorn na de pestepidemie ongeveer 
10.000 inwoners zal hebben overgehouden, zullen de 
lutheranen tenminst 6% van de totale bevolking hebben 
gevormd. 
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Noorderkerk wordt geschikt gemaakt voor 
meer en breder gebruik Willem Vingerhoed 

Het eind van de uitgebreide opknapbeurt (restauratie) die 
de Noorderkerk vanaf de maand januari van het jaar 
1985 ondergaat, komt langzamerhand in zicht. Met een 
investering van ca. 3 miljoen gulden is het behoud van de 
Noorderkerk voor de komende halve eeuw wel weer 
gewaarborgd. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat de eigenaresse 
van de Noorderkerk (de Nederlands Hervormde 
Noorderkerk gemeente) en de tot hel behoud van de 
Noorderkerk opgerichte Stichting een actief beleid dienen 
te gaan voeren ten aanzien van de werving van de 
benodigde gelden die het instandhouden van de 
Noorderkerk mogelijk moeten maken. 

De Noorderkerk zal niet alleen benut moeten worden als 
kerkgebouw, maar ook als plaats waar diverse (culturele) 
manifestaties plaats kunnen vinden. 
De deuren van de Noorderkerk zullen de komende jaren 
open moeten gaan voor een breed publiek. Dit is zeker 
een logische zaak, want de Nederlands Hervormde 
Noorderkerkgemeente is te klein om een dergelijk 
gebouw goed te kunnen exploiteren. 
Restaureren zal in de toekomst qua financiën een 
moeilijke zaak blijven (worden). vooral als de eigenaar 
van gebouwen als de Noorderkerk al jaren in gebreke is 
gebleven t.a.v. het noodzakelijke onderhoud. 
Een actief beleid om dergelijke gebouwen te kunnen 
blijven behouden voor het nageslacht zal vast en zeker 
nodig zijn. 
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In de jaren voorafgaand aan de restauratie heeft de 
Noorderkerk veel verschillende activiteiten gehuisvest. 
Er werden o.a. concerten, vergaderingen en 
tentoonstellingen gehouden. 
De ui t deze activiteiten verkregen opbrengsten vormden 
de harde kern van de financiering van de huidige 
restauratiebeurt. 
Hierdoor is het bewijs geleverd. dat met een goed 
gevoerd beleid, het actief exploiteren van de Noorderkerk 
mogelijk is. 
Tijdens deze manifestaties bleek. dat de Noorderkerk 
hiervoor eigenlijk niet goed toegerust was. 
Er mankeerde nogal het een en ander aan de 
toegankelijkheid van de kerk. de verlichting, de 
verwarming, de keuken- en toiletaccommodatie en het 
hedendaagse comfort dal een concert- of 
vergaderingbezoeker tegenwoordig treft. 
Tijdens de restauratiebeurt is besloten in deze situatie 
verbetering aan te brengen. 
De volgende werkzaamheden worden (werden) in dit 
verband uitgevoerd: 

Het geschikt maken van twee huisjes naast de 
Noorderkerk als vergaderruimte. 
De twee huisjes in de Noorderkerksteeg werden van 
bui ten en van binnen geheel opgeknapt. 
Muren werden uitgebroken. vloeren op een niveau 
gebracht zodat op de begane grond een grote ruimte 
ontstond. 



In de gang werden toiletten aangebracht. 
De zolder werd omgebouwd tot vergader- en 
are hiefruimte. 
Door het aanbrengen van goede verlichting, verwarming 
en sanitair voldoen deze woningen weer aan de 
hedendaagse eisen. 

In de kerk werden verlichting en verwarming opnieuw 
aangelegd. 
In de wanden van het kerkgebouw komen normale 
lichtpunten. 

De verwarming krijgt wat betreft de ketels een plaats op 
de zolder van de Regentenkamer. 
Deze zolder werd hiertoe aangepast. 
De Noorderkerk gaat op verschillende manieren 
verwarmd worden. Zo komen er radiatoren aan de 
wanden en onder de stoelen komt vloerverwarming. 
Tevens ligt het in de bedoeling de verwarming van de 
Armenkerk en de rest van het gebouw afzonderlijk van 
elkaar te kunnen laten werken. 
De schakelkasten t.b.v. elektriciteit en geluidsinstallatie 
zullen worden ondergebracht in de in de Noorderkerk 
aanwezige oude kasten. 

Op de plaats waar lange tijd het orgel stond. komen een 
keuken. enkele kasten en een invalidentoilet. 
Dit alles natuurlijk na overleg met de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. 
Het invalidentoilet was eerst gepland in een van de 
huisjes naast de kerk. maar dat nam zo'n ruimte in dat 
de huisjes bij het bouwen van het toilet volledig 
onbruikbaar waren geworden als vergaderruimte. 

Om het invaliden wat gemakkelijker te maken in de 
Noorderkerk te komen wordt een nieuwe ingang 
gemaakt. Deze kent een toegangspoortje in de Claes 
Molenaersgang en loopt via een pad naar het houten 
ingangsportaal van de Armenkerk. 
Dit ingangsportaal is hiertoe speciaal aangepast. Zonder 
belemmeringen zullen invaliden via deze weg in de 
toekomst de Noorderkerk binnen kunnen gaan. 

Een Noorderkerk. waarin twee tentoonstellingen 
waarschijnlijk een vaste plaats zullen krijgen. 
De maquette van Hoorn omstreeks 1650 vervaardigd door 
Jack Buiten en een tentoonstelling over de Kaap 
Hoornvaarders zullen de kern gaan vormen van een 
actief exploitatiebeleid van een aan de 'nieuwe stijl' 
aangepaste Noorderkerk. 
Aan de burgers van Hoorn en een stel noodzakelijke 
enthousiastelingen de taak om dit beleid. gericht op het 
behoud van de fraaie Middeleeuwse kerk. tot in lengte 
van dagen voort te zetten! 

Cursussen stamboomonderzoek 
Steeds meer mensen in Nederland houden zich bezig met 
genealogie (stamboomonderzoek). Zij proberen daarbij 
antwoorden te vinden op vragen als: wie waren mijn 
voorouders. waar woonden zij, wat hadden zij voor 
beroep en maatschappelijke positie, van welke kerk 
waren ze lid. hoe komen we aan onze familienaam en 
heeft onze familie een wapen? 
Voor deze beginnende genealogen organiseert de 
Stichting Genealogische Leergangen regelmatig in grotere 
plaatsen een cursus. 
Hierin wordt geleerd waar men het bronnenmateriaal kan 
vinden, hoe daarin onderzoek wordt gedaan en hoe het 
gevonden materiaal kan worden verwerkt. Behandeld 
worden de belangrijkste bronnen voor genealogisch 
onderzoek in de 17 de tot de 20ste eeuw zoals de 
burgerlijke stand, het bevolkingsregister, doop-. trouw- en 

begraafboeken van kerken. archieven van notarissen. 
rechtbanken en weeskamers. genealogische 
verzamelingen en gedrukte bronnen. Ook aan 
familiewapens wordt aandacht besteed. 
Tijdens de cursus voeren de deelnemers een klein 
genealogisch onderzoek uit. met een onderwerp naar 
eigen keuze. 
De cursus omvat JO lessen. telkens van 19.30 tot 21.15 
uur en wordt gegeven door een archivaris. Het cursusgeld 
bedraagt incl. lesmateriaal w.o. een syllabus f 195,-. 
In het najaar van 1986 wordt een cursus gegeven in: 
HOORN op dinsdagen van 23 september tot 2 december 
in de Prisma-Scholengemeenschap. Kometenstraat 2 
(5 minuten lopen van het station). 
Voor inlichtingen: 
Stichting Genealogische Leergangen. tel. 072 - 33 58 68. 
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Van de redactie 
Redactieleden. bestuursleden en andere OUD-HOORN
mensen worden nogal eens aangesproken of opgebeld 
door leden die vragen hebben op historisch, 
monumentaal of archiefgebied. Er wordt door ons zo 
goed mogelijk geprobeerd te informeren of te adviseren. 
Soms betreft het zaken die voor een wat groter publiek 
wellicht ook interessant zijn. Vandaar dat het de redactie 
van uw blad een zinvolle gedachte leek in het 
kwartaalblad een nieuwe rubriek te openen onder het 
motto: ·ouD-HOORN informeert'. 

Als u iets wilt weten op OUD-HOORN-gebied (en de 
redactie vindt de behandeling van de vraag of het 
probleem de moeite waard om te publiceren) dan kunt u 
zich wenden tot het redactie-adres. 

De balkschilderingen 
in de Noorderkerk 
Op het Kleine Noord staat al eeuwen de Noorderkerk. De 
geschiedenis van dit bouwwerk begint in het jaar 1426. 
Toen werd daar een houten kapel gebouwd. Van 1441 tot 
1519 werd er gewerkt aan een stenen kerk die in de 
plaats moest komen van het houten gebouwtje. Deze 
stenen Noorderkerk is de kerk die er nog altijd staat. 

Het hele gebouw is opgetrokken in de gotische stijl, d.w.z. 
een door spitsbogen gekarakteriseerde (naar de hemel 
wijzende) bouwtrant. Als men deze gotiek in de 
Zuidnederlandse kerken ziet toegepast. dan ziet men 
aanmerkelijk meer stenen ornamenten en bogen dan in 
de noordelijker gelegen kerkgebouwen; denk maar aan 
de Sint-Janskathedraal in Den Bosch of de Onze-Lieve
Vrouwe-kat hedraal in Antwerpen. Natuurlijk is er aan 
deze kerken veel meer geld besteed dan aan onze 
Noorderkerk. die vooral bestemd was voor eenvoudige 
handwerkslieden e.d. Maar de drassige grond in westelijk 
Nederland maakte het ook onmogelijk zware, hoge 
gebouwen van steen neer te zetten. Van funderingen wist 
men in die tijd (omstreeks 1500) nog niet zoveel. Dit 
betekent dat er in het westen van Nederland kerken 
werden gebouwd met een houten dakconstructie. Met 
zo'n houten dak was de kerk immers veel minder zwaar 
en stond hij dus veel evenwichtiger op de moerasachtige 
grond. Men zegt in zo'n geval dat de kerk in poldergotiek 
is gebouwd. Ook de Noorderkerk is een voorbeeld van 
deze bouwstijl. 

Natuurlijk moet zo'n gebouw, vooral wegens zijn 
kwetsbare houtconstructie, goed onderhouden worden en 
dat is in al die eeuwen niet altijd even grondig gebeurd. 
Omstreeks de jaren twintig van deze eeuw kwam men tot 
de conclusie dat de bekapping nodig aan een 
opknapbeurt toe was. 
Het dak lekte en water is nu eenmaal piet bevorderlijk 
voor het in stand houden van een middeleeuwse kerk. In 
1936 had de in het leven geroepen restauratiecommissie 
genoeg geld om met de werkzaamheden te beginnen. Het 
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Vragen over bijvoorbeeld uw huis, familie-onderzoek, de 
historie van Hoorn. in welke kleuren mag je je woning 
schilderen, welke boeken zijn er over een bepaald 
onderwerp, zijn van harte welkom. De redactie speelt dan 
uw vragen door naar een deskundige die naar beste 
weten zal antwoorden. 

Natuurlijk zijn er beperkingen. Soms zult u alleen 
'doorverwezen' kunnen worden: soms zult u geadviseerd 
worden hoe u zelf aan het werk kunt gaan. 
In ieder geval hoopt de redactie veel vragen te ontvangen 
die belangwekkend zijn voor de lezers van het 
kwartaalblad. Mocht zo'n vraag zich niet lenen voor een 
behandeling in deze nieuwe rubriek, dan krijgt u wel 
persoonlijk antwoord. 

Femke Uiterwijk 

oorspronkelijke eikehouten gewelf dat geel was 
geschilderd, bleek na verwijdering van de verflaag al 
voor een groot gedeelte vervangen te zijn door vurehout. 
Het was toen, anno 1936, een te kostbare zaak om de 
hele bekapping weer van eikehout te maken. Men besloot 
dus alle zwakke plekken te vernieuwen met vurehout en 
het geheel weer met een gele verflaag te bedekken. De 
trekbalken en de houten r ibben die het dak bij elkaar 
hielden. werden met loog bewerkt, zodat daar wel het 
mooie, blanke eikehout weer te voorschijn kwam. 

Wat men in die tijd, voor de oorlog, kennelijk niet 
belangrijk vond, was dat door het logen niet alleen die 
gele verflaag verdween. maar ook de daaronder zich 
bevindende middeleeuwse versiering! Gelukkig heeft het 
loog niet op alle plaatsen even drastisch ingevreten. 

Dit gegeven is erg belangrijk voor de huidige restauratie 
want u heeft als OUD-HOORN-aanhanger ongetwijfeld 
opgemerkt dat de Noorderkerk alweer geruime tijd 
opnieuw in de steigers staat. Ook het houten dakgewelf 
moest nu weer een flinke beurt hebben. En ook nu is 
gebleken dat het terugbrengen van de eikehouten 
bekapping een veel te dure zaak was. Het dak blijft dus 
grotendeels van vurehout. Schildersbedrijf Max Polman 
bracht niet weer de gele verflaag aan maar maakte een 
proefstukje met een zachte, blauwe kleur, een kleur die 
ook op het plafond van de Oosterkerk is aangebracht. 
Daarnaast schilderde Polman een stuk in imitatie
eikehout. Dit laatste viel zo in de smaak dat besloten 
werd de hele zoldering met deze imitatie-eikehouten 
verflaag te bedekken. Vanaf de grond denkt men dus een 
eiken bekapping te zien maar het is gezichtsbedrog. Dit 
Middeleeuwse effect wordt nog versterkt doordat op 
verschillende vlakken een randversiering is aangebracht 
die gebaseerd is op 16-eeuwse motieven. Het sjabloon 
daarvoor is ontworpen door architect Witte, die samen 
met architectenbureau Hangelbroek-Gouwetor de 
restauratie begeleidt. 



Foto 2 

Wat de eikehouten balken en ribben betreft: het logen is 
tijdens de restauratie van 1936-1938 niet op alle plaatsen 
even goed gebeurd. 
Gelukkig! Het Middeleeuwse schilderwerk was nog te 
achterhalen. 
En toen men toch bezig was de bekapping weer een 16e
eeuws aanzien te geven. leek het een goede gedachte als 
de oude motieven weer op de balken aangebracht zouden 
worden. Schilder Polman begon met het opnieuw 
aanbrengen van de banderollen op de ribben. Een rode 
verflaag met zwarte contouren zorgt voor het vrijkomen 
van een blank, eikehouten lint dat langs de ribben 
omhoog of omlaag loopt. Aan de onderkant van het 
houten gewelf bevindt zich nog een eikehouten rand met 
een zogeheten kepersversiering. (Foto 1) 
Maar nu bleek voor het beschilderen van de balken geen 
geld meer voorhanden te zijn. Schilder Polman had 
echter net de smaak goed te pakken en het leek hem 
een hele uitdaging ook die balken aan te pakken. 
Gelukkig zegde de vereniging OUD-HOOR~ de 
restauratiecommissie een aardig geldbedrag toe en kon 
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Foto J 

Max Polman met één balk aan de slag. Zorgvuldig nam 
hij met doorzichtig papier (foto 2) de motieven die nog 
aanwezig waren over en dit voorbeeld trok hij vervolgens 
met houtskool over op de rest van de balk waar door het 
sterke logen de versiering geheel verdwenen was (foto 3). 
Daarna begon het onderzoeken van de restjes verf die in 
de nerven van het hout achtergebleven waren. Het bleek 
weer een rood-paarse verf te zijn met zwart afgezet. Op 
de balken heeft de ons onbekende Middeleeuwse schilder 
dezelfde werkwijze toegepast als op de ribben in de 
dakbedekking. Door uitsparing kwam er in dit geval een 
blank eikehouten bladmotief vrij . 

Begin augustus is de balk gereedgekomen. Het resultaat is 
uniek. 
Nergens in !';ederland zult u een dergelijke versiering 
aantreffen; alleen de Oude Kerk in Amsterdam bezit een 
dergelijk fragment. OUD-HOORN kijkt met spanning uit 
naar de dag waarop de Noorderkerk weer toegankelijk 
zal zijn. 

Femke Uiterw1jk 

Foto 1. Hier zijn duidelijk de 
verschillende versieringen te 
onderscheiden t.w.: de 
keperversiering, daarboven de 
vurehouten bekapping met ran. 
de rib voorzien van rood met 
zwart afgezette banderol en ee. 
gedeelte van de balk voorzien 
van opnieuw met houtskool 
aangebrachte tekening. 



De Peperstraat 
In het boek 'Huizen. Straten, Mensen' wordt als verklaring 
voor de naam Peperstraat gegeven: 'Mogelijk is de naam 
ontstaan in het begin van de 17e eeuw, toen peper één 
van de belangrijkste handelsprodukten van de Oost
Indische Compagnie was; misschien ontstond de naam 
ook wel iets eerder: al voor de oprichting van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie werd al in peper 
gehandeld door particuliere kooplieden'. 
In het artikel dat u hieronder aantreft van de hand van 
de heer J. 1. de Groot kunt u kennis nemen van een 
geheel nieuwe en interessante uitleg van het woord 
'peper' in straatnamen. 

In een begeleidend briefje deelt de heer De Groot ook 
nog mee dat het opvalt dat er vaak sprake is van kleine, 
soms maar aan één zijde bebouwde straatjes of stegen 
(nadien omgedoopt tot 'straat') en dat er meerdere malen 
sprake is van een bierbrouwerij. 

De Peperstraat in Hoorn is inderdaad een klein straatje en 
ligt in een eertijds moerassig gebied ten oosten van de 
Grote Kerk. Ook was er in 'onze' Peperstraat een 
bierbrouwerij genaamd 'De Pauw· gevestigd. (Zie artikel 
'Over bierbrouwerijen in Hoorn' Se jaargang nr. 3). 

F.U 

Het woord 'peper' in straat- en 
veldnamen 1 /. de Groot 

a. De straatnaam 'Peperstraat' komt in tal van 
woonplaatsen voor. Er zijn ook streek- en veldnamen, 
waarin het woord 'peper' voorkomt; Peperga is een 
plaatsnaam. 

b. Welke betekenis wordt aan het woord 'peper' in deze 
gevallen toegekend? 

c. Suggestie tot het verklaren van het woord 'peper' in 
deze gevallen. 

De straatnaam Peperstraat komt in een aanzienlijk aantal 
steden en dorpen voor. Ook andere samenstellingen met 
'peper', zoals bijv.: Pepereind, Pepershaar, Buitenpepers, 
worden als straat-. streek- of veldnaam aangetroffen, en in 
België o.m.: Peperbreke. Pepergracht, Peperput(=plas). 
In het Postcodeboek vind ik alleen al onder de 
plaatsnamen. beginnend met de letter A, zesmaal 
Peperstraat. nl. onder Aalten. Alkmaar. Alphen Gld., 
Ameide, Amersfoort en Amsterdam. 
Ter oriëntatie nog enige plaatsnamen, waar een 
straatnaam met 'peper: wordt aangetroffen: Beverwijk. 
Bovenkarspel. Cromvoirt, Delft. Diever. Groningen, 
's-Hertogenbosch. Naarden. Oisterwijk. Oss, Oudewater, 
Sneek. Valkenswaard, Venlo. 'Peper' derhalve in alle delen 
van het land. 

Welke betekenis heeft dat woord 'peper'? 

