
OUD-HOORN 
KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING "OUD-HOORN" 

10e jaargang nr. 1 maart 1988 



''Oud-Hoorn'' Artikel 2 der statuten. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 november 1917: 
"Het doel der vereeniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering 
houden van het verleden der stad Hoorn en hare omgeving". 

Kwartaalblad van de Vereniging "Oud-Hoorn". 
Losse nummers, voorzover voorradig verkrijgbaar tegen be
taling van f 5,- per stuk voor leden en f 7,50 voor niet
leden bij het verspreidingsadres. 

Bestuur: J. M. Baltus, voorzitter 
A. de Graaf, vice-voorzitter 
A. G. F. van Weel, secretaris 
mw. E. Millenaar, 2e secretaris 
W. L. van der Waal, penningmeester 

leden: Y. J. Hangelbroek 
H. W. Saaltink 
L. P. M. Hoogeveen (archivaris) 
A. Boezaard 
mw. L. Rensema-Brevet 

Secretariaat: Postbus 346, 1620 AH HOORN 

Contributie: f 20,- per jaar, inclusief toezending van het 
kwartaalblad. 
Giro 21 44 888 t.n.v. Penningmeester Ver. "Oud-Hoorn" 

Postbus 346 
1620 AH HOORN 

Redactiecommissie: 
J. L. N. Dijkstra 
R. de Knegt 
H. W. Saaltink 
Femke Uiterwijk 
W. Vingerhoed 

Redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra 
Rotiusstraat 46 
1624 GC Hoorn, tel. 1 71 17 

Volgend nummer en inleverdatum kopij 

Opgave nieuwe leden en tevens verspreidingsadres: 
C. Kuppers 
Botter 39 
1625 DC HOORN 
tel. 3 39 23 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, 
Nieuwe Steen 1, tel. 3 12 34. 
Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten 

Postbus 603 
1620 AR HOORN 

De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 
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fotokopieën f 0,80. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van boeken 
uit de bibliotheek (niet alles wordt uitgeleend) is gratis. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 1 55 97). 
Geopend: het gehele jaar, 
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J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn, tel. 02290 - l 71 17. 

Verantwoording illustraties van dit verschijningsnummer: 

J. M. Baltus, J. D. Osinga, G. v. d. Zei. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hr. H. R. Koelman, J. L. N. Dijkstra, Klaas Laan. 

Copyright: 

Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de auteur 
of de redactie van "Oud-Hoorn". 

Bij de omslagillustratie: 

Een mooi verzorgde typografische reclame-tekst op een oude foto van fotografisch atelier F. D. van Rosmalen, waarover 
elders in dit nummer wordt gesproken. 
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Jaarverslag van de ·vereniging ,,Oud-Hoorn" 
over 1987 
Leden 

De gestage groei van het ledental sinds het midden van de 
jaren zeventig zette zich in 1987 onverminderd voort: op 31 
december 1987 telde de vereniging 1.088 leden, 146 meer 
dan aan het eind van 1986. Er werden 17 4 nieuwe leden in
geschreven terwijl 28 leden door opzegging of door wanbe
taling werden uitgeschreven. Een groei van 15,5% in het jaar 
van de zeventigste verjaardag - een groei tot ver boven het 
magische getal van 1.000 - was voor het bestuur een wel
kom verjaarsgeschenk en werd opgevat als blijk van groeien
de waardering voor het gevoerde beleid. Onversaagd zal het 
bestuur blijven ageren tegen elke onberaden aanslag op 
Hoorns historisch erfgoed. 
Onderstaande tabel geeft enig inzicht in de spreiding van de 
woonplaatsen van de leden. 

Ontwikkeling in aantal en spreiding van de leden van 
"Oud-Hoorn", 1986-1987 

Hoorn Elders 

1986 1987 1986 1987 

Binnenstad 252 280 Noord-Holland 130 153 
Grote Waal 84 100 Zu1d-Holland 17 16 
Drieboomlaan e.o. 130 147 Utrecht (prov.) I l 13 
Venenlaan e.o. 80 87 Noord-Brabant 8 10 
Risdam-Zuid 118 142 Gelderland 3 9 
Risdam-Noord 37 45 Overijssel 4 3 
Zwaag 21 23 Drenthe 1 6 

Blokker 26 31 Friesland 2 
Kersenboogerd 12 19 Groningen 3 
Hoorn '80 Frankrijk 

Australië 

Totaal 761 875 181 213 

Het bestuur betuigde op gepaste wijze zijn deelneming bij 
het overlijden van een drietal trouwe verenigingsleden, de 
heren W. Braasem, M. Tuender en J. van Delft. 

Bestuur 

Tijdens de jaarvergadering van 7 april 1987 werden met al
gemene stemmen mevrouw L. Millenaar en de heer L. Hoo
geveen herkozen als bestuursleden. 
Wederom begeleidden twaalf bestuursvergaderingen de 
verenigingsactiviteiten. 
In januari werd de vergadering bijgewoond door drs. J. C. 
Wiebring; deze historicus gaat optreden als coördinator van 
de zgn. "Oud-Hoorn"-studiën. 
Op de maart-vergadering was ing. J. v.d. Heijden aanwezig 
om het bestuur te informeren over het belang van de aan
schaf van reproducties van drie tamelijk onbekende ka
dasterkaarten van Hoorn anno 1889. 
In de maand september werd de bestuursvergadering deels 
bijgewoond door de heren W. Brouwer en G. Wiegersma, 
beiden bestuurslid van de stichting "Het zeilend bedrijfs
vaartuig" te Hoorn. De stichting beijvert zich onder meer 
om oude platbodems op de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst te krijgen; bovendien zouden monumentale sche-
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pen het binnenstadswater dienen op te sieren. Besloten 
wordt dat "Oud-Hoorn" waar mogelijk de stichtingsactivitei
ten zal steunen. 

Onderscheidingen 

In het kader van de goede gewoonte om ieder jaar één of 
meer onderscheidingen uit te reiken aan personen of instel
lingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het be
houd van Hoorns monumentale stadsgezicht, werd dit jaar 
tijdens de najaarsledenvergadering de familie Mulder onder
scheiden. Het bestuur wilde met de onderscheiding - een 
gevelschild - zijn waardering uiten voor de onvoorstelbare 
inzet waarmee de eigenaar van het pand Kerkstraat 10 zo
wel het pand zelf als zijn omgeving heeft gerenoveerd en ge
restaureerd. Het onder verschillende namen bekend staan
de gebouw. o.a. het Gezellenhuis en het Huis Verloren, heeft 
in het verleden talloze functies gehad. Zo was het eens een 
militair tehuis, later een ontmoetingscentrum voor jongeren 
en van 1963 tot 1984 een dependance van het Westfries Mu
seum. Van een wat vervallen bouwwerk in het hartje van de 
stad. is het huis thans weer geworden tot een sieraad in een 
monumentale omgeving. Niet alleen werd het exterieur met 
gevoel voor historische schoonheid hersteld, ook het inte
rieur werd smaakvol in oude glorie teruggebracht. 

Ledenvergaderingen 

De jaarvergadering werd op dinsdagavond 7 april gehouden 
in de Oosterkerk. Na het huishoudelijke gedeelte luisterden 
de ruim zeventig aanwezige leden geboeid naar de met dia's 
verluchte voordracht van ir. 0. G. Ooijevaar over de bebou
wingsgeschiedenis van het Oostereiland. De actualiteit van 
het onderwerp leidde, nadat de heer Ooijevaar zijn gedach
ten over de toekomst van het eiland had ontvouwd, tot een 
discussie met gepeperde uitspraken. 
De Oosterkerk was ook de plaats waar op zaterdag 28 no
vember 1987 de najaarsledenvergadering werd gehouden. 
Deze bijeenkomst stond sterk in het teken van twee gedenk
waardige momenten: de registratie van het duizendse lid èn 
het zeventig-jarig bestaan van de vereniging. 
Allereerst huldigde de voorzitter het duizendste lid, de heer 
W. Hessels uit de Grote Waal. Spreker vermeldde met trots 
het bereiken van een mijlpaal maar voegde daar onmiddel
lijk aan toe dat alleen al de administratie van een vereniging 
van meer dan duizend leden een enorm beroep doet op de 
inzet van velen; gelukkig verkeert "Oud-Hoorn" in de om
standigheid te beschikken over vele enthousiaste meewer
kende leden. Het duizendste lid ontving als blijk van vreug
de het gewichtige boekwerk Hoorn - huizen, straten, men
sen als geschenk. 
Daarna hield de voorzitter ter gelegenheid van de zeven
tigste verjaardag een feestrede. Daarin stond hij nadrukke
lijk stil bij het vurige pleidooi van de stichter der vereniging, 
de heer Kerkmeijer, te komen tot grotere inspanning om het 
schone der stad te behouden. Als teken van waardering 
voor vele gezamenlijke inspanningen werden vervolgens 
geschenken overhandigd. Wethouder mr. Th. J. Schaper 
ontving namens het Westfries Museum een ingekleurde te
kening van een gebrandschilderd raam in de kerk van 



Schermerhorn door Hoorn in 1636 geschonken aan die 
kerk. Bestuurslid H. Saaltink gaf enige toelichting bij de teke
ning. Vervolgens ontving de wethouder in zijn functie als di
rect verantwoordelijke beleidfunctionaris voor het streekar
chief drie reproducties op aluminium van kadasterkaarten 
van de stad anno 1889 bestemd voor de Archiefdienst West
friese Gemeenten. Tenslotte werd de gemeente Hoorn. ook 
in de persoon van de wethouder. uit dankbaarheid een linde
boom overhandigd ter aanvulling op het danig gerooide bo
menbestand in de binnenstad. 
In zijn dankwoord memoreerde de wethouder het belang 
van de nimmer aflatende rol van "Oud-Hoorn" als pleitbe
zorger voor de instandhouding van Hoorns historisch stads
gezi.cht. Ook de gemeente is zich. volgens de wethouder, wel 
degelijk bewust van haar eigen verantwoordelijkheid in de
ze. In dit verband wees hij op het hoge percentage gerestau
reerde oude panden op Hoorns grondgebied, een percenta
ge dat zonder de daadwerkelijke bemoeiing van de gemeen
te nooit zou zijn bereikt. 
Tijdens de rondvraag werd het bestuur blij verrast door de 
waarderende woorden tot hem gesproken door de heer 
Booij, voorzitter van de oudheidkundige vereniging Graft-De 
Rijp. Deze besloot zijn lofrede met de aanbieding van een re
productie van twee historische prenten aan alle 
bestuursleden. 
Nadat de vergadering was gesloten begaven de meesten van 
de ruim honderd aanwezigen zich naar de Hoofdtoren al
waar menigeen de schop ter hand nam om de lindeboom 
stevig in de historische grond te verankeren. 
Tenslotte zij vermeld dat Radio Hoorn de meest saillante 

momenten van de vergadering op band heeft vastgelegd. In
middels zijn delen van de vergadering de ether in gezonden. 

Eigendommen 

Het huizenbezit van de vereniging was en bleef ook in 1987 
een voortdurende bron van aandacht. 
Het schilderwerk buitenom het pand Bierkade 10 werd in 
het voorjaar afgerond. Tevens geraakte het pand eind april 
uit de steigers waarmee zowel de verzakking als de ge
scheurde westelijke buitenmuur waren hersteld. De kosten 
van de reparaties zijn door de verzekering betaald. Het pand 
biedt nu opnieuw een goed verzorgde aanblik. Per 1 januari 
1988 werd het pand door nieuwe huurders betrokken. 
Voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kap 
van het pand Schoolsteeg 7 werden een aantal begrotingen 
ontvangen . Het ziet er naar uit dat de restauratie medio 1988 
van start kan gaan . 
Het houtwerk van het pothuisje èn van een verrotte dakgoot 
van het pand Onder de Boompjes 8 werd deels vervangen 
en gerepareerd. Daarna vonden schilderwerkzaamheden 
buitenom plaats. Met ingang van augustus werd het pand 
door nieuwe huurders in gebruik genomen. Zij pasten met 
toestemming van het bestuur de kleurzetting van het inte
rieur aan. Het pand ziet er nu goed onderhouden uit. Er zal 
een onderzoek worden gedaan om de tuin achter het pand 
op verantwoorde wijze beter toegankelijk te maken. 
Van het pand Breed 12 werd geconstateerd dat de onderdor
pels van de kozijnen verrot zijn en dat een schilderbeurt ver
eist is. 

Na de najaarsvergadering wordt onder het toeziend oog van bestuur en leden van onze vereni
ging een lindeboom geplant naast de Hoofdtoren. 
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Financieel beleid 

De jaarvergadering ging akkoord om een bedrag van 
f 45.000,- te reserveren voor groot onderhoud van de vere
nigingspanden. Hiermee kreeg de penningmeester mandaat 
om over dit begrote bedrag te beschikken. 
Met drukkerij Edecea BV - de drukker van het kwartaalblad 
- werd een prijsverhoging overeengekomen die uitmondt in 
een prijsverdubbeling over tien jaar bij gelijkblijvende opla
ge en leveringskwaliteit. 
In verband met het bovenstaande zal het bestuur de jaarver
gadering van 1988 toestemming vragen om de contributie 
met ingang van 1 januari 1989 te verhogen naar f 25,- per 
jaar, inclusief toezending van het kwartaalblad. 
Het bestuur zal de jaarvergadering van 1988 tevens vragen 
akkoord te gaan met een aanvullende subsidie van f 1.000,
aan het Westfries Museum bestemd voor de uitwerking van 
de resultaten van het archeologisch onderzoek onder de 
panden Grote Noord 25 t/m 29. 
Zie verder de jaarcijfers van de penningmeester. 

Stadsbeeldbewaking 

Hoorn lijdt onder het imago van een dynamische stad: 
voortdurend is er reden voor teleurstelling over het zo
veelste plan dat een aanslag betekent op het historisch orga
nisch gegroeide stadsbeeld. Het bestuur en daarmee in feite 
ook de leden wordt bij herhaling verweten uitsluitend op de 
rem van de vooruitgang te staan, wordt verweten tegen èlke 
ruimtelijke verandering te zijn. 
Niets is minder waar; degenen die hun berispende vinger 
naar "Oud-Hoorn" opsteken, vergeten dat onze stad in hoge 
mate zijn aantrekkelijkheid dankt aan zijn historisch waarde
volle bouwwerken en grachten-, straten- en dijkpatronen. 
Nieuwbouwwijken met doorzonwoningen zijn anno 1988 
niets bijzonders. 
Het is juist dat wèl bijzondere historische, dat niét volgens 
vaste maat en regel gebouwde waaraan Hoorn voor een be
langrijk deel zijn gunstige vestigingsklimaat ontleent. Hierop 
is tevens een niet te onderschatten deel van de economie 
van de stad gebaseerd. De ligging aan de periferie van de 
Randstad biedt vooralsnog weinig economisch voordeel; het 
blote zijn van een mooie historische stad biedt dat in ieder 
geval meer. Daarom, de leuze Hoorn. zien en blijven kan het 
best gelezen worden als: in Hoorn moet nog wat te zien blij
ven, wil die stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven 
houden. 
Welnu, ook in 1987 werd het bestuur herhaaldelijk pijnlijk 
getroffen door de vele - ook dreigende - aanslagen op het 
stedelijk schoon. De laatste woonhuizen aan het Grote 
Noord werden omgebouwd tot fantasieloze winkels voorzien 
van stalen rolluiken. Het havenfront vercommercialiseerde 
verder in de richting van het voorbeeld van Volendam. De 
stad werd volgehangen met reclameborden. kermislampjes 
en carnavalsvlaggetjes om meer consumenten te trekken. 
Even dreigden Bijlmerbajesachtige ontwikkelingen op het 
Oostereiland: een betonnen blokkendoos die infrastructureel 
een ramp voor het havenkwartier zou zijn geweest. Gelukkig 
reikten 's rijks financiën niet zo ver. Die van Japanse project
ontwikkelaars schijnen wel tot în het Hoornse Hop te reiken: 
de beoogde ontwikkeling van een vijfsterrenhotel annex 
zwembad verontrustte het bestuur bijzonder. Tot nu toe kon
den zijn bezwaren het college van B en W noch de gemeen
teraad overtuigen om medewerking aan de planrealisering 
te onthouden. Datzelfde gold trouwens ook voor de uitbrei
ding van de penitentiaire inrichting op het Oostereiland. 
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De achterkant van het pand Kerkstraat JO vanaf het 
Kerkplein. 

Toch was het in 1987 niet allemaal kommer en kwel op het 
terrein van de zorg om het oudheidkundig waardevolle 
stadsbeeld. Zo verrezen, als onderdeel van de toeristische at
tractie Nagasaki Holland Village, in Japan replica's op ware 
grote van een aantal wereldberoemde monumenten uit 
Hoorn. Het bestuurslid A. Boezaard was nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het openluchtmuseum. Bemoedi
gend waren ook de eerste resultaten van het archeologisch 
onderzoek aan het Grote Noord. Deze straat, zelf gelegen op 
een lage binnendijk, blijkt sedert ca. 1250 door middel van 
kleine terpen bewoond te zijn geweest. 
Zeer ingenomen was het bestuur met de wijze waarop in 
1987 een aantal panden werd gerestaureerd: Grote Oost 43, 
Kerkplein 10, Achterom 15 en Proostensteeg 15-17. De ru
briek "Stadsbeeld - restauraties - wijzigingen - verval" 
signaleert nauwgezet elke verandering in het binnenstede
lijk beeld. Ook met de uitbreiding van de gemeentelijke mo
numentenlijst was het bestuur verheugd. Tenslotte mag de 
zeer waardevolle aanwinst in de Noorderkerk, de maquête 
Hoorn anno 1650, niet onvermeld blijven. 

Vertegenwoordigingen 

In de vertegenwoordiging van "Oud-Hoorn" in de 
Kerkmeijer-De Regtstichting, in de stichting Stadsherstel. in 
de Monumentencommissie, in de Welstandscommissie en in 
de werkgroep Straatnaamgeving, trad in 1987 geen verande
ring op. 
Wel nam de heer A. Mok de plaats in van de heer W. Braa
sem als voorzitter van de Kerkmeijer-De Regtstichting en 
legde de heer 0. Breebaart de voorzittershamer van de 
Stichting Stadsherstel neer. De heer E. Wit volgde hem in die 
functie op. 



De drie reprodukties op aluminium van kadasterkaarten van de stand anno 1889 bestemd voor de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten. 

Werkgroepen en publikaties 

De zomeravondwandelingen waren, ondanks de uitermate 
slechte weersomstandigheden, zeer geslaagd; na elf jaar 
wandelen met instructie bleek de belangstelling nog steeds 
groeiende. Op de gidsen werd een extra beroep gedaan tij
dens de zgn. Binnenstadsdag en tijdens de Nationale Open 
Monumentendag. Het bestuur heeft grote waardering voor 
de wijze waarop het afgelopen jaar de ruim tweeduizend 
wandelaars werden rondgeleid tijdens de zeven themawan
delingen. 
De bouwkunstcursus werd, in enigszins bijgestelde vorm, 
door ruim zestig cursisten bezocht. Het toetsen van de tij
dens de cursus opgedane kennis in de praktijk van de Hoorn
se binnenstad. bleek een geslaagd experiment. 
De bestuursleden A. de Graaf en J. Baltus hebben bo
venstaande activiteiten, vaak met de enthousiaste steun van 
andere (bestuurs)leden, als vanouds georganiseerd. 
In augustus discussieerden enkele bestuursleden voor Radio 
Hoorn met een lid van de VW en de architect over het ho
telplan aan de Westerdijk. 
De werkgroep die werd opgezet om onderzoek te doen naar 
de sociaal-economische structuur van Hoorn in 1806, publi
ceerde in het derde kwartaalblad van 1987 haar tweede ver
slag. Mogelijk dat het uiteindelijke onderzoeksresultaat van 
de werkgroep met behulp van het "Oud-Hoorn!publikatie
fonds in de vorm van een boekwerkGe) zal verschijnen. 

Kwartaalblad 

Er deden zich gedurende de negende jaargang van het kwar
taalblad geen wijzigingen in de personele bezetting van de 
redactiecommissie. De vier bladen telden in totaal 132 blad
zijden. De omslagen van het vlaggeschip van de vereniging 
bestonden in 1987 uit pentekeningen van de zij-ingang, de 
Meta Doloris, van de Noorderkerk, van het administratiege
bouw op het Oostereiland, van het pand Ramen l l en van 
de sluis op de kop van het Baatland. De tekeningen sloten 
direct aan bij de actualiteit of bij een artikel in het desbetref
fende nummer. 
In februari meldde drukkerij Edecea BV een prijsverhoging 
van het kwartaalblad met 2.8%. 
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Representatie 

Ook in 1987 gaven diverse bestuursleden acte de présence 
bij recepties, vergaderingen en openingen van tentoonstel
lingen. Hieronder volgt een onvolledige opsomming: 
- januari: informele bijeenkomst van alle financiers betrok

ken bij de restauratie van het Foreestenhuis; 
. nieuwjaarsreceptie van de VVV en van de gemeente 

Hoorn; 
- februari: opening van de tentoonstelling "Dutch Crafts" 

in het Westfries Museum; 
- april: gecombineerde vergadering van de verkeerscom

missie en de commissie ruimtelijke ordening; 
op uitnodiging van het Historisch Genootschap "Oud
West-Friesland" ontmoetten alle historische verenigingen 
binnen de Westfriese omringdijk elkaar; 
officiële opening van de gerestaureerde Noorderkerk èn 
de open dag met donateursconcert; 
opening van de tentoonstelling "Het Hoornse Hop en ver
derop" te Enkhuizen; 

- mei: officiële aanbieding van de maquête Hoorn 1650 in 
de Noorderkerk - verschillende bestuursleden in kleder
dracht uit die tijd; 
bezoek aan de Historische Vereniging Alphen a/d Rijn; 

- juni: presentatie van "Een Goudse heer te Ursem" in het 
Westfries Museum; 

. officiële opening van de gerestaureerde regentenkamers 
in het St. Jozefhuis; 

- juli: receptie t.g.v. het 60-jarig huwelijk van de familie Rid
derikhoff; 

- oktober: stand van de vereniging op de Culturele Mani
festatie van Hoorns verenigingsleven in de Park
schouwburg; 
receptie t.g.v. het afscheid van de heer D. Breebaart; 
officiële viering van het 4lste lustrum van de Groote So
ciëteit Hoorn; 

- november: opening van de tentoonstelling "Kruiderij en 
Artsenij" in het Westfries Museum. 

Hoorn, februari 1988, 
A. G. f van Weel, secretaris. 



Jaarcijfers van de Vereniging ,,Oud-Hoorn'' 
1987-1988 w L. v. d. Waal 

Uitgaven 
Begroot 1987 Werkelijk 1987 Begroot 1988 

Eigen panden 
Onderhoud 40.000,00 52.338,86 40.000,00 
Lasten 3.000,00 2.183,46 2.500,00 

43.000,00 54.522,32 42.500,00 

Vereniging 
Secretariaat 3.500,00 2.687,28 3.000,00 
Kwartaalblad 11.500,00 13.424,63 15.000,00 
Ledenvergaderingen 1.000.00 626,25 1.000,00 
Lidmaatschap andere verenigingen 500,00 380,00 500,00 
Bijdrage Verenigingsregister 60,00 80.00 60,00 
Gidsen werk 1.000,00 251,65 1.000,00 
Gedenkplaten 350,00 16,80 350.00 
Werkgroep Documentatie 500,00 8,00 500,00 
Bijdrage Archeologisch Onderzoek -.- 1.000,00 0,00 
Attenties 179,90 50,00 
Publikaties 12.000,00 200.00 12.000,00 
Diversen 0,00 177,00 0,00 
Zaalhuur bouwkunstcursus 250,00 250,00 250.00 
Aankoop archiefkaarten 0.00 696,00 0,00 

30.660,00 19.977,51 33.710.00 
Toename saldi 0,00 3.984,58 
Afname saldi (21.415,00) (23.970,00) 

Totaal 73.660,00 78.484,41 52.240,00 

Ontvangsten 

Eigen panden 
Huur 21.000,00 20.563, 14 21.000,00 
Verzekeringsgelden 0,00 28.796,00 0,00 

21.000,00 49.359,14 21.000,00 

Vereniging 
Contributies 20.000,00 23.884,50 20.000,00 
Rente 3.000,00 4.346,57 3.000,00 
Subsidies 50,00 0,00 0,00 
Dirk Visser-Fonds 45,00 42,70 40,00 
Verkoop publikaties 8.000,00 183,50 8.000,00 
Verkoop losse nummers kwartaalblad 50,00 593,00 100,00 
Giften 100,00 75,00 100,00 

31.245,00 29.125,27 31.240,00 

Totaal 52.245,00 78.484,41 52.240,00 
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Balans pe r 31 december 1987. (tussen haakjes de cij
fers van 31 december 1986) 

Bezittingen 
Saldi 
Onroerende goederen 
Lening St. Koepelkerk 

Toelichting 

f 93.908,51 
f 4,00 
f 6.000,00 

f 99.912,51 

(f 89.923,93) 
(f 4,00) 
(f 6.000,00) 

(f 95.927,93) 

- De onroerende goederen zijn gewaardeerd tegen f 1,
per pand. 
- Voor de cijfers per 31 december 1986: zie kwartaalblad 9e 
jaargang nr. 2, juni 1987). 

Specificatie e igen pa nden 
Uitgaven 

Onder de 

Schulden en eigen vermogen 
Verplichting carillon f 3.600,00 (f 3.600,00) 
Onderhoudsreserve f 39.836,82 (f 45.000,00) 
Overig eigen vermogen f 56.475,69 (f 47.327,93) 

f 99.912,51 (f 95.927.93) 

Boompjes 8 Bierkade 10 Schoolsteeg 7 Breed 12 Totaal 
Lasten: 
- waterschap 45.15 45,15 45,15 45.15 180,59 
- onroerend goedbelasting 87.00 118,00 56,00 299,00 560,00 
- verzekeringen 224,19 358.18 189.66 670,84 1.442,87 
Onderhoud 5.605,91 46.228,95 504,00 0,00 52.338,86 

Totaal 5.962,25 46.750,28 794,80 1.014,99 54.522,32 

Ontvangsten 
Huren 
Verzekeringsgelden 

5.775.00 
0,00 

6.945,75 
28.796.00 

3.927,00 
0.00 

3.915,39 
0,00 

20.563,14 
28.796,14 

5.775,00 35.741.75 3.927,00 3.915,39 49.359,14 

Het totaal van de uitgaven is f 5.163,18 groter dan de ontvangsten. Met dit bedrag daalt de onderhoudsreserve. 

Bestuursmededelingen 
Voorjaars ledenvergadering 

De voorjaarsledenvergadering zal plaats vinden op dinsdag
avond 3 mei a.s. in de Oosterkerk. Aanvang 20.00 uur. Dan 
zullen o.a. aan de orde komen de in dit blad opgenomen fi
nanciële overzichten van de penningmeester en het jaar
verslag 1987. 

Aantasting stadsgezicht 

De bezwaren van OUD-HOORN tegen de plannen om een 
hotel-annex-zwemparadijs te bouwen op de grens van Be
schermd stadsgezicht Hoorn en het Provinciale monument, 
de Westfriese Omringdijk, zijn nog eens ter sprake gebracht 
tijdens een hoorzitting op 15 januari jl. Wethouder Sijm en 
wethouder Van der Werff bleken daar nog steeds content te 
zijn met de manier waarop Hoorn "opgestoten" wordt in de 
vaart der volkeren. Medeverantwoordelijk zijn ze dan ook 
voor deze chaotisering van Hoorn sky-line. 
Bij de herbenoeming van burgemeester P. Janssens op 1 fe
bruari jl. keek deze even terug op de afgelopen ambtsperio
de. Volgens de krant concludeerde hij dat een aantal zaken 
hem bitter waren tegengevallen. maar dat het "een voor
recht is hier benoemd te worden. Hoorn blijft in mijn ogen 
de mooiste stad van Nederland''. Het bestuur van de vereni-
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ging hoopt niet dat onze burgervader over zes jaar met spijt 
zal terugzien op een verloedering van Hoorns stadsbeeld en 
wateraanzicht. Inmiddels heeft het bestuur contact opgeno
men met andere bezwaarschrift-indieners om stappen in de 
onmiddellijke toekomst gezamenlijk te ondernemen. 

Sombere toekomst voor dit gedeelte van de Westerdijk. 



Hoornse fotografen (1) 
Inleiding ontstaan fotografie 
In het begin van de l 9e eeuw waren er heel wat mensen in 
Europa bezig met experimenten om beelden vast te leggen. 
Drie daarvan hebben veel bijgedragen aan deze uitvinding. 
In Frankrijk ziin het Niepce en Daquerre, en in Engeland Tal
bot. Niepce heeft uiteindelijk de eerste afbeelding gemaakt 
die blijvend was. De eerste foto werd gemaakt in 1826 en 
had een belichtingstijd van 8 uur! De opname maakte hij op 
een tinnen plaat waarop een in lavendelolie opgelost asfalt
laagje werd opgebracht, er was dus één exemplaar. Talbot 
ontwikkelde de negatief-positief werkwijze. Hij maakte in 
1834 negatieven waarbij hij lichtgevoelig zilverchloride ge
bruikte. Er stond een negatiefbeeld waarvan hij meerdere af
drukken kon maken. Daquarre is bekend van de daquerroty
pe, een zilveren of verzilverde plaat werd lichtgevoelig ge
maakt met jodiumdamp en ontwikkeld met kwikdamp. Er 
ontstond een donker kwikbeeld op een zilveren achter
grond, er was slecht één exemplaar (±1839). De Franse staat 
kocht het octrooi en schonk de uitvinding aan de wereld. 
Uit Nederland kwam ook belangstelling, men toog naar Pa
rijs om een uitrusting aan te schaffen en de werkwijze te le
ren. In eerste instantie kwam de interesse uit de hoek van de 
kunstkenners en kunstenaars, later uit de hoek van de za
kenlieden. In de grote steden vestigden zich de eerste foto
grafen, doch het merendeel van de foto's werden gemaakt 
door rondreizende buitenlandse fotografen. Rond 1850 was 
de prijs van een portret f 10,-. f 15,-. de belichtingstijd 20 
à 30 minuten. Men gebruikte stoelen met arm en nekklem
men om het model stil te laten zitten. Fotografen hadden 
meestal een glazen atelier vanwege het vele licht dat nodig 
was om de belichtingstijd niet nog langer te maken. 

