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Tarieven: 

door het archief verricht onderzoek f 10,25 per half uur; 
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Het volgende nummer (lle jaargang nr. 1) zal verschijnen op 15 maart 1989. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit num
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J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn, tel. 02290 - 1 7117. 

Verantwoording illustraties van dit verschijningsnummer: 

J. M. Baltus, G. v. d. Zei. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Westfries Museum, H. Koelman, 0. Havermans. 

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: 

"Dit geeft eenigzins een denkbeeld van de situatie binnen de Noorderpoort, te Hoorn, ten tijde dat eenige Engelschen zich, 
daaromstreeks, buiten de stad begonnen te vertoonen, in den jaare 1799. Op de gedachten af gemaakt door Kornelis van 
Beek Jansz. (Verz. Westfries Museum)" 
Foto Westfries Museum Hoorn. 

Dit is het onderschrift bij de prent op de omslag, waarvan slechts een deel is afgebeeld. Zie verder het artikel "Een Engelse 
aanval op Noord-Holland" (pag. 107). 
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Bestuursmededelingen 

Najaarsledenvergadering 
Als u deze regels leest, heeft de najaarsledenvergadering d.d. 
26 november al plaats gevonden. In dit kwartaalblad kunt u 
een verslag hiervan aantreffen. 

Aankoop en restauratie van Buurtje 1 en 2 
Zo voortvarend wordt er gewerkt aan onze nieuwe panden 
dat een oplevering rondom de jaarwisseling in het verschiet 
ligt. 
Het bestuur werd inmiddels aangenaam verrast door de me
dedeling van penningmeester Pim v. d. Waal dat in het 
Restauratiefonds Buurtje 1 en 2 door de leden maar liefst 
een bedrag van ruim elfduizend gulden is gestort. Dit onge
looflijk goedgeefse bedrag maakt de financiële positie van 
de vereniging in deze barre tijden een stuk zekerder; boven
dien kunnen enkele financiële tegenvallers tijdens de restau
ratie gemakkelijker bekostigd worden. Het bestuur dankt al
le gevers en ziet hun bijdrage ook als een blijk van waarde
ring voor zijn werkzaamheden en beleid. 

Statutenwijziging 
Binnen het bestuur is een commissie opgericht, bestaande 
uit mevrouw Rensema-Brevet en de heren Baltus en Van 
Weel, die zich buigt over de exacte tekst van de nieuwe vere
nigingsstatuten. 

2. Een van de panden die "in de prijzen vielen": Achterom 
1 JJ. 

1 M. Baltus 

Onderscheidingen 
Tijdens de najaarsledenvergadering van 26 november zijn 
onderscheidingen uitgereikt aan het Architectenbureau Dek
ker voor de renovatie van Achterom 22, een fraai pakhuisje 
met kantoorfunctie; aan de familie R. H. van de Berg voor 
de restauratie van het pakhuis (en voormalige sigarenmake
rij) Achterom 111, nu woonhuis, architect Ton Hol; en aan de 
familie Eckhardt-Meilink voor de restauratie van de voorma
lige Franse School, Ramen 11, nu kantoor- en woonruimte, 
architect Anton Wever. 

Rondwandelingen zomer 1988 
De zomeravondwandelingen werden in 1988 weer zeer ge
waardeerd. Het bestuur dankt de organisatoren Anny Pieter
se en Albert de Graaf voor hun energieke inzet en ook het 
gehele gidsenkorps dat steeds roemruchter wordt. Een ver
slag treft u elders in dit blad aan. 

1. Tim Zaal schetst geschiedenis Noorderkerk jegens bouw
kunstcursisten. 

Bouwkunstkursus 1988 
Voor de bouwkunstcursus van dit jaar gaven zich ongeveer 
honderd belangstellenden op. Ruim zestig cursisten konden 
worden geplaatst. De vijf lesavonden werden gehouden in 
de zeer geschikte Oosterkerk; drie zondagochtenden werd 
er gewandeld door de oude Hoornse binnenstad. 

Namens de organisatie onze dank aan de vele medewerkers: 
Joep Neefjes van de Stichting Achterstraat voor de informa
tieve rondleiding door de Mariakapel; Dick v. d. Pijl, direc
teur van de Hoornse VVV voor de bezichtiging van het oude 
Stadhuis; de Hoornse Kunstenaarsvereniging voor het 
openstellen van het oude Sint-Jansgasthuis, de fam. Schrickx 
voor de rondleiding in het Jugenstilpand Kerkstraat 13-15. de 
fam. Mulder voor de bezichtiging van het Huis Verloren met 
Achterzaal, Marjan Faber en Tim Zaal van de Stichting Noor
derkerk en hun assistentie voor de slotbijeenkomst in de 
Noorderkerk; Jack Buiten voor de bijzondere Maquette
presentatie; Albert de Graaf en de zijnen voor het bezoek en 
de toelichting in de Evangelisch-lutherse kerk en de fam. 
van der Velden voor de vriendelijke hulp tijdens de cursusa
vonden in de Oosterkerk. Hartelijke dank aan de gastspre
kers: de heer Arie Boezaard van het Bureau Monumentenza-

103 



ken van de gemeente Hoorn. de heer John Lamers van de 
Stichting Oosterkerk, mevr. Loes Rensema-Brevet in haar 
functie van lid van de Welstandscommissie Binnenstad en Al
bert de Graaf namens de vereniging Oud Hoorn. Tot slot veel 
dank aan Femke Uiterwijk en Pim v. d. Waal die de cursuslei
der Bas Baltus deskundig assisteerden bij de zondagmorgen
wandelingen. 
De Bouwkunstcursus leverde niet alleen nieuwe leden op, 
maar ook enkele kandidaat-gidsen en diverse toezichthou
ders bij bezoeken aan bijzondere interieurs tijdens de zomer
avondwandelingen. 

Van de redactie 

In ons colofon zult u de naam van onze administrateur C. 
Kuppers niet meer gedrukt zien. Tot onze grote spijt ziet hij 
zich genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Wij verzoeken 
de leden dan ook om in het vervolg op- of aanmerkingen, 
het opgeven van nieuwe leden en alle andere zaken schrifte
lijk te richten aan ons postbusnummer onder vermelding 
van: 
Aan de Adminstratie van de Ver. "Oud Hoorn". 
Postbus 346, 1620 AH Hoorn. 

Stichting Stadsherstel Hoorn koopt panden Kerkplein 

De Stichting Stadsherstel Hoorn stelt zich ten doel het histo
risch karakter van de Hoornse binnenstad te behouden, en 
waar nodig te herstellen. Daarom was de situatie aan het 
Kerkplein haar reeds lange tijd een doorn in het oog. Er was 
haar veel aangelegen de oude situatie te herstellen en ze was 
bereid de grond met bouwrestanten te kopen. om vervol
gens een restauratieplan uit te voeren. 

L. Rensema-Brevet 

De Stichting Stadsherstel Hoorn mocht de onderhandelin
gen succesvol afsluiten met de aankoop van de panden aan 
het Kerkplein. 
Omstreeks 15 september 1988 werd met de werkzaamheden 
begonnen en voorjaar 1989 moeten de panden (welke reeds 
alle verkocht zijn) gereed zijn. Het Kerkplein moet er dan 
weer fraai bij staan. 
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Verslag van de najaarsledenvergadering 
van de Vereniging Oud-Hoorn 
op zaterdag 26 november 1988 om 10.00 uur in de Oosterkerk te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Baltus, Boezaard, De Graaf, 
Rensema. Van der Waal, Van Weel en 58 leden. