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'Oud-Hoorn' Artikel 2 der statuten, goedgekeurd bij Kc..ninklijk Beslui t 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 
L. P. M. Hoogeveen (archivaris) 
A. Boezaard 
mw. L. Rensema-Brevet 

Secretariaat: Postbus 346. 1620 AH HOORN 

Contributie: f 25,- 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 7117 

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 
9.00-17.00 uur. Avondopenstelling elke eerste en vierde 
woensdag van de maand van 19.00-22.00 uur, behalve in juli 
en augustus. Tussen 12.30 en 13.30 uur en ná 16.45 uur kun
nen geen stukken meer worden aangevraagd. 

Tarieven: 
door het archief verricht onderzoek f 10,25 per half uur; 
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. 

maandag t/m vrijdag van 11.00-17 .00 uur. 
zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 

Bureau: Achterom 2-4. 1621 KV Hoorn 

Drukker van dit blad: 
Drukkerij Edecea BV, 
Protonweg 32, Postbus 7, 1620 AA Hoorn 

Het volgende nummer (lOe jaargang nr. 4) zal verschijnen op 15 december 1988. U wordt verzocht eventuele kopij voor 
dit nummer uiterlijk 12 november 1988 in te leveren bij het redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn. tel. 02290-1 7117. 

Verantwoording illus traties van dit verschijningsnummer: 

J. M. Baltus. G. v. d. Zei. Archiefdienst Westfri ese Gemeenten. 

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 omslagtekening: 

Een voorbeeld uit de letterproef van Drukkerij Vermande. een oude Hoornse drukkerij waarover u in dit nummer meer 
kunt lezen. 
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Bestuursmededelingen 

Aankoop en restauratie Buurtje 1 en 2. 

Er is in de zomervakantietijd nog hard gewerkt door een 
aantal bestuursleden om voor de bouwvakvakantie zoveel 
mogelijk 'rond' te krijgen in de papierwinkel waarin je ver
zeild raakt als je huizen aankoopt en die wilt restaureren. En 
een eerste blik in de postbus van de vereniging leerde dat er 
tientallen, zo niet meer, giften ten bate van het Restauratie
fonds Buurtje 1 en 2 zijn binnengekomen. Omdat op het mo
ment dat deze regels worden geschreven, de penning
meester nog met vakantie is, weten we niet hoeveel er al bin
nen is. In ieder geval bedankt het bestuur nu al de eerste mil
de gevers. Dat we extra geld nodig hebben, wordt ook ver
oorzaakt door de prettige bijkomstigheid dat we een stuk 
steeg naast ons nieuwe pandenbezit konden aankopen. Hier
mee wordt de bereikbaarheid van het achtergedeelte van de 
panden optimaal. Maar ja, zoiets kost weer geld extra. Van
daar nog eens een verzoek aan degenen die Oud-Hoorn een 
warm hart toedragen: stort een bedragje op ons postgironummer 2144888 t.n.v. penningm. Ver. Oud-Hoorn, Postbus 346 
Hoorn, of ons bankgironummer 84.17.48.160 met vermelding: gift Restauratiefonds Buurtje 1 en 2. We verwachten, ijs en 
weder dienende, dat de panden omstreeks de jaarwisseling betrokken kunnen worden door de huurders. 

Misverstand 

In het vorige kwartaalblad was een inlegvel gevoegd plus een overschrijvingskaart, alles met betrekking tot de actie: Restau
ratiefonds Buurtje 1 en 2. Helaas was op de acceptgirokaart niet het doel van de actie vermeld. Een klein aantal leden blijkt 
te hebben gedacht dat het hier ging om de overschrijving van het jaarlijkse contributiebedrag. Mocht u abusievelijk gemeend 
hebben op deze manier aan uw jaarlijkse financiële overschrijving te voldoen, wilt u dat dan berichten aan onze penning
meester. Hij zal dan het desbetreffende bedrag retourneren naar uw eigen rekening. U kunt uw briefje adresseren aan: Pen
ningmeester Oud-Hoorn, postbus 346 1620 AH Hoorn. 

Koepelkerk 

Het bestuur heeft een 'Open brief' doen uitgaan waarin onze zorgen zijn geformuleerd ten aanzien van de toekomst van 
de R.K. Kerk aan het Grote Noord. Oud-Hoorn staat volledig achter de doelstellingen van de Stichting Koepelkerk en hoopt 
dat het R.K. parochiebestuur al zijn krachten aanwendt, zulks in goed overleg met het bisdom, om de Koepelkerk mede 
als bedehuis te handhaven voor de Hoornse gemeenschap. 
Deze brief is verzonden naar het Dagblad voor West-Friesland ter publikatie; een afschrift is verzonden naar het R.K. paro
chiebestuur Hoorn, het Bisdom Haarlem, de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de Provinciale Monumentenzorg en het Col
lege van B & W van Hoorn. 

Rondwandelingen binnenstad 

Op vrijdagavond 19 augustus heeft de laatste zomeravondwandeling plaatsgevonden met als afsluiting een kopje koffie in 
de Noorderkerk. Zoals in de vorige jaren was deze verenigingsactiviteit buitengewoon succesvol, gezien het grote aantal 
belangstellenden. Alvast een van harte gemeend woord van dank aan de gidsen en de onvermoeibare organisatoren Anny 
Pieterse en Albert de Graaf. Een gedetailleerd verslag zal nog volgen. 

Najaarsledenvergadering 

De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 26 november a.s. in de Oosterkerk. We zullen tijdig een 
convocatie doen toekomen. 

Bouw kunstcursus 

De eerste cursusavond van de Bouwkunstcursus is vastgesteld op dinsdag 13 september in de Oosterkerk. Er zijn in totaal 
vijf lesavonden gepland en twee zondagochtenwandelingen. Interessant is het verschijnsel dat oud-cursisten zich met genoe
gen laten inschrijven voor een nieuwe cursus, ten eerste om hun architectonische geheugen weer eens op te frissen en ook 
omdat men ontdekt heeft dat er ieder jaar toch weer nieuwe zaken worden behandeld, dit jaar met name middeleeuwse 
Engelse bouwkunst. Het ligt verder in de bedoeling dat er een specifieke cursus Bouwkunst wordt gestart voor jongeren 
en dan op zaterdagmorgen; de organisatie daarvan ligt in handen van mevrouw L. Rensema-Brevet en de heer J. M. Baltus. 
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Stadsbeeld Hoorn 

Om te laten zien hoe mooi Hoorns aanblik aan de waterkant is (geweest) tonen we nog eens een foto van de Westerdijk 
anno augustus 1988. 

Westerdijk, augustus 1.988 

Verslag van de ledenvergadering van de 
Vereniging Oud-Hoorn op dinsdag 3 mei 1988 
om 20.00 uur in de Oosterkerk, Hoorn 
Aanwezig: de bestuursleden Baltus, Boezaard, De Graaf, Hangelbroek. Hoogeveen, Millenaar, Rensema, Saaltink, Van der 
Waal, Van Weel en een 80-tal leden. 

1. Opening 
Voorzitter Baltus heet iedereen welkom in de Oosterkerk en 
geeft door van de volgende leden berichten van verhinde
ring te hebben ontvangen: Mw. Gelauf, Mw. Rutgers
Koomen, Mw. Van Papendrecht, Mw. De Rooy-Fikke, Dhr. 
Kelder, Dhr. Altorffer. Dhr. Bole, Dhr. Tonnaer en Dhr. 
Kuppers. 
Terwijl we tijdens de vorige ledenvergadering het l.000-ste 
lid mochten huldigen. is het ledental nu gegroeid tot l.154 
leden. 

2. Verslag van de najaarsledenvergadering van 
28 november 1987 

wordt goedgekeurd met dankzegging aan het secretariaat. 

3. Mededelingen van het bestuur 
Volgens goed gebruik laat de voorzitter de gang van zaken 
van de afgelopen periode op monumentaal gebied de revu 
passeren. Wat opvalt is dat veel kleine oude woninkjes op 
minder prominente plaatsen verdwijnen. Het zou echter van 
gebrek aan realiteitszin getuigen om te pleiten voor structu
rele restauratie van dit soort woningen, maar het ware te 
wensen dat de nieuwbouw toch enige allure zou hebben en 
niet alleen getuigt van fantasieloze, zo goedkoop mogelijke 
opvulling. 
Er moet bezwaar gemaakt worden tegen steeds hetzelfde 
premie A- en B-type woningen, er moet ook plaats zijn voor 
het particuliere initiatief, zodat er een wisselend beeld met 

een vermenging van vormen ontstaat. Daarom zou het ook 
zo goed zijn als bijv. aan de Vollerswaal een bescheiden 
scheepswerfje een plaats zou kunnen behouden in de voor
malige gaskoepel. Alhoewel het op het gebied van de momt
mentale aantasting wat rustiger lijkt te zijn geworden, moe
ten we ons hart vast blijven houden inzake de bouw van het 
Westerdijkhotel en de verdere buitendijkse plannen. 
In de binnenstad echter gebeuren uitstekende dingen; de 
restauraties van Ramen Il (Haarlemse trapgevel), Ramen 29 
en Het Houten Hoofd. Bejaardentehuis Westerhaven zal een 
aanvaardbare face-lift ondergaan. 
Na de restauratie van de Grote Kerk wordt de buurt er om
heen opgeknapt, diverse panden en pandjes zijn reeds ge
restaureerd. Hopelijk wordt de droom van een handbespeeld 
carillon verwezenlijkt. Wel is een terras gerealiseerd met een 
omstreden tappunt, niet bepaald een verlengstuk van het 
neo-renaissance karakter van de kerk. Sommigen hadden in 
plaats van dit eigentijdse ontwerp liever een minder nadruk
kelijke kiosk gewenst en anderen betreuren de plaats, zo 
dicht bij het oorlogsmonument. Ook binnen het bestuur zijn 
de meningen verdeeld. 
Misschien moet het gebouwtje gezien worden als een wat uit 
zijn krachten gegroeide voorziening, die met zijn afstekende 
architectuur de bouwstijl van de kerk benadrukt, misschien 
moet het gezien worden als een stukje straatmeubilair dat 
niet voor de eeuwigheid gebouwd is. 
In ieder geval brengt de totstandkoming van deze kiosk 
meer oproer in de gemoederen dan indertijd bij bijv. de 
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sloop van het voormalige Hop-gebouw. Zorgen baart ons de 
slechte staat van het dak van de Lutherse kerk. 
Een woord van dank komt toe aan de werkers van de vereni
ging; de redactie en bezorgers van het kwartaalblad, de gid
sen en de mensen achter de ledenadministratie. 
Een positieve nieuwe activiteit is het senioren gidsenwerk. 
Tot slot moet gemeld worden dat het bestuur zich volop be
zig houdt met het onderhoud van het eigen woningbezit. 

4. Jaarverslag 1987 
wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

5. Financiële verantwoording 1987 
De kascommissie, Mw. Rutgers en Mw. Lampe bevonden de 
kas in orde. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Mw. Lampe en Mw. 
Dikstaal. 
Onder dankzegging aan de penningmeester worden de jaar
cijfers '87 goedgekeurd. 

6. Voorste l om f 1.000,- subsidie te verlenen aan het 
WF-Museum voor archeologisch onderzoek 

Door middel van hand opsteken gaan de leden akkoord met 
deze subsidie. 

7. Wijziging der statuten i.v.m. subsidieregeling eigen 
huizenbezit 

I.v.m. de gewijzigde eisen van de overheid t.a.v. het verlenen 
van subsidie voor restauratie en onderhoud van het huizen
bezit, dienen de statuten voor het eerst sinds 1917 gewijzigd 
te worden. De subsidie zal van 60% naar 80% stijgen, een 
alleszins gunstige regeling. 
De voorgestelde wijziging wordt in de zaal uitgedeeld ter 
bestudering. Dhr. Lips zegt dat er beter van een verandering 
i.p.v. een aanpassing van artikel 3 gesproken kan worden. 
Voorts mist hij het woord 'contributies' bij art. 3. 
Dhr. Breebaart vraagt hoe groot 'Hoorn e.o.' is. Dhr. Baltus 
zegt dat dit zich uitstrekt tot de gemeentelijke grenzen, in 
ieder geval zal het veranderd worden in: grondgebied van de 
gemeente Hoorn. Dhr. Dekkers ziet in art. 2D graag vermeld 
achter duurzame staat: en behoud daarvan. 
Met de genoemde correcties wordt de wijziging der statuten 
goedgekeurd. 

8. Voorstel tot aankoop Buurtje 1 en 2 en financiering 
van de restauratie daarvan 

De gemeente Hoorn heeft onze vereniging de aankoop van 
de karakteristieke panden Buurtje 1 en 2 voorgesteld. 
Een speciale commissie binnen het bestuur is tot een kosten
berekening gekomen die bijna sluitend is. We moeten echter 
f ll.000,- uit eigen middelen bekostigen. De hypotheeklas
ten kunnen via de huuropbrengsten worden opgebracht. 
Via het kwartaalblad zal een geldinzamelingsactie onder de 
lezers worden gehouden en subsidie verstrekkende instellin
gen worden benaderd voor een gift. 
Dhr. Dekkers vraagt naar de prijs van de panden. Deze be
draagt f 200,-. 
Dhr. Breebaart vraagt wanneer en onder welke voorwaar
den de subsidies worden vastgesteld. Dhr. Boezaard ant
woordt dat uitbetaling l jaar na de aanvraag plaatsvindt. 
De financiering is goed onderbouwd, ook met voorfinancie
ring en rente is rekening gehouden. 
Op de vraag van dhr. Schermer wat er achter die huizen 
komt, antwoordt dhr. Boezaard dat wij particulieren niet 
kunnen dwingen. 

Dhr. Abma vraagt of er contact is gezocht met Stadsherstel. 
Dhr. Boezaard zegt dat men in het verleden geen belangstel
ling toonde en bovendien verkoopt men door. Nu hoeft het 
gemeentefonds niet te worden aangesproken, waardoor een 
ander pand gerenoveerd kan worden. Dhr. Abma zegt het 
hele plan niet erg goed te vinden. het is geen lonende zaak. 
Een stichting 'panden Oud-Hoorn' zou vele voordelen bie
den. Volgens dhr. Boezaard is er juist haast bij de plannen, 
voor l juni moeten de plannen in Haarlem zijn en zo'n stich
ting moet dan ook weer bemand worden. 
Twee-derde deel van de vergadering stemt voor aankoop. 

9. Voorstel tot verhoging van de contributie tot f 25,-
per jaar 

Uitgever Edecea is genoodzaakt geweest de rekening voor 
het uitbrengen van ons kwartaalblad te herzien. Als we de 
kwaliteit en de dikte van het blad willen handhaven moeten 
we komen tot een verhoging van de contributie. 
Dhr. Breebaart vraagt hoe men staat t.o. een advertentie
pagina. 
Dhr. Saaltink zegt dat men 10 jaar geleden vond dat dit in 
strijd is met de ideeële instelling van het blad. Dhr. Lips zegt 
dat sponsoring altijd welkom is en dhr. Tartwijk suggereert 
de middenpagina ervoor te reserveren. Dhr. Bernard geeft 
een voorbeeld van een Amsterdams historisch blad, waarbij 
de advertenties niet storen. Dhr. Van Brenkelen vraagt hoe
lang het nieuwe contract vaststaat, dit is 10 jaar. 
Het voorstel wordt aangenomen. 

10. Bestuurssamenstelling 
Aftredend is dhr. Hangelbroek. die zich herkiesbaar stelt. Hij 
wordt herkozen, waarbij dhr. Lips zich van stemming 
onthoudt. 
Helaas moeten we afscheid nemen van dhr. Saaltink, die o.a. 
om studieredenen minder tijd heeft. Gelukkig blijft hij actief 
als lid van de redactie van het kwartaalblad en als adviseur 
op historisch en museaal gebied. Om te onderstrepen hoe
veel dhr. Saaltink voor ons heeft betekend, ontvangt hij een 
ets van de kunstenaar Peter de Rijcke. 

11. 75-jarig bestaan van de vereniging in 1992 
Dhr. De Graaf licht de plannen toe en vertelt over de inventa
risatie van de ideeën. 

12. Rondvraag en sluiting 
Dhr. Lips zegt onthutst te zijn over wat er op 'zijn' Kerkplein 
is gebeurd. Er staat een kiosk die beter geschikt is voor een 
voetbalveld en er is een terras verschenen. Hij ziet liever 
zwijgende auto's rond het verzetsmonument dan terraszit
ters. Oud-Hoorn is wèl tegen Horeca op het Houten Hoofd 
en waarom heeft men in juni '87 geen bezwaar aange
tekend? 
Dhr. Baltus zegt dat het bestuur ook niet onverdeeld geluk
kig is met de kiosk, maar dat terugschroeven ervan erg 
moeilijk is. Mw. Rensema meldt dat de kiosk in kleinere 
vorm door de Welstandscommissie is gekomen. Een lid uit 
de zaal zegt het geheel juist leuk te vinden en misschien 
krijgt het monument nu extra aandacht. Dhr. De Graaf heeft 
geconstateerd dat sinds de plaatsing niemand zich erom be
kommerd heeft, en nu is in ieder geval de rommel er om
heen verdwenen. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt dit deel van de vergade
ring gesloten, waarna een lezing over de Cyriacuskerk 
plaatsvindt. 
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De familie Vermande te Hoorn Femke Uiterwijk 

Dat Hoorn in de achttiende eeuw een belangrijke, maar ta
nende havenstad was, is mij bekend. Maar dat de zeilsche
pen, die voor de VOC naar verre streken voeren, zoveel 
papier- en schrijfartikelen meenamen als blijkt uit oude reke
ningen, wist ik niet. Het schip s LANDS EISCH dat in sep
tember 1784 uit Hoorn naar Indië vertrok, had volgens een 
oude rekening aan boord: 125 riem groot mediaan, 45 riem 
klijn mediaan, 100 riem klijn mediaan drukpapier, 400 blad 
bortpapier, 2000 pennenschagten oranjeband, en 25.000 
pennenschagten roodband. Een riem is 480 vel. Er ging dus 
met dat schip mee: 225.600 vel papier en 27.000 ganzenve
ren . Waarschijnlijk hoopte men alles onderweg of in Indië te 
verkopen. In ieder geval blijkt uit een andere papierrekening 
van he tzelfde schip, gedateerd Il mei 1779, dat er een winst 
is gemaakt van f 3.518,-. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de heer C. Vermande, 
die de genealogie van het geslacht Vermande heeft geschre
ven, het vermoeden uit, dat zijn verre voorvader Lodewijk 
Vermande (geb. 1735 in Delft-over!. 1809 in Hoorn) zich door 
de papierbehoefte van de VOC voelde aangetrokken tot het 
boekverkopersvak. 
In 1765 wordt Lodewijk Vermande geadmitteerd als boeck
vercoper en boekdrucker te Hoorn. Waar hij zich vestigt, is 
niet bekend. Hij bezit ook geen eigen drukkerij. Hij werkt sa
men met andere Hoornse drukkers, waaronder: Hendrik 
Boldingh, C. Brouwer, Jan Breebaart, en P. Keyzer. Laatstge
noemde bezit omstreeks 1775 een drukkerij in de Kerksteeg 
(nu Lange Kerkstraat). 
Niet alleen wat het drukken betreft werken de boekverko-
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pers samen. Ook het bevoorraden van de VOC-schepen met 
papier en schrijfbenodigdheden gebeurde met vereende 
krachten. In 1775 leveren L. Vermande, W. Breebaart en de 
Erve R. Beukelman papier aan de schepen de Burgemeester 
Gal/is en de Burgemeester Schagen. Uit oude rekeningen 
blijkt. dat de helft van de winst naar de VOC gaat en de an
dere helft naar de papierleveranciers. 
Op 19 december 1780 sluiten de Hoornse boekverkopers ge
zamenlijk een contract af. Voortaan moeten zij zich houden 
aan de onderling vastgestelde prijslijst van druk-, linieer- en 
bindkosten. Bij overtreding is een boete verschuldigd van 
f 25,- , te storten in de armenkas van de Gereformeerde 
Staatskerk. Ook is het in het vervolg verboden persoonlijk 
te solliciteren naar het drukken van rouw- of begravingsbrie
ven. De boete bij overtreding bestaat weer uit f 25,-. Vier 
maal per jaar komen de boekverkopers/drukkers bij elkaar 
om de gezamenlijke belangen te bespreken. Onder het con
tract staan de namen van: Jan van Slee, Jan van Ophem, Lo
dewijk Vermande, Willem Breebaart, T. Tjalingius, Jan Poe
lenburgh, de weduwe van Jan Boldingh en Zoon, Jan Korver, 
Cornelis Brouwer, Frans Swidde, Stefan Sant, Jan Breebaart. 
Juriaan Bakker, de Erve R. Beukelman en Trijntje Duyn. Lo
dewijk Vermande, Jan van Slee en Jan van Ophem vormen 
het dagelijks bestuur en hun namen sieren dan ook het zegel 
van het originele contract. 
In het archief van de familie Vermande bevindt zich een 
schrift, waarin niet alleen de overeenkomst met de andere 
boekhandelaren staat beschreven, maar ook die tussen de 
VOC en Vermande tot het leveren van papier aan de uitva-



rende schepen naar Indië, China en Bengalen van 1777 tot 
1790. 
In 1802 neemt Lodewijk Vermande zijn zoon Jan (geb. 1775) 
in de zaak op met zijn zoon Cornelis als compagnon (geb. 
1780). 
In 1809 overlijdt Lodewijk Vermande. Jan en Cornelis zetten 
de zaak voort. Op 6 april 1822 koopt Jan Vermande van An
netje Pet, weduwe van boekhandelaar en drukker Jan Bree
baart, voor f 2800,- een pand op het Grote Noord met een 
woonhuis ernaast en grond met huis, uitlopend tot het Nieu
we Noord erachter (nu Grote Noord. Winkel van Van Wijk, 
linker gedeeltde). In het Patentenregister van 1811 staat Jan 
Breebaart vermeld als boekdrukker, binder en winkelier in 
boeken, papier en verdere schrijfbehoeften. 

Foto winkel/woonhuis der firma op het Grote Noord. Nu het rech
tergedeelte van het winkelpand van Van Wijk, Grote Noord 84. 

Onder het contract tussen de boekhandelaren van 19 decem
ber 1780 komt de naam van Jan Breebaart ook voor. Of hij 
zijn beroep dan al op het Grote Noord uitoefent, is niet be
kend. Wel bekend is dat Cornelis Ripperszoon van Hoolwerff 
de panden in 1755 koopt van Pieter Beets. En nog verder te
ruggaande is er sprake van een verkoop in 1751. Pieter 
Maartenszoon Houttuyn, getrouwd met Petronella Beets. 
verkoopt de huizen met grond aan Cornelis Ris, kaaskoper 
van beroep. In 1730 blijkt Marietje Roosenkrans eigenares te 
zijn (het woonhuis is dan genummerd: kwartier 5. nr. 46). 
Marietje is dan getrouwd geweest met een Beets. zodat we 
rustig kunnen stellen dat de familie Beets zich in de achttien
de eeuw flink met de panden heeft beziggehouden. 
Het pand aan het Nieuwe Noord blijft tot ver in de negen
tiende eeuw woonhuis. In 1832 woont Cornelia Hoolwerff er 
nog. Als de broers Jan en Lodewijk Vermande de zaak in 
1836 van hun vader Jan overnemen, doen ze dit onder de 
naam: Gebr. Vermande. En de zaken gaan goed. Ook het 
drukwerk van de Provincie en de Gemeente mag door de 
Gebrs. Vermande verzorgd worden. Omstreeks 1850 beslui
ten de broers de winkel annex woonhuis aan het Grote 
Noord te laten verbouwen. Opdracht krijgt de heer Linse. 
Deze staat aan het begin van zijn loopbaan. Hij geeft les aan 

de Latijnse School. In 1857 wordt hij de eerste directeur van 
de Gasfabriek aan het Gerritsland. Als civiel-ingenieur zal hij 
zich in latere jaren nog bezighouden met de bouw van het 
Stadsziekenhuis (1862- en 1867), de Doopsgezinde kerk aan 
de Ramen (1864) en de aanleg van de spoorweg (omstreeks 
1880). 
De heer Linse heeft zijn sporen in de Hoornse geschiedenis 
wel nagelaten. Wat er precies verbouwd is aan de panden 
van de Gebroeders Vermande is niet bekend. Misschien 
moest er meer ruimte gemaakt worden. omdat de werk
zaamheden zich steeds meer uitbreidden. 
Moest in 1811 de Geschiedenis der Stad Hoorn, geschreven 
door C. A. Abbing, nog uitgegeven worden door een 'vreem
de' drukkerij, in dè loop van de volgende jaren gaan de Ver
mandes alle mogelijke zaken zelf drukken, zoals: boeken, 
sitspapier, school- en jeugdboeken, menu- en visitekaartjes, 
centsprenten en na 1824 ook loterijbriefjes. In dat jaar wordt 
Jan Vermande collecteur van de Staatsloterij (opgericht in 
1726). Het geschepte papier waar de loterijbriefjes op ge
drukt worden is zelfs voorzien van het watermerk: J. & C. 
Vermande. 
Ook inkt wordt zelf gemaakt. In een klein boekje (zie vitrine 
permanente tentoonstelling zolder Westfries Museum) staat 
nu nog te lezen: Het Roode Inkt recept en het Swart Inkt re
cept. Het Swart Inkt recept ziet er als volgt uit: 
4 lb galnoten. 3 pintjes azijn 2 loot 
2 tb gom. 1 pintje brandewijn granaatschillen 
1 Yilb koper rood. 2 emmers water 2 handen zout. 
Al deze ingrediënten worden in een vat gemengd en dage
lijks geroerd. Na 3 à 4 maanden is het mengsel klaar en 
wordt de inkt in wijnflessen getapt en voor een gulden per 
fles verkocht. Goede inkt is het, die niet verbleekt. Ook de 
drukinkt voor de eigen pers wordt zelf gemaakt. 
Omdat er boven de winkelpui een gietijzeren arm zit met 
daarop bevestigd een houten bijbel , wordt de winkel van 
Vermande bekend onder de naam: In den Bijbel (zie foto). 
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In 1871 vindt een verbouwing plaats aan het pand aan het 
Nieuwe Noord (nu nr. 29). In het archief van de familie Ver
mande bevinden zich twee tekeningen van de hand van A. 
C. Bleys, ook bepaald geen onbekende in de Hoornse ge
schiedenis. A. C. Bleys is immers de bouwmeester van de Cy
riacuskerk (bouwjaar 1882) aan het Grote Noord en van de 
tabak-, koffie- en snuifzaak van de familie Kaag aan het 
Breed (bouwjaar 1878). Op de tekeningen van de heer A. C. 
Bleys staat geschreven: Ontwerp voor de verbouwing van het 
achterhuis en herstellingswerken in het huis voor de WelEde
le Heeren Gebroed Vermande te Hoorn, getekend: Den 
Bouwmeester A. C Bleys. 
Op 3 juli 1871 wordt een aanvraag tot verbouw van het pand 
bij de gemeente ingediend. Op 10 juli 1871 wordt de vergun
ning verleend. Van het oude woonhuis aan het Nieuwe 
Noord wordt een flinke werkplaats gemaakt, waar drie druk
persen kunnen staan (zie tekeningen). Wat aan de buiten
kant is verbouwd, is niet meer na te gaan. De constructie 
van de kap is duidelijk negentiende-eeuws. In ieder geval 
krijgt de firma Vermande de beschikking over een flinke 
werkruimte. 
In 1872 wordt de naam: Gebrs. Vermande veranderd in: Fir
ma Vermande Zoonen. 
Tot het najaar van 1939 gaat de zaak over van vader op 
zoon. In 1932 neemt de heer A. J. Allan, boekdrukker in IJ
muiden het uitgeven van provincie-, gemeente- en later ook 
kerkelijk drukwerk over. Hij neemt ook de naam mee: Ver
mande Zonen. Jan Vermande, die sinds 1905 de firma leidt . 
verkoopt in 1939 alle panden aan de familie Van Wijk (zie 
ook Oud-Hoornnummer 2, juni 1985 blz. 47.). Jan Vermande 
zet alleen de verkoop van de staatsloten en de schoolboeken 
voort. Eerst in een pand aan het Grote Oost, later in zijn 
woonhuis aan de Koepoortsweg 73. Hij blijft collecteur van 
de Staatsloterij tot 1957. 
In 1978 verandert de heer A. J. Allan te IJmuiden na moder
nisering van zijn bedrijf de naam Vermande Zonen in Ko
ninklijke Vermande BV. Op het moment is het bedrijf in Le
lystad gevestigd. Zo blijft de naam Vermande verbonden aan 
een grafisch bedrijf, al is dat dan niet in Hoorn gevestigd. 
Van de plattegrond getekend door de heer A. C. Bleys is nu 

niet veel meer terug te vinden. In 1919 laat de firma nog een 
verbouwing plaatsvinden aan de kant van het Nieuwe Noord 
(zie Hoorn. huizen. straten. mensen. blz. 121). Misschien zijn 
toen de dakkapellen wel weggehaald. Mocht u het pand van 
de firma Van Wijk nog eens binnengaan. loopt u dan door 
tot achter in de winkel. U kijkt dan door het venster tegen 
twee van de drie ramen aan die nog steeds toebehoren aan 
het gebouwtje dat ooit de werkplaats/drukkerij van de firma 
Vermande was. 

Bronnen: 
'Nakomelingschap van Jacobus Cornelisz. Vermande 1575-1616.' 
samengesteld door C. Vermande. 
Archief Westfriese Gemeenten. 
De Speelwagen. Blz. 264. Samenwerkende Hoornse Boekhandela
ren (bij het 200-jarig bestaan van de firma Vermande Zoonen. 1955). 
door J. M. Charisius-de leur. 
Archief van de familie Vermande. 
Tentoonstelling over de familie Vermande op de zolder van het 
Westfries Museum. 

Mediaan = een zeker formaat van drukpapier groter dan gewoon 
formaat: klein mediaan = 40 cm x 53 cm; groot mediaan = 43!1! 
cm x 56!.1 cm. 
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Straatnaamgeving in de gemeente Zwaag 
1962-1978 Leo Hoogeveen 

Op 17 juli 1823 begaf de landmeter F. J. Nautz(l) zich met burgemeester Berkhout van Zwaag op weg om de gren
zen van de gemeente Zwaag te bepalen. Ze begonnen hun tocht aan de Hoornse of Wognumseweg bij het begin 
van de Zwaagdijk. 
De grens met Wognum en Nibbixwoud werd getrokken in het midden van de sloot ten noorden van de Zwaagdijk, 
die dus geheel binnen de gemeente Zwaag lag. Voorbij de 'Nieuwe weg' (later Rijksweg geheten) boog de grens, 
nu met Westwoud, af in zuidoostelijke richting door de sloot ten oosten van de weg tot aan de overhaal bij de 
Wijzend. De grens met Blokker werd gevormd door de Zuidoostelijke oever van de Wijzend, die eerst in zuid· 
westelijke en dan in zuidoostelijke richting loopt tot aan de zogenaamde Groene Wijzend. Vervolgens vormde 
het water van de Groene Wijzend de grens met de gemeente Hoorn, langs het punt waar het tegenwoordig de 
eerste en tweede fase van het stadhuis van Hoorn van elkaar scheidt, in westelijke richting tot aan de Geldeloze
weg. De grens volgde deze weg langs de noordzijde tot aan de 'Hoornse Rijsdam' (het Keern), boog af naar het 
noorden langs de oostzijde van het Keern tot aan de afscheiding tussen het bouwland van Arien Ruiter en het 
erf van Jan de Haan. We moeten dat punt situeren iets ten noorden van de plaats waar nu de Slotenmaker op 
het Keern uitkomt. De grens stak dan de weg over tot in de watering ten westen van het Keern en volgde dat 
water tot aan de Elleboog en bereikte dan weer de Hoornseweg. 
Hoog- en Laag-Zwaagdijk dat 'om gewigtige reden niet van Zwaag kan afgenomen worden (2), en pas in 1868 bij 
Wervershoof is gevoegd, laten we hier even buiten beschouwing.' 
Samengevat werd de gemeente Zwaag begrensd door de Zwaagdijk, de Nieuweweg, De Wijzend, de Groene Wij· 
zend, de Geldelozeweg en het Keern. 

Op de oudste kadastrale kaarten zien we dat Zwaag in 
noordoostelijke r ichting wordt doorsneden door de 
Dorpsstraat, toen nog aangeduid met drie namen: Westein
de, Kerkbuurt en Oosteinde; en in noordwestelijke richting 
door de Medemblikkervaart, waarvan we nu nog restanten 
terugvinden ten westen van de Zwaagmergouw en in 
Risdam-Noord. 
Verder was de Dorpsstraat via het Krijterspad verbonden 
met de Koewijzend en via het Unjerpad met de Bangert. 

Zoals uit de bevolkingsregisters blijkt hadden de panden in 
Zwaag een doorlopende nummering. 
In 1850 (3) begon de nummering aan het Oosteinde (1-48) en 
liep via de Kerkbuurt (49-63) en het Westeinde (64-82) door 
naar het Keern (83-88), dan de zuidzijde van de Zwaagdijk 
(89-99), de Nieuwe weg (99a-b) en de noordzijde van de Ban
gert (100-114). Hoog- en Laag-Zwaagdijk hadden een aparte 
nummering. 
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Een huisnummerregister van circa 100 jaar later (4) vertoont 
nagenoeg dezelfde volgorde, al is het aantal panden aan
zienlijk vermeerderd: Oosteinde (1-112), Kerkebuurt (113-162), 
Krijterspad (163-206), Kerkebuurt (207-237), Westeinde 
(238-339). Keern (340-358a), Zwaagdijk (359-411), Bangert 
(412-426), Unjerpad (427-434), Bangert (435-461), Geldeloze
weg (462-4 77) en Keern (4 78-500). 
De wijze van huisnummering is in 1895 officieel opgenomen 
in de Algemene Politieverordening (APV). Artikel 8 luidde: 
'Alle gebouwen op het grondgebied der gemeente staande. 
moeten van een doorlopend nummer zijn voorzien. De num
mering vangt aan met het lste perceel aan het Oosteinde, 
vervolgt dan door de Kerkebuurt en het Westeinde, gaat 
daarna langs het Keern, vervolgens over den Zwaagdijk en 
eindelijk door de Bangert'. 
De nieuwe APV van 1927 verdeelde de gemeente in zes 
buurtschappen: het Keern, het Westeinde, de Kerkebuurt, 
het Oosteinde, de Bangert en de Zwaagdijk. 
De percelen die niet aan een van deze openbare wegen 
grensden moesten worden aangeduid met: Geldelooze weg, 
Nieuwe weg. Krijterspad. Unjerpad en Balkweide (5). 

In 1962 besloot het gemeentebestuur de gebouwen voortaan 
aan te duiden, zoals dat in grotere gemeenten al langer ge
bruikelijk was: met straatnaam en huisnummer. Artikel 8 
van de APV kreeg nu de volgende tekst: 
'De gemeente is verdeeld in wegen, waarvan de naamgeving 
bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad wordt geregeld. 
Elk gebouw in de gemeente Zwaag zal worden aangeduid 
door de voor de weg, waaraan het is gelegen of waarop het 
uitgang heeft; door de gemeenteraad van Zwaag of - indien 
de weg in een andere gemeente is gelegen - door het be
voegd gezag in die gemeente vastgestelde naam, alsmede 
door een door burgemeester en wethouders vast te stellen 
nummer'. 
Het artikel trad in werking op 1 januari 1963. (6) 
De tussenzin was bedoeld voor de Bangert, Koewijzend en 
Geldelozeweg, die aan de noordkant aan Zwaag grensden, 
maar op het grondgebied van respectievelijk Blokker en 
Hoorn lagen. 



Op 31 augustus 1962 stelde de gemeenteraad van Zwaag de 
eerste vijftien straatnamen officieel vast: acht van bestaande 
wegen en paden en zeven van nieuw aangelegde straten. 

Burgemeester 1 Wiering tijdens de viering van zijn zilveren ambts
jubileum. 
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Archiefdienst Westfriese Gemeenten archief R.K. parochie Zwaag, 
inu.nr. 64. 

Mw. A. M. C. In 't Veld-Dibbets, dochter van burgemeester Dibbets. 

Gehandhaafd werden de namen Keern, Zwaagdijk, Noorder
dracht, het al gebruikelijke Dorpsstraat, Unjerpad en Balk
weit. Het Krijterspad werd Krijterslaan en de Nieuwe weg 
Rijweg. waarschijnlijk om hem te kunnen onderscheiden van 
de Nieuwe weg bij Hoorn. 
In de nieuwe straatnamen zijn vier figuren uit de recente 
plaatselijke geschiedenis geëerd: de burgemeesters Dibbits 
en Wiering, pastoor Nuyen en hoofdonderwijzer Pinxter. 
Zes nieuwe straten in het uitbreidingsplan Krijterslaan zijn 
op 26 juni 1963 officieel in gebruik genomen met het onthul
len van de straatnaambordjes. Oud-burgemeester Wiering 
mocht dat in zijn eigen straat doen, pastoor Van der Horst 
in de Pastoor Nuyenstraat en familieleden in de Dibbits- en 
Pinxterstraat. Burgemeester Kalb onthulde zelf de bordjes in 
de Wilhelminastraat en de Julianalaan. Prinses Wilhelmina 
was vernoemd op haar laatste verjaardag. 

1 F M. Pinxter, zoon van de hoofdonderwijzer. 

Pastoor A. 1 M. van der Horst, worstelend met de doek. 
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Oud-burgemeester J Wiering. 

Nog elf maal stelde de raad van Zwaag daarna nieuwe straat
namen vast, vijf maal voor het uitbreidingsplan tussen 
Dorpsstraat en Koewijzend. Er zijn, behalve de patroon van 
de parochiekerk (beter bekend als Sint Maarten) en prinses 
Beatrix en haar oudste zoon, geen personen meer ver
noemd. De kroonprins mag zich in Hoorn overigens verheu
gen op twee straatnamen. Ook in Westerblokker is een 
straat naar hem vernoemd. 

Op l maart 1969 vond een grensw1iz1gmg plaats tussen 
Hoorn en Zwaag. Het gedeelte van Zwaag, begrensd door 
het Keern, de Geldelozeweg en het verlengde daarvan. de 
spoorlijn Hoorn-Medemblik en een lijn, gelegen op ongeveer 
50 meter ten zuiden van de Dorpsstraat, kortom: Risdam
Zuid, ging over naar Hoorn. Zwaag kreeg als compensatie 
het grondgebied van Hoorn ten noorden van de Bobeldijker
weg tussen het Keern en de Rijksweg A 7. 

De vaststelling van het streekplan West-Friesland-Oost in 
1969 en het structuurplan Groot-Hoorn in 1976, en de nade
rende gemeentelijke herindeling dwongen de gemeente 
Zwaag tot groter samenwerking met Hoorn. In de persoon 
van de ambtenaar N. Deen kwam in 1973 een vertegenwoor
diger van Zwaag in de Hoornse straatnamencommissie. (7) 
De straatnaamgeving geschiedde sindsdien in nauw overleg 
met de gemeente Hoorn. Om later problemen te voorkomen 
was het van groot belang naar namen te zoeken die niet al 
te veel leken op bestaande namen in Hoorn en Blokker. In 
de oudste kadastrale legger van Zwaag van 1832 vond men 
een aantal bruikbare historische namen voor de bestem
mingsplannen Koewijzend (besluit van 27 augustus 1975) en 
Risdam-Noord (besluiten van 20 juni en 29 december 1977 
en Il juli 1978). 
De namen van de hoofdontsluitingswegen in Risdam zijn 
vastgesteld door de raden van Blokker, Hoorn en Zwaag ge
zamenlijk. Dat ging niet zondert moeite. De raden hebben 
zich er tweemaal over moeten buigen, die van Zwaag op 29 
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april 1974 en 2 oktober 1975. In Zwaag vond men de namen 
'Berkmergoude' en Wogmergoude' 'gek', omdat die eerder 
deden denken aan de Berkmeer en de Wogmeer dan aan 
Berkhout en Wognum. Burgemeester Kalb zegde de raad toe 
te zullen streven naar elegantere vormen van deze namen, 
welk streven in de huidige namen resulteerde. 

Aantekeningen 

1. Zie voor hem: P. S. Teelings, Landmeters van de kadastrering van 
Nederland (Apeldoorn 1984). 

2. Pim Brieffies, Yolande Hentenaar en Rinus van der Star, Inventa
ris van de archieven van Zwaag 1531-1978 (Hoorn 1984), West
friese Inventarisreeks nr. 5 (GAZ = Gemeentearchief Zwaag), 
inv. nr. 717. 

3. GAZ, bevolkingsregisters, inv.nr. Ja. 
4. GAZ, inv.nr. 1987. 
5. GAZ, inv.nr. 1334. 
6. GAZ, inv.nr. 2018. 
7. GAZ, inv.nr. 1498. 

Straatnaamgeving van de gemeente Hoorn 

Door de gemeente Zwaag vastgestelde namen van straten, 
die op 1 januari 1979 zijn overgegaan naar het grondgebied 
van de nieuwe gemeente Hoorn. 
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Raadsbesluit 31 augustus 1962 nummer 5 
Bestaande wegen. 
335. Keern. 



336. Rijweg. 
337. Noorderdracht. 
338. Dorpsstraat. 
339. Unjerpad (het rijwielpad dat de verbinding vormt tus

sen de Dorpsstraat en de Bangert) 
340. Balkweit (het rijwielpad dat de verbinding vormt tus

sen de Dorpsstraat en de Zwaagdijk) 
341. Krijterslaan (Krijterspad) 

Nieuwe straten in het uitbreidingsplan Krijterslaan 
342 Pastoor Nuyenstraat: naar Cornelis Nicolaas Bernardus 

Nuyen ('s Gravenhage 1877 - Zaandam 1941), pastoor 
van de r.k. parochie van de H. Martinus te Zwaag 
1926-1933. 

343. Kerkelaan (de weg vanaf de Dorpsstraat in zuidelijke 
richting). 

344. Wieringstraat; naar Johannes Wiering (Wognum 1891 
- Alkmaar 1973), burgemeester van Zwaag 1930 -
1956. 

345. Wilhelminastraat; zie deze lijst nummer 132. 
346. Julianalaan; zie deze lijst nummer 134. 
347. Dibbitsstraat; naar Jacobus Everhardus Gerardus Ca

tharinus Dibbits (Gieten 1873 - Zwaag 1930), burge
meester van Zwaag 1904 - 1930. 

348. Pinxterstraat; naar Pieter Pinxter (Schagen 1845 - Be
verwijk 1921), hoofd van de openbare lagere school te 
Zwaag 1871 - 1919). 

Raadsbesluit 3 juni 1964 nummer 6 

Straten in het uitbreidingsplan Krijterslaan. 
343. Kerkelaan (de eerste zijstraat rechts van de Juliana

laan, gerekend vanaf de Dorpsstraat). 
349. Schoolstraat (de verbindingsweg, die evenwijdig aan 

de Julianalaan de Wieringstraat met de Kerkelaan 
verbindt). 

Raadsbesluit 27 december 1965 nummer 12. 

Straten in het uitbreidingsplan Krijterslaan. 
350. St. Martinusstraat (de eerste zijweg rechts van de 

Pastoor Nuyenstraat, gerekend vanaf de Dorpsstraat); 
naar de heilige Martinus of Sint Maarten (Sabaria c. 
306 - Marmoutiers 400), bisschop van Tours, patroon
heilige van de parochiekerk van Zwaag. 

351. Zuiderstraat (de tweede zijweg rechts van de Pastoor 
Nuyenstraat, gerekend vanaf de Dorpsstraat). 

352. Beatrixstraat (de weg die ten westen van de Pastoor 
Nuyenstraat de Dorpsstraat en de Zuiderstraat met el
kaar verbindt); zie deze lijst nummer 136. 

Raadsbesluit 28 november 1968 nummer 19 

Straat in het uitbreidingsplan Krijterslaan. 
353. Willem Alexanderstraat (de nieuw aangelegde zijstraat 

van de Beatrixstraat); zie deze lijst nummer 315. 

Raadsbesluit 30 januari 1970 nummer 12 

Straten in het bestemmingsplan Dorpsstraat-Zuid 
354. Fruitlaan (de weg vanaf de zuiderstraat in noordelijke 

richting, dan afdraaiend in westelijke richting en we
derom teruglopend naar de Zuiderstraat in zuidelijke 
richting met een kleine uitloop in westelijke richting) 

355. Peregaard (de Ie zijweg links van de Fruitlaan) 
356. Appelgaard (de 2e zijweg links van de Fruitlaan) 

357. Reinettenhof (de Ie zijweg rechts van de Fruitlaan) 
358. Dru1venhof (de 2e zijweg rechts van de Fruitlaan) 
359. Chrysantenhof (de 4e zijweg rechts van de Fruitlaan) 
360. Anjerhof (de Se zijweg van de Fruitlaan) 
361. lrishof (de 6e zijweg rechts van de Fruitlaan) 
362. Gerberahof (de 7e zijweg rechts van de Fruitlaan) 
363. Pruimegaard (de 3e zijweg links van de Fruitlaan) 
364. Bessegaard (de 4e zijweg links van de Fruitlaan) 

Raadsbesluit 29 april 1974 nummer 13 

Hoofdontsluitingswegen binnen Groot-Hoorn. 
267. Zwaagmergoude 
268. Blokmergoude 
269. Berkmergoude 
270. Wogmergoude 

Raadsbesluit 27 augustus 1975 nummer 36 

Straten in het bestemmingsplan Koewijzend. 
365. Hooiklamp 
366. 't Bon 
367. Koegang 
368. Opkamer 
369. Stolphoeve 
370. Vierkant 
371. Kapberg 
372. Dars 

Raadsbesluit 2 oktober 1975 nummer 4 

Hoofdontsluitingswegen binnen Groot-Hoorn. 
267. Zwaagmergouw 
268. Blokmergouw 
269. Berkmergouw 
270. Wogmergouw 

Raadsbesluit 27 januari 1977 nummer 5. 

373. Bobeldijkerweg (de weg, die loopt vanaf het Keern 
(Kroonenburg- & Menke) tot aan de Rijksweg A7. 

Raadsbesluit 20 juni 1977 nummer 17 

Straten in het bestemmingsplan Risdam-Noord. 
374. Kosterstuin 
375. Klagerstuin 
376. Kieftentuin 
3 77. Langetuin 

Raadsbesluit 29 december 1977 nummer 8 

Straten in het bestemmingsplan Risdam-Noord. 
378. Klokketuin 
379. Kerketuin 
380. De Lange Akker 
381. De Opgang 

Raadsbesluit 11 juli 1978 nummer 8 

Straten en park in het bestemmingsplan Risdam-Noord. 
382. Paardenweide 
383. Ossenweide 
384. Het Erf (de weg die de Paardenweide en de Ossenwei

de scheidt) 
385. De Weide (wijkpark) 
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Hoornse fotografen (3) 

In het eerste artikel over dit onderwerp vermeldde ik dat 
voordat fotografen zich vestigden in Hoorn, er rondreizende 
waren. In een Hoornsche Courant uit 1862 vond ik de vol
gende advertentie: 

'Photographie. 
de ondergetekende berigt dat hij nog enige dagen werkzaam 
zal zijn met het vervaardigen van Photographie-portretten 
op Papier voor Medaillon, Cartes de visite enz. 
H. F. Beek, werkzaam bij K. de Vries.' 
Met K. de Vries zal waarschijnlijk de logementhouder op 
Breed 4/240 bedoeld zijn. 

Uit de Hoornsche Courant van 1 september 1867 nr. 1258 
komt: 
'Photographische Portraits, 
visitekaarten 
stadsgezigten van Hoorn enz. 
G. van Sassenberg. Photograph uit Amsterdam, is dagelijks 
werkzaam op het Doelenplein, en is te ontbieden in het Ho
tel Doelen, tot het vervaardigen van bovengenoemde por
traits enz. 

In de Courant van 21 november 1863 vermeldt hij in een ad
vertentie dat hij dagelijks werkzaam is aan het Grote Oost 
no 323 (depot bij de gebr. Buffa in Amsterdam). 
Hij roept ouders en voogden op hun kinderen op te geven 
voor een te starten cursus in het hout- en marmerschilderen. 
Op 11 december 1863 vestigt hij zich met vrouw en drie kin
deren in Hoorn op het Grote Oost (zijn vorige woonplaats 
was Amsterdam). 
In het bevolkingsregister wordt als zijn beroep vermeld: Pho
tographist. Een advertentie in de Courant van 1864 no 1329 
vermeldt dat hij foto's heeft gemaakt van de overleden Pe
trus Does, deken en pastoor te Hoorn. 
De ingang van zijn atelier had Van Sassenberg ook aan het 
Gerritsland. Op 25 november 1865 vertrekt Van Sassenberg 
naar Rotterdam. 

In een advertentie uit de Hoornse Courant van 1865 no 1407 
komen we weer een andere naam tegen: 
'Photographie. 
Wij ondergeteekenden maken het geëerde Publiek van 
Hoorn en omstreken bekend; dat wij alhier geariveerd zijn 
ten huize van den Heer H. F. Harms, op het West. met ons 
atelier tot het vervaardigen van PHITTOGRAPHISCHE POR
TRETTEN in alle soorten, vanaf 50 cent tot f 5,00 en hooger. 
Te bespreken of te ontbieden van 6 tot 9 February. Wij vlei
jen ons met een ruim bezoek vereerd te worden, daar wij de 
verzekering geven dat onze PORTRETTEN de tegenwoordi
ge verre overtreffen. 
G. G. de BESTE en J. W. van der MEULEN.' 

Een aantal andere fotografen in Hoorn waren: 
Johannes Oosterbaan, deze heeft in Hoorn gewerkt als 'Pho
tograaf' van mei tot november 1882. Hij woonde op het Ger
ritsland 2-206B; verder: 
Ernst Friedrich Wilhelm Schlüter, deze heeft hier gewerkt als 
fotograaf van mei tot augustus 1883. Hij woonde 'aan de 
Groote Kerk' bij C. van Wijk. 

Olivier Havermans 

Ook nog: Herman Gerard Hendrik Pieter Veldhuyzen, deze 
heeft in Hoorn gewerkt van oktober 1884 tot juni 1885. Ook 
hij woonde bij C. van Wijk. 
(Cornelis van Wijk was logementhouder, stalhouder en kof
fiehuishouder; zijn adres wa: bezuiden de Grote Kerk 21279 
geboren 12-12-1822 in Nederhemert en overleden op 
10-1-1891 in Hoorn). 
Eduard Donkers/oot heeft in Hoorn gewerkt als leerling
fotograaf bij Huysen (adres Borstelsteeg 3-42a) van novem
ber 1882 tot februari 1883. 
Pieter Frederik Beider heeft in Hoorn gewerkt als 'leerling
photographist' bij Van Rosmalen (adres Nieuwsteeg 3/81) tij
dens een militair verlof van maart tot juni 1871. 

Van al deze bovengenoemde fotografen en leerling
fotografen zijn bij mij tot nu toe geen foto's bekend. Leerling
fotografen 'signeerden' hun werk niet en door reizende foto
grafen is in verhouding weinig gemaakt, en dus ook weer 
weinig bewaard gebleven. 
In mijn bezit zijn toch foto's van voor 1860. ongesigneerd, 
echt Westfries. en van welke fotograaf deze zijn, is mij niet 
bekend. 
Tot besluit noem ik nog een fotograaf die ook kort gevestigd 
was in Hoorn, namelijk Koop Remmerts Semplonius, gebo
ren in Echten op 28-12-1847. Hij kwam in januari 1892 uit 
Haarlem, vestigde zich op het Dal 6 en vertrok in november 
1894 naar Amsterdam. 

\ 
." 

Op dez foto zien we 'Regina de Vries, gehuwd met Van The
kelenborg, dochter van Lodewijk de Vries en Neeltje Raisig; 
zo vermeldt de achterkant. Het is een 'zeldzame'(?) foto, ge
maakt door K. Samplonius uit de collectie van M. Schmeitz. 
Regina de Vries draagt een zwarte jurk met kopmouwen (gi
godmouwen}, een jurk vol gitten en pailletten, een parels
noer om de hals en een horloge-ketting op de borst, zij was 
een stadse vrouw. 

Graag eventuele reacties naar aanleiding van dit artikel en 
de vorige afleveringen naar de redactie van dit blad. 
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Handel en wandel op en om de 
Italiaanse Zeedijk Giet van der Zei 

We zijn alweer toe aan onze vierde trip over de Zeedijk en 
haar straten en stegen. Nu komt de handel zeker aan haar 
trekken. De vissers en kaasknechten laat ik nog even voor 
wat ze zijn. Ik geef de voorkeur aan de winkeliers. Als 
eersten de mensen, die het dagelijks brood verzorgden. Aan 
het begin van de dijk op nr. 3 hebben we al Philip Jongh
Visscher en later Klaas Slagter gehad. Ja, en daar is in 1920 
nogmaals Jongh-Visscher, in een vroeger stadium dus, nu op 
de hoek van de Pompsteeg. Om juist te zijn op nr. 52. 

Hoek Pompsteeg - Italiaanse Zeedijk Bakker Aay - voorheen Pieters 

Zijn voorganger was Evert Pieters; die komen we straks weer 
in een andere rol tegen, na onze Philip en bakker Willem 
Aay. Bij hem kon men in 1820 terecht. De laatste bakker op 
dit adres was Henk Reuvers, maar deze bakte al niet meer 
zelf. Na bakker Reuvers werd de winkel opgeheven en werd 
het een woonhuis. 

""' Dirk Rond. 
Brood- en koekbakker. 
lt. Zeedijk 54. 

Ernaast wederom een bakker. Op nr. 54 zetelde Dirk Rond, 
een zeer bekende en oude getrouwe Zeedijker. Deze schoon
vader van de heer Ridderikhof had zijn clietèle niet alleen 

op de Zeedijk.Door de hele stad zag je hem bezorgen. We 
hebben een foto waar hij met de fiets, de mand voorop, hele
maal aanwezig is. Op de Tweeboomlaan, niet even om de 
hoek dus. 
Na bakker Rond komt Steehouwer (Cor?) en in 1964 treffen 
we er bakker C. P. Straaijer aan; aan de voorletters te zien 
ook een Cornelis. ook deze van ouds bekende zaak liet het 
in de loop der tijd afweten en ook hier is het pand tot woon
huis gebombardeerd. 
En dan op nr. 63 bakker De Graaf. (zie het verhaal van mevr. 
Harder bij onze tweede wandeling). Ik was van plan de be
roepen in alphabetische volgorde te nemen, maar omdat dit 
perceel nu wordt genoemd, moet ik hier even van afwijken. 
Begin twintiger jaren neemt bakker De Graaf namelijk de 
benen en gaat op de Koepoortsweg wonen (geen winkel}. 
Zijn opvolger op nr. 63 is geen bakker maar sigarenmaker. 
En wel Cor van Buchem. Hij had een sigarenfabriekje annex 
winkel, maar ..... van Buchem hield het niet lang uit. In 1924 
wordt nr. 63 de sigarenzaak van Jac. van Doorn. Ook deze: 
komen we straks weer tegen in een ander beroep. Dat ging 
vroeger nogal makkelijk. Men was van alle markten thuis. 
Jac. van Doorn werd opgevolgd door Albert Vreeker. Halver
wege de zeventiger jaren is deze gestopt en hij geniet nu van 
zijn rust op het West. We kunnen hem dagelijks, ijs en weder 
dienende, over zijn vertrouwde Zeedijk zien lopen. Met de 
stok, maar verder vitaal. 
Nu weer verder volgens de regels. De café 's. 
Ondanks de concurrentie van het toen al bestaande Schip
pershuis en het Wapen van Amsterdam (nu de Volendam
mer) toch nog een café op nr. 56. Een wel wat te grootse be
naming. Het werd dan ook aangeduid als Tapperij . In de 
volksmond zelfs als: Knijp. Het woordenboek van Koenen 
zegt het mooi: in de knijp zitten = in het bierhuis (duits: 
Kneipe) zitten te pooien. Dit klinkt ons niet zo mooi in de 
oren, maar pooien betekent drinken, zwelgen en dat is wel 
in overeenstemming met zo'n tapperij. De tapperij had een 
verlofvergunning. F. Kragt zwaaide er de scepter, maar als 
we de foto bekijken in Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was, blz. 
80, dan zien we dat er niet zoveel te zwaaien viel. Toch lie
pen de zaken blijkbaar goed, want na Kragt nam Jan Bakker 
de zaak over en in 1912 Jac. van Doorn, die later sigaren
winkelier werd op nr. 63. (zie boven). In 1920 vestigt zich een 
oude bekende in de tapperij. Het is onze voormalige bakker 
Evert Pieters van de hoek Pompsteeg. Hij zette de zaak hele
maal om. Evert deed de sterke drank de deur uit en maakte 
er een geheelonthouderskoffie huis van. Dat zal wel even een 
schrik geweest zijn voor de vaste bezoekers van de tapperij! 
Die hadden er geen boodschap meer. Ze waren er zelfs niet 
meer welkom! Maar het was met geheelonthouders zeker 
dun gezaaid, want in 1928 heeft Evert het over een andere 
boeg gegooid. Hij heeft van het koffiehuis een tehuis voor 
onbehuisden gemaakt, of beter gezegd een logement. Maar 
gezien de grootte van het pand kunnen er niet veel onbe
huisden in. Later is het ook een gewoon woonhuis gewor
den. Gelukkig nog in dezelfde stijl aanwezig. 
Nu een overstap van de tapperijbazen naar de kooplieden. 
Bijna niet te vinden op dit stukje Zeedijk en Foreestensteeg. 
Als we de aanduiding koopman tenminste serieus nemen. 
Op nr. 63 woonde een koopman in huishoudelijke artikelen: 
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B. Otte. Naar ik hoorde viel hij ook onder de categorie kast
jesventer. Maar koopman klonk beter. (ik hoor zijn geest nog 
dwalen!) Op nr. 80 een bekende naam in deze contreien: 
Cornelis Kroonenburg. Hij handelde omstreeks 1920 in 
schelpen en had uiteraard geen winkel. We nemen aan dat 
hij destijds actief is geweest aan o.a. de Schelinkhouterdijk. 
In de eerste bocht lag het daar altijd vol met schelpen (voor 
1932). Deze bocht wordt ook nu nog aangeduid als de Schel
penhoek. 
Op nr. 71 vinden we dan nog een winkeltje van Evert 
Woestenburg, bijgenaamd de rooie, uiteraard vanwege zijn 
haarkleur. Het zaakje werd later voortgezet door zijn wedu
we: mw. de Haart-Blokker. Winkel is wel een groot woord, 
het was meer een groot klompenhossie, een hokje. waar 
men op het platteland de klompen neerzet. Er stond daar al
les doorelkaar. Middenin een petroleumvat. Heel gevaarlijk, 
maar ook niet zo fris. De suiker smaakte af en toe naar olie 
en we bedankten zelfs voor een snoepje. 
Dan de mannen van de zuivel. 
Naast de tapperij van Kragt het winkeltje van M. Schoof. die 
ook het smidsvak uitoefende. Dit winkeltje is ook te zien op 
de foto in het boek Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was. blz. 80. 
We zien daar de twee dames (Schoof?) keurig poseren voor 
de deur. 
Dan wel één der bekendste Zeedijkers: melkslijter (melk
boer) Gerrit Brevé. Al voor 1912 in beeld en wonende op nr. 
67. Begin veertiger jaren ging de zaak over op zoon Gerrit. 
Daarna nam Piet Loos de winkel over en als laatste zuivel
man zette Klaas van de Kooij de zaak voort. Daarna werd de 
winkel een tijdje woonhuis. maar het raakte ernstig in ver
val. Het werd tenslotte zelfs gebruikt als opslag voor metalen 
en lompen. Het pand is al jaren onbewoonbaar verklaard, als 
het in 1977 wordt gerestaureerd. Nu is het al jaren bewoond 
en een aanwinst voor de dijk. 
De schoenmakers Aan de oneven zijde van de dijk, hoek 
Pompsteeg: Nic. Zwarekant met een eigen werkplaats. Later 
overgenomen door zijn zoon Piet. Die heeft er tot en met 
1960 zijn beroep nog uitgeoefend. Hij was ook een zeer ijve
rig lid van de ook nu nog bestaande buurtvereniging. 
De sigarenwinkeliers heb ik al eerder behandeld i.v.m. de ne
ring in het pand nr. 63. Dan stappen we maar over naar de 
slagers. Op nr. 45 treffen we aan: Jan Wessemius. Een beken
de naam in Hoorn, maar dan meer op het gebied van ver
zendingen en ander transport. We weten niet of deze been
houwer familie was van de vervoerders uit de Spoorstraat, 
maar gezien de voornaam Jan, vermoeden we dit wel. 

Slagerij Stam. lt. Zeedijk 45. 
v.l.n.r. Cor Stam, Marie Stam, Jaap Stam, mw G. Stam. 

Omstreeks 1910 nam Cornelis Stam de zaak over en hij heeft 
dit tot het einde der veertiger jaren volgehouden. in het be
gin bijgestaan door zoon Jaap. Jaap Stam had later een eigen 

zaak op de hoek Breed-Nieuwe Noord. Bij veel oud-Hoorn
sen zeker nog wel bekend. 
Na de slagers Wessemius en Stam een heel ander gilde: de 
smeden. M. Schoof hebben we reeds vermeld (zie ook de zui
velwinkel op nr. 58.) In 1925 richtte Nicolaas Smit een sme
derij op in perceel Italiaanse Zeedijk nr. 53. In 1928 wordt de 
smederij uitgebreid. Er was in deze buurt zeker behoefte aan 
een man van dit vak! Deze Smit was ook duivenliefhebber 
en mede-oprichter van de Hoornse Luchtbode (Nu nog 
bestaand. Zie Hoorn in oude ansichten deel 2 blz. 56) In 1929 
hield Smit (de smid) het voor gezien (gezondheidredenen?) 
De smederij ging over op Johannes Masteling. 

In de koopakte staat vermeld: Een huis met schuurtje aan de 
Italiaanse Zeedijk te Hoorn, groot een are en dertig centime
ter, met het recht van erfpacht voor de grond. 
Een en ander gebeurde op de zeventiende augustus 1929, 
onder toezicht van beëdigd makelaar W. Pool, wonende aan 
de Koepoortsweg. Johannes Masteling, in de volksmond wel 
de Masteling genoemd, heeft jaren zijn bedrijf gevoerd. zijn 
zoon Freek heeft de zaak overgenomen. Het is nog een oude 
gezellige smederij als vroeger. Ga maar eens kijken. Maar 
pas op voor de vonken als er gesmeed wordt! 

Masteling met zijn zwager van Etten in 1938 voor zijn smederij. 
Olieman Bongers (zie mijn derde arti/?el) ook gelijk op de foto. We 
zien hem hier trots met zijn driewieler. 

Dan hebben we het wel gehad met onze handelaars enz. Ik 
begin nog niet met de vissers en andere beroepen, maar 
duik eerst de Foreestensteeg in. 
Genoemd naar de familie Van Foreest. Nanning van Foreest 
bouwde het bekende Foreestenhuis op het Grote Oost in 
17.. ... Twee eeuwen lang heeft deze familie zijn stempel ge
drukt en een grote invloed gehad op het Hoornse gebeuren 
en uitgerekend het kleinste steegje van Hoorn is naar hen 
genoemd! Erg dankbaar is de Hoornse vroedschap blijkbaar 
niet geweest. Het was zelfs zo, dat het straatnaambordje 
eerst aangaf: Foreestensteegje!!! Een foto laat dit zien als stil
le getuige. Een geboren en getogen Zeedijker was het zelfs 
nooit opgevallen! 
Omstreeks 1903 komen we in dit steegje nog een negental 
woningen tegen, waarvan één onbewoond. Van de overige 
bewoners waren er vier sjouwerman. Twee gewoon aange
duid als arbeider, een weduwe zonder beroep en een juf
frouw Berendina van Schaik, eveneens zonder beroep. In 
1907 worden de oneven nummers onbewoonbaar verklaard, 
maar in 1958 komen we ze nog tegen. Ze zijn dan als pak
huisjes in gebruik. Met de bouwval viel het kennelijk nog 
wel mee. 1912 was een somber jaar voor de steeg. Slechts 
drie panden werden bewoond. Eén ervan door van der 
Kooij, de scharensliep (later verhuisd naar de Nieuwendam). 
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Halverwege de twintiger jaren een kleine opleving. Alle 
even nummers zijn bewoond. Nr. 4 door een dame luisterend 

De Foreestensteeg. 

Zicht op de Hoofdtoren, omstreeks 1900. 

-•• -••• • 1 5 

naar de naam: Kuiper-Moletoor!! Voordat we de Fo
reestensteeg verlaten.nog even tot besluit een typische 
transactie, die ik hieronder de revue laat passeren. 
Op l augustus (let goed op de datum!) verkoopt de Vissche
rijvereniging Eensgezindheid een pakhuisje met grond in de 
Foreestensteeg, kadastraal bekend onder sectie A. no 980, 
groot 21 centiaren. de koper is de ons bekende Nicolaas 
Smit. De koopsom is f 200.- . Maart wat gebeurde er tien da
gen later? Nicolaas Smit verkoopt het pakhuisje alweer aan 
Catharinus Alkema, brandstoffenhandelaar te Hoorn. Mis
verstanden zijn uitgesloten. want de kwitantien geeft hetzelf
de sectienummer aan nl. 980. en de som van f 103,- . 
Wat is hier aan de hand geweest? Incasseerde Smit binnen 
een week een verleis van f 97,- of heeft hij een filantropi
sche instelling gehad! Het lijkt mij meer, dat hij als stroman 
voor Alkema heeft gefungeerd. De vissers wilden blijkbaar 
niet met Alkema in zee. 
Met dit leuke voorval sluiten we deze maal weer af. De vijfde 
wandeling begint dus halverwege de Zeedijk en dan komen 
de vissers aan bod. Ik heb ze in dit stukje lelijk laten vallen.Ik 
haak nog even op het woord stroman in. Mijn Koenen uit 
1926 zegt hierover: een stroman is iemand, die slechts zijn 
naam leent voor een zaak en er voor den schijn bij betrok
ken is. 
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Boekbespreking: R. A. Mekking 

Hoorn en zijn bewoners, anno 1561 H. Saaltink 

Doctoraal scriptie, afd. Middeleeuwse geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 1987. 

Meer dan een jaar geleden verzocht de heer Mekking het be
stuur van de vereniging een verkorte versie van de hierbo
ven genoemde scriptie uit te geven. Na bestudering bleek 
het werk voor publikatie via het publikatiefonds van de ver
eniging minder geschikt. Toch wilden we het onder de aan
dacht van de leden brengen, omdat het een belangrijke uit
breiding van onze kennis over het Hoornse verleden is. 
Kern van de studie en voor onze lezers het meest interessant 
is een voornamelijk sociaal-economische beschrijving van 
de stad aan de hand van het kohier van de IOe penning, een 
register voor grondbelasting, van 1561~62. Op dezelfde ma
nier als de schatters die de gegevens voor de samenstelling 
van het kohier verzamelden, gaat de schrijver de buurten 
rond, waarin de stad toen was onderverdeeld. Hij behandelt 
met veel verbeeldingskracht zaken als huisgrootte, beroep 
en welstand van de bewoners en het laat-middeleeuwse stra
tenpatroon. Voor wie een indruk wil krijgen, hoe er in 
Hoorn in het midden van de 16e eeuw geleefd en gewerkt 
werd, geeft dit boek een grote hoeveelheid aanvullende ge
gevens. De volledige scriptie, een lijvige foliant, die een mi
nutieuze beschrijving van alle onroerende goederen in de 
stad schijnt te geven, heb ik niet kunnen inzien. 
Uit de inleiding blijkt, dat de studie is opgezet om het belang 
van kaarten en plattegronden bij historisch en archeologisch 
stadskernonderzoek te bepleiten. Wil men de gegevens die 
de kaarten verschaffen op hun juiste waarde schatten, dan 
zijn er echter volgens de auteur nog andere bronnen nodig. 
Als voorbeeld bij deze stelling behandelt hij de kaart die Van 
Deventer omstreeks 1560 van Hoorn maakte. Deze kaart 
geeft niet voldoende inzicht in de ruimtelijke opbouw van de 
stad. Hij moet daarom samen met een bron als het hier be
schreven kohier worden bestudeerd. Omdat kaarten als die 
van Van Deventer niet volgens moderne cartografische in
zichten zijn getekend heeft de schrijver het gevonden mate
riaal ingevuld op de kadastrale kaart van 1822. 
Uit de conclusie blijkt, dat de auteur deze studie als een on-

Rectificatie 

derdeel van een nog door hemzelf of door anderen te schrij
ven sociaal-economisch geschiedenis van Hoorn beschouwt. 
In een aantal inleidende hoofdstukken behandelt hij de fi
guur van de kaarttekenaar Jacob van Deventer, de belasting
hervormingen van de 16e eeuw, die volgens hem aanleiding 
waren voor het opstellen van dit kohier, de techniek van be
lastingheffing volgens het kohier, de in het kohier gebruikte 
reken-, maat- en munteenheden, de werkwijze van de taxa
teurs en het aantal inwoners van de stad in 1561. 
Een paar opmerkingen. Dat de ruimtelijke ontwikkeling van 
een stad bepaald wordt door de maatschappelijke en econo
mische eisen van de bewoners en/of door het fysisch-geogra
fisch milieu, zoals in de conclusie wordt opgemerkt, geldt 
voor iedere stad in Nederland. Om dat te bewijzen behoeft 
geen uitgebreid onderzoek te worden verricht. Betekenissen 
afleiden uit de namen van begrippen is een gevaarlijke be
zigheid. Zelfs in de l 6e eeuw behoeft iemands naam niet 
naar het beroep te verwijzen, dat hij uitoefent. Met andere 
woorden alle mensen die Brouwer heten, houden zich niet 
bezig met de bierproduktie. Het Smerig Horn behoeft geen 
sloot voor afval te zijn geweest. Een andere naam voor dit 
watertje was Smeergorre en smeer betekende ook vet. De 
Kuil behoeft geen water te zijn geweest waarin vis werd be
waard. Eerder kan gedacht worden aan een grachtje dat laag 
gelegen was ten opzichte van de omringende kaden en de 
dijk. Voor de geïnteresseerde leek, die wat dieper op het on
derwerp wil ingaan, zou een wat uitgebreidere literatuurlijst 
zeer dienstig geweest zijn. Geschiedenis is een debat zonder 
eind en de buitenstaander wil ook wel eens weten welke 
plaats de auteur in het debat inneemt. Zo'n lijst had toch met 
weinig moeite uit de uitgebreide versie van de scriptie kun
nen worden overgenomen. 
Deze opmerkingen doen niets af aan de waarde van deze 
studie, die ik van harte bij onze lezers aanbeveel. U kunt het 
werk bestellen bij de schrijver, R. Mekking, Stijl 67, Hoorn, 
tel. 39449. 