In eerste instantie wordt tegenwoordig gedacht aan de 
bekende specerij en het zou misschien mogelijk zijn, dat 
ergens een Peperstraat haar naam ontleent aan dit 
exotische kruid, doch in het algemeen genomen ligt deze 
herkomst niet zo voor de hand. Immers. ver voordat de 
import en handel in peper enige betekenis kon hebben, 
komt de benaming 'pepers' als veldnaam voor, nl. te 
's-Hertogenbosch, waar blijkens documenten de 
Bosschenaren omstreeks het jaar 1210 beginnen met de 
bouw van de (eerste) Sint Jan, buiten de stadsmuren, op 
een terrein genaamd 'de Pepers'. 

Telefonische navraag bij Gemeentelijke Archieven en/of 
Heemkundekringen naar de herkomst van de naam 

Peperstraat in hun gemeente levert globaal drieërlei 
antwoorden: 

a. wij weten het niet/wij kunnen er niet achter komen, 
maar de naam komt reeds in 1408 voor; 

b. volgens publikatie in een straatnamenlijst: de handel in 
peper. straatnaam reeds in 1650 genoemd; 

c. volgens publikatie in een veldnaamlijst: kruidentuin, 
moestuin. 

Zoekende naar een 'andere' betekenis van het woord 
'peper' vind ik in Het Woordenboek der Nederl. Taal, 
bewerkt door G. J. Boekenoogen en J. H. Lessen. deel XII 
l , 1931, nl. onder het woord 'pepen'. gewestelijke bijvorm 
van pijpen, piepen, fluiten op een riethalm; afleiding: 
peper, als volksnaam voor de mattenbies (Scirpus lacustris 
L) - zie Hendr. Heukels, Volksnamen. 229 b. - De 
mattenbies. zo lees ik elders. kan wel 3 m hoog worden 
en l l/2 cm dik; groeit langs en in meren en rivieren -. 

De mattenbies moet van oudsher van grote betekenis zijn 
geweest, zowel voor bind- als voor vlechtwerk. de 
grondstof voor middelen tot bedekking en beschutting, 
berging en vervoer (resp. mat, zak en tas of mand (Mozes 
in een biezenmandje)). Het stoelenmatten (en denk hier 
ook aan de bekende (kniel/zit)kerkstoelen voor de kerken 
en kerkjes, die in de Middeleeuwen tot in de kleinste 
plaatsen werden gesticht) moet eeuwenlang bedrijvigheid 
gekend hebben en de mattenbies alias peper was de 
onontbeerlijke (misschien wel kosteloze?) grondstof. 
Dat de Peperstraat in een (grotere) havenstad haar naam 
in de latere Middeleeuwen zou danken aan de toenmalige 
specerijhandel ter plaatse, is misschien mogelijk, doch 
dan blijven nog wel twee vragen over: hoe dan komen 
zoveel Middeleeuwse kleine kernen, her en der verspreid 
in het gehele land, aan deze straatnaam? Vervolgens: 
streek- en veldnamen hebben niets van doen met het 
tropische produkt. Dat de mierikswortel in de 
Middeleeuwen ook genaamd 'peperwortel', aan de 
veldnaam ten grondslag zou liggen, kan als te 
hypothetisch worden beschouwd. 
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De verklaring: peper = bies in de onderhavige straat- en 
veldnaam dient wel gestaafd te worden door de 
aanwezigheid, ter plaatse. van het voor de groei van de 
bies onontbeerlijke water. 
Peperstraat = mattenbiesstraat zou kunnen betekenen: 
a. oorspronkelijk pad, later straat. door of naar een 

biezenstreek, een moerasachtige, regelmatig 
ondergelopen strook langs een waterloop. 

b. het pad, later de straat - mogelijk dichtbij het 
biezengebied - waar biezen-bewerkers hun optrekken 
hadden voor de opslag. het drogen, het verwerken van 
de biezen en de handel in hun produkten. 

Uit eigen, uiteraard beperkte, waarneming, uit oude en 
hedendaagse plattegronden en 'van horen zeggen' is me 
bekend dat - althans een groot aantal - Peperstraten 
voldoen aan de voorwaarde van de nabijheid van water, 
of aan die nabijheid als voorwaarde in de Middeleeuwen 
hebben voldaan. Frappant is zelfs, dat ze vaak (bijna) 
haaks staan op een (oud) stroomdal. Waterlopen en 
moerasgebieden in en om woonplaatsen zijn in de loop 
der eeuwen resp. verlegd, versmald, gedempt, in cultuur 
gebracht en bebouwd. Waterschappen beheersen het 
water, zodat de vroegere soms kilometers-brede 
overstromingen van beken en rivieren tot het verleden 
behoren en biezen noch riet nog groeikans hebben. Ten 
tijde van de (straat-)naamgeving (en die kan eeuwen vóór 
de oudste schriftelijke vastlegging hebben plaatsgevonden) 
zal de situatie ter plaatse van de Peperstraat in de nog 
jonge nederzettingen waterrijker zijn geweest dan de 
huidige. 
Streek- en veldnamen spreken voor zichzelf. Van de 
duizenden veldnamen in ons land zijn mij slechts enkele 
bekend, die zijn samengesteld met 'peper'. In de eerste 
alinea heb ik er enkele genoemd, die overigens thans ook 
als 'straatnaam' voorkomen. Het ligt niet voor de hand 
dat de 'Peperspolder', genoemd in de v. d. Aa, Aardrijksk. 
Woordenboek, liggende in het overstromingsgebied van 
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de Maas bij 's-Hertogenbosch, zijn naam ontleent aan de 
teelt van de mierikswortel of wat voor kruid ook, maar 
aan de welig tierende biezen. 
Daar veel oude familienamen zijn afgeleid van 
veldnamen, zoals bijv. Roosevelt = Rietveld, zo zal de 
familienaam Peperkamp ontleend kunnen zijn aan een 
ontgonnen voormalig biezenland, of aan een veld, waarop 
nogal wat biezen (blijven) groeien. De familienaam Van 
Peperzeel kan ontleend zijn aan een 
sluis/waterkering/brug in een met biezen begroeide 
waterloop (waarbij ik aanteken dat de verklaring: zeel 
woning/huis mij soms onjuist lijkt) eventueel: met biezen 
afgedekte woning. 
In nauw verband met het voorgaande staat de 
plaatsnaam Peperga. Dit dorp in het uiterste zuiden van 
Friesland moet al bewoners hebben gehad vóór 1300. Het 
ligt aan de rand van het oude moeras- en veengebied -
nu deels wei- en hooiland, van de rivier de Linde. 
Voorzover mij bekend is, bleef de herkomst van de 
plaatsnaam onbekend tot dusver. Wel, in de buurt van 
deze 'biezen-streek' vindt men thans nog volop riet- en 
biezenvelden! 
Of 'peper' een gewestelijke variant heeft in de vorm 
'pieper' of 'pijper' kan ik nog niet met zekerheid zeggen. 
Piepersweg en Pieperweg vindt men in Aalten resp. 
Genemuiden. bijvoorbeeld. doch Aalten heeft óók een 
Peperstraat. 

Reacties van geïnteresseerden in het vorenstaande stel ik 
zeer op prijs. 
's-Hertogenbosch, januari 1986 
J. 1. de Groot 
Baden Powellstraat 8 
5212 BW 's-Hertogenbosch 
073-135013 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval 1 M. Baltus 

d.d. 15 augustus 1986 

Achterom 15 (monument) 

Achterom 17-19 

Achterom 30 

Achterom 32 

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

Sint-Josefhuis 

Voormalige Sint-Jozefschool; staat leeg. Inwendig fraaie tegeltableaus. 
Toekomstige functie onbekend. 

Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 

Achterom 30, wordt gesloopt 

Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 
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Gravenstraat 30 

Grote Noord 13 

Grote Noord 25 
Grote Noord 27 
Grote Noord 29 (beeldbepalend) 

Grote Noord :31 (monument) 

Grote Noord 15 (monument) 

Grote Oost 19 (beeldbepalend) 

Grote Oost 43 (monument) 

Grote Oost 75-77 (monument) 

Kunsthandel; bovenverdieping gesloopt voor nieuwbouw 

Beeldbepalend. Verzoek om op Rijksmonumentenlijst geplaatst te worden is 
(voorlopig?) afgewezen. Restauratie inmiddels gestart. 

Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A. 
Zal gesloopt worden t.b.v. vestiging C&A 

Grote Noord 13 

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. 

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. 

Woonhuis; gepleisterd gevelgedeelte in frisse kleur geschilderd. 

Grote Oost 75-77 
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Grote Oost 81 (monument) 

Grote Oost 89 (beeldbepalend) 

Grote Oost 71 

Gouw 4-16 

Gouw 18 

Hoofd (monument) 

Italiaanse Zeedijk 77 

Jeudje 

Kerkplein 10 (monument) 

Kerkplein 39 (monument) 

Kerkplein (monument) 

Kleine Noord 11-13 (gesloopt 
monument) 

Kle ine Noord 30 (monument) 

Kleine Noord 32 (monument) 

Koepoortsweg 29 (monument) 

Koepoortsweg 

Kle ine Oost 1 (monument) 

Kleine Oost 1 

Woonhuis; voorgevel geschilderd in revolutionaire kleurstelling. 

Woon huis; houtwerk voorgevel geschilderd in klassieke kleurstelling. 

Opslagruimte en winkel. Etalage in voorgevel aangebracht. 

Hema; verbouw met wijziging van beeldverstorende voorgevel in volle gang. 
Hema is tijdelijke gevestigd in Grote Kerk. 

Gesloopt t.b.v verbouw Hema-concern. 

Plannen voor restauratie Houten Hoofd. 

Nieuwbouw op lege plaats van voormalige Bonbonfabriek. 

Plannen voor sloop oude bebouwing. Oud-Hoorn heeft gemeente gevraagd 
bebouwing te hand haven tot nieuwe bebouwingsfunctie vaststaat. 

Voormalig kantoor Westfries Museum; ook genaamd Huis Verloren; daarvoor 
RK Gezellenhuis. In- en uitwendig fraai gerestaureerd met behoud van unieke 
stijlkamers. Restauratie voormalige toneelzaal gestart. 

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. 

Plannen voor nieuwbouw woningen. 

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

Noorderkerk uit 15de 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 ge heel gesloopt, inclusief neo-gotische kapel. ten 
behoeve van nieuwbouw. 