0. Havermans 

De eerste Hoornse fotograaf was Jacobs. Abraham Jacobs 
was van beroep portraiteur en vanwege het feit dat steeds 
minder mensen zich lieten "portraiteren" werd hij ook Pho
tograaf. Uiteindelijk hoefde het model minder lang stil te zit
ten. Jacobs, geboren in Blokzijl, kwam uit Londen in 1856 in 
Hoorn wonen en 8 jaar oefende hij zijn beroep uit op het 
Grote Oost 3-33, in 1864 vertrok hij naar Amsterdam. In het 
bevolkingsregister van Hoorn 1850-1860 staat in de kolom 
"beroep" geen fotograaf vermeld, wel in het register van 
1860-1880. Jacobs was getrouwd met Froukje Cohen. een 
Groningse. ze kregen zes kinderen waarvan er vijf vroegtij
dig stierven (bij de schrijver zijn geen foto's van Jacobs 
bekend). 
De twee volgende Hoornse fotografen waren Reens en van 
Rosmalen. 
Levy Isaac Reens had evenals Jacobs het Joods geloof. Reens 
geboren in 1830 in Hoorn, noemde zich koopman tot 1860, 
daarna Photograaf. Een broer van zijn vrouw, Israël Mozes 
van der Woude, verbleef twee jaar van 1871 tot 1873 bij hem 
als compagnon. Samen hadden zij een winkel aan de Grote 
Havensteeg, later werkt Reens alleen op het Grote Oost. In 
1875 vertrekt Reens naar Enhuizen. Frederik Daniël van 
Rosmalen, geboren in 1811 in Amsterdam, vestigde zich in 
1867 als Photograaf in Hoorn en had aan het Grote Oost en 
later ook in de Nieuwe Steeg zijn Photographisch Atelier. In 
1876 vertrekt hij weer naar Amsterdam. 

Fotootjes zoals hier afgebeeld noemen wij visitekaart por
tretjes. Het is een tijd in de mode geweest om in plaats van 
je visitekaartje met je naam erop je foto af te geven bij een 
bezoek. De "foto" bestaat uit een kartonnen ondergrond. 

Foto van F. D. van Rosmalen. ± 1867 o.a. tijdsbepaling door de kleding van de vrouw, herkenbaar zijn de grote toertjes (namaak lokken), 
grote boeken aan het oorzijzer. laagvallende kanten kap. de v-vorm in het bovenlijfje van de schouders tot de boezem wijde gerimpelde 
rok (invloed van de crinoline). 

·' ' 
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Foto van l. J. Reens ± 1870. 50 jarige vrouw met fotoalbum in de hand, herkenbaar: toertjes en kapspelden zijn kleiner, lijfje eenvoudig 
en strak, rok wat strakker van vorm, minder wijd. (boezems waren niet zichtbaar in die tijd bij Westfriese streekkleding). 

waar een dun fotootje is opgeplakt. In eerste instantie waren 
de achterkanten kaal, later met opdruk, eerst simpel, daarna 
met fraaie tekeningen, weer later met in schoon gedrukte 
letters de naam van de fotograaf op de voorkant. Een stem
pel met naam op de achterkant wil niet zeggen "ouder" 
doch eerder "goedkoper". De kartonnetjes met opdruk wer
den verkocht en geleverd door Duitse drukkers die langs de 
ateliers gingen. Aan de afbeelding op de foto doch ook aan 

de druk op de achterkant zou je de datum van de foto kun
nen aflezen. 

Bronnen: 
Fotografie in Nederland 1839-1920. 
Archief Hoorn. 
Meur. Hauermans, kledingadviezen. 

Foto's L. Reens en 1. van der Woude 1871-1873. Jongetje op de foto is D. Baan, hij leunt op 'n rookstoel 
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Foto's van: 
Dhr. A. Smit, Wognum, 
Dhr. H. Stumpel, Hoorn, 
Dhr. 0. Havermans 



Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 
1966-1978 Leo Hoogeveen 

In de periode tot aan de gemeentelijke herindeling van l ja
nuari 1979 lag het zwaartepunt van de straatnaamgeving op 
Hoorn 80, de Grote Waal en Risdam-Zuid. Deze laatste wijk 
lag tot 1 maart 1969 nog op het grondgebied van de gemeen
te Zwaag. Alle straatnamen zijn echter door Hoorn vast
gesteld. Het Oude Ambacht beet op 9 februari 1971 de spits 
af. 
In de binnenstad veranderde niets in deze periode. 

De Grote Waal 

De straatnaamgeving in de Grote Waal ging aanvankelijk 
aan hetzelfde euvel mank als die in Hoorn-Noord: straatna
men werden gegeven op basis van een bestemmingsplan dat 
later ingrijpend is gewijzigd. Een aantal straten en wegen is 
er nooit gekomen; de daaraan gegeven namen zien we soms 
later elders in de wijk weer opduiken. 
De eerste versie van het bestemmingsplan Grote Waal was 
bedacht door het Rotterdams bureau voor ruimtelijke orde
ning en architectuur Kuiper, De Ranitz, Van der Ree en Van 
Tol. Als die was uitgevoerd had de Grote Waal niet hoeven 
onder te doen voor het circuit van Zandvoort. Zonder enig 
respect voor de bestaande situatie is men in Rotterdam ach
ter de tekentafel gaan zitten. 
De grote verkeersweg die de wijk in oost-westrichting door
snijdt is er gekomen: de Weel. Aan de noordzijde van de wijk 
had men langs de spoorbaan een tweede verkeersweg ge
projecteerd: de Orionstraat. Die moest zijn oorsprong vinden 
aan het begin van het Keern bij de parkeerplaats aan het Pel
molenpad, toen nog Joodse begraafplaats, werd niets ont
ziend dwars door de bebouwing van het Pelmolenpad ge
trokken, liep achter de flats van de Siriusstraat, boog ter 

Il 

hoogte van de Plutohof naar het zuiden af en sloot daar aan 
op de Weel. 
De Lambert Meliszweg werd parallel aan de Weel doorge
trokken en tegenover de Steenbokstraat daarop aan
gesloten. 
De bebouwing, omsloten door de Weel, Steenbokstraat. Siri
usstraat en Zuiderkruisstraat, is grotendeels volgens dit plan 
tot stand gekomen. Hier zijn de Mercuriushof, Jupiterhof en 
Saturnushof gebouwd. 
Ten westen van wijlen het Pelmolenpad zou een verbindings
weg tussen de Weel en de Orionstraat Poolsterstraat moeten 
gaan heten. Tussen de Poolsterstraat en de Zuiderkruisstraat 
was een brede verkeersweg ontworpen, die vanaf de Weel 
via een tunnel onder de spoorweg in noordelijke richting 
zou lopen. Die noemde men Astronautenweg. 
Ongeveer ter plaatse waar nu de toegang is vanaf de Weel 
naar de sterflats was een weg ontworpen, die de Weel moest 
verbinden met de Westerdijk. Tot grote verbazing van het 
raadslid Barend Kluft (PvdA) noemde men die De Kluft. Kluft 
ook wel klucht, is de benaming voor een oprit bij een dijk 
of dam. 
Tijdens de algemene beschouwingen voor 1966 sloot het 
college van burgemeester en wethouders zich aan bij het 
denkbeeld van de PvdA-fractie om voor de Grote Waal na
men te kiezen, waaruit het tijdperk waarin deze wijk tot 
stand is gekomen duidelijk zou blijken. Het was Joh. M. Rid
derikhoff die met het idee kwam de ruimtevaart als inspira
tiebron te kiezen. Hij deed ook de suggestie het "eeuwige" 
achtervoegsel -straat, -laan of -weg niet meer te gebruiken. 
zoals hier en daar al gebeurde. Adressen als Spoetnik 12 of 
Gemini 39 lokten hem ten zeerste aan, zo liet hij weten. Voor 
persoonsnamen voelde hij niets. 



De gemeentearchivaris kwam in zijn advies wel aandragen 
met een serie namen van in die tijd populaire figuren, als 
paus Johannes XXIII, Gandhi, Albert Schweitzer en presi
dent Kennedy. Ook probeerde hij zijn "Sint Jansland" op
nieuw te slijten. 

De commissie voor straatnaamgeving, die inmiddels in het 
leven was geroepen, liet burgemeester en wethouders weten 
er niets meer voor te voelen om aan straten namen van 
mensen te verbinden. Ook het idee van Ridderikhoff sprak 
de commissie niet aan: slechts de naam Astronautenweg 
nam zij over. De overige namen zocht de commissie overi
gens wel in de ruimte: planeten en sterrebeelden. Zo kwam 
de eerste serie straatnamen in de Grote Waal tot stand. 
Bij een wijziging van het bestemmingsplan zijn de grote weg 
langs de spoorlijn, de tunnelweg en de straat ten oosten 
daarvan , en de verbinding van de Weel met de Westerdijk 
verdwenen. Daardoor kwamen de namen Orionstraat, Astro
nautenweg, Poolsterstraat en De Kluft te vervallen. De naam 
Orionstraat is in 1969 gegeven aan de nieuwe straat ten zui
den van de Plutohof en de Neptunushof. De Astronautenweg 
kwam in 1971 terug voor de weg langs de sterflats, die in 
1966 nog Lambert Meliszweg was genoemd. De Poolster 
(zonder -straat) ging in 1976 naar een woonwijk. De verdere 
naamgeving in deze wijk verliep wat soepeler en hield meer 
gelijke tred met de voortgang van de bebouwing. 

Risdam-Zuid 

Voor de straten en woongebieden in Risdam-Zuid koos men 
namen van oude ambachten en stedelijke functies. 
Men paste hier voor het eerst het systeem toe de doorgaande 
wegen aparte namen te geven, maar geen huizen en gebou
wen aan die wegen te nummeren. Zo ontstonden in Ris
dam 1 de Sluiswachter, Poortwachter, Brandwachter, Nacht
wachter, Torenwachter, Porder en Slotenmaker. Deze namen 
zal men vergeefs in het postcodeboek opzoeken. 

De woonblokken met de daarbinnen gelegen wegen en de 
blokken voor bijzondere doeleinden (scholen, winkels e.d.) 
kregen eigen namen met een doorlopende huisnummering. 
Risdam Il kreeg soortnamen van oude schepen en wagens, 
met Beurtschip, Turfschip en Postiljon als doorgaande 
wegen. 

Ontsluitingswegen 

Voor de vier hoofdontsluitingswegen binnen Groot-Hoorn, 
in hoofdzaak gelegen en geprojecteerd in de wijk Risdam, 
trachtte men aansluiting te vinden met historische namen 
uit dit gebied. In "Westfrieslands Oud en Nieuw" van 1957 
vond men in een artikel van P. Noordeloos de naam "Zwaag
mergoude': Deze naam komt voor in een akte van 19 juli 
1406, waarin graaf Willem VI de inwoners van Zwaag het 
poortrecht van Hoorn verleende. Met "Zwaag" werd be
doeld de wegen "Rijsdam" tot aan de "Zwaagmergoude", en 
de "Zwaagmergoude" tot aan de "Drecht". We moeten aan
nemen dat met deze drie namen het Keern. de Dorpsstraat 
en de Noorderdracht worden bedoeld. 
De commissie voor de straatnaamgeving stelde voor de weg 
vanaf de Provinciale weg in de richting van Zwaag "Zwaag
mergoude" te noemen. Zij verzon voor de wegen in de rich
tingen Blokker. Berkhout en Wognum overeenkomstige na
men: Blokmergoude, Berkmergoude en Wogmergoude. La
ter is het wat stijve achtervoegsel "-goude" veranderd in 
"-gouw". 

Bronnen: 
Archief gemeente Hoorn 1950-1978: 
- raadsnotulen 
- mappen 738 en 1510. 

Leo Hoogeveen 

Jan Pannekeet, Westfries Woordenboek (Wormerveer 1984) p. 174. 
P. Noordeloos. De ontwikkeling van de vrijheid en de stedelijke ju
risdictie van Hoorn. in: Westfrieslands Oud en Nieuw 24 (1957) p. 
26. 

Het kruispunt Provinciale weg/Zwaagmergoude is al klaar. De bebouwing richting Zwaag nog niet (foto: Klaas Laan). 
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Straatnamenlijst van de gemeente Hoorn (4) 

Raadsbesluit 10 mei 1966 nummer 27 
Straten op het industrieterrein aan de Lageweg. 
216. Kernweg. 
217. Electronweg. 
218. Protonweg. 
219. Neutronweg. 

Raadsbesluit 14 juni 1966 nummer 9 
Straten en woonblokken in het bestemmingsplan Grote Waal 
fase 1. 
135. Lambert Meliszweg (de weg die vanaf de bestaande 

Lambert Meliszweg parallel aan de Weel in westelijke 
richting loopt). 

220. Poolsterstraat (de eerste straat die ten westen van het 
Pelmolenpad van de Weel naar de Orionstraat loopt). 

221. De Weel ('t Weeltje, de hoofdweg die vanaf de Wester
singel in westelijke richting loopt en de parallelweg van 
de Westersingel naar de Lambert Meliszweg). 

222.Astronautenweg (de tweede weg, de zgn. tunnelweg. die 
ten westen van het Pelmolenpad in noordelijke richting 
onder de spoorweg loopt). 

223.Zuiderkruisstraat (de derde straat ten westen van het 
Pelmolenpad tussen de Weel en de Orionstraat). 

224.Siriusstraat (de straat die de Zuiderkruisstraat verbindt 
met de Steenbokstraat). 

225.Steenbokstraat (de vierde zijstraat ten noorden van de 
Weel, lopende tot de Siriusstraat). 

226. Orionstraat (de verkeersweg ten zuiden van de spoorlijn 
van het Keern dwars over het Pelmolenpad tot voorbij 
de Steenbokstraat, in zuidelijke richting uitkomend op 
de Weel). 
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227.De Kluft (de weg die de Weel verbindt met de Wes
terdijk). 

228. Mercuriushof (woonblok omsloten door de Steen
bokstraat, de Siriusstraat, de Jupiterhof en de Weel). 

229. Jupiter hof (het woonblok ten oosten van de Mercu
riushof). 

230.Saturnushof (het woonblok ten oosten van de Jupi
terhof). 

Raadsbesluit 8 april 1969 nummer 15 
231. Louise de Colignylaan (straat in het bestemmingsplan 

Hoorn-Zuid-Oost 1968 waaraan 8 bungalows worden ge
bouwd en die uitkomt op de Juliana van Stolberglaan); 
naar Louis de Coligny (Chätillon-sur-Loing 1555-Fon
tainebleu 1620), vierde echtgenote van Willem van 
Oranje 1583-1584. 

Raadsbesluit 8 april 1969 nummer16 
Straten en woonblokken in het bestemmingsplan Grote Waal 
fase 1. 
222. vervallen (Astronautenweg). 
226. vervallen (Orionstraat). 
227. vervallen (De Kluft). 
232. Plutohof (tweede woonblok ten westen van de Steen

bokstraat). 
233. Neptunushof (eerste woonblok ten westen van de Steen

bokstraat). 
226. Orionstraat (straat ten zuiden van de Plutohof en de 

Neptunushof. parallel aan de Weel). 
234.Middenweg (weg vanaf de Siriusstraat naar de Wester

dijk, ten westen van de Plutohof). 

(foto: Klaas Laan) 



Raadsbesluit 13 mei 1969 nummer 23 

Straten in het bestemmingsplan Hoorn-Noord 1968 op 
een terrein tussen de Drieboomlaan en de Waben
straat. 
235. Rembrandtlaan; naar Rembrandt Harmensz. van Rijn 

(Leiden 1606-Amsterdam 1669), schilder en tekenaar. 
236. Vermeerlaan; naar Jan Vermeer (Delft 1632-1675), 

schilder. 

Raadsbesluit 9 februari 1971 nummer 18 
237. Het Oude Ambacht (complex van 118 woningwetwonin

gen op een terrein nabij de Geldelozeweg in het 
ontwerp-bestemmingsplan Risdam 1). 

Raadsbesluit 14 september 1971 nummer 20 foto: Klaas Laan 
Straten in het bestemmingsplan Grote Waal fase 1. 
234. Sterrenweg (Middenweg). 
238. Melkweg. 
239. Kometenstraat. 
222. Astronautenweg (Lambert Meliszweg). 
Toekomstig bos in het totale bestemmingsplan Grote Waal. 
240. Hulken bos. 
Woonblokken en het blok voor bijzondere doeleinden in het 
bestemmingsplan Risdam 1. 
241. Volder. 
242. Kaarder. 
243.Spinner. 
244. Wever. 
245. Marketentster (fout gespeld). 
246. Ketellapper. 
24 7. Stoelenmatter. 
248. Marskramer. 

Raadsbesluit 9 november 1971 nummer 27 
249. Alexanderstraat (straat naar de woonflat ten noorden 

van de Willemsweg in het bestemmingsplan Hoorn
Zuid-Oost 1968); naar Willem Alexander Karel Hendrik 
Frederik, prins der Nederlanden ('s-Gravenhage 
1851-1884), prins van Oranje 1879-1884. 

Raadsbesluit 12 september 1972 nummer 15 
135. Lambert Meliszweg (parallelweg langs de Weel). 

Raadsbesluit 13 maart 1973 nummer 26 
Straten, woonblokken en blok voor bijzondere doeleinden in 
de bestemmingsplannen Risdam 1 en II. 
250.Sluiswachter (Het Oude Ambacht). 
251. Schout. 
252.Schepenen. 
253. Baljuw. 
254. Breeuwer. 
255. Lijndraaier. 
256. Koperslager. 
257. Tinnegieter. 
258. Wolkammer. 
259. Scheerder (blok voor bijzondere doeleinden). 
260. Poortwachter. 
261 . Torenwachter. 
262. Nachtwachter. 
263. Porder. 
264. Brandwachter. 
265. Slotenmaker. 

Raadsbesluit 12 maart 1974 nummer 12 
266. De Huesmolen (wijk- en winkelcentrum in het bestem- foto: Klaas Laan 
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foto: Klaas Laan 



mingsplan Risdam II, gelegen tussen de Poortwachter, 
Torenwachter, Dorpsstraat en Zwaagmergoude). 

Raadsbesluit 12 maart 1974 nummer 13 
Hoofdontsluitingswegen binnen Groot-Hoorn, in hoofdzaak 
gelegen en geprojecteerd in de wijk Risdam. 
267. Zwaagmergoude. 
268. Blokmergoude. 
269. Berkmergoude. 
270. Wogmergoude. 

Raadsbesluit 12 november 1974 nummer 47 
Woonblok en straat in het bestemmingsplan Risdam II. 
271. Galjoen (woonblok). 
272. Beurtschip (straat). 

Raadsbesluit 11 februari 1975 nummer 20 
273. Risdammerhout (wijkpark in het bestemmingsplan Ris

dam Il). 

Raadsbesluit 11 februari 1975 nummer 21 
274.Atoomweg (straat op het industrieterrein 

HN 80). 

Raadsbesluit 11 februari 1975 nummer 22 
Straten en blokken in het bestemmingsplan Risdam Il vak G. 
275.Karveel. 
276. Klipper. 
277. Tjalk. 
278. Botter. 
279. Schoener. 
280. Boeier. 
281. Hoeker. 
282. Turfschip. 
283.Ark. 

Raadsbesluit 11 februari 1975 nummer 23 
284. Postiljon (doorgaande straat in het bestemmingsplan 

Risdam Il vak K). 

Raadsbesluit 12 augustus 1975 nummer 32 
Straten in het bestemmingsplan Risdam Il vak K. 
284. Postiljon. 
285. Speelwagen. 
286. Boerewagen. 
287. Kerkewagen. 
288. Glazenwagen. 
289.Brik. 
290.Sjees. 
291. Karos. 

Raadsbesluit 12 augustus 1975 nummer 33 
Straten in het bestemmingsplan Grote Waal fase 2b. 
292. Boogschutter. 
293. Waterman. 

Raadsbesluit 12 augustus 1975 nummer 34 
Hoofdontsluitignswegen binnen Groot-Hoorn. 

267.Zwaagmergouw. 
268. Blokmergouw. 
269. Berkmergouw. 
270. Wogmergouw. 

Raadsbesluit 9 maart 1976 nummer 17 
294. Koopvaarder (terrein in Risdam Il dat wordt begrensd 

door de Zwaagmergouw, Blokmergouw, Beurtschip en 
Galjoen). 

Raadsbesluit 11 mei 1976 nummer 14 
295. Nieuwe Steen (gebied in Risdam Il dat begrensd wordt 

door Zwaagmergouw, Blokmergouw, Bullepad en Pro
vinciale weg). 

Raadsbesluit 12 oktober 1976 nummer 14 
196. Dr. C. J. K. van Aalstweg (ontsluitingsweg van de nieuw 

gebouwde woningen tussen de Dr. C. J. K. van Aalstweg 
en de Geldelozeweg). 

Raadsbesluit 12 oktober 1976 nummer 15 
Straten in het bestemmingsplan Grote Waal fase 2a. 
296. Grote Beer (gebied bestemd voor centrumvoorzienin

gen en scholenbouw). 
220. Poolster (gebied bestemd voor woningbouw). 

Raadsbesluit 14 juni 1977 nummer 47 
Straten in het bestemmingsplan Grote Waal fase 3b. 
297. De Vang. 
298. Het Gangwerk. 
299. De Wieken. 
300. Het Kruiwerk. 
301. De Molengang. 

Raadsbesluit 13 december 1977 nummer 30 
Straten in het bestemmingsplan Grote Waal fase 3a. 
302. Houtzaagmolen. 
221. De Weel. 

Raadsbesluit 9 mei 1978 nummer 29 
Straten in het uitbreidingsplan van het industrieterrein HN 
80. 
216. Kernweg (het verlengde van de bestaande straat). 
303. Diodeweg (de straat rechts daarvan gelegen). 
304. Anodeweg (de aan de linkerkant van de Kernweg gele

gen straat). 
305. Kathodeweg (de dwarsliggende straat aan het einde van 

dit plan). 

Raadsbesluit 9 mei 1978 nummer 30 
306. 't Grachtje over (het woongebied De Huesmolen gele

gen ten noorden van het wijk-winkelcentrum De 
Huesmolen in het bestemmingsplan Risdam Il); naar de 
naam van het bekroonde ontwerp voor dit gebied. 

266. gedeeltelijk vervallen (De Huesmolen, het noordelijke 
gedeelte). 

Leo Hoogeveen 

Inbinden jaargangen ,,Oud-Hoorn" 
U kunt uw oude jaargangen laten inbinden voor f 25,- . Het gaat dan om banden met een inhoud van 2 jaargangen (=8 
nummers). 
Inlichtingen kunt u krijgen bij het redactie-adres (zie colofon). 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval J M. Baltus 

d.d. 15 februari 1988 

Achter op 't Zand, nr. 20, 21, 26 
Duinsteeg 14 
Gedempte Appelhaven 48 
Grote Noord 15 (monument) 
Grote Noord 25-31 (inclusief mo
nument) 
Hoofd (monument) 
Kerkplein 29-30-30A 

Kerkplein 39 (monument) 

Kerkplein 
Munnickenveld 10 (beeldbepalend) 

Oostereiland (beschermd stadsgezicht) 
Oude Doelenkade (beschermd stads
gezicht) 
Ramen 11 (monument) 
Ramen 29 (monument) 
Rode Steen 8 (monument) 

Vollerswaal 

Westerdijk 

Westerdijk (Provinciaal monument) 

Wijdebrugsteeg 
Zon 11 (monument) 

Gesloopt voor nieuwbouw. 
Woning gesloopt t.b.v. nieuwbouw. 
Oude arbeiderswoning, gesloopt voor nieuwbouw. 
R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor restauratieplan. 

Bouwwerkzaamheden t.b.v. C&A bijna afgerond. 
Historische aanlegsteiger en wandelhoofd wordt volledig gerestaureerd. 
Rij woonhuizen (gedeeltelijk beeldbepalend) grotendeels gesloopt; plannen voor 
herbouw in monumentale stijl. 
Voormalig Sint-Jansgasthuis uit 1563. ook Boterhal genaamd. Restauratieplan in 
behandeling. Nieuwe functie toebedacht in beeldende kunst-sector, o.a. SBK en 
Kunstenaarsver. Hoorn e.o. 
Aan Grote Kerk werkzaamheden t.b.v. kiosk. toiletten en terrasvoorzieningen. 
Voorgevel verrijkt met nieuwe gevelsteen waarop monniken en vee en jaartal van 
ontstaan van Munnickenveld. 
Plan voor nieuwbouw als uitbreiding van de gevangenis is ingetrokken. 

Tussen Korenmarkt en Mallegomsteeg overdosis aan horeca-vestigingen. 
Brede trapgevel van het Haarlemse type. Restauratie in volle gang. 
Voormalige pastorie Doopsgezinde gemeente. Restauratie in volle gang. 
Waaggebouw uit 1609. Plan voor horeca-bestemming in waaggedeelte, met be
houd van interieur en weegapparatuur. 
Plan om de daar nog aanwezige koepel van voormalige gasfabriek te gebruiken 
als werkplaats en opslagruimte t.b.v. de Stichting Het zeilend bedrijfsvaartuig. 
Hierdoor kan deze koepel een passende functie krijgen en behouden blijven als 
"industrieel monument". 
Plan tot sloop beeldverstorend Westerhaven en bouw van meer in het stadsbeeld 
passend nieuw bejaardenhuis. 
Stadsbeeld dreigt aangetast te worden door nieuwbouw vijfsterrenhotel en zwem
paradijs op de plaats van Witte Badhuis. Parkeervoorziening voor paar honderd 
auto's o.a . boven op de dijk zelf! 
Vishandel en rokerij. Gesloopt voor nieuwbouw. 
l 7de-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In staat van verval. 

Oude Doelenlwde, nu nog geen Volendamkitsch 

u " ' 
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Munnickenveld, Hoorns jongste gevelsteen Resterende palen van Houten Hoofd 

Voormalige pastorie Ramen 29 in de steigers 

Nieuwbouw kiosk aan Grote Kerk 
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Men vraagt ons H. W Saaltink 

Het valt me telkens op, hoeveel interessante foto's uit een kleine plaats als Hoorn weer te voorschijn komen. Inte
ressant, omdat ze ons iets laten zien van het gewone, dage lijkse leven van onze voorouders. Bij het in tegenste l
ling tot de vorige maal grote aantal ingezonden opnamen, zaten een paar bijzondere exemplaren. Maar voor ik 
daarover iets vertel, eerst de reacties op de beide foto's in het decembernummer. 

Spoorwegen 
De beide opnamen van het Hoornse spoorwegpersoneel le
verden toch nog enkele reacties op. Ik had daar niet op gere
kend, omdat het foto's waren van zo'n zeventig jaar geleden. 
Het aantal in Hoorn levende personen dat in direct contact 
met de geportretteerden heeft gestaan is dan immers bijzon
der laag. 
De eerste die met mij contact zocht over een van de foto's, 
was mevrouw Kaag van het Breed. Kaag is geen onbekende 
naam in Hoorn. Zo'n tweehonderd jaar al kan die naam ver
bonden worden met een bekende koffiehandel in deze stad. 
De nu 88-jarige mevrouw Kaag vertelde me, dat de meest 
linkse figuur van het rijtje mannen voor de locomotief, die 
in het zondagse pak met horlogeketting, zoals ze zelf zei. 
haar vader Hendrik Machielse was. De opname zou in 1911 
gemaakt moeten zijn, kort voordat de heer Machielse {Alk
maar 1877-1941) het bedrijf van de Hollandse IJzeren Spoor
weg Maatschappij verliet en zich als zelfstandig ondernemer 
in Alkmaar vestigde. Het gezin Machielse had tot op dat mo
ment in De Gelderse Steeg gewoond. Kennelijk was het inko
men van een werknemer van het spoorwegbedrijf niet zo 
uitbundig, want de familie hield ook nogal wat kleinvee. 
De andere reactie kwam van de heer R. A. Renckens uit 
Hoorn. Hij herkende de tweede man van rechts in de groep 
voor de locomotief. Dat was dezelfde als de figuur rechts 
naast de violist op de andere foto. Het gaat hier om Tak, wo
nende aan het Pelmolenpad. Ook deze hield waarschijnlijk 
als aanvulling op het inkomen, wat kleinvee. 
Dat was het. Indien iemand onder u alsnog een van de men-

Personeel van wasserij Stam aan het Breed te Hoorn, ca. 1913. 

sen op deze foto's mocht herkennen, zie ik met belangstel
ling de informatie tegemoet. 

Wasserij 
Nu de nieuwe opnamen. Een van mijn collega's, mevrouw 
Havermans uit Hoorn, gaf me een paar foto's die wat sfeer 
betreft bij de twee vorige aansluiten. Ze tonen mensen die 
in de buurt van hun werk gefotografeerd zijn. Vooral de eer
ste (foto 1) geeft met het bijgeleverde commentaar een goe
de kijk op de leefsituatie van wat toen nog onverbloemd de 
arbeidersklasse werd genoemd. Het is een opname van de 
jongste werknemers van wasserij Stam aan het Breed, ge
maakt ca 1913. Direct na het verlaten van de Lagere School 
werden deze dertienjarigen in het arbeidsproces ingescha
keld. De werkdagen duurden ook voor hen van 7 uur 's mor
gens tot 7 uur 's avonds. De achturige werkdag was nog een 
vrome wens en de kinderarbeid slecht geregeld. Daarin 
kwam pas verandering na de "revolutie·:poging van Troelstra 
in 1919. Het werk bestond voor de Jûngsten uit sorteren en 
mangelen en voor wat oudere meisjes uit strijken. De hele 
dag matrozenkraagjes voor de pakjes van meer welgestelde 
jongelieden strijken voor een loon van vijf gulden per week. 
Vader was stoker in de gasfabriek en ontving 12 gulden per 
week. Met het verdiende geld moest een gezin met 14 kinde
ren onderhouden worden. Het meisje waar het in dit geval 
om gaat, is Hendrieka Kluft, geboren in 1900, op de foto 
staande achter haar kleine broertje Henk. Henk haalde het 
niet, hij had suikerziekte. Wellicht kan een van u mij de na
men van de andere kinderen noemen. 

Personeel van wasserij Kwaad aan de Vollerswaal, ca. 1917. 
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De tweede foto laat het voltallige personeel van de concur
rent van Stam zien, namelijk Kwaad aan de Vollerswaal. De 
mensen van deze Wasch- en Strijkinrichting zijn ter gelegen
heid van een voor mij onbekende gebeurtenis - vandaar de 
zondagse kleren - gefotografeerd omstreeks 1917. Ik heb al
leen de naam van de tweede man van rechts. Dat was Rayer, 
later bedrijfsleider bij de wasserij van het bejaardenhuis 
Avondlicht. Die wasserij stond op het erf van het tegenwoor
dige jongerencentrum Troll aan de Geldeloze weg. Ik houd 
me aanbevolen voor de namen van de andere werknemers. 

Storm 
Alles of niets, heeft mevrouw Peters-Engels uit Ede gedacht, 
toen ze mijn laatste verzoek om toezending van fotomateri
aal had gelezen. Ze stuurde mij een zeer gevarieerde collec
tie van elf foto's, waaronder familieportretten, schoolfoto's en 
openamen van verenigingen, die met elkaar zo'n vijfentwin
tig jaar Hoorns leven omvatten. Veel van deze groepsportret
ten tonen een lid van de familie Storm, waarvan mevrouw 
Peters zegt, zelf af te stammen. Zij was de naam van Maarten 
Storm tegengekomen in een artikel in een Hoorns dagblad 
van 1939 over de aanbieding van het carrillon voor de Grote 
Kerk. De naam van deze Maarten, haar grootvader, die in 
1929 overleed, huis- en decoratieschilder en een bekende fi
guur in het Hoornse openbare en culturele leven, kwam als 
inscriptie op een van de klokken voor. Ze vroeg naar het 
waarom van deze inscriptie - dat zullen we voor haar 
uitzoeken - en stuurde met gelijke post de genoemde 
foto's. 
Ik zou al haar foto's willen opnemen met uitzondering van 
een enkele die teveel in de familiesfeer ligt, of die waarvan 

Heren na een maaltijd. 
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de geportretteerden bekend zijn. Gezien het grote aantal zul
len we de oogst over een aantal nummers moeten spreiden. 
Ik begin met een opname (nr. 3) van een aantal heren rond 
een gedekte tafel. Heren die zojuist van het goede der aarde 
hebben genoten. De entourage is bijna die van een 17e 
eeuws schuttersstuk uit het Westfries Museum. Zelfs de ober 
- in de 17 e eeuw was dat de kastelein - ontbreekt niet. Ik 
weet alleen, dat de heer rechts achter, met de hangsnor dus, 
Maarten Storm is. Graag de namen van de anderen en een 
aanduiding van het illuster gezelschap dat hier verenigd is. 
Vervolgens (foto 4) een gedeeltelijk geüniformeerde menigte 
voor het stadhuis. Militaire kepies - van die hoge petten die 
je nu alleen nog maar tegenkomt bij de Franse politie - an
no 1900, heren met hoge hoeden en een enkele man met 
pet. Links voor een dame in een kostuum dat niet geheel is 
thuis te brengen. Geen enkele naam is bekend noch de orga
nisatie die zich hier liet vereeuwigen. Van de vlag valt ook 
niets af te lezen. Hij komt in ieder geval niet in de verzame
ling van het Westfries Museum voor. Alle informatie is wel
kom. Ik ben al blij, indien u mij een suggestie kunt doen in 
welke richting ik moet zoeken. 
Tenslotte foto 5 met een groep heren in een ook weer onbe
kende achtertuin. Gezien de gedragen boorden - de liggen
de en de staande zijn even sterk vertegenwoordigd - moet 
de opname ergens tussen 1910 en 1920 gemaakt zijn. De 
kleine heer met sigaar in de hand, vooraan, uiterst rechts, is 
Maarten Storm. Ik zoek de namen van de anderen en ook 
weer die van de organisatie. 
Ik dacht, dat ik een aantal van onze lezers weer genoeg stof 
tot puzzelen heb geboden. Uw reacties zie ik met belangstel
ling tegemoet. Evenals natuurlijk nieuwe foto's. 
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De Bernado Sigarenfabriek NV Femke Uiterwijk 

Toen Hoorn zich in de tweede helft van de vorige eeuw 
enigszins ging herstellen van de economische inzinking een 
eeuw eerder ingezet, betekende dat onder andere dat oude 
vervallen woningen werden vervangen door nieuwe. En het 
aardige is, dat men heden ten dage deze huizen niet alleen 
kan herkennen aan hun bouwstijl, maar ook vaak aan de 
eerste steen die in de gevel ingemetseld is. Het lijkt wel of er 
omstreeeks 1860 de aardige gewoonte is ontstaan de familie
trots om het eigen bezit te laten blijken uit het plaatsen van 
zo'n herdenkingssteen. In Hoorn kan men er binnen de vroe
gere stadswallen nog verschillende aantreffen. Ze zijn alle 
van hardsteen gemaakt en de ingebeitelde data lopen van 
1855 tot en met 1937. Het vereist wel enige speurzin om ze 
te vinden en te lezen, want zo'n eerste steenlegging vond 
plaats nadat de fundamenten van het nieuwe onderkomen 
waren gelegd en een gedeelte van de muur was opgetrokken 
waarin de steen geplaatst kon worden. Eerste stenen zitten 
dus altijd laag in de voorgevel. Ook blijkt uit vrijwel alle 
teksten op eerste stenen aangetroffen dat een kind, meestal 
behorend tot de betreffende familie de steen "gelegd" heeft. 
Ik heb wel eens mensen van onze vereniging liggend op 
straat aangetroffen, waarbij ik het eerste ogenblik dacht aan 
een ongeluk hun overkomen en niet aan het fotograferen 
van een eerste steen! 

Zo'n eerste steen bevindt zich ook in het pand Dubbele 
Buurt nr. 18. De tekst op de steen luidt: "De eerste steen ge
legd door Willem Lieshout oud Il jaar 16 nov '25. Bij het na
zoeken in het bevolkingsregister blijkt dat deze Wim zoals 
hij genoemd werd officieel Wilhelmus Gerardus heette, ge
boren werd op 7 januari 1914 en de jongste was van negen 
kinderen. te weten: twee meisjes en zeven jongens. De ou
ders: Bernardus Michael Lieshout, geboren 29 oktober 1871 
en Elisabeth van der Zei, geboren 21 december 1870 trouw
den op 25 april 1894. Als beroep heeft de vader opgegeven: 
sigarenmaker. Die sigaren maakte hij bij de firma Kaag op 
het Achterom (nrs 100, 102 en 111 , zie Hoorn, huizen, stra
ten, mensen, pag. 13). Ook de twee oudste zoons Michael 
Bernardus (geb. 16-2-1895) en Bernardus Petrus (geb. 
26-2-1899) bekwaamden zich tot sigarenmaker bij de firma 
Kaag. In 1920 is de vader B. M. Lieshout (zie Hoorn - huizen, 
straten, mensen pag. 57) nog steeds sigarenmaker. 
De oudste zoon M. B. Lieshout (Chiel) woont dan op de Dub
bele Buurt nr. 16. Hij is dan ook nog sigarenmaker. Ondertus
sen dreef moeder Elisabeth van der Zei een 
kruidenierswinkeltje in het woonhuis van het gezin. Uit de 
gegevens op pag. 57 blijkt dat het desbetreffende pand het 
ouderlijk huis van de moeder is geweest. Voor 1882 verkocht 
Antje van Berkum, echtgenoot van Cornelis van der Zei, in 
het benedenlokaal drank. Die verkoop werd in 1885 
gestaakt. Als Elisabeth van der Zei in dat benedenlokaal 
haar kruidenierswinkeltje start , verkoopt ze daarbij ook pe
troleum en drank. In 1924 wordt de vergunning tot verkoop 
van drank ingetrokken. 
In 1922 besluit vader Bernardus Michael Lieshout zijn eigen 
sigaren te gaan maken. De zoons helpen mee. De fabrikage 
vindt plaats op de Dubbele Buurt nr. 18, het eigen woonhuis. 
Een brand, die in de zomer van 1925 om zich heen grijpt op 
de Dubbele Buurt nr. 18 is vermoedelijk de aanleiding tot de 
bouw van een nieuw pand op dezelfde plaats. En de kleine 
Willem, oud 11 jaar, mag op 16 november 1925 de eerste 
steen inmetselen. In 1926 wordt dan de Firma B. M. Lieshout 
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en Zoon opgericht. Die zonen zijn: Michael Bernardus (Chiel) 
en Bernardus Petrus (Bernard). Als merknaam voor de siga
ren wordt gekozen voor Bernardo. Bernardus is een steeds 
terugkerende naam in de familie. Zo is er dus sinds 1926 in 
Hoorn sprake van de Bernardo Sigarenfabriek gevestigd 
Dubbele Buurt nr. 18. En de zaken lopen goed. Zoon Ber
nard gaat op reis om de sigaren aan de man te brengen en 
dat lukt wonderwel. Ook is de Vale Hen/ Dubbele Buurt in 
die dagen nog een plaats van samenkomst voor de verschil
lende vrachtrijders, die vanuit verschillende gedeelten van 
Noord-Holland bestellingen in Hoorn doen waaronder ook 
sigaren. De vrachtrijders krijgen daar dan ook provisie voor 
(zie Oud-Hoornblad juni 1987, nr. 2. pag. 51). 

Rond 1930 werken er in de fabriek bijna 100 mensen. Behal
ve sigarenmakers werken er ook meisjes die de bandjes om 
de sigaren doen de zgn. ringsters. Verder is er personeel voor 
het inpakken, het drukken van de deksels, het in elkaar zet
ten van de kistjes en zgn. sorteerders: mensen, die de sigaren 
op soort leggen. Ook de zoons Kees, Gerard, Nico, Piet en 
Wim helpen mee. 
In 1930 wordt overgegaan tot de aankoop van het naastgele
gen pand Dubbele Buurt nr. 20. De daar gevestigde wasserij 
en glansstrijkerij van H. Peereboom wordt opgeheven en de 
Fa. Lieshout besluit op nr. 20 beneden het kantoor te vesti
gen; boven komen de ringsters te zitten en achter wordt de 
inpak- en verzendafdeling ondergebracht. Op nr. 18 blijven 
de andere werkzaamheden gehuisvest. In de loop van de 
dertiger jaren gaat het met de fabriek minder goed. Er wordt 
besloten van de fi rma een naamloze vennootschap te ma-



Op de voorgrond. s1· 
garenplcmken met 
bos1es tabak. 
Co van Haren stopt 
een bos1e m de s1ga· 
renplonk 

1. Luc lommers 
2 G. Plukkels 
3. P. Wagenaar 
4. Tom Kloet 
5. M. 8. Lieshout 
6. Bram van Munster 
7. P. de Jong 
8. Th Valk 
9. Jan Booy 

10. Co van Haaren 

II v. Est 
12. Scheiders 
13. Cor van der Donk 
14 1oon />eyflenbvrg 
IS. 8. M Lieshout Sr 
16. Willem Ellmk 
J 7. P. Lieshout 
18. R. v. d. Gracht 
19 Jacobus Valk 
20. Rinus van Oostrum 

ken. Om de zaak te redden wordt van het loon van de siga
renmakers een gedeelte ingehouden. Ze krijgen daarvoor 
een aandeel van f 250,-. Als de zaken beter gaan, wordt dit 
aandeel weer teruggekocht . 

In de oorlogsjaren 1940-1945 draait de fabriek wel door. 
Maar de aanvoer van tabak wordt steeds minder. En de men
sen willen toch graag blijven roken! Op een dag blijken er 
zelfs duizenden sigaren met een vrachtauto gestolen te zijn! 
Op een gegeven moment is er geen genoeg grondstof meer 
om de hele week te werken. Dan wordt overgegaan op het 
maken van surrogaatsigaren, gevuld met hop. Er zijn ook 
mensen, die zelf tabak proberen te verbouwen. Deze tabaks
bladeren komen in veel gevallen bij B. P. Lieshout (Bernard) 
terecht en worden dan door hem en zijn zoon B. M. gekeurd. 
Als zij de tabak niet goed genoeg vinden om er sigaren van 
te maken, worden de mensen doorverwezen naar de Firma 
T. A. Pool, tabaksfabriek op het Achterom, nrs 56 t/m 60, die 
er dan pijptabak en shag van maakt. 
In een goed verborgen, afgesloten gedeelte van de fabriek, 
worden ook nog sigaren gemaakt van goede, echte tabak, 
maar die zijn voor veel mensen niet te betalen. 
Ook wordt de stripmachine, die in normale tijden de tabak 
stukslaat, in de oorlog andersom gebruikt, nl. voor het los
slaan van korenaren. Sommige mensen komen met een bun
del gelezen korenaren en gaan met een hoeveelheid graan 
tevreden naar huis. 
Op een gegeven moment verblijven er ook twee lagere 
schoolklassen in een gedeelte van de fabriek. De Duitsers 
hebben hun school bezet. 

Ook na de oorlog blijft het een moeilijke zaak goede sigaren 
te maken. Aanvoer van goede tabak uit Ned.-Indië stagneert 
en houdt helemaal op als Nederland deze kolonie kwijtraakt. 
In 1952 wordt de Bernardus Sigarenfabriek NV geliquideerd. 

De heer B. M. Lieshout, zoon van Bernard Lieshout is nog in 
het bezit van enkele attributen, die voor de fabrikage van de 
sigaren nodig waren. In zijn huis hangt ook het ontwerp voor 
de Bernardo sigaar: een cowboyhoofd, ontworpen door An
ton Buis uit Hem. 

Op de Dubbele Buurt nr. 18 en 20 is van de sigarenfabriek 
niets meer terug te vinden. Na de verbouwing van 1943 
heeft de heer D. Langereis een BERNARDO-kop boven de 
schoorsteen van het pand nr. 20 getekend. Maar ook die is 
verdwenen. In dit pand is nu een dancing gevestigd en e~
naast op nr. 18 treft u een winkel met tweedehands huisraad 
aan. Alleen de eerste steen zit nog op ooghoogte in de muur 
naast de ingang. 

Met dank aan de heer B. M. Lieshout te Hoorn. 

Bronnen: 
Hoorn - huizen, straten, mensen. 
Archief Gemeente Hoorn. 
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Handel en wandel op en om de 
Italiaanse Zeedijk Ciel van der Zei 

De winter is voorbij en we beginnen vol goede moed aan on
ze derde wandeling langs de Zeedijk en de zijstraten en 
stegen. 
Maar we moeten eerst een verzuim goed maken, in het vori
ge artikeltje hebben we een paar neringdoenden vergeten. 
En het was nog wel een winkel met een aansluitende bakke
rij. Hier komen we in 1928 Ph. (Flip) Jongh Visscher tegen, 
in 1920 nog woonachtig op Zeedijk 52 {hoek Pompsteeg). 
De zaak was gevestigd op lt. Zeedijk 3. Begin van deze eeuw 
zijn de nummers 3 en 5 samengetrokken (verbouwd) tot 
woonhuis annex werkplaats. In 1927 is deze werkplaats ver
bouwd tot bakkerij. Ten behoeve van bovengenoemde 
Jongh Visscher. 
Later is de zaak overgegaan op Klaas Slagter, die bakte zelf 
niet meer maar verkreeg zijn brood van de coöperatie (bak
kerij op het Achterom). 
Vorige maal ook spelende kinderen, nu, haast op dezelfde 
plaats een groep kleine Zeedijkers e.a. bij elkaar. 
Jammer genoeg kennen we maar een paar namen, maar de 
foto is dan ook van zomer 1914, we kunnen hem haast wel 
plaatsen onder de rubriek van de hr. Saaltink "Men vraagt 
ons". 
We laten even mevr. v. d. Gracht-Vonk aan het woord, dan 
weten we gelijk wie de maker is van deze foto en die van de 
spelende kinderen. 
Mevr. M. (Marie) van der Gracht-Vonk vroeger wonende !tal. 
Zeedijk 17 .... we speelden op de Zeedijk altijd buiten, dat 
heeft Lien Opmeer goed verteld. Maar we gingen ook wel 
naar het Visserseiland. Daar kon je mooi spelen, maar je 
moest uitkijken dat je niet op de werf kwam van Zijp. De 
baas daar was Van lkelen en die jaagde ons zo weg. Begrijpe
lijk natuurlijk, het was er met al dat hout toch wel gevaarlijk. 
Halverwege de dijk woonde ene mijnheer Van der Ley. Hij 
was iets bij de waterstaat, dat is goed onthouden van mw. 

v. d. Gracht. We lezen rijksambtenaar der Waterstaat. 
Wonende op nr. 44 aan de evenzijde dus, één der huizen met 
de platte daken. Mw. V. d. Gracht laten we verder aan het 
woord: 
"Die mijnheer V. d. Ley, had voor die tijd een bijzondere 
hobby. Hij fotografeerde en als hij op straat kwam liep de he
le buurt uit. Want iedereen wilde wel op de foto. Dat was 
zeer interessant, hoewel je het als kind toch wel een beetje 
angstig gedoe vond. 
De man moet tientallen foto's van de Zeedijk hebben ge
maakt. Maar waar is alles gebleven? Ik weet niet eens waar 
later de heer V. d. Ley gebleven is? Het zou wel mooi zijn als 
er iets van boven water kwam". Nu dat kunnen we dan met 
haar beamen. 
Gelukkig was zij zelf nog in het bezit van twee foto's en von
den we er nog twee bij een andere mevrouw. Dus niet alles 
van de heer v. d. Ley is verloren gegaan. 

Dus de Van Diepens zijn allemaal bekend, vader ·Niek van 
Diepen (arbeider) woonde met zijn gezin op nr. 18. 
Op nr. 29 woonde de reeds vorige maal genoemde Barend 
de Jong, vis- en fruitkoopman en op nr. 31 Cornelis Volgen 
van beroep timmerman. 

Een kleine twintig kinderen geposeerd voor een deel van de oneven
zijde (zie links nr. 33). 3e van links (vooraan) Ko Buutveld, met hoed 
Emma van Diepen, tussen de jongens met de petten: Betsy Cornelis
sen, het jongetje voor de wagen is Klaas van Diepen en in de wagen 
(met meisjeskleren aan): Bertus van Diepen. 
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Na dit fotointermezzo gaan we het stuk Zeedijk doornemen 
lopend vanaf Bottersteeg/ Jan Haringsteeg tot en met de 
Pompsteeg. Voor de goede volgorde nemen we eerst de one
ven kant. 
En dan per jaartal, anders wordt het wat verwarrend. 
In 1903 op nr. 25 een schoenmaker R. van der Heiden. Hem 
vinden we ook nog in 1912 terug. Een foto van deze nijvere 
man zien we afgebeeld in het boek "Hoorn - huizen, straten 
enz." en wel op bladzijde 157, met knechtje aanwezig. 
Ook komen we verscheidene kooplieden tegen. Blijkbaar 
een winstgevend beroep in die tijd: H. C. Schneiders, G. 
Haanstra en J. A. van den Berg (later viskoopman). 
Op 39: H. Hageman, handelaar in brandstoffen. Vermoede
lijk heeft hij zijn pakhuis elders gehad, anders was het bij 
hem thuis een "zwarte" boel geworden. 

De oneven nummers tussen de Bottersteeg en Pompsteeg, omstreeks 
1950 bewoond door C van Kalken (groentenwinkel), wed. Sas, 1 
Spel, 1 Kikkert, D. Scholten, P. Loos, C Reuvers. C 1 Pusch. W 
Wormsbecher (sigarenwinkel). 

Aan de evenzijde ook al kooplieden en wel de heren J. Groot 
(nr. 24) en L. Dijkstra nr. 50 (op de hoek de Pompsteeg). 
We gaan over naar 1912. Hoek Bottersteeg zetelde C. (Kees) 
van Kalken netjes geregistreerd als tuinman maar later meer 
bekend als groentehandelaar. 
Op nr. 34 J. B. Bakker cafébediende, nu met kelner aange
duid. In dit pand komen we in 1928 H. Waalkens tegen: be
waarder, dus niet op het West gehuisvest zoals de gewoonte 
was. 
De laatste winkel aan de onevenzijde was de sigarenwinkel 
van Willem Wormsbecher hoek Pompsteeg. Deze heeft eni
ge jaren terug de pijp aan Maarten gegeven. 
Aan de rechterzijde is nog volop nering geweest. Op nr. 48 
woonde M. Blindeman koopman en dan in 1912 later G. Slot 
koopman in groente. 

Opgevolgd door zoon Arie die jaren de Zeedijkers heeft 
voorzien van groenten, aardappelen en fruit. 

Ca. 1.912. Italiaanse Zeedijk, nr. 48. Handel in aardappelen, groen
ten en fruit van G. Slot. 

Buurhuis nr. 50 heeft ook altijd een drukke bezetting gehad. 
Zie de bovengenoemde Dijkstra als koopman. Ja en dan is 
de man in 1912 gepromoveerd tot winkelier. 
Zijn opvolger is F. de Jong en in 1928 een bekend figuur: 
Herke Schuffel, ook visser van beroep. De honneurs werden 
waargenomen door zijn vrouw Guur. 
Na Herke krijgen we nog Henk Feller en Jan van Kalken sluit 
de rij der kruideniers. Hierna krijgt nr. 50 een bestemming 
als woonhuis. 
Verder niet zoveel mensen meer in de handel, tenminste wat 
winkels betreft. Zelfs niet één. Wel mensen die een handel 
uitoefenden. 
In 1928 komen we daar tegen Albert Bongers, petroleum
venter. Hij vertegenwoordigde de A(Amerikaanse).Mij. In 
een volgend artikel komen we met een foto van hem. 
Behoudens Schuffel laten de ons favoriete beroepen als vis
ser en kaasknecht in dit gedeelte van de Zeedijk verstek 
gaan. Wel een visventer, maar dan inwonend bij zijn ouders. 
Later een zeer bekend figuur, nl. Jaap Velt die ook als doel
man van Hollandia zijn steentje bijdroeg. Een geboren Zee
dijker de heer H. Hemmer: de dochter van Bergkamp heette 
Dirkje, een knappe deern en goed bij de tijd. Zij diende 
destijds bij de dominee van de Rem. Kerk, A. Klaver, Grote 
Oost 43. 
Mw. Hemmer, die Jan Pool was werkelijk zo smerig, ik lag 
net die tijd in het ziekenhuis en het was bij de zusters het ge
sprek van de dag ... 

V.l.11.r.: Jaap van Kalken, mw. 
Van Kalken, Broers uit Blok
ker, Kees Singer uit Andijk. 
Rechts stukje winkel hoek Bot
tersteeg. 
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Westfries Museum: Kwantiteit en KwaliteitR. deKnegt 

Het onlangs op gang gekomen Museumjaar lijkt een geschik
te gelegenheid om de aandacht te vestigen op een boe
kwerkje over het Westfries Museum dat enige maanden 
terug verscheen. 
Het Museumjaar heeft tot doel de verscheidenheid aan col
lecties die grotere en kleinere musea in ons land herbergen 
ruim onder de aandacht te brengen. Geen overbodige luxe 
in een tijd dat allerwege fors op uitgaven dient te worden be
zuinigd, de schooljeugd "exact" kiest en de "no nonsense" 
de cultuur in de verdediging heeft gedrukt. 
Voor het eerst is ook wat meer aandacht besteed aan de eco
nomische waarde van museumactiviteiten. De gestegen be
zoekersaantallen van de laatste jaren leveren hier een 
gunstig beeld op maar vragen tevens om meer afwisseling in 
exposities en vergen daardoor grote fysieke en financiële in
spanning. Sponsoring, een verschijnsel van recenter datum 
biedt musea extra financiële armslag om een en ander te 
verwezenlijken en om naar buiten te treden. 
Toch moet men voorzichtig zijn en het museum niet uitslui
tend door de bril van het toerisme bezien. Zodra de grote 
aantallen en het rendement gaan overheersen zal een veelal 
gespecialiseerde museumcollectie het vrijwel altijd afleggen 
tegen een op het gemiddelde publiek georiënteerd pretpark. 
Door de kwantiteit moet de kwttliteit niet in het gedrang ko
men, immers, een museum heeft ook minder in het oog 
springende taken als conserveren en onderzoeken opdat 
ook in de toekomst heden en verleden begrijpelijk kunnen 
zijn. 

Nu dan de aanleiding voor deze bespreking: het monument 
aan de Rode Steen, het Statencollege met zijn markante, bij
na onhollands versierde gevel, waarin het Westfries Museum 
huist. 
Vanaf de 14e eeuw zetelden gewichtige functionarissen aan 
het stadsplein: eerst Schout en Proost, later de Gecommit
teerde Raden en weer later het Arrondissementsgerecht. Het 
college van Gecommitteerde Raden liet in 1631 op de resten 
van het oudere Stynhuus het gebouw optrekken waarin mo
menteel het museum is gehuisvest. 
In dit gebouw met zijn respectabele geschiedenis en voorge
schiedenis is een gevarieerde collectie ondergebracht die de 
ontwikkeling van Hoorn en omgeving illustreert. Doordat in 
de loop der tijd verschillende elementen zijn toegevoegd, zo
als betimmeringen en ornamenten van elders verdwenen of 
gewijzigde panden, is een indrukwekkend complex ontstaan 
waarin de omvangrijke museumcollectie goed tot haar recht 
komt. Het gebouw is geen verpakking maar straalt een ei
gen sfeer uit en maakt nadrukkelijk deel uit van het geheel. 
Het is mogelijk om, zoals ook in het besproken boekje ge
beurt, met een soort hinkstapsprong door de regionale histo
rische ontwikkeling te gaan en deze te illustreren met 
belangwekkende onderdelen van de collectie. Handel en 
scheepvaart, bestuurslichamen, wooncultuur en nog meer 
worden aangestipt; een aantal topstukken van het museum 
worden gepresenteerd. Wijziging, verbouwing en uitbreiding 
hebben de afgelopen paar jaar tot ruimere mogelijkheden 
en nieuwe activiteiten geleid. In een nieuwe meer neutrale 
expositieruimte kunnen ook moderne kunstwerken goed tot 
hun recht komen. 
Terugkerend tot het uitgangspunt, het Museumjaar, is het te
recht dat het Westfries Museum meer naar buiten treedt. 
Men heeft veel te bieden en kwantiteit en kwaliteit gaan hier 
hand in hand. 

Tekening van Cornelis Pronk uit 1724. Het Westfries Museum. Voor
heen zetel van het college van Gecommitteerde Raden van het 
Noorderkwartier. 

Voor een volledig overzicht zou een kostbare geïllustreerde 
catalogus noodzakelijk zijn. Het nu beschikbare boekje geeft 
echter reeds een goede impressie van hetgeen geboden 
wordt en vooral van het sfeervolle gebouw. Bovendien is het 
museum voor velen vlakbij. 
Uitgave: R. Spruit, Westfries Museum. Verschenen in de Klei
ne Monumenten Reeks van de uitgeverijen Staatsuitgeverij, 
De Walburg Pers en Waanders. Verkrijgbaar in de boekhan
del en in het Westfries Museum. 

R. de Knegt 
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Kent u Hoorn ook zo? 1 M. Baltus 

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn. 

Voor het nageslacht dat deze regels leest: het was beroerd 
slecht weer in de eerste maanden van 1988. De familie Lam
pe schrijft dan ook als P.S. bij haar inzending: "Ik hoop dat 
we nog op tijd zijn met inzenden. Vanwege het slechte weer 
zijn we niet eerder op pad gegaan". 

De oplossingen: 

1. Modern beeldhouwwerk op het Grote Noord nabij de 
Lange Kerkstraat. 

2. De krachtpatser draagt het balkon van het Foreestenhuis, 
Grote Oost 43. Hij wordt ook wel Atlant genoemd. 

3. De heer Hellingman schrijft: "Deze dame stond op de bui
tenkant van de Koepoort die in juli 1871 is verkocht aan 
M. Rees, antiekhandelaar, voor de som van f 1.000,- en 
daarna werd gesloopt. Het beeld stelt voor Pomona, de 
godin van het ooft en staat sinds kort opgesteld in de tuin 
van het Westfries Museum. P.S. de foto is afgedrukt in 
spiegelbeeld". Dat klopt! 

4. De heer Mantel vertelt over dit beeld: "Het is het borst
beeld van Johan Messchaert en staat in het Noorderplant
soen tegenover het station. Het werd op 24 mei 1930 ont
huld door de toenmalige burgemeester G. J. Bisschop. De 
maker was de Belgische beeldhouwer Jozef Cantré. Mes
schaert werd in 1857 in Hoorn geboren in het pand Breed 
26. Hij was een wereldvermaard oratoriumzanger. Hij 
overleed in 1922 in het Zwitserse Zürich aan ene embolie 
tengevolge van een blindedarmoperatie". 

(Foto 1) 

5. Engeltje in een zwik van het zgn. Kloosterpoortje aan het 
Kerkplein. De heer Mantel: "Ik kan mij nog herinneren 
dat de heer Spoelder, toen wonende in de Wisselstraat 's 
avonds om zes uur de poortjes (aan Kerkplein en Wis
selstraat) afsloot. Niemand mocht er 's avonds na zessen 
meer door. 's Morgens werden ze weer geopend, hoe 
vroeg weet ik niet, maar als wij naar school gingen Garen 
vijftig) waren de beide poortjes weer open, zodat wij er 
door naar school konden, want het stak een stuk af". Dit 
oude gebruik is de laatste maanden weer in ere hersteld 
als het ik het goed heb, met als doel het bekliederen van 
de Kloostergang te verhinderen en avondlijke en nachte
lijke samenscholingen te voorkomen. 

Goede inzendingen kwamen binnen van C. Schrickx. fam. 
Hellingman. fam. Lampe, R. Mantel, K. Semeijn, M. C. Mes, 
J. de Rooy, J. Wester en B. v. Tartwijk. De dobbelsteen rolde 
een getal dat de heer Semeijn een boekenbon oplevert, het 
andere getal wees de heer Schrickx aan die het boek Van 
stad tot streek over de geschiedenis van vier Westfriese zie
kenhuizen zal ontvangen. 
De nieuwe prijsvraag: 
1. Welk poortje is dit? 
2. Een soortgelijk poortje, maar waar? 
3. Een ouder poortje in een steeg, waar? 
4. Een poortje waarvan het beeldhouwwerk bijna verdwe

nen is. 
5. Het laatste poortje van deze serie, ingang van een kunst

tempel. 

(Foto 2) 

Voor alle binnen- en buitenpoorters geldt weer: uw inzendin
gen vóór 15 juni a.s. naar J. M. Baltus (schriftelijk), Grote 
Oost 98-100, 1621 BZ HOORN. U dingt dan mee naar de ge
bruikelijke boekenbon. 
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Rectificatie 
Tot onze spijt werd in het vorige nummer op pagina 105 de oude tekening van de Haven gespiegeld (dus onleesbaar) ge
plaatst. We plaatsen deze nogmaals en, om het lezen te vergemakkelijken, ook op groter formaat. Onze excuses! 
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Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (8) C. Kerkmeijer-de Regt 

31 Augustus. Boeren uit Berkhout en Blokker (mogelijk ook 
uit meer andere plaatsen, maar van deze dorpen weet ik het 
zeker) hebben paard en wagen moeten inleveren. Ze 
moesten er zelf mee komen en zijn om 3 uur 's nachts weg
gereden; gisteren aan het einde van de middag kwamen ze 
per trein terug. Naar ik hoor is dit in vrijwel alle dorpen ge
beurd; alleen Wervershoof is vergeten. In Andijk is nog één 
afgekeurd paard over. Er zijn ook vrachtauto's gevorderd. 
Voor de paarden en wagens zijn geen bewijzen afgegeven. 
Er zijn nog enkele dorpen waar geen paarden gevorderd 
zijn, o.a. Hauwert. 
Hier wordt geweldig met alles gesleept. steeds komen er be
laden vrachtauto's uit de "werkinrichting". Er zijn weer 
vrachtauto's gevorderd ook. Vermoedelijk worden ze eerst 
gecamoufleerd voordat ze gebruikt worden. Op vele auto's 
liggen bebladerde takken - camouflage. 
Achter het station, o.a. op het land van het Proefstation, 
staan mitrailleurs voor afweer opgesteld, gisteravond werd 
dat haastig in orde gemaakt; vermoedelijk zullen ze er tijde
lijk staan tot alles weggesleept is. 
De Portunus is dezer dagen ook vertrokken met zieken. Het 
is hier zeker niet veilig genoeg meer. Men zegt, dat ze hier 
rekening houden met een invasie in Noord-Holland. 
1 September. Gisteravond ±half twaalf keek ik voor het raam 
of ik ook een laag vliegend vliegtuig kon zien, dat al een 
paar keer overgevlogen was. Plotseling begonnen de mitrail
leurs achter het station te paffen, alle kleuren van de regen
boog. Het is geen oefening geweest; een Duitser, bij een ken
nis van mij ingekwartierd, heeft verteld, dat het een Engels 
vliegtuig was en een vriend van ons zag, dat het zoeklicht 
het vliegtuig in zijn stralen had. 
Ze zijn aan het wegggaan, dat is zo zeker als wat. 
Mevrouw Ruijter op de Nieuwendam heeft haar huis terug 
en ook de heer Post op de Westersingel. 
3 september. Een trein met vrachtwagens er op en andere 
wagens, allemaal met het rode kruis, is gisternacht, dus za
terdag 2 September, vertrokken. Gister werd een lange trein 
geladen met alle wagentjes, die eerst hier waren en later in 
Avenhorn en omgeving. 
Ze waren druk aan het rangeren en we dachten, dat hij weg 
zou gaan, maar dat is pas vanmorgen vroeg gebeurd. 
Er lagen stapels stro op het emplacement, huizenhoog, alles 
meegestolen. Ze nemen nog mee wat ze kunnen. 
Met al het gerij van de vrachtauto's zijn Vrijdag 1 September 
2 gevels ingereden, een aan de Veemarkt no. 45, een klom
penwinkel, en een in de Gouw, een hoedenwinkel. 
Het Houten Hoofd is ook helemaal stuk gevaren, die oorlogs
schuitjes varen er telkens tegenaan. 
De meeste huizen in de Kruitmolenstraat en Eikstraat zijn 
vrijgegeven. Tot nu toe hebben de mensen de sleutels nog 
niet. De school in de Eikstraat is ook leeg; de RHBS nog niet. 
De treinenloop was gister helemaal in de war; treinen 1 Y2 
uur te laat, allemaal door de "distanciëring" van de soldaten 
met hun wagens enz. 
Naar men zegt komt hier een bezetting van SS. 
Vannacht hebben we de mitrailleurs achter het station niet 
horen schieten, gisternacht wel. 
4 September. De spanning wordt almaar groter, nu we horen, 
dat de Engelsen al in Maastricht zijn. 
Vandaag heeft de burgemeester voor het eerst met zijn nieu-
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we raadgevers geconfereerd. 
5 September. Veel NSB-ers zijn vertrokken. 
Allerlei verhalen natuurlijk, de Engelsen zouden al in 
Utrecht zijn, maar dat is stellig niet waar; ik vermeld dit al
leen om de stemming te laten zien. Twee van die platte Duit
se schepen, waar de neuzen af zijn, liggen bij de werkinrich
ting en worden geladen met van alles wat daar nog in is; het 
kwam vandaag niet klaar. Het kleine schuitje, dat hier de 
laatste tijd in de haven lag, ligt er bij. 
Het zoeklicht en het meeste geschut buiten is weg; op het 
land van het Proefstation staan nog twee mitrailleurs. Er is 
vandaag nog munitie van de Nieuweweg weggehaald met 
vrachtauto's. Het schijnt dat ze datgene, wat ze niet meer 
kunnen krijgen, zullen laten springen. De familie Oortman 
Gerlings van de kwekerij op de hoek van de Nieuweweg is 
gewaarschuwd. We zaten vanmiddag met alle ramen een 
stukje open, maar nu horen we, dat het pas gebeurt als ze 
niets meer weg kunnen voeren, dus we deden de zaak maar 
weer dicht en wachten het af. 
Vanmorgen om 8 uur is er weer een lange trein auto's en van 
alles weggereden, er stond dan ook geen enkele meer op de 
Veemarkt, waar gister nog een heel stelletje stond met van 
alles beladen; op één was nog bovenop een soort keukenta
feltje gebonden met de poten naar boven, net een armoedi
ge verhuizing. De grootste opruiming is wel, dat de land
wacht weg is; vannacht om half drie zijn ze weggereden, de 
buurdame aan de Roodesteen heeft ze zien gaan in een auto
bus en een vrachtauto met hun bezittingen er bij. 
Er loopt de gehele dag wacht door de stad, met z'n drieën, 
met het geweer in de aanslag, oude kereltjes al: het zijn van 
die grenswachten, die voor kort in het Missiehuis onderge
bracht waren. Vanmorgen werd er ook druk geladen bij de 
Ortskommandantur; toch stond er vanmiddag nog wacht; de 
vrachtauto's waren weg; maar het huis wordt niet vrijgege
ven. Men zegt, dat de SS daarin komt. De Hollanders in Duit
se uniformen met de zwarte petjes (NSKK heet dat, geloof 
ik), die in de school in de Muntstraat lagen, zijn ook weg. 

Het Houten Hoofd 1944. Wegens brandstofgebrek "ontdaan" van 
zijn wegdek. 



Van vandaag af moeten we om 8 uur binnen zijn. Gister
avond was er weer eens een gerucht. dat er vannacht bur
gers opgepakt zouden worden. wat weer uitslapende men
sen tengevolge had. Gelukkig is er niets gebeurd. 
De Portunus is weer in de haven terug. Bijna alle autobussen 
van de WACO zijn gevorderd; er rijden dus geen bussen 
meer. Ook weer vrachtauto's, o.a. van Wessemius, die eerst 
zijn mooie nieuwe al kwijt was; ze zien er natuurlijk nooit 
meer iets van terug. 
6 September. De peilinrichting voor vliegtuigen op de water
toren, genaamd " Pfeile Ameise", wordt weggenomen. 
De burgemeester is nog niet teruggekomen! 
De Portunus wordt geladen met dekens. radiotoestellen enz. 
De treinen zijn totaal in de war. Ze worden ontzettend be
schoten. Vanmiddag weer de trein uit Alkmaar hierheen bij 
Spierdijk; hij moest om 3 uur hier aankomen en kwam tegen 
de avond; de locomotief die hem op ging halen, is ook weer 
kapot geschoten. Er hangt een lijst in het station van de 
baanvakken, die niet meer berijdbaar zijn of liever waar het 
verkeer gestremd is. Net als gisternacht hoorden we van
nacht telkens een vliegtuig. dat rond vliegt. 
7 September. De Ortskommandantuur op het Oost is geslo
ten en overgebracht naar de RHBS. Behalve de wachten. die 
met z'n drieën lopen zijn er nu ook op de fiets. 
Het huis van tandarts Andreae. waar de Ortskommandant 
woonde. is vrijgegeven; het ziet er netjes uit en hij had zelfs 
een bloemetje op tafel gezet. Het was dan ook inderdaad 
een nette, vriendelijke man. Nog bijna niemand heeft de 
sleutel van zijn huis terug. 
De Portunus was uitgevaren, maar is met de spullen weer te
rug; er stonden ook een paar Roode Kruisauto's op; hij ligt 
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aan het Houten Hoofd. Er worden nog steeds goederen uit 
de werkinrichting gehaald: prachtige kabels. stalen en gewo
ne. balen stof voor matrozenkleding. serviesgoed enz. enz .• 
alles uit Den Helder; het wordt geladen in een schip met 
"Rijkswerf Den Helder" er op. De Hoornse boot is door de 
Duitsers gevorderd; de stoelen enz. werden er door de rede
rij afgehaald. De kapitein is weg, er werd toch niet gevaren 
en de machinist is ook met vacantie gegaan!! Waarvoor men 
hem wil gebruiken is nog wat duister. Er wordt gezegd om 
nog NSB-ers weg te voeren. Vanmorgen zijn er een aantal 
met de boottrein van half acht vertrokken. Ze komen in het 
Jodenkamp te Westerbork (Drente), voornamelijk vrouwen 
en kinderen blijkbaar; ze moeten niet, maar ze mogen. Twee 
zijn door Duitsers meegenomen. ze waren bij de landwacht 
en toen die wegging hadden ze mee moeten gaan. maar ze 
hadden ze stil laten vertrekken. Maar de Duitsers hadden 
hen wel in de gaten en ze moesten netjes mee. Vanmorgen 
hadden de beide heren nog mensen aangehouden en hun 
persoonsbewijzen gecontroleerd. 
We hadden al een tijdje lang geen gas van 2-5 uur, maar het 
ging niet helemaal uit, ik kon er nog best theewater op ko
ken; maar nu krijgen wij alleen gas van half zeven tot half 
negen, van 11 tot 1 uur en van 5 tot 7 uur en het gas gaat 
pardoes uit. 
Het is beestenweer vandaag, storm en regen. Geen vliegtui
gen gezien. Door het slechte weer stonden vele lieden in het 
huisje van de visafslag, maar dat mocht niet van de wacht, 
dat was een samenscholing. De treinen zijn steeds schaarser, 
er zijn er weer uitgevallen en er komt haast niemand mee. 
Vannacht ook weer gevlieg. 
9 September. Geen bijzonder nieuws. leder heeft erg plezier 



over het stuk in de courant, waarin staat dat de NSB-ers die 
direct op de loop gingen "labbekakken" zijn. Op de RHBS 
zijn ook weer enige NSB-kinderen terug. De school is zeer 
slecht bevolkt doordat de bussen niet rijden. 
Er is een soldaat, die in de stad wachtloopt, die telkens 
schiet; als er een paar mensen bij elkaar staan, schiet hij al. 
Hij heeft een steenpuist in zijn nek en zal zich niet Jekker 
voelen? Gisteravond was er op de Roodesteen geschoten, 
omdat er even over 8 uur nog mensen liepen; er lag een ko
gel bij tandarts Raatsma in de kamer op de eerste verdie
ping. Vanmorgen hoorde ik tweemaal op de Veemarkt schie
ten, er was markt, dus natuurlijk, dat er groepjes mensen 
stonden. 
Duursma uit de Jeroenensteeg, meubelmaker, en zijn zoon 
zijn gevangen genomen, omdat ze naar de Engelse zender 
luisterden, en ook Baesjou, sigarenhandelaar op de 
Nieuwstraat, en zijn zoon. De mensen worden wat onvoor
zichtig. De dag, dat de landwacht wegging, hadden ze in 
Venhuizen nog 2 onderduikers gepakt; in Hoorn wisten ze 
geen raad met hen, omdat ze 's nachts weg moesten en op 
moesten ruimen, en gaven hen aan de politie en de politie 
liet hen direct Jopen! 
11 September. Gister. Zondag, is de Burgemeester weer te
ruggekomen!! De Pfeiler Ameise op de watertoren wordt 
weer opgebouwd. Ze waren er blijkbar eigenmachtig mee 
aan de loop gegaan; "ergens" hadden ze hun commandant 
ontmoet, ik geloof in Nijmegen, die had hen weer terug
gestuurd. 
Duursma en Baesjou zijn weer vrij. De schietende soldaat 
schiet niet meer, dit was toch zeker niet de bedoeling. Er rij
den steeds minder treinen, nu alleen de boottreinen naar 
Amsterdam, dus om 9.08 uur 's morgens, dat is de eerste, die 
dan stampvol is; het is feitelijk de enige gelegenheid, want 
de tweede boottrein gaat om 7.10 uur 's avonds, dan ben je 
over 8 uur in Amsterdam. Ook 2 naar Alkmaar en 3 naar 
Enkhuizen, waarvan 2 vlak na elkaar doordat er een uit Am
sterdam en een uit Alkmaar komt. Je kunt dus alleen maar 
's morgens half acht en 's middags kwart voor zes naar Enk
huizen. 
Er werd erg veel gevlogen vandaag; de wacht (steeds drie bij 
elkaar, sommigen Jopen, anderen fietsen) gaat dan onder 
een boom dekking zoeken. 
12 September. Vanmorgen was het kringhuis aan de Roo
desteen van de NSB aan het verhuizen - wohin?! Er werd 
vanmorgen omgeroepen, dat we morgen gas krijgen van 7-8 
's morgens en van 11-1. Voorwaar niet veel. 
In de haven ligt een aantal schepen uit verschillende plaat
sen. Of ze opgelegd zijn of gevorderd, dat zal nog moeten 
blijken. Er ligt een vrachtboot, de Fortuna, waarin nog zaken 
uit de werkinrichting verdwijnen; ik zag er weer stalen ka
bels inladen. 
Vanmiddag stond er bij de toegangsdeur van het station een 
bord: Ingaande 13 September zijn de baanvakken Amster
dam-Enkhuizen en Alkmaar-Enkhuizen voor het reizigers
vervoer gestremd. En in de hall staat: Ingaande 13 Septem
ber reizigersvervoer gestremd. Dit is het begin van het eind, 
we snakken naar het einde, dat nu toch werkelijk in zicht is. 
We zagen om half acht de laatste trein weggaan, er stonden 
heel wat mensen te kijken. 
13 September. Gister is de laatste trein, die uit Alkmaar hier
heen kwam, nog beschoten. Hij had een hele tijd bij Obdam 
gewacht, omdat er zo gevlogen werd, maar ten slotte ver
trok hij en hij was nog geen ogenblik uit het station of de 
vliegtuigen kwamen Jaag over; de mensen kregen gelegen
heid om uit te stappen en de locomotief werd doorzeefd. De 
reizigers voor Hoorn zijn te voet verder gegaan, 11 km, en 
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kwamen over negenen hier aan. Toen ze hun spoorkaartjes 
vertoonden, mochten ze van de Duitse wacht doorgaan. 
We lieten een nieuwe mond aan onze regenbak metselen; de 
stenen kosten 30 cent, inplaats van 3 cent per stuk. 
14 September. De Duitsers gaan door met alles weg te halen. 
Vandaag weer auto's. De garagehouder Butler is met zijn 
vrouw en zijn prachtige ziekenauto ondergedoken (mogelijk 
is er nog een auto weg, dat weet ik niet zeker), maar van
morgen werd zijn garage opengebroken en wat er nog stond 
werd meegenomen. Ik hoor nu, dat de wielen van de wagens 
af waren, het is te hopen, dat ze Butler niet te pakken krij
gen. Ook de lijkauto van Blauw is meegenomen. Ook de 
Hoornse boot is nu vertrokken, vannacht, voor het Roode 
Kruis, men zegt naar Zwolle. De NSB-ers, die zich voor de 
landwacht enz. opgegeven hebben, zijn nu in dienst en moe
ten oefenen. Een aantal burgers is opgeroepen om in geval 
van nood dienst te doen; ze dragen een witte band met het 
gemeentestempel om de arm. Vandaag worden verscheide
ne van de huizen, die bezet geweest zijn, ontsmet. 
We horen, dat de gevangenen uit Haaren en Vught naar 
Duitsland overgebracht zijn, dus Poll ook. 
Er werd zo min mogelijk gedorst, omdat alles meegenomen 
werd; het was zo, dat de dorsmachines 's nachts bewaakt 
moesten worden, omdat ze anders onklaar gemaakt werden. 
Nu is men in de Wieringermeer gaan dorsen voor Amster
dam, voor onze eigen landgenoten. Sabottage overal. 
Bij St. Pancras was de spoorbrug stuk gemaakt; hij wilde niet 
meer dicht en de Duitsers waren zo razend, dat ze twee hui
zen met fosfor bestrooiden en in brand staken. 
Dinsdag 12 September is een munitietrein in de lucht gevlo
gen bij Schagen; geen Nederlanders gedood. 
15 September. Het huis van Nieuwenhuyse (Kruitmo
lenstraat) is weer gevorderd; ze waren net bezig het in orde 
te maken. Enige stoelen waren al weg om in orde gemaakt 
te worden; of er geen "Jehnsessel" was, ja, die waren bij de 
meubelmaker, moesten "sofort" terug! Bij de dames Dalmei
jer kwamen ze ook weer; daar werd net de slaapkamer ont
smet. Mej. Dalmeijer is nogal goed van de tongriem gesne
den en wist hen weg te praten. 
De school in de Muntstraat is blijkbaar nu vrijgegeven.' 
De NSB is nu opgeroepen, degenen, die zich voor het een en 
ander opgegeven hadden, WA of SS, ik weet al die letters 
niet! Ze worden op het schoolplein van de school in de Joh. 
Messchaertstraat (de middelste) geoefend. Er stonden van
morgen weer een trein auto's, 12, gecamoufleerd. Het goede 



renvervoer gaat alleen 's nachts. Het personeel van Van 
Gend & Loos heeft dienst van 's avonds 8 uur tot 's morgens 
6. Op het kruispunt aan het Keern bij het Proefstation is bij 
de vele andere borden een bord verschenen met: "Achtung 
Tieffliegerangriffe. Nur Nachts fahren". Dit staat ook aan de 
Westerdijk en de Schellinkhouterdijk. 
16 September. Vanmiddag is mej. Bouvy, lerares aan de Meis
jesvakschool, die in de Hoofdtoren woont, gevangen geno
men. Waarom weten wij niet. 
17 September. Vannacht is ,er weer erg gevlogen, gister over
dag trouwens ook telkens en terwijl ik dit schrijf, 's morgens 
10 uur, gaan er ook weer bommenwerpers over. 
18 September. Het spoorwegpersoneel is in opdracht van de 
regering in Londen in staking gegaan; de machinisten, sto
kers en seinhuiswachters zijn ondergedoken, zodat er niets 
meer kan rijden. Het is prachtig zoals ieder dat direct ge
daan heeft. Gisteravond hoorden we al geen goederentrein 
meer rijden. We zijn zo blij, dat we nu weten dat Valkens
waard in Engelse handen is. 
De landwacht is gedeeltelijk terug en weer druk bezig, ze 
vorderen fietsen en pakken jonge mannen op. Ik had mijn 
fiets weer in het Museum gezet, maar ik moest naar Blokker 
om melk te halen, dus ging ik weer op weg en ontmoette 
niemand. Ze staan op wacht voor de school in de Mes
schaertstraat en hebben één helm; als de wacht afgelost 
wordt, staat hij in de houding, de aflosser komt met bloot 
hoofd en de andere plant hem dan de helm op het hoofd. 
Vanmorgen stonden er Roode Kruis-auto's voor het St. Jans
gasthuis, echt wagens voor een slagveld, heel opvallend wit 
geverfd met grote rode kruizen. En er kwamen gewonden of 
zieken met de boot hier aan. We dachten eerst, dat die hier 
kwamen, maar nee, het St. Jansgasthuiis werd integendeel 
leeg gemaakt (of bijna geheel) en alles werd weer aan boord 
van de Hoornse boot gebracht. 
Alle vissersschuitjes moeten weg naar Stavoren. 
19 September. Vannacht is de Hoornse boot vertrokken. Er 
werden veel fietsen gevorderd, zelfs gingen ze bij particulie
ren aan huis. Bij De Reus, de fietsenreparateur op het Kleine 
Noord, namen ze fietsen mee, die hij in reparatie had; ik 
weet van een iemand, die er een fiets had staan. waarvoor 
hij pas een zwarte achterband van f 300,- gekocht had. 
Ook werden jongelui meegenomen, maar wel speciaal als ze 
niets te doen hadden. 
Er liggen nog een stuk of vijf Duitse bewakingsbootjes in de 
haven. Aan het terrein van de werkinrichting waren enige 
maanden geleden langere steigers uitgebouwd, waarop aan 
het eind brandspuiten stonden, drie in het geheel. Ze nemen 
die nu ook weg. Een staat nog op zijn plaats, de andere staat 
aan de wal, de derde is verdwenen. Onder de jongelui, die 
meegenomen werden, waren er een stuk of zes, die uit de 
RK-Kerk kwamen. Eindhoven gevallen, bijna Nijmegen, pa
rachutisten bij Arnhem geland op het vliegveld Deelen 
(waarschijnlijk waren ze daar Zondag ook al), het schiet op, 
we zullen door deze zware weken heen moeten; als het 
maar niet teveel mensenlevens kost. Er is gisteren en van
daag niet veel gevlogen, wel enkelingen die overkomen, 's 
avonds ook. Eindhoven is gevallen en bij Arnhem zijn ze ook 
bezig. Ze komen nader. Er zijn de wildste geruchten. 
20 September. Met de Hoornse boot is het een ellendig geval. 
Ze had een paar dagen voor de rederij gevaren en moest eer
gister gewonden wegbrengen, zoals ik al schreef. Toen wa
ren de kapitein en de machinist weer ondergedoken en de 
Duitsers waren razend. Nu kunnen wij dit ook niet goedkeu
ren, de gewonde stumpers kunnen er niets aan doen en de 
menselijkheid gebiedt die zo gauw en zo goed mogelijk te 
helpen. Ze hebben toen de jonge Bram Smits, die directeur 

is van de rederij Hoornsche Boot, opgespoord, die zich op
hield in de groententuin, die de familie Smits in Avenhorn 
heeft. f'Ne hoorden van hemzelf. dat hij zich niet schuil 
hield. Ze haalden hun laatste vruchten binnen.) Na een on
derzoek vonden ze daar nog twee verborgen vrachtauto's 
van hem en van een kennis. Gistermiddag heeft de stadsom
roeper toen het volgende omgeroepen: 
"De Ortskommandant maakt bekend, indien de vader van 
de reder Smits zich op of voor 22 September 1944, des na
middags 5 uur. met de bemanning van de Baron van Dedem, 
niet bij de Ortskommandant gemeld heeft. wordt zijn zoon 
doodgeschoten". 
Het is natuurlijk verschrikkelijk, ieder is er vol van. In de 
Nieuwsteeg is een NSB-boekwinkeltje, de mensen er van zijn 
er vandoor en het zaakje is dichtgespijkerd; de buren zijn nu 
verantwoordelijk gesteld, dat er niets met het huis gebeurt. 
geen planken afgehaald worden. of wat dan ook. De land
wacht is gelukkig gisteravond naar Amsterdam vertrokken. 
met medenemen van fietsen enz. Ze schijnen met auto's ge
gaan te zijn, niet op de gister en vorige dagen gestolen fiet
sen. Verleden Zaterdag (16 September) kregen we voor het 
laatst "Het Handelsblad", dat toen al 2 dagen oud was, van 
Donderdag dus. Het komt niet meer aan. "De Telegraaf" al 
langer niet horen we van kennissen, alleen "Het Volk" komt 
nog vrij geregeld. 
"De Hoornsche Courant" (zoals we altijd zeggen, al is het 
dan nu "Dagblad van Noord-Holland) komt al lang niet 
meer; verleden week werd er op verschillende plaatsen in de 
stad een vel geplakt met het voornaamste nieuws en wij kre
gen dat thuis gestuurd voor het Museum, maar ook dat ge
beurt niet meer. Vandaag staan er enige bussen bij het sta
tion, die ze proberen in orde te maken; het zijn zeker onder
gedoken bussen, die ze gevonden hebben. Ik weet niet of ik 
verleden week opschreef, dat er een bus aan kwam, getrok
ken door twee zware paarden en met een kacheltje er nog 
a<::hteraan. Voor de Doelenkade ligt de Hoornse boot met de 
Roode Kruis-vlag in top, de Portunus ook, verder een vracht
schip dat gevorderd is (ergens uit het oosten van het land), 
een wit jacht van de Duitsers (we vermoeden, dat de com
mandant daar op weg moet) en aan de kant van het Baad
land twee vrachtschepen, die geladen werden, gelukkig met 
munitie. Op het ene brachten ze kisten, die ze haalden uit 
een huisje op het Baadland, voor het andere stond paard en 
wagen en daarvan werden ook kistjes gehaald. We hadden 
al gehoord, dat de wagens met paarden, die vanmorgen ge
vorderd werden, de munitie van de Nieuweweg moesten ha
len en nu zagen we het gelukkig inladen. De soldaten, die 
bij de schepen op wacht staan, zijn SS-ers. Ik weet nu hoe ze 
er uitzien, ze hebben een zwarte kraag en bij de hogere staat 
daar SS op. Toen we vanavond op de Doelenkade liepen, 
stond daar een knecht van de Hoornse boot en het meisje 
dat er op kantoor is. We spraken hen aan om te horen of ze 
al wat wisten en de knecht zei: "Doorlopen, meneer, niet 
blijven staan praten, zij loopt wel even met U mee; er staat 
een kwaje". En inderdaad stond de soldaat met de steenpuist 
er weer. Op het Noord kwamen we Roode Kruis-auto's tegen 
met gewonden, die naar de Hoornse boot gebracht werden, 
ook een autobus, waarin minder zwaar gewonden zaten; er 
waren er met dik gezwachtelde hoofden bij. 
Er is blijkbaar bericht gekomen, dat er 4.000 geëvacueerden 
hierheen zouden komen, we weten niet waar vandaan; vol
gens sommigen uit Den Helder, maar er wordt hardnekkig 
verteld, dat Beverwijk, Bloemendaal en een gedeelte van 
Haarlem-Noord ontruimd moeten worden, dit alles omdat er 
allerlei opgeblazen moet worden. Het lijkt er in ieder geval 
op, dat dit gedeelte van het land niet verdedigd zal worden. 

32 


	Voorblad
	Jaarverslag van de Vereniging ,,Oud-Hoorn" over 1987
	Jaarcijfers van de Vereniging ,,Oud-Hoorn" 1987-1988
	Bestuursmededelingen
	Hoornse fotografen (I)
	Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1966-1978
	Straatnamenlijst van de gemeente Hoorn (4)
	Inbinden jaargangen ,,Oud-Hoorn"
	Stadsbeeld - restauraties-wijzigingen-verval
	Men vraagt ons
	De Bernado Sigarenfabriek NV
	Handel en wandel op en om de Italiaanse Zeedijk
	Westfries Museum: Kwantiteit en Kwaliteit
	Kent u Hoorn ook zo?
	Rectificatie
	Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (8)