Een opmerkzame lezer maakte er ons op attent, dat in het artikel van de R. de Knegt 'De jachthavens van Hoorn 3', jrg. 
9, nr. 4, pagina 105, enkele onjuistheden te lezen waren. Er staat daar, dat Willem 111 in 1688 met een grote vloot uitzeilde 
en in Engeland landde om met troonopvolgster Mary te trouwen. 
Willem lil was echter al in 1677 met Maria Stuart, dochter van Jacobus Il van Engeland getrouwd. Op het moment, dat 
Willem naar Engeland vertrok, was zijn vrouw al geen troonopvolgster meer, want even daarvoor had Jacobus een zoon 
gekregen. 
Willem lll ging op uitnodiging van een groep politici, die vreesden voor een te grote invloed van de katholieke kerk door 
de politiek van de kathokieke Jacobus Il en verdreef zijn schoonvader van de Engelse troon. 
De redactie biedt de lezers alsnog haar verontschuldiging aan voor het feit dat deze onjuistheden aan haar aandacht zijn 
ontsnapt. 

Inbinden jaargangen 'Oud Hoorn' 
Als u uw jaargangen van 'Oud-Hoorn' wilt laten inbinden, dan kunt u contact opnemen met J. Dijkstra, tel. (02290)-17117. 
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Men vraagt ons H. W Saaltink 

Ditmaal ontving ik slechts een paar reacties op het artikel in het vorige nummer en geen nieuwe foto's. De beide 
opnamen van de jongensschool aan de Ramen maakten slechts bij een enkele lezer iets los. De drie heren en 
de dame in de dichtbegroeide tuin waren al helemaal niet in staat bij een van de lezers een schok der herkening 
teweeg te brengen. Mogelijk was het grootste deel van onze leden al met de voorbereiding van de vakantie bezig 
of misschien zijn deze opnamen gewoon te oud. Mocht U bij hernieuwde bestudering toch nog een verre oudoom 
of een grootvader herkennen, dan zie ik uw bericht met belangstelling tegemoet. Hier dus nu de enkele reacties 
die ik binnenkreeg en de nieuwe foto's die nog steeds uit de verzameling Pieters·Engel komen. 

Mevrouw Rap-Perwitz 

Voordat ik begin, nog een mededeling. In het afgelopen 
kwartaal bereikte mij het bericht dat op 8 juni mevrouw Rap
Perwitz is overleden . Ik zal in haar een belangstellend lezer 
van deze rubriek missen, iemand die mij veel waardevolle 
informatie over het Hoorn van het eerste kwart van deze 
eeuw verschafte en van wie ik ook een aantal interessante 
foto's ontving. Mevrouw Rap is in 1896 geboren als dochter 
van een onderstationschef in Hoorn. Zij volgde de in die tijd 
gebruikelijke opleiding voor een meisje uit de kleine burge
rij. Na de lagere school de speciale meisjesschool aan het 
Kerkplein en vervolgens De Rijksnormaalschool. Dat was 
eigenlijk een opleiding tot onderwijzer, maar er kwamen 
ook veel intelligente jonge mensen op terecht voor wie de 
HBS te duur was. Na haar schooltijd werkte de latere me
vrouw Rap als lokettiste en telegrafiste op het Hoornse sta
tion, van 1914 tot 1920. In het laatstgenoemde jaar trouwde 
zij met de heer Rap, werknemer van de firma Van Doornik 
en Zuidweg. Zij verliet Hoorn daarna voorgoed. Haar warme 
belangstelling voor een tijd die meer dan zestig jaar terug 
ligt, heeft me altijd bijzonder getroffen. 

Brieven 

De beide brieven die ik ontving naar aanleiding van het arti
kel in het vorige nummer. verschaffen geen nieuwe informa
tie. Mevrouw Windhausen van het Grote Oost herkende de 
onderwijzer Wolbers op de tweede schoolfoto van pagina 62. 
De man is hiermee al een stukje verder uit de anonimiteit te 
voorschijn gekomen. Mevrouw Windhausen zou echter juist 
wat meer over deze Hoornse figuur willen weten. Misschien 
dat één van onze lezers haar kan helpen. Ik zal zelf proberen 
door wat archiefonderzoek iets over Wolbers aan de weet te 
komen. De rest van haar brief gaat over Hoornse fotografen 
uit het verleden en de behandeling van dat onderwerp laat 
ik over aan de heer Havermans. 
Een plezierige brief kreeg ik ook van mevrouw Peters-Engel, 
de eigenaresse van de in de laatste nummers getoonde foto's 
Zij maakte er terecht bezwaar tegen Engels te worden ge
noemd. Mijn verontschuldiging voor deze vergissing, die 
overigens begrijpelijk is. Beide vormen komen als achter
naam voor. Ze hebben niets te maken met een zekere soort 
van hemelse wezens maar met de voonaam Engel, die na
tuurlijk wel van het begrip engel kan zijn afgeleid. En voor 

Groep deelnemers aan de Rembrandt-feesten van 1906 

90 



wie daar belang in stelt, engel is afgeleid van het Griekse 
woord aggelos. Het betekent daar een bode van de goden. 
Mevrouw Peters zegt verder, dat het ijzeren geheugen van de 
heer Ridderikhof goud waard is, een mening die ik en naar 
ik mag aannemen de heer Ridderikhof zelf ook, van harte 
onderschrijf. Aangezien generaties alchemisten al sinds de 
middeleeuwen tevergeefs getracht hebben de overgang van 
het eerstgenoemde metaal in het tweede tot stand te bren
gen, vrees ik dat onze bejaarde stadschroniquer zijn flat in 
Westerhaven binnenkort niet zal kunnen verwisselen 
voor een villa aan de Cote d'Azur. Hetgeen overigens ook 
een gevoelig verlies voor de Hoornse stadsgeschiedenis zou 
betekenen. 

Foto's 

De drie foto's die ik dit keer plaats, zijn de laatste uit de ver
zameling van mevrouw Engel. Ik zou daarom de ontvangst 
van nieuw materiaal zeer op prijs stellen. 
De eerste opname van een heer in toneelcostuum temidden 
van een aanvallige schare van in het wit geklede jongeda
mes, zou volgens Ridderikhof gemaakt zijn tijdens de feesten 
die in 1906 georganseerd werden ter gelegenheid van de 
driehonderdjarige herdenking van de geboortedag van Rem
brandt. De heer op de verhoging met bepluimde baret zou 
Jacques Wilson zijn in de rol van de beroemde schilder. 
Gaarne ontving ik wat namen van de dames in het wit. 

De tweede is een familiefoto. Ik plaats liever geen familieop
namen, omdat deze over het algemeen slechts voor een be
perkte groep geïnteresseerden waarde heeft. In dit geval 
gaat het echter waarschijnlijk om het gezin van de schilder 
Harder, een vrij bekende Hoornse figuur uit het begin van 
deze eeuw. Hij woonde na diens vertrek in het huis van 
Storm aan het Grote Oost. Een van onze lezers kan mij hope
lijk wat meer zekerheid geven voor deze veronderstelling. 
Als laatste weer een klassefoto met de jongeheer Freek 
Storm. dit keer zoals het leitje op de voorgrond laat zien van 
een eerste en tweede klas. De achtergrond vertoont grote 
overeenkomst met die op de opnamen van pagina 62 , zodat 
we mogen aannemen, dat het ook hier de jongensschool aan 
de Ramen betreft. De namen van het geportretteerde jong
volk zijn bekend. Toch plaats ik deze, omdat misschien een 
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Gezin van de schilder Harder. 

van onze lezers een schok der herkenning krijgt bij het zien 
van deze opname uit het schooljaar 1913/1914. Ook ben ik 
niet zeker van alle namen. Verschillende hebben voor 
Hoornse oren een bekende klank. Sommigen ervan hebben 
we bij eerder geplaatste foto's al ontmoet. 
Op de eerste rij van links naar rechts: !. Freek Storm, 2. D. 
Brandenburg, 3. A. Richel. 4. B. Ludding, 5. T. Hoogkarspel, 
6. A. Offringa. Tweede rij van links naar rechts: 7. K. Vink, 
8. J. Verwijs, 9. J. Klots, 10. E. de Wit, ll. P. Kooi, 12. P. Klots, 
13. L. Laan. Achterste rij eveneens van links naar rechts: 14. 
J. Kuiper, 15. H. Muus(?), 16. B. Br"sveld, 17. W. Ooms, 18. H. 
ldsenga, 19. J. de Vries. De onderwijzeres is juffrouw Van de 
Gracht. 
Ik zie uw brieven of telefoontjes met belangstelling te
gemoet. 

Klas 1 en 2 van de jongens
school aan de Ramen, 
191211913. 



Hoornse mensen en dieren 
in de twintiger jaren E. E. (Bertus) Hemmer. 

Zo circa 70 jaar geleden was het leven in Hoorn minder jachtig dan in deze tijd. Alles ging wat bedaarder zijn 
gang. Het gezegde: 'We komen van Hoorn, we hebben de tijd', werd veel gehoord. De mensen leefden toen in een 
grote saamhorigheid. In de buurt rondom de binnenhaven, (de Korenmarkt, Veermanskade, Italiaanse Zeedijk, 
Nieuwendam en de Appelhaven) kende de één de ander van haver tot gort. Er werd hard gewerkt, dat wel, maar 
er was altijd wel tijd voor een grap of een sterk verhaal. 

Loopt u even mee naar de Italiaanse Zeedijk? 
Op de hoek van de Brouwerijsteeg woonde in een erg oud 
huisje Hein Kramer met zijn vrouw. Hein, zijn bijnaam 'de 
Piewiet', was een visventer die met de hondekar de boer op 
ging. De honden hadden in dat zelfde huisje ook hun ver
blijfplaats. Als je er als jongen wat pesterig langs liep en la
waai maakte gingen ze fel tekeer. 
In die tijd hadden deze dieren een 'hondeleven', kilometers 
lange tochten naar de dorpen, onder de bakfiets met de baas 
er bovenop, was bepaald geen pretje. 
In de Pompsteeg, de verbindingsstraat tussen de Nieuwen
dam en Achter op 't Zand, woonde de weduwe Gorter die 
een water-en-vuurbuis runde. Voor een emmer heet water 
betaalde men twee cent. Zij vervulde ook de functie van ba
ker, en het aantal baby's dat door haar handen op de kleine 
Hoornse wereld het levenslicht zag moet groot geweest zijn. 
Mijn oudste broer Hein was daar onder anderen één van en 
volgens hem ook de schrijver van dit stukje. 
Over deze vroedvrouw gaat het verhaal dat bij haar komst 
in het kraamhuis een flesje met brandewijn aanwezig moest 
zijn. Dat was nodig om het hoofdje van de jonggeborene te 
wassen. Daar was wel niet zoveel voor nodig maar toch was 
het flesje gauw leeg. Ook haar keel had een verfrissing 
nodig. 
In dezelfde Pompsteeg woonde Hein Keizer, in de 
volksmond Hein de Porder geheten. In de vroege ochtendu
ren liep Hein door de nog stille buurt om de nog slapende 
mensen wakker te porren voor hel werk dat op een aanpak 
wachtte. Een roffel op de deur: 'Ben je wakker Kees?'. Het ta
rief zal wel niet meer bedragen hebben dan een dubbeltje in 
de week. 
Blijven we nog even in de Pompsteeg. De meeste woningen 
aldaar vielen niet te rangschikken onder 'riante behuizin
gen'. Ze waren oud en te klein voor de kinderrijke gezinnen. 
Als er in het gezin Nooy alweer een kind was geboren 
plaatste vader Nooy een kaart voor het raam met de tekst 
'kind te koop'. 
Of er ooit 'verkocht' werd laat de geschiedenis ons niet we
ten. Het staat wel vast dat de huisvesting voor mensen met 
te geringe inkomens ronduit gezegd slecht was. Verder 
moest het woord 'gezinsplanning' nog worden uitgevonden 
en was de wetenschap over de voortplanting grotendeels ge
baseerd op overlevering en de gedragsuitingen van de die
ren. Nu wij het toch over dieren hebben laat ik u kennis ma
ken met de Hoornse duivemelkers uit de twintiger jaren. 

Duivemelke rs van toen 

In deze buurt werd ook de duivenclub H.L.B. geboren. De 
'Hoornse Luchtbode' bestaat nog steeds en is zeker al ouder 
dan zeventig jaar. In het jaar 1917 telde de vereniging circa 
30 leden. 
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De namen van enkele leden en bestuurders zitten nog in de 
herinnering t.w. de gebroeders Zwarekan t (bekende sigaren
makers). Klaas Meurs, Ted van Papendrecht (zoon van de do
minee), de gebroeders de Vries. een sergeant majoor van het 
in Hoorn gevestigde garnizoen en o.a. mijn broer Hein Hem
mer. Hij won met een blauwe doffer in 1917 een prijs (derde) 
met de vlucht vanuit Bordeaux. 
De prijzen waren in vergelijking met vandaag de dag uiterst 
bescheiden te noemen. Toen een penning, een bekertje of 
uit praktische overwegingen een paar kookpannen. 
Een recent krantebericht leert ons dat ene Kees de Jong uit 
Oudekerk a/d IJssel met zijn duif 'Bergerac' een auto heeft 
gewonnen en dat zelfs voor de derde achtereenvolgende 
keer! Over de afstand van 849 km. had het duifje slechts 5 
uur en 39 min. nodig. Er werden ook weddenschappen af
gesloten. Met de inzet van een kwartje kon je f l,25 ver
dienen. 

In het verenigingslokaal ' 't Vosje', op de hoek van het West 
en de Proostensteeg, stond de tijdklok opgesteld. Arriveerde 
een duif in het duivenhok dan werd snel de ring van het 
pootje genomen en per snelle koerier naar · 't Vosje' ge
bracht. Het ging daarbij om seconden tijdwinst. Op zo'n Zon
dagse wedstrijd hing er een gespannen sfeer in onze woning 
aan de Korenmarkt. Als broer Hein na veel paaien en ram
melen met de voerbak de duif 'binnen' had. stond de super
snelle hardloper. Bothe Westra, in de starthouding. 
Alle deuren in het huis open en spurten langs de Appelhaven 
richting · 't Vosje'. 
Dat was toen omstreeks 1920. U vraagt zich wellicht af of 
broer Hein nog steeds duiven houdt? Het antwoord is nee! 
Een aantal jaren geleden kreeg zijn vrouw Alie er genoeg 
van. Hein in al zijn vrije tijd bij zijn duiven en zij goed ge
noeg voor de huishouding? Zij was het zat, de schat, zij stel
de een ultimatum, de duiven weg of " ... !!! 
Hein gaf zich gewonnen met de gedachte, 'beter één vogel 
in de hand dan tien in de lucht'. 
Gegroet allemaal door 



Kent u Hoorn ook zo? J M. Baltus 

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn. 

Eerst even iets rechtzetten. In de vorige a flevering van deze 
rubriek noemde ik de namen van acht goede inzenders. 
Maar daar hoorden nog bij de wat latere inzenders: de heren 
M. C. Mes, K. Semeyn, Ben van Tartwijk, E. van Gulik uit 
Oegstgeest en de fam. Hellingman. Totaal dus dertien goede 
inzendingen. 
De laatste speurtocht bestreek een klein gebied: Grote Oost 
en Appelhaven. Hier volgen de oplossingen: 
Foto 1. Lantaarn met leeuw aan Grote Oost 29. Volgens 

Ben van Tartwijk is het een Venetiaanse leeuw. Mis
schien gevangen in het Apennijnse Gebergte? 

Foto 2. Het bordje met 'Mr. Metselaar' bevindt zich op de 
Appelhaven, nr. 13A. Mevrouw Waard-Opmeer 
schrijft: 'De bewuste man was dus metselaar. Mijn 
vader was schildersbaas en had ook een naambord
je met zijn naam en daaronder 'Mr. Schilder'. 

Foto 3. De gevel met kopje en davidster is te zien ook op 
de Appelhaven, namelijk nr. 22 aldaar. 

Foto 4. De steen met het telefoonnummer komt voor in de 
gevel van Grote Oost 151. een aantal inzenders 
noemt de hier gewoond en gewerkt hebbende bak
ker Klooster. Voor hem oefenden bakker Algera, 
bakker Kromheer en bakker Slooten hier hun be
roep uit. J. de Rooy vermeldt: 'De bakkerij was om 
de hoek op de Zon. Bakker Klooster werd niet dik 
van z'n eigen brood; hij was (of is) zo mager als een 
lat.' 

Foto 5. Het huis met het prachtige houtsnijwerk in en om 
de deur is Grote Oost 22. 

Goede inzendingen kwamen binnen van: Mevr. W. Smit, 
Boelisstraat; fam. Lampe, Fred. Hendrikstraat; R. Mantel, 
Metselaarstraat; K. Semeyn, Van Beyerenstraat; R. Singer. 
Spant; 

Foto I 

M. C. Mes, Koepoortsweg; mevr. Waard-Opmeer, Vijzelmo
len; fam. Hellingman, P. Florisstraat; Jacques Wester, Achter 
op 't Zand; mevr. M. Pierlo, Schoutenstraat; Ben van Tartwijk 
uit Hoogkarspel; J. de Rooy, Willemsweg; mevr. N. 
Rozemuller-Kleijpoel, Holenweg; C. Schrickx, Willemsweg. 

Mevr. vlekke van het Grote Oost noemde alleen de panden 
op de Appelhaven en was daardoor hors concours. Als prijs
winnares kwam uit de bus mevrouw W. Smit. Zij ontvangt 
t.z.t. de gebruikelijke boekebon. 

De nieuwe prijsvraag: 

In zijn laatste inzending schreef de heer Koos Semeijn letter
lijk: 'Voor mij mag het best wat moeilijker', Vandaar deze 
keer maar liefst zes foto's kris kras genomen in de bin
nenstad en met het accent op ramen en deuren. 

1. Een merkwaardige kap en een bijzonder pakhuis. Waar? 
2. Een steegje afgedicht met baksteen en poort. Tussen wel

ke huizen? 
3. Een poort en een hek. Waar precies in welke straat? 
4. Een Lodewijk XV-deur met onder- en bovenstuk. In welk 

huis? 
5. Kruiskozijnen met luiken. Weet u ze te vinden? 
6. Een serie stalraampjes. Een stadsboerderij in Hoorns 

centrum? 

Graag uw oplossingen weer naar J. M. Baltus, Grote Oost 
98-100 1621 BZ Hoorn, schriftelijk vóór 15 november a.s. 
Vrouwe Fortuna zal dan weer uitwijzen wie de boekebon 
wint. 

Foto 2 
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Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval 1 M Baltus 

d.d. 15 augustus 1988 

Achterom 27 
Buurtje 1 en 2 

Breed 26-28 (monumenten) 

Gasfabriekstraat 
Gerritsland 36 

1. Achterom 27 

Glop (achter Sint-Jans Gasthuis) 

i 

Op de plaats van de in 1970 gesloopte woning wordt nieuwbouw gerealiseerd. 
Oude arbeiderswoningen. Plan van ver. Oud-Hoorn tot restauratie. Aangekocht 
door ver. Oud-Hoorn. 
Woon-winkelhuizen. Achterbebouwing gesloopt voor verbouwplan t.g.v. nieuwe 
functie. 
Woningen aldaar bij hoek Gerritsland t/m Hopgebouw worden gesloopt. 
Voormalige arbeiderswoning. Verbouwd en gerestaureerd tot bedrijfs- en woon
ruimte. 

2. Gerritsland 36 

Terrein achter Boterhal verder volgebouwd met meterslange aanbouwsels aan 
Lange Kerkstraatwinkels (zie foto's). 

3. Glop, 1986. Nog volop uitzicht op 
Boterlial 

4. Glop, 1988. Nu volgebouwd met 'dozen' 
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Grote Noord 15 (monument) 

Kerkplein 28-29-30-30r-30a 
(beeldbepalend) 

Karperkuil 

Korenmarkt 13 (gem. monument) 
Korenmarkt 14-15 (gem. monument) 

Nieuwendam (ongenummerd) 

RK Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor restauratie in fasen. Onzeker
heid inzake blijvende liturgische functie. 
Rij woonhuizen, grotendeels geamoveerd. Plan van Stichting Stadsherstel voor 
herbouw en restauratie t.b.v. bedrijfs/winkel- en woonfunctie. 

5. Kerkplein 28 t/ m 30A 

Zuiderplantsoenzijde; bebouwing bedrijfsgebouwen zal plaatsmaken voor nieuwe 
bebouwing. Wat voor bebouwing is nog niet vastgesteld. 
Woonhuis; wordt opgeknapt. 
Contactcentrum, kantoor enz. (voormalige burgemeesterswoning)) is hersteld en 
opgeknapt. 
Op sinds mensenheugenis lege plek tussen de nrs. 10 en 21 geplande nieuwbouw 
van drie 'grachtenhuizen' 

6. Korenmar/a 14-15 

7. Nieuwendam. nu nog open plek tussen nr. JO en 11 
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Ramen 29 (monument) 

Rode Steen 8 (monument) 

Schoolsteeg 7 (monument) 
Vale Hen 
Val Hen-Scharloo 

Dubbel woonhuis (voormalige pastorie Doopsgezinde gemeente). Restauratie 
door Stichting Stadsherstel nagenoeg voltooid. 
Waaggebouw uit 1609. Plan voor aanpassing onderverdieping voor horeca
doeleinden met handhaving monumentale interieur en waaginstrumenten. 
Winkelpand; eigendom ver. Oud-Hoorn; plan voor kapverbetering. 
Beeldbepalende iep op de hoek Vale Hen-Breed-Westerijk omgehakt. 
Laatste bebouwing aan Westersingelzijde gesloopt. Wijziging tracé t.b.v. verkeer 
en parkeergelegenheid. 

~, 8. Waaggebouw 

9. Laatste bebouwing Vale Hen/Scharloo gesloopt 

Onder de Boompjes 8 (monument) 
Vollerswaal 

Westerdijk 

Westerdijk (Provinciaal monument) 

Wijdebrugsteeg 

Zon 11 (monument) 
Westerblokker 

Plan van ver. Oud-Hoorn voor aanbrengen achteruitgang. 
Plan om de daar nog aanwezige koepel van de voormalige gasfabriek te gebrui
ken als werkplaats en opslagruimte t.b.v. de Stichting Het zeilend bedrijfsvaartuig. 
Plan tot sloop van Westerhaven-gebouw en bouw van beter in het stadsbeeld pas
send nieuw bejaardenhuis. 
Witte Badhuis deze zomer gesloten. Plan om na bouwvakvakantie te starten met 
bouw van vijfsterrenhotel en tropisch zwemparadijs, annex parkeergelegenheid 
voor honderden auto's o.a. bovenop de dijk zelf. 
Op plaats van in mei neergehaalde beeldbepalende paardekastanje uit 1863 zal 
in het najaar door de gemeente een plataan geplaatst worden. 
l 7de eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In staat van verval. 
Stichting Stadsherstel heeft 17 de-eeuwse boerderij De Barmhartige Samaritaan 
aangekocht. Plan voor restauratie. 
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Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (10) C Kerkmeijer-de Regt 

1944 

14 October. De schepen met munitie zijn weg. De munitie
schepen lagen de laatste dagen bij de sluis in de Karperkuil 
en bovenop waren ze volgepakt met fietsen. 
De Aleida is weg of weg geweest om dekens en dergelijke 
spullen. 
Er wordt erg in de plantsoenen huisgehouden, overal wor
den jonge boompjes omgehakt en onderste takken van bo
men afgezaagd. Ieder zit verlegen om brandhout en zo weet 
men zich te redden ten koste van de plantsoenen. 
Dagelijks komen drommen hamsteraars, voornamelijk uit 
Amsterdam, hier door op weg naar de Bangert, Blokker, 
Schellinkhout enz. Helaas zijn er heel veel zwarte hande
laars bij, die het fruit enz. zelfs nog aan de Duitsers verkwan
selen. Controle is er op het ogenblik niet. 
17 October. Vanmorgen vroeg, om ± 3 uur, zijn er weer 2 
bommen op de werkinrichting gegooid; één kwam in zee, de 
andere in de glooiïng. Ze lijken wel niet wijs. 
En om ruim elf uur kwam er ook plotseling een machine 
naar beneden schieten, die naar de spoorbaan zwenkte en 
bij Scharwoude op de daar staande Dieseltrein schoot en 
ook nog op iets in zee, wat weet ik niet. Het is de Diesel, die 
eerst een tijd hier gestaan heeft en in Scharwoude gezet 
werd, omdat de lieve jeugd hem ruïneerde. 
24 Oktober. Veel nieuws is er de laatste dagen niet; er staan 
nog steeds Roode Kruis-treinen bij het station. Of ze ook bin
nen al vertimmerd zijn, weet ik niet, ze zijn er druk mee be
zig geweest, Hoornse timmerlieden, zoals ik al schreef, maar 
dat werd dan ook weer afgekeurd. 
Aan de Doelen- en Veermanskade worden nog steeds sche
pen witgeschilderd met rode kruizen; ook het jacht van de 
Waterstaat, dat nog in de Karperkuil ligt. Op de kade ligt nog 
een stapel hout voor kribben. De Insula is terug naar Urk; 
blijkbaar vrijgegeven. Het Zeepark is afgezet met Spaanse 
ruiters, omdat er zo ontzettend huisgehouden werd om 
brandhout; behoorlijk dikke bomen worden omgehakt en 
gezaagd, het A.B.C. is ook bar, al het lage hout en de eike
boompjes aan de linkerkant, uit de stad komend, zijn ver
dwenen. 
De Spaanse ruiters, die op de Roodesteen rond Coen ston
den, zijn verdwenen. Nu en dan trekken weer honderden 
vliegtuigen over; 's nachts horen we ook vaak wat, dikwijls 
heel laag, Duitse of Engelse, we weten het niet, die hier dan 
zowat rond draait. De nachtzuster noemen ze die. 
We spraken een boer uit de Wieringermeer, hij had in 51/2 
dag 1500 mensen gehad om tarwe, ze kregen ieder een 
schep tarwe van hem, n.l. 5 pond - ik meen voor 50 cent, 
het kan ook zijn f 1,- ; ik betaalde hier f 1,35 per pond. 
De Lelie, het electrisch gemaal, heeft nog stroom voor 14 da
gen; dan is er het stoomgemaal, waaraan de boeren al hun 
voorraden kolen graag afgestaan hebben, dat kan dan nog 
voort tot Januari, maar dan is het gebeurd en kan er niet 
meer gemalen worden. We zullen hopen dat het voor die tijd 
afgelopen is. Ook zijn al bomen omver gehaald aan de weg, 
die het Keern met de Nieuweweg verbindt. 
25 October. Vandaag fietsenvordering, de Hoornse politie 
belt aan en wel speciaal bij beter gesitueerden; alleen heren-

fietsen. In Berkhout was het dezer dagen. Zaterdag (21 Octo
ber) kregen we voor het eerst een blaadje met nieuwsberich
ten in de bus, de berichten van Radio-Oranje n.l. Er zijn nog 
mensen, die een ouderwetse radio verstopt hadden; zij kun
nen het nu met een accu redden. Om de paar dagen zien we 
zo'n blaadje. 
300ctober. De zuivelfabrieken van Binnenwijzend, Twisk en 
Ursem zijn leeggehaald, kaas en boter. De Duitsers stelen 
nog mee wat ze kunnen. 
1 November. Vannacht zijn de Roode Kruis-schepen vertrok
ken, richting Dordrecht. De Baron Van Dedem is terug
gekomen. 
De grote optochten hamsteraars nemen nu af, mogelijk 
doordat er weer gecontroleerd wordt, vooral voor graan en 
aardappelen; het fruit laten ze blijkbaar gaan. 
In Amsterdam en Rotterdam wordt f 100 à f 120 voor een 
mud aardappelen gevraagd. 
Gisteravond is dat vervelende vliegtuig, dat hier sedert lang 
maar boven cirkelde, niet geweest. Nu horen we dat er tel
kens twee waren en dat het ene bij Bergen is gevallen door
dat het zo laag vloog. Wat het hier ook zo vaak deed, het 
waren n.l. Duitsers. 
14 November. Gisteravond was er een schietpartijtje op het 
Nieuwland; er was een Duitse soldaat aangeschoten, die 
waarschijnlijk al op andere wijze aangeschoten was en een 
dito kameraad, die het wel gedaan zal hebben. Het gevolg 
was. dat bij ieder op de deur geslagen werd en als niet direct 
open werd gedaan sloegen ze de ruiten in. Alle mannelijke 
bewoners werden meegenomen; de oude Brouwer, die 72 is, 
niet. Zijn dochter zei, dat ze hem niet mee liet gaan. Ze heb
ben tot vanmorgen in de R.H. B.S. gezeten. 
Het gehamster is nog steeds heel erg; ik dacht onlangs dat 
het wat minderde, maar het lijkt toch wel niet zo te wezen. 
Gecontroleerd wordt er nu weer niet. Het is jammer, dat er 
zoveel zwarte handelaren bij zijn. Er gebeuren van die aardi
ge dingen tegenwoordig. 
Een dame, die in een hotel in hetzelfde vertrek als de familie 
en de dienstmeisjes eet, krijgt dan haar karige boterham
metjes met een klein stukje kaas. verder niets, en ze eet daar 
appelen bij, die ze zelf koopt. De familie eet dan worst en 
een prak en verleden Zondag was het 't toppunt, ze aten 
toen ossentong waar ze bij zat, spiegeleieren, dikke stukken 
kaas en zij krijgt niets van dat al, terwijl ze toch fl25,- in 
de maand betaalt. Van de week stond er een kistje sigaren 
voor f 6,- per stuk. 
25 november. We krijgen nu totaal geen boter en melk meer. 
Melk krijg ik gelukkig nog van buiten en ik ga proberen ook 
boter te krijgen. Met het water wordt het bedenkelijk, er 
wordt weinig gemalen en het giet iedere dag, nu zeker al 14 
dagen. In de buitenwijken stonden de tuinen al onder, daar 
is het nu weer wat gezakt doordat er onlangs een dag gema
len is. In de regel mag er alleen 's nachts gemalen worden. 
Vooral in de buurt van Berkhout en Bobeldijk staat veel land 
onder water, dat is ook erg laag gelegen. Dit is ook weer 
fnuikend voor de voedselvoorziening. 
Er wordt ontzettend veel weggesleept; met handkarren kwa
men ze uit Amsterdam en als alles nu nog maar tegen een 
redelijke prijs bij de mensen kwam, die er behoefte aan heb-
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ben, maar dat is helaas niet zo. Gelukkig zijn er ook nog an
deren bij, die voor zichzelf halen. Er stond ergens een kistje 
sigaren vanaf f 10,- per stuk. Een doosje lucifers schijnt 
f 1,- te kosten, een pond zout f 7,50,-. Blauw de timmer
man maakt nu doodkisten van vurenhout, dat gesaust wordt, 
van binnen bekleed met papier. alleen aan de bovenkant een 
reepje stof. Ik weet niet of ik al opschreef, dat de vissersboot 
weer terug is. Er komen bij tijd en wijle gewonden in het St. 
Jansgasthuis. We spraken een chauffeur van de W.A.C.0., die 
wel lichtgewonden in een Roode Kruis-auto haalt. Onlangs 
stond een troep jongelui, waarvan we er een kennen.'s 
avonds bij 8 uur, op de Veliusbrug, ze werden aangehouden 
door 2 Duitse soldaten, moesten hun persoonsbewijs afge
ven en mee naar het St. Jansgasthuis. Er was een trein met 
gewonden op komst en die moesten ze helpen dragen. De 
trein kwam elf uur binnen en reed tot de overweg aan de 
Koepoortsweg en daar werden de gewonden uitgeladen; het 
schijnt dat ze uit Zeeland kwamen. Om 's nachts één uur 
kwamen de jongens thuis; die wij kennen is pas 16 jaar. 
4 December. Er liggen weer verscheidene Roode Kruis
schepen in de haven. Vanmorgen zag ik een Duitse Roode 
Kruis-auto'je, waarachter op de kap geschilderd stond: 'Jch 
glaube an den Sieg'. 
20 december. Er worden druk bomen gerooid om voor de 
mensen. van gemeentewegen, 100 kg. hout beschikbaar te 
stellen, n.l. voor degenen, die hun rantsoen kolen nog niet 
binnen hebben. De gemeente rooit in overleg met de bouw
plancommissie, i.c. dus met mijn man. Ze zijn begonnen met 
de oude boom in het plantsoen voor het station aan het pad 
naar de Veemarkt; deze boom werd erg slecht en niet lang 

Het 'geplunderde· Houten Hoofd aan het e111d van de oorlog. 

geleden was er weer een zware tak uitgevallen, hij werd dus 
gevaarlijk en had een lelijk model gekregen. Ook de kastan
je voor het station is als slachtoffer gevallen en nog enige bo
men aan het eind van de Noorderstraat bij de Baanstraat, ze 
stonden daar te dicht op elkaar; een paar iepen zijn daar ge
rooid en de mooie beuken zijn blijven staan. Bij het rooien 
krioelt het steeds van de kinderen, die overal spaanders af
slaan; kleine schoffies lopen met zagen en bijlen. Het ergste 
is. dat de meidoorns in het plantsoen bij de Veemarkt bijna 
allemaal door de goegemeente afgezaagd zijn, jongens doen 
het. De mensen zitten natuurlijk zonder brandstof en de Ge
meente is laat met het beschikbaar stellen van hout. 
Verleden week zijn hier wat Duitsers aangekomen, die blijk
baar op hun verhaal moeten komen; men zegt uit Zeeland. 
Nog steeds optochten van hamsteraars, zielige opzetjes zijn 
er bij, mensen die hun krachten overschatten. Het komt ook 
meer dan eens voor, dat er onderweg sterven. Ze moeten 
steeds verder weg om wat te krijgen. Het weer blijft steeds 
nat en mistig. 
Wij krijgen maar 1000 gram brood in de week en ieder laat 
dan zijn tarwebrood bijbakken. Je geeft het gemalen mee en 
men moet nu ook een beetje zout er bij doen. Nu we al sinds 
weken geen boter of melk meer krijgen, wordt het steeds 
lastiger dat te bemachtigen. Ik fiets er uren voor en krijg dan 
wel een half pond. Melk krijgen we gelukkig nog van een 
veehouder te Sijbekarspel, die we kennen; de kinderen bren
gen het tweemaal per week op weg naar school. 4 liter in 
de week en ik haal twee liter in Blokker, dat is voor ons een 
bof. 
28 December. Met Kerstmis kregen we de boodschap in de 
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Roskam, dat we er niet meer kunnen blijven eten; ze hebben 
geen brandstof en geen eten . wel aardappelen genoeg. Ze 
kunnen alleen de vaste bewoners en zichzelf nog voederen. 
Mijn man is gaan informeren in andere gelegenheden. De 
Keizerskroon heeft geen aardappelen, de Doelen geen 
brandstof, Sopar geen brandstof. het Park geen brandstof; ze 
deden het nog één week à f 8,80 per persoon per maaltijd! 
Nu, aan een week hebben we ook niets. We hebben in de 
Roskam gevraagd nog een week in Januari te mogen blijven, 
aangezien ik mijn aardappelbon, die bij de Centrale Keuken 
gegeven moet worden - want we gaan nu daar halen - al 
aan de groenteboer gegeven had. dat moet n.l. vooruit inge
leverd worden bij je handelaar. Nu. dat kon. 
31 December. Gister, 30 December. is een man doodgescho
ten in de kapperszaak van de Groot aan de Nieuwsstraat. 
schuin tegenover de Grote Kerk. Deze man. een Hollander. 
was bij de Sicherheitsdienst; plotseling kwamen er 3 of 4 
mannen binnen, die hem neerschoten en in de verwarring 
er onmiddellijk op de fiets vandoor gingen. Het moeten le
den van de ondergrondse geweest zijn. Het slachtoffer kwam 
oorspronkelijk hier vandaan. Wij zijn blij dat het een Hollan
der is voor eventuele gevolgen. Het is gelukkig wat beter 

Boekbespreking 
R. A. Mekking, Hoorn en zijn bewoners, anno 
1561. Doctoraal scriptie, afd. Middeleeuwse 
geschiedenis, Univers ite it van Amsterdam, 
1987. 

Meer dan een jaar geleden verzocht de heer Mekking het be
stuur van de vereniging een verkorte versie van de hierbo
ven genoemde scriptie uit te geven. Na bestudering bleek 
het werk voor publikatie via het publikatiefonds van de ver
eniging minder geschikt. Toch wilden we het onder de aan
dacht van de leden brengen, omdat het een belangrijke uit
breiding van onze kennis over het Hoornse verleden is. 
Kern van de studie en voor onze lezers het meest interessant 
is een voornamelijk sociaal-economische beschrijving van 
de stad aan de hand van het kohier van de lOe penning, een 
register van grondbelasting, van 1561'.62. Op dezelfde ma
nier als de schatters die de gegevens voor de samenstelling 
van het kohier verzamelden, gaat de schrijver de buurten 
rond, waarin de stad toen was onderverdeeld. Hij behandelt 
met veel verbeeldingskracht zaken als huisgrootte, beroep 
en welstand van de bewoners en het laat-middeleeuwse stra
tenpatroon. Voor wie een indruk wil krijgen. hoe er in 
Hoorn in het midden van de 16e eeuw geleefd en gewerkt 
werd, geeft dit boek een grote hoeveelheid aanvullende ge
gevens. De volledige scriptie, een lijvige foliant, die een mi
nutieuze beschrijving van alle onroerende goederen in de 
stad schijnt te geven, heb ik niet kunnen inzien. 
Uit de inleiding blijkt, dat de studie is opgezet om het belang 
van kaarten en plattegronden bij historisch en archeologisch 
stadskern onderzoek te bepleiten. Wil men de gegevens die 
de kaarten verschaffen op hun juiste waarde schatten, dan 
zijn er echter volgens de auteur nog andere bronnen nodig. 
Als voorbeeld bij deze stelling behandelt hij de kaart die Van 
Deventer omstreeks 1560 van Hoorn maakte. Deze kaart 
geeft niet voldoende inzicht in de ruimtelijke opbouw van de 
stad. Hij moet daarom samen met een bron als het hier be
schreven kohier worden bestudeerd. Omdat kaarten als die 
van Van Deventer niet volgens moderne cartografische in
zichten zijn getekend heeft de schrijver het gevonden mate-

weer, de Kerstdagen waren prachtig, een beetje vorstig. hel
der en windstil. Op ondergelopen land wordt al schaats gere
den. Nu met de vacantie ben ik enige malen zelf om de melk 
in Sijbekarspel geweest, een uur fietsen! 

1945 

4 januari. Vandaag is de vergelding gekomen van de moord 
van Zaterdag; voor de Grote Kerk zijn 5 mensen doodge
schoten. 
Er hangen proclamaties. dat voor vergelding van de moord 
terroristen en saboteurs op de plaats van het misdrijf stan
drechtelijk zijn neergeschoten. Ze hadden deze mensen uit 
Amsterdam gehaald. Het is een barre wereld! 
Het stelen van hout gaat steeds door; de jonge bomen aan 
de Nieuweweg, die het eind van de Koepoortsweg met het 
Keern verbindt, zijn bijna allemaal verdwenen. De jonge lin
den aan het begin van de Tweeboomlaan zijn weg, maar 
naar ik hoor door de Gemeente bij mensen weggehaald. De 
Gemeente rooide de rest van de Tweeboomlaan tot aan het 
onbebouwde gedeelte; aan het onbebouwde gedeelte ver
dwijnen de vrij dikke iepen ook successievelijk. 

riaal ingevuld op de kadastrale kaart van 1822. 
Uit de conclusie blijkt, dat de auteur deze studie als een on
derdeel van een nog door hemzelf of door anderen te schrij
ven sociaal-economische geschiedenis van Hoorn be
schouwt. 
In een aantal inleidende hoofdstukken behandelt hij de fi
guur van de kaarttekenaar Jacob van Deventer, de belasting
hervormingen van de 16e eeuw. die volgens hem aanleiding 
waren voor het opstellen van dit kohier. de techniek van be
lastingheffing volgens het kohier. de in het kohier gebruikte 
reken-. maat- en munteenheden. de werkwijze van de taxa
teurs en het aantal inwoners van de stad in 1561. 
Een paar opmerkingen. Dat de ruimtelijke ontwikkeling van 
een stad bepaald wordt door de maatschappelijke en econo
mische eisen van de bewoners en/of door het fysisch-geogra
fisch milieu, zoals in de conclusie wordt opgemerkt, geldt 
voor iedere stad in Nederland. Om dat te bewijzen behoeft 
geen uitgebreid onderzoek te worden verricht. Betekenissen 
afleiden uit de namen van begrippen is een gevaarlijke be
zigheid. Zeis in de 16e eeuw behoeft iemands naam niet 
naar het beroep te verwijzen, dat hij uitoefent. Met andere 
woorden alle mensen die Brouwer heten, houden zich niet 
bezig met de bierproduktie. Het Smerig Horn behoeft geen 
sloot voor afval te zijn geweest. Een andere naam voor dit 
watertje was Smeergorre en smeer betekende ook vet. De 
Kuil behoeft geen water te zijn geweest waarin vis werd be
waard. Eerder kan gedacht worden aan een grachtje dat laag 
gelegen was ten opzichte van de omringende kaden en de 
dijk. Voor de geïnteresseerde leek. die wat dieper op het on
derwerp wil ingaan, zou een wat uitgebreidere literatuurlijst 
zeer dienstig geweest zijn. Geschiedenis is een debat zonder 
eind en de buitenstaander wil ook wel eens weten welke 
plaats de auteur in het debat inneemt. Zo'n lijst had toch met 
weinig moeite uit de uitgebreide versie van de scriptie kun
nen worden overgenomen. 
Deze opmerkingen doen niets af aan de waarde van deze 
studie, die ik van harte bij onze lezers aanbeveel. U kunt het 
werk bestellen bij de schrijver, R. Mekking, Stijl 67, Hoorn , 
tel. 39449. 
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