Woning met l 6de-eeuwse kern. Wordt verbouwd tot appartementenwoning. 
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Kleine Oost 

Nieuwstraat 2-4 (beeldbepalend) 

Oostereiland 

Oude Doelenkade 5-7 

Oude Doelenlmde 5-ï 

Ramen 11 (monument) 

Oostereiland 

Schoolsteeg 7 (monument) 

Veermanskade 15 (monument) 

Visserseiland 

Westerdijk 

Zon 11 (monument) 

Zon 

Even zijde; onbebouwd terrein naast Klclne-Oostbrug. Plannen voor ~ à 6 
woningen. 

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

Plannen voor uitbreiding Gevangenis. Dit betekent een aanslag op het 
historische stadsgezicht van zee uit gezien. Teken ingen zijn nog in 
ontwerpstadium. 

Hedrijfsruimten: plannen voor nieuwbouw: pakhuis met bovenwoningen. In nr. 
ï is illegaal koffieshop Pardoes gevestigd. De Volendammisering van de haven 
is gestart'? 

Brede trapgevel van het Haarlemse type. Zeer fraaie, zeldzame trapgevel: in 
ernstige staat van verval. 

Winkel; kruiskozijnen bovenverdieping hebben inzetraampjes gekregen. Pand 
eigendom der vereniging. 

Bontekoe-huis. Inwendig geheel verbouwd. 

Nieuwbouw woonwijk vordert gestadig. In de volksmond spreekt men van 
'Klein Manhattan'. 

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

17de-eeuws woonhuis; in staat van verval. 

Particulier bezwaarschrift tegen bouw van aardgasregelstation aan de voet van 
de Kleine-Oostbrug ook door hoogste instantie onontvankelijk verklaard. 

88 



Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (2) C Kerkmeijer-de Regt 

18 December. F.r gebeurt de laatste tijd niets bijzonders. 
Af en toe wordt er 's avonds nog gevlogen; een heel 
enkele keer zien we overdag het watervliegtuig of een 
andere machine. Dezer dagen is een Duitser 
neergekomen onder Wognum. zijn benzine was op; hij 
was blijkbaar in Engeland wezen bombarderen. De 
inzittenden hadden gebroken armen of benen, of beide; 
zijn in elk geval voorlopig uitgeschakeld. Iedereen vindt 
het prachtig. dat Italië klop krijgt en vele mensen zijn 
zeer optimist gestemd. Verleden maandag (de 16de) nam 
mijn man afscheid van de RHBS. omdat met januari zijn 
pensioen ingaat. Aangezien hij al van september 1939 af 
verlof heeft om zich geheel aan het Museum te kunnen 
wijden, had een afscheid van de kinderen geen zin meer. 
Hij was dus uitgenodigd op de lerarenvergadering, waar 
ook de Commissie van Toezicht aanwezig was. Als 
geschenk hebben ze een schilderij van hem aangekocht, 
dat in de leraarskamer opgehangen wordt. De 
vergadering had plaats in het Stadhuis. omdat de RHBS 
niet verduisterd wordt. De lessen beginnen dan ook pas 
's morgens om kwart voor tien en de uren zijn 's morgens 
35 minuten! Op woensdag- en zaterdagmiddag is er ook 
school. Er branden sedert een paar dagen weer lantaarns 
in de stad. een flauw licht. van boven afgeschermd. maar 
het helpt toch goed. Vandaag zag ik voor het eerst, dat 
er een wacht bij de Werkinrichting staat. een groene 
soldaat. 
19 December. Vandaag kwam voor het eerst deze week 
de slager weer. morgen (vrijdag) kunnen we weer wat 
vlees krijgen. Dezer dagen waren de slagerijen gesloten. 
Ham hebben ze nog. 
25 December. We hebben de Koningin gehoord voor 
Radio Oranje; heel mooi sprak ze. 

1941 

31 Januari. Ik heb in een hele tijd niets geschreven, er 
viel ook niets bijzonders voor. De winter is streng, een 
ellende met de schaarse brandstoffen. Met het eten gaat 
het hier anders nog uitstekend. Vlees is er ook steeds te 
krijgen nu er van iedere 10 koeien één geslacht wordt. Je 
krijgt wel uitsluitend rundvlees, een heel enkele keer 
kalfsvlees; varkens bestaan niet meer! Ook eieren zijn er 
in overloed en ik krijg steeds zoveel bonnen van andere 
mensen, dat we meer dan genoeg hebben, waarbij komt. 
dat ik 100 eieren inmaakte, die opgegeten moeten 
worden. 
Vandaag is het de verjaardag van Beatrix. Er waren 
vliegtuigen vanmorgen en verscheidene mensen hebben 
gezien, dat ze een B in de lucht schreven. Er stond nog 
iets achter, maar daarover lopen de meningen uiteen. 
De kinderen van de christelijke school kwamen met 
oranje op school en wilden het Wilhelmus zingen; het is 
hun door het hoofd verboden . maar er is toch nog enig 
gezanik geweest door het zoontje van een NSB'er, die er 
op school is en door de anderen geplaagd werd. Pa is 
toen naar het hoofd gegaan, vergezeld van een andere 
NSB'er, maar aangezien er niets onrechtmatigs gebeurd 

was, konden ze weer vertrekken. Overigens is het zoontje 
op een andere school gegaan. 
Ik heb een Frans krantje gekregen, dat uit de lucht is 
komen vallen. met de volledige tekst van de rede van 
Roosevelt van 28 december j.I. De herkomst is het 
vermelden waard. Op een ochtend kwamen een paar 
jongens van de Ambachtsschool , die buiten wonen, en 
per fiets naar de school gaan, door Zwaag. waar een 
ballon in een boom vast zat. Ze haalden het geval eruit 
en namen het mee naar school. Een leraar liet hem 
leeglopen en de directeur belde de politie op. Die haalde 
hem en daarna moesten de jongens mee met een paar 
Duitsers in een auto om te vertellen waar ze hem 
gevonden hadden. Een paar dagen later verschenen de 
krantjes op de Ambachtsschool, een leraar gooide een 
heel bosje in het vuur. maar een paar werden er gered. 
Deze krantjes hadden onderaan de ballon gehangen en 
de jongens hadden die er natuurlijk eerst stiekum 
afgehaald. Er zijn ook weer nieuwe foto's van Juliana met 
de kindertjes in Amerika en nog een paar van de 
aankomst in Engeland met Prins Bernhard er bij. Tevens 
van het bombardement van Rotterdam, de branden. Ik 
kocht het hele zaakje. ze gaan grif weg - alles stiekum. 
JO Februari. Er wordt over inkwartiering van Duitsers 
gepraat. In ieder geval zijn de barakken bij de RHBS 
gekeurd, maar afgekeurd! Ook zijn aan alle ingangen van 
de stad borden geplaatst met: "Selbständiges 
kwartiermachen verboten, Einkwartierung beim 
Bürgermeister". Dat is tenminste een rust. 
16 Februari. Vrijdag zijn er 160 Duitsers aangekomen in 
verband met de paardenkeuring en het meenemen er 
van. Het was een mooi geval. Vanmiddag was er concert 
van de Concertvereniging "Joh. Messchaert" en vrijdag 
kwam de heer Veer van het Parkhotel vertellen, dat hij 
bericht gekregen had, dat er in de grote zaal 160 Duitsers 
kwamen, zondagmiddag. Hoe of het moest met het 
concert? Doorgaan, vond mijn man. Het concert is 
tegenwoordig door het klein aantal leden in de danszaal, 
de z.g. kolfbaan is nog tussen deze en de grote zaal. Vlak 
voor het concert begon kwam bericht, dat ze in aantocht 
waren. Wij hebben er niets van gemerkt. Ze waren 
zingende aangekomen, maar op verzoek van de heer 
Veer waren ze rustig geweest. Er lagen balen stro in de 
zaal en toen we weggingen zagen we, dat ze hun legers 
gespreid hadden. Het waren allemaal oude mensen. 
20 Februari. Vandaag zagen we de paarden vertrekken. 
De keuring was dinsdag (18 februari) op de Veemarkt. ze 
schijnen van hier. dus Hoorn en onmiddellijke omgeving, 
er 72 gekocht te hebben en van het gehele gewest tussen 
300 en 400. De bedoeling was, dat ze dadelijk vertrekken 
zouden. maar er waren geen spoorwagens genoeg. 
Gisteravond zijn die blijkbaar aangekomen. Zo wordt alles 
weggehaald. 
26 Februari. Stakingen enz. in Amsterdam en andere 
plaatsen. als protest tegen het schandelijk optreden tegen 
de Joden. Resultaat schieten en relletjes. Mijn oom uit 
Haarlem was hier vanmiddag en vertelde, dat ze daar na 
half acht niet meer op straat mogen. Hier is alles 
gewoon, dat spreekt. 
27 Februari. Ondanks de rust, die hier toch ook werkelijk 
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Fietsen worden gevorderd op het Grote Noord 

niet verstoord zal worden, kwamen de zusjes van mijn 
gedienstige haar vertellen, dat niemand na half negen op 
straat mag, morgen om 9 uur niet meer! Het stond pas zo 
laat aangeplakt, dat veel mensen het niet gelezen 
hadden . 
28 Februari. Vanavond moeten we weer om half negen 
binnen zijn, niet om 9 uur. We zijn benieuwd hoe lang 
dat duurt. 
9 Maart. We mogen weer tot 12 uur op straat. 
Mijn man was onlangs in een kaaspakhuis, geen kaasje 
meer te zien. Waar moet dat heen? 
19 Maart. Gisteravond zijn er bommen gevallen, d.w.z. in 
de stad, een aantal brandbommen zonder schade te 
veroorzaken, de meeste op de Drieboomlaan, ze vielen 
allemaal op straat en tussen twee huizen in, dat was het 
gevaarlijkst. De politie was er gauw bij om de boel 
onschadelijk te maken. Ook kwam er een op de 
Veenenlaan, vlak bij de hoek van de Joh. 
Messchaertstraat. Maar een grote bom is gegooid in 
Wester-Blokker, die gelukkig op een weiland terecht is 
gekomen, zowat bij de 7e boerderij van de Nadorst af, 
links van de weg. Wat ruiten stuk, verder geen schade. 
Wat de bedoeling geweest kan zijn? De courant schrijft 
geen woord over de bommen, dat is blijkbaar verboden. 
Er duiken steeds weer geruchten op, dat er Duitsers in de 
barakken bij de RHBS zullen komen. In ieder geval 
worden er schuilplaatsen gemaakt, lO van 20 m.; van die 
dingen, zoals in grote steden overal op straat staan. 
Langs alle grachten zijn ijzerdraden gespannen met het 
oog op de verduistering. Beter laat dan nooit. 
20 Maart. We hoorden vanavond de Koningin voor de 
radio. We moeten moed houden, enfin, alles zeer 
hoopvol. 

3 April. Mijn man hoorde op het Stadhuis, dat 
verscheidene bezittingen van de Loge vernietigd zijn, 
waaronder een schilderij, dat hij indertijd maakte. N.l. het 
portret van de heer J. C. v. d. Blocquery, die daarop een 
lint over de borst had en kentekenen van de 
vrijmetselarij, dus bedervend. Er was nog een portret van 
zijn hand van de heer J. Groot, maar aangezien die niets 
bijzonders aan of op had mocht dat blijven bestaan. 
5 April. Gisteravond arriveerden een aantal bussen en 
vrachtauto's uit Friesland, Groningen en Drenthe. 
Leegstaand en geparkeerd op de Noorderveemarkt; 
vanmorgen weer vertrokken. Ze waren blijkbaar 
opgevorderd. Ze vertrokken naar Den Haag, waarvoor 
onbekend. 
Het is de laatste tijd zeer rustig in de lucht. 
11 April. Goede Vrijdag. Gisteravond sprak de Koningin 
weer voor de radio. Ze gaat door met ons moed in te 
spreken. 
12 Mei. Er wordt de laatste tijd 's nachts weer druk 
gevlogen. Gisternacht hoorden we een plof, dat moet een 
vliegtuig geweest zijn, dat hier in de buurt neergeschoten 
is, ergens bij Twisk of Opmeer en vannacht weer gevlieg; 
ik werd later weer eens wakker door een die heel laat 
overkwam, ik denk een jager en nu horen we dat er in 
de buurt weer een neergeschoten is, men zegt 
Hoogkarspel. Eindelijk is het vandaag wat zachter, het 
bleef een koude n.o. wind, nu is hij om en west; maar in 
huis is het nog kil. We stoken al sinds enige weken 
uitsluitend gas. met als gevolg, dat we over ons rantsoen 
heen zijn. Het zou wel loslopen, zei de meteropnemer. 
Juni. Ik heb in lang niets opgeschreven, omdat er zo 
weinig gebeurt. Ondanks het steeds verder optrekken van 
de Duitsers. blijven de mensen toch merkwaardig 
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optimist. Met de levensmiddelen wordt het nu steeds 
onaangenamer. Groente is volop te krijgen. maar de 
aardappelen zijn nu ook op de bon en over het algemeen 
is het niet veel bijzonders. Anders eten wij om deze tijd 
allang nieuwe. Nu is alles wat laat door het koude weer. 
Het is nog steeds niet echt zomer. Wel mooi weer, maar 
nog noordenwind. Verleden week hadden we Poolse 
aardappelen. monsters! Om de mensen zoet te houden 
krijgen we wat meer brood. dat overigens ook vrij 
ongenietbaar is. 
Ik hoorde het volgende typerende verhaal: Een van de 
dames Slot, die aan de Doelenkade wonen. maakte zich 
bezorgd over een kind, dat te dicht aan de waterkant 
kwam en waarschuwde haar, ze zou nog in het water 
vallen. " Hindert niks:· zei het kind, "we hebben toch niet 
te vreten". 
Vrijdag 13 Juni waren we per autobus op weg naar 
Wervershoof en aan de Zwaagdijk onder Wervershoof was 
's nachts een vliegtuig neergestort, precies tussen twee 
huizen in. Er was een inzittende gedood. de parachute 
had blijkbaar niet gewerkt. Men zei, dat het een Duitse 
machine was. maar de Burgemeester van Wervershoof 
vertelde ons, dat de verongelukte een rubber plaatje om 
de hals had met RAF. De machine was totaal verbrand, 
het rookte nog. De Burgemeester was 's nachts om één 
uur geroepen, hij moest direct de weermacht 
waarschuwen, die in een ommezien ter plaatse was, ook 
de Ortscommandant uit Alkmaar. Er stonden Duitse 
soldaten bij op wacht. 
16 Juni. Sinds enige dagen zijn hier Duitse soldaten met 
paarden, alle stallen zijn bezet en de soldaten zijn in het 
Park. 
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Einde Juni. Op 17 juni kwam er plezierig bezoek in het 
Museum. Mijn man had 's morgens buiten zitten 
schilderen. Om half één, hij was nog niet thuis, kwam 
mevrouw de Rooy van het Museum om te zeggen, dat er 
drie personen van het mannelijk geslacht en een 
vrouwspersoon gekomen waren net met sluitingstijd. Ze 
had gezegd, dat het etenstijd was, maar dat hinderde niet. 
Ze hadden een machtiging van Dr. Goedewagen en 
moesten - let wel - alles zien. Gaat U maar weg en 
geeft U ons de sleutels maar. dan redden we ons wel. 
Sleutels heeft ze natuurlijk niet; als ze ze gehad had, zou 
ze ze toch niet gegeven hebben. Ze zei tegen haar man: 
jij blijft hier en ik ga naar meneer. Mijn man kwam 
gelukkig net aan. Hongerig natuurl ijk na een ochtend 
werken. Er stond gelukkig een kop chocola voor hem 
klaar, hij wou niet koffiedrinken, pakte een paar 
handschoenen (prachtig vond ik dat!) en ging er heen. 
Om 3 uur kwam hij terug. Het waren jonge N .S.B-ers, erg 
veel praatjes natuurlijk en ze moesten volkse kunst zien 
en fotograferen voor een tentoonstelling in Den Haag. 
Mijn man had zich eerst netjes voorgesteld en gevraagd 
wat ze wilden. Hij zei toen. dat het geen manier was van 
optreden, waarop een vlerk zei: "Als u niet welwillend 
bent, zullen wij een aanklacht indienen over U." Waarop 
mijn man antwoordde: "Als er een aanklacht in te dienen 
is, dan zal ik dat wel doen over Uw manier van 
optreden:· Koest waren ze! Het was hun natuurlijk 
speciaal te doen om mangelplanken, koek of St. 
Nicolaasprenten en huismerken! Ze wilden in de kelder, 
nu - die moest 's middags toch open, dus mijn man zei: 
"Goed, als U zelf de zakken zand er af haalt!" Dat deden 
ze. Mijn man zei hun niets, maar waarachtig zagen ze de 
paaltjes van de gemeenteweide van Urk staan met de 
huismerken. Dat was prachtig! Mijn man heeft hun lekker 
niet gezegd, dat hij er een beschrijving van heeft, met de 
namen er bij , van prof. Van Blom. Een van de drie was 
een Duitser. Een was in N.S.B.-costuum met een doodskop 
op zijn pet. Mijn man zei: "Wat is uw betrekking?" Hij 
was bij Seyss-lnquart. Hij wou zijn naam niet in het boek 
zetten. 
De paarden zijn nog steeds hier. Ze staan de gehele dag 
buiten, op de Veemarkt, begin Westersingel bij de stallen 
en bij "Het Witte Paard", op de Vale Hen, overal waar 
een stal is. 
6 Juli. Vannacht weer veel gevlieg en plots een plof. Bom 
in Zwaag, twee op een weiland; geen ongelukken. Er 
werd geschoten. er hing een lichtkogel. 
7 Juli. Vannacht weer gevlieg en een bom op het 
veilinggebouw te Zwaag, dat in brand ging. We hoorden. 
dat in Poeldijk ook de veilinggebouwen verwoest zijn. Ze 
hebben het nu blijkbaar daarop gemunt en ze mikken 
goed. Dit zal het vervoer naar Duitsland wel 
bemoeilijken. De Hoornse brandweer moest naar Zwaag, 
die van Berkhout was er ook. Een onrustige nacht is wel 
vervelend, maar het is een geruststelling, dat ze zo goed 
mikken, al kun je natuurlijk bij een luchtgevecht nooit 
zeggen waar het zaakje neerkomt. 
8 Juli. De schade in Zwaag is niet de moeite waard, al 
was de brand erg. Het gebouw als zodanig is niet 
getroffen, wel de opslagplaats van kratten, enz. enz. 
achter. Maar terwijl de brand nog niet eens helemaal 
geblust was, werd er alweer geveild. 
20 Juli. Mijn man is Museumdeskundige voor West
Friesland bij de metaal-inlevering. Hij doet het niet met 
plezier, maar echt om te redden, wat er te redden valt. 
Het lijkt nu typisch in het kort vast te leggen wat ik als 



"Assistent-Museumdeskundige" tot nu toe beleefde. Mijn 
man en ik waren maandag (de 2lste) naar Enkhuizen om 
eens polshoogte te nemen, hoe de inlevering daar 
geregeld was. Het bleek, dat de Burgemeesters te strenge 
instructies hadden, althans niet goed wisten, dat 
verscheidene zaken buiten de inlevering vallen. Het leek 
ons dus gewenst zo spoedig mogelijk alle Burgemeesters 
te bezoeken om er op te wijzen, dat zij de mensen, die 
met goede dingen komen, kunnen waarschuwen en 
zeggen. dat ze een formulier kunnen invullen (formulier 
IJ) om te vragen die zaken te mogen behouden. Ik ging 
dan 22 Juli dinsdagsochtends voor 9 uur al, drie heren 
waarschuwen, die wilden helpen. Het waren E. Koning, 
die pas doctoraal Geschiedenis deed, met bijvak 
Kunstgeschiedenis en Feenstra en De Visser, de eigenaren 
van het oude huis aan de Binnenluiendijk. Ze kwamen 
naar ons toe en we verdeelden de dorpen onder elkaar 
om direct 's middags op weg te gaan. Ik nam 
Schellinkhout, Wijdenes, Venhuizen, Wervershoof en 
Andijk. 
Om even één uur ging ik 's middags weg op de fiets. 
Eerst naar Schellinkhout. Vlakbij het Gemeentehuis zag ik 
Burgemeester Palensteijn in zijn auto aankomen, die rijdt 
nog auto (dat komt, omdat hij voor de Provincie in de 
een of andere commissie voor controle - ik meen voor 
electriciteit - zit}. Ik vergeet n.l. te vermelden. dat mijn 
man geen auto kan krijgen. hij doet steeds moeite, maar 
tot nu toe zonder resultaat. 
Ik kwam dus Palensteijn tegen en riep hem aan: ik 
vertelde hem zo gauw mogelijk hoe het zat en hij 
beloofde ervoor te zorgen. Toen naar Wijdenes. Op het 
raadhuis - één jongeling - geen Burgemeester, die was 
naar Hoorn! Er was vergadering. Daar was Palensteijn dus 
ook naar toe. De inlevering was in Wijdenes nog niet 
begonnen, dus ik maakte de jongeman duidelijk waarom 
het ging. Ik vroeg hem of de Burgemeester van 
Venhuizen ook naar Hoorn zou wezen. Hij dacht van wel. 
maar wist, dat de metaalinlevering daar al bezig was, 
zodat het mij nuttig toe leek er toch heen te gaan. Het 
raadhuis van Venhuizen is een heel eind weg. Ik vroeg 
waar de inlevering was. ja, ze waren die dag aan de 
Weed, dat is een grote boerderij aan de dijk. Welgemoed 
toog ik daar heen, een heel eind. Eerst helemaal door 
Venhuizen tot aan de dijk en dan langs de dijk. gelukkig 
richting Hoorn. Ik kwam er ruim 4 uur aan - het leek 
mij er erg sti l en een boer vertelde me dat ze net weg 
waren! Tableau. Ze waren naar Oosterleek, d.w.z. naar de 
Leekerweg. Daar dus op af. Na enig vragen en zoeken 
kreeg ik hen eindelijk te pakken. 
Woensdagmiddag 23 Juli naar Wervershoof. Ook daar 
geen Burgemeester op het Raadhuis, maar wel lieden. die 
voor de inlevering zorgden. Toen door naar Andijk, dat is 
maar 20 minuten fietsen van 
Wervershoof en het Raadhuis bleek niet zo heel ver weg 
te zijn. Natuurlijk was de Burgemeester niet aanwezig, 
maar wel de secretaris, een vriendelijke man, die mij mee 
nam naar het inleveringsbureau. 
26 Juli. Er zijn allerlei geruchten. dat er "iets" gebeuren 
gaat, daar zal ik maar niet bij stilstaan. In ieder geval is 
waar. dat de winkel van de Unie in de Nieuwstraat 
gesloten is, dicht gespijkerd met planken en politie er 
voor. 
Augustus. Ik heb een tijd niet geschreven. we waren zo 
druk bezig met de bezoeken voor het metaal. Het kost 
erg veel tijd, vooral doordat alle verzoeken om wat 
benzine om de tochten per auto te kunnen maken 
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afgewezen zijn. We zijn dus op allerlei manieren gegaan. 
Mijn man wil alles zelf keuren en ik ga voor de 
gezelligheid mee. Sommige dorpen zijn goed per bus te 
bereiken. Zo gingen we naar Twisk waar iemand, een 
meneer Muller, ons opwachtte en met ons naar 
verschillende mensen ging, die de boel thuis hadden: van 
anderen was het op de verzamelplaats bij elkaar. Zo 
konden we vlug afwerken. Om ± 12 uur waren we klaar 
en gingen naar de familie Blokker. die op de boerderij 
wonen aan het eind van Twisk (gemeente Opperdoes) op 
de hoek van de weg naar Opperdoes. De familie Blokker 
had als verzamelaar aangevraagd, ze hebben veel mooi 
goed. We kennen hen al jaren en aten er ons brood op -
met een glas heerlijke melk - geen tapte - echte en 
ongekookt, want ze hebben t.b.c.-vrij stamboekvee. Bij 
hen waren formulieren van Opperdoes en nadat we 
gegeten hadden, ging de oudste dochter Neli met ons 
mee Opperdoes door. Het was voor ons heerlijk geleide 
te hebben. anders is het een gezoek van belang. Nu 
konden we weer bijtijds per bus terug. De volgende dag 
naar Medemblik per bus, 's morgens heen en 's middags 
terug. Altijd brood mee, in een café eten, daar buiten is 
tegenwoordig veel te bezwaarlijk. Het is merkwaardig, dat 
we eigenlijk nooit iets bijzonders zien; het zijn vrijwel 
allemaal dezelfde voorwerpen. n.l. grote koperen 
wasketels - grote pannen zijn het - ik noem het op z'n 
Fries gotelingen, koperen ketels in alle formaten, men 
noemt ze hier konkelpotten: vele strijkijzers. dan 
vuurbakjes waarin men vroeger de pijpen aanstak - hier 
noemen ze dat een "pokus": akers of bakakers zoals ze 
meest zeggen. Om deze voorwerpen draait het. Er is 
natuurlijk ontzettend veel weggestopt en het is te hopen. 
dat de mensen niet enkel rommel verstopt hebben. maar 
ook goede dingen. Laat al de waardeloze rommel maar 
verwijnen. alleen is het idee, waarvoor het gebruikt 
wordt, zo naar. 
Ik kan niet alle tochten beschrijven, dat is niet nodig. 
Driemaal gingen we per rijtuig. Eerst met Groot uit de 
Achterstraat. Rijtuig moest dicht, regenachtig en te koud, 
zoals bijna de hele maand augustus. na de hittegolf van 
eind juli. Het rijden per rijtuig was een komieke sensatie 
als je dat in geen jaren gedaan hebt, het gaat 
verbijsterend langzaam volgens onze moderne begrippen. 
Ik zei tegen mijn man: tot mijn verbazing halen we de 
voetgangers in! Dat was overdreven. maar het geeft het 
gevoel weer. dat ik kreeg. We gingen toen naar Wognum, 
Sijbekarspel en Benningbroek. Een paar dagen later met 
Galesloot naar Zwaag. Nibbixwoud. Hauwert, Westwoud 
en Binnenwijzend. Daarna nogeens met Groot naar 
Berkhout en Bobeldijk. Tweemaal waren we in 
Enkhuizen. dat gaat goed per trein en toen nog een keer 
per auto met de directeur van de gasfabriek. de heer 
Heinstman; mijn man kreeg stiekum enige liters benzine 
cadeau en daarop reden we met hem naar dorpen, 
waarheen geen bus is en die voor één p.k. wel wat ver 
zijn. Eerst nog een keer naar Wognum. waar ze de 
opgegeven voorwerpen . die op het raadhuis waren en die 
mijn man vrij-gegeven had, nog niet eens aan de eigenaars 
teruggegeven hadden - ze begrijpen er niets van. 
Toen naar Opmeer, Spanbroek. Hoogwoud, Abbekerk en 
Lambertschaag. 
30 Augustus. De bezoeken lopen op hun eind. maar er 
komt steeds nog wat na. Mijn man moet ook naar de 
firma Schotten, dat is vervelend. Hij heeft ontzettend veel 
onbewerkt metaal, dat hij in zijn fabriek had staan (de 
Hoornsche Metaalwarenfabriek), moeten inleveren en dat 



is wel hard. Mijn man heeft gevraagd of hij zijn monsters 
of modellen mag houden en dat gaat. Hoe het met de 
rest gaat weet ik nog niet. 
Woensdag 20 Augustus had mijn man vergadering van het 
Historisch Genootschap Oud-Westfriesland in Alkmaar en 
om een uur of vier werd het vliegveld in Bergen 
gebombardeerd. Ze schrokken zich een ongeluk, de 
vergadering was over het station en dat is dichtbij het 
vliegveld. Het huis stond te schudden. Wat het uitgewerkt 
heeft. weten wij niet met zekerheid. 
Mijn man moet voor het koper ook naar Urk en heeft er 
niet veel zin in. 
Ik heb nog nooit een van de vele mopjes opgeschreven 
en toch is het wel aardig er wat van te onthouden. ze 
vervagen zo gauw en toch zijn ze typerend voor de 
mentaliteit. 
Wat is het toppunt van netheid? 
Als je iedere week je vloer opbreekt om je koper te 
poetsen. 
Een variant hierop is: 
Een buurvrouw zegt tegen de andere. wat ben je 
tegenwoordig toch vaak in de tuin bezig? Och ja. zegt de 
andere, het is ook zo'n werk om iedere week dat koper 
op te graven en te poetsen. 
De ene meneer zegt tegen de ander: Hoe gaat het met je 
tuintje tegenwoordig? Dat gaat nog al. zegt de ander. Het 
koper doet het goed? Dat komt al aardig op, maar het tin 
doet nog niets. 
De Duitsers met de paarden zijn nog steeds hier, 
's morgens vroeg rijden ze met wagentjes munitie die bij 
de Ford staan. De meneer van de Ford zei tegen mijn 
man, dat er niets in zit, Ik weet niet of dat waar is. 
Nu zijn er kortgeleden 61 man gekomen, die het 
Missiehuis aan de Berkhouterweg in beslag genomen 
hebben. De directeur van het Missiehuis (of hoe je zo 
iemand noemt) schijnt er nog te wonen. mogelijk maar 
tijdelijk. De jongens gaan naar school in de Ramen. Deze 
Duitsters zijn in 't groen en hebben platte petten op. Het 
schijnt, dat ze opgeleid worden voor grenswacht. douanen 
eigenlijk. 
Zo langzamerhand zijn er heel wat beschermers hier. We 
waren laatst in het Parkhotel om het koper van de gérant 
te keuren. De soldaten van de paarden (artillerie is het) -
zijn daar gelegerd. Op alle deuren staat verboden voor 
burgers, behalve op de koffiekamer. Het was na 't eten en 
in de koffiekamer was een aantal vrouwen, die allerlei 
textielwaren aan hen verkochten, volgens de gérant 
zonder bon en fantastische prijzen, het waren vrouwen 
uit woonwagens e.d. 
September. De tijd gaat maar voort zonder voor Hoorn 
schokkende gebeurtenissen. Wij raken gewend aan de 
vele Duitsers met paarden; de platte petten in het 
Missiehuis; de Grüne Polizei en de grijze uniformen van 
de luchtwacht. Toch ergert het je dagelijks. Er komen 
blijkbaar telkens andere paarden, die hier gevoederd en 
beslagen worden. Ze komen de hele dag hier 
(Noorderstraat) langs op weg naar de smederij op het 
Nieuwland, waar "Schmiede" met een nummer staat en 
waar de soldaten zelf beslaan. De lieden in het Missiehuis 
blijven steeds ±3 weken en er komen dan weer nieuwe. 
Wij hopen maar, dat de Engelsen het niet nodig vinden 
er een bom op te deponeren. 
Het kopergedoe loopt af. Wij krijgen nu de voorwerpen 
uit de verschillende dorpen toegestuurd. die wij 
uitgezocht hadden voor het Museum. Er komt teveel, 
hieruit houden we weer het beste. We moeten daarvoor 

koper in de plaats geven. dat kan nog moeilijkheden 
opleveren. 
October. Ik zal maar over het metaal verder vertellen. 
Het is uit Hoorn en de dorpen ingeleverd, ik bedoel het 
is weggehaald en per schip vervoerd. Nu zitten we met 
wat we uitgezocht hebben en waarvoor we hetzelfde 
gewicht aan metaal terug moeten geven. Mijn man heeft 
het gewicht aan koper gekocht. allemaal kleine 
prutsdingen. pootjes en zo; dat is gemakkelijk wegen. Hij 
kocht ook wat oud tin en had zelf nog wat. Nu doet zich 
het vermakelijke geval voor. dat die dorpen het niet terug 
willen hebben. omdat ze niet weten wat ze er mee 
moeten doen. Ze hebben overal overwicht. daar kan het 
beetje dat wij uitzochten best op overschieten. In Hoorn 
was geloof ik ±200 kg. meer dan ze opgaven, dat komt 
vanzelf zo. doordat ze altijd het laagste namen. er zit wel 
eens hout aan of ijzer. Die paar kilo van ons betekenen 
dus niets. Mijn man kan dat niet aan de burgemeesters 
schrijven, je kunt dat wel bespreken, wat we dan ook 
gedaan hebben. Niet overal nog, we laten de rest maar 
rusten. 
Het bombardement van Rotterdam op 3 october moet zo 
afschuwelijk geweest zijn. Wie maar half kan gaat er weg 
en velen slapen ergens anders. Mijn oude tantes en oom 
(82. 78, 70) zijn naar Haarlem verhuisd. Groot gelijk. Er 
wordt dan wel gezegd, dat het verboden is, maar ze zijn 
toch weg en mijn neef, die leraar in Rotterdam is, is ook 
weg. Hij reist iedere dag heen en weer. 
Ik was dezer dagen in Utrecht. Je hoort daar ook weer 
allerlei verhalen en ziet van alles. Het huis van notaris 
Swane. hoek Mariaplaats. waar ik zo vele malen langs 
gelopen ben, is bezet door de Duitsters. de notaris - 70 
jaar - moest er binnen 8 dagen uit. Het maakt iemand 
razend al zulke dingen. Tante was in een viswinkel vol 
mensen. er kwamen enige Duitsers binnen. officieren 
meen ik. Ze moesten het eerst geholpen worden en 
kochten alle gerookte palingen. die er lagen. 
Ik geloof, dat ik er nog eens de nadruk op moet leggen, 
dat ik alleen opschrijf wat ik zeker weet en zelf 
meegemaakt heb. 
3 November. Ik kreeg een stuip! Er is inkwartiering in de 
Eikstraat; men zegt dat het voor kort is. 
9 November. De inkwartiering was inderdaad een paar 
dagen, er moet een kabel gelegd worden voor telefoon 
naar Medemblik alsof er geen telefoon is. Er worden ook 
nog anderen ingekwartierd, maar ze komen het eerst van 
het Stadhuis vragen of zeggen. Mijn man sprak iemand, 
die twee vliegers krijgt. die naar zijn zeggen op hun 
verhaal moeten komen. 
Gisteravond is er een brandend vliegtuig bij Berkhout 
neergekomen. een Engelse jager moet het zijn; geen 
verdere ongelukken. Van vrijdag op zaterdag en vooral 
ook 's avonds is er ontzettend gevlogen; 'n grote aanval 
op Berlijn. De voorspellingen van gauw vrede blijven 
maar aanhouden. Soms denk ik. dat ze gelijk hebben, 
dan weer niet. En wat zal er dan gebeuren? 
Gistermiddag kwam de jeugdstorm weer voorbij - in 
lichtblauwe blouses. En dan zwarte mutsen met een 
oranje bol - hoe durven ze? 
Ik vond prachtig, dat een kennis van me in Utrecht tegen 
zo'n jongen gezegd had - zet die muts af, jö, het is nog 
te vroeg voor Oranje boven! 
Het is maar een klein troepje, vooral als je bedenkt dat 
er ook uit de omgeving bij zijn. 
29 November. We hebben gisteravond naar de Koningin 
geluisterd. heel duidelijk te verstaan en bijna geen 
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De Jeugdstorm op het Grote Noord. 

storingen. Er is weer een andere golflengte, die ze 
blijkbaar nog niet kunnen storen. De Koningin is zo fel 
tegen de N.S.B.; ze sprak heel goed en het is altijd 
merkwaardig te bemerken, hoe ze alles van ons weten. 
8 December. De handelaren leveren hun radiotoestellen 
in, die op zolder van het Stadhuis gezet worden. 
Voorspel, dat de particulieren ze ook inleveren moeten. 
14 December. Gister is W. Back. voorzitter van de Unie, in 
hechtenis genomen! Hij schijnt er van beschuldigd te 
worden, dat hij pamfletten vermenigvuldigde om rond te 
sturen, hetgeen niet waar is. Hij moet nog hier op het 
politie-bureau zijn en zal morgen ondervraagd worden 
door de Duitsters. 
18 December. Back is naar Amsterdam gebracht door een 
rijksveldwachter, zijn vrouw mocht meereizen, zodat ze 
elkaar nog even gesproken hebben. Hij had een stuk of 5 
van de brieven van de Bisschop van Munster, had die in 
de bus gekregen en wist niet wat hij er mee doen moest. 
Die huiszoekers waren zo onbehoorlijk tegen zijn vrouw, 
zij was in haar zenuwachtigheid naar buiten gelopen en 
zei tegen een voorbijganger: Daar heb je het al, nu wordt 
de Unie verboden. ze doen huiszoeking. Hij was n.l. 
leider van de Unie hier, die inderdaad verboden is. Ze 
werd toen naar binnen gestuurd door de Duitser, die in 
de auto zat, die voor hun huis stond en moest toen al die 
tijd in een hoek van de kamer staan. Ze namen ook 
portretjes van de Koningin en de Prinsesjes mee. 

1942 

Februari. Ik heb een hele tijd niets geschreven. er 
gebeurt in Hoorn niets bijzonders, behalve dat we 
geweldige kou en sneeuw gehad hebben en steeds 

minder eten krijgen. Half Januari is het gaan vriezen, 
heel erg. 's morgens een paar maal nog -13° C. en eind 
Januari is het ontzettend gaan sneeuwen. Ik kan me niet 
herinneren ooit zoiets gezien te hebben. Dit is niet een 
geval van lest heugt best. het is heel erg. Tweemaal 
sneeuwde bij Oosthuizen een trein in. dagenlang moest 
men over Alkmaar naar Amsterdam reizen; de dorpen 
waren totaal geïsoleerd. bussen konden niet rijden. 
Nu rijden er weer, maar onregelmatig en telkens kunnen 
ze niet verder. Nu was dat toch al zo en het wordt steeds 
erger. ze raken "af" en kunnen niet meer gerepareerd 
worden; de onderdelen moeten uit Engeland en Amerika 
komen. 
Er zijn veel aardappelen bevroren. Het rantsoen is dus op 
de helft verminderd. we krijgen nu peulvruchten extra, 
d.w.z. we kregen bonnen, maar de bonen nog niet. 
Back is nog steeds in Amsterdam. hij was op de 
Weteringschans, maar aangezien er weer zo veel 
vooraanstaande mensen gevangen zijn. werd het daar 
blijkbaar te vol en is hij overgebracht naar één van de 
huizen. die als gevangenis ingericht zijn. 
11 Februari. Het dooit nu en het lijkt wel zo te blijven al 
vriest het in de nanacht weer op. 
16 Februari. De scholen zijn vandaag weer begonnen. Ze 
werden 21 Januari gesloten door de brandstoffennood. De 
vakschool en de U.L.0. voorlopig nog maar 3 dagen per 
week. Het gas is ook van 3-5 en 's avonds na 9 uur tot 
's morgens 6 uur afgesloten. 
2 Maart. E.r moeten telefoondraden doorgesneden zijn, 
tussen Hoorn en Medemblik. Alle mannelijke burgers van 
18-45 jaar moeten nu langs die kabel (Koepoortsweg en 
over de Geldelozeweg) telkens 2 uur twee aan twee wacht 
Jopen, ·s avonds en de gehele nacht. De leden van de 
N.S.B. behoeven geen wacht te lopen. Kabel noemen ze 
dat! Het zijn gewone telefoondraden, die waarschijnlijk 
door de vorst geknapt zijn en niet hier, maar in 
Opperdoes. Het duurt 14 dagen. 
Dezer dagen zijn het Wilhelminapark en het Julianapark 
verdoopt in Sportpark en IJselmeerpark. 

Een zelfgemaa/?te radio-ontvanger waarmee (clandestien) 
Engeland kon worden beluisterd. Foto: in de kelder bij Jasper 
(lepenga Kl. Oost). 

94 



7 Maart. De winter is vreselijk. Het werd even milder, 
maar donderdag 5 Maart lag er 's morgens weer een pak 
sneeuw en 's nachts vroor het erg: vrijdagmorgen bij ons 
achter nog - 8\/2°. We sloten dus gisteravond de 
waterleiding maar weer af, toch was vanmorgen de W.C. 
bevroren. Nu is gelukkig de wind om. we hopen dat het 
zo blijft. We hebben nog kolen en hout, maar vele 
mensen hebben dat niet meer; dan de voedselschaarste. 
dat is heel erg. Aardappelvoorraad bevroren: als je niet 
hamstert is er niets te krijgen. Kool en Brussels lof is het 
enige. Nu en dan spruitjes. Gedroogde groenten is nu in 
trek, het smaakt wel goed. Er zijn weer meer Duitsers. 
Dinsdag kwam er een bezetting in de R.H .B.S. beneden; 
de lessen worden boven gegeven. 
Voorts is dezer dagen mevrouw De Haan-Zwagerman 
(R.S.A.P.) gearresteerd; ze woont een paar huizen van ons 
af. Ik weet niet waarvan ze beschuldigd wordt. 
Nadat in alle café's en ook aan het Museum een bordje 
aangebracht was met: "Voor Joden verboden". hangen nu 
ook aan de plantsoenen en n.b. ook voor ons huis; het 
grasveld met pad naar het station is ook tot plantsoen 
verheven! 
Met gas is het ook weer mis. geen of slechte kolen; we 
krijgen nu alleen gas van 's morgens 8-1 uur. Dus eten we 
vroeg. ·s Middags is er nog wel een pitje, maar veel is het 
niet; althans niet om op te koken. 
11 Maart. Het gas is weer in orde, d.w.z. geen gas van 3-5 
en 's avonds na 9 uur. Voorts dooit het en nu zal het wel 
zo blijven. 
18 Maart. Back is vrij. Hij is in Scheveningen voor 
geweest en kreeg 3 maanden. hetgeen precies zijn 
preventief was. Hij is dus gelukkig terug. Dat het stadje 
meeleefde blijkt uit de massa bloemen. die ze kregen en 
nog allerlei zaken van winkeliers. taarten enz. 
24 Maart. De Duitsers zijn weer uit de R.H.B.S., zijn 
waarschijnlijk naar het Park. 
12 April. Verleden week een Engels vliegtuig gevallen bij 
Andijk. Al heeft het niet direct met de krijgsbedrijven te 
maken, wil ik toch vermelden, dat de grote oude 
iepenboom aan het eind van Achter de Vest (bij de 
Pakhuisstraat) omgehakt is. Zonde. Hij was wel erg 
geplombeerd, maar het was zo'n stoer gevaarte. Ik heb 
een paar takjes meegenomen, misschien schieten ze 
wortel! Of het eigenlijk voor brandhout gedaan is zou ik 
niet durven zeggen. 
20 April. Met de trein van 12.18 zijn de Joden vertrokken 
naar Amsterdam. Dit geschrijf is bedoeld als een sober 
relaas van de gebeurtenissen. maar het valt mij moeilijk 
niet uit te varen over dergelijke methoden. Er stonden 
heel wat mensen aan het station en ze werden 
nagewuifd. 
Vandaag heeft mijn man op verzoek van de Burgemeester 
rondgewandeld door de stad met een zekere Prof. Dr. 
Keyser, directeur van het museum te Dantzig en een 
meneér Eggert, die iets van de pers is. in dienst van 
Seyss-Inquart. Ze zouden half twaalf komen en mijn man 
was op tijd in het Stadhuis. Ook zou komen Dr. Unger, 
Beauftragte van de Riikscommissaris. In plaats van half 
twaalf, kwamen ze half één. Mijn man wilde niet 
koffiedrinken en kwam dus eerst thuis en om kwart voor 
één kwam de Duitse auto hem halen en bracht hem naar 
de Doelen. Herr Beauftragte was niet meegekomen. Om 
half drie was mijn man alweer thuis. Ze moesten naar 
Haarlem, Hitler is vandaag jarig en die Eggert moest 
spreken. Deze was in een geel uniform met rode band 
met een hakenkruis om de arm. 

Wonderkachelt1e. (Etalage Fa. Blokker a/h Breed.) 

We kwamen langs het huis van Trompetter op het Breed 
no. 10, het is verzegeld, d.w.z. er zit een papier met 
stempel op over de voordeur geplakt. Ze hebben maar 
een heel klein beetje mee mogen nemen. de rest van hun 
inboedel wordt er op een goede dag uitgehaald en gaat 
naar het Roergebied zegt men, in ieder geval gaat het 
weg. Ik neem dit als voorbeeld, het is bij alle Joden 
natuurlijk zo. De Jodinnen, die met een Christen 
getrouwd zijn. behoeven nog niet weg. 
22 April. Gisteravond, dinsdag 21 april is Dr. Baesjou van 
hier gevangen genomen. Op de Koepoortsweg werd hij 
door twee agenten van hier aangehouden. die hem tot 
hun leedwezen moesten meedelen. dat hij mee moest. 
Oorzaak mij nog niet geheel duidelijk. Hij was wel fel 
anti. Ook Dr. Wytema uit Westwoud is in hechtenis 
genomen. 
18 Mei. Dr. Wytema is weer thuis. Dr. Baesjou nog niet, 
hij schijnt nog in Amsterdam te zijn, ofschoon anderen 
beweren dat hij naar Amersfoort gebracht is. 
26 Mei. Vandaag zijn de meeste Duitsers met paarden en 
wagentjes van hier vertrokken. De gehele dag zijn ze 
bezig geweest met op te laden, voortdurende drukte aan 
het station; de luchtwacht en Grüne Polizei zijn er alleen 
nog. De vertrekkers zijn cavallerie. 
6 Juni. Er zijn weer Duitsers terug - ook weer 
paardevolk, ik kwam een troep tegen en telde 80 
paarden. 
We beleven met het voedsel weer wat nieuws. er is bijna 
geen groente te krijgen, alleen rabarber en de meeste 
mensen kunnen dat bijna niet eten, door de 
suikerschaarste. Vrijwel alles wordt door de weermacht 
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opgekocht. De kassen zijn bijna leeg en doordat de 
natuur ook niet meegewerkt heeft. is de groente van de 
koude grond nog niet klaar. Het begint maar het gaat 
nog te langzaam. Het is te hopen. dat we de weck-flessen 
vol kunnen krijgen! In de groentewinkels staat: groente 
uitverkocht. en er ligt slechts rabarber (dat lusten de 
beschermers zeker niet). Voor de klanten hebben ze nog 
wel een kleinigheid. Ik kreeg heel triomfant van de week 
een bloemkool. Een tuinder kwam met 500 bloemkolen 
op de veiling. 480 werden voor de weermacht gekocht en 
de andere 20 waren voor mijn groenteboer voor het 
ziekenhuis; ze krijgen daar blijkbaar bonnen voor. Hij 
hield stiekum een paar achter en daarvan kreeg ik. 
JO Juni. Gister is de Ortskommandant hier komen wonen, 
die tot nu toe in Alkmaar zijn onderdak had. De borden 
aan de ingangen van de stad, waarop staat dat 
selbständiges Quartiermachen verboden ist zijn veranderd 
- Bürgermeister is vervangen door Ortskommandant. 
De laatste nachten is het weer rustig met de vliegerij. De 
Duitsers van de luchtwacht, die op de Draafsingel 
woonden. zijn daar sinds enige tijd uit en hebben nu een 
huis opgevorderd aan de Lambert Melisz-weg. Het huis op 
de singel is nog niet vrij gegeven. 
De huurkoetsier Galesloot mocht voor bepaalde 
gelegenheden (trouwen, begraven) paarden lenen van de 
weermacht. Nu heeft hij ze onlangs gebruikt voor de 
begrafenis van een oude Jodin en nu mag hij ze niet 

Dwtse borden Westerdijk-begm Breed. 

meer hebben!! 
De huizen van de Joden zijn leeggehaald. de meubels zijn 
uit Enkhuizen per schip naar Keulen vervoerd. 
"Liebesgabe aus die Niederländchen" stond er op; dit 
moet dan een geschenk verbeelden van het hartelijk 
meevoelende Nederland aan het gebombardeerde Keulen. 
Ik heb dit niet zelf gezien. maar het is mij verteld door 
mijn buurvrouw. die voor haar consultatiebureau in 
Enkhuizen was. 
24 Juni. De stad is onthutst over het groot aantal 
jongemannen dat naar Duitsland moet om te werken. 
Alle bedrijven hebben hun knechts op moeten geven. en 
volstrekt niet alleen grote bedrijven - wat men hier 
groot noemt - zoals de Hoornsche Metaalwarenfabriek. 
waarvan er al enige weg zijn en nu weer 18 moeten. 
maar ook kleine bazen en zoons van zulken, ook een 
zoon van een drogist b.v. Ook de twee zoons van Visser 
de smid op het Achterom. Vandaag zijn er 97 vertrokken. 
De zoons van Visser weigeren te gaan, ik weet niet hoe 
het afgelopen is. Verleden Zaterdag- op Zondagnacht is 
een groot bombardementsvliegtuig neergeschoten en 
neergestort onder Wadway met 8 mensen, waarvan er 3 
dood zijn naar ik hoor. 
Het gevlief 's nachts is weer sterk en we horen gevechten 
in de lucht. Het is steeds wat noordelijk van hier, nooit 
boven de stad, ofschoon Zaterdag een scherf gevlogen is 
door het dak van een garage aan de Veemarkt. 
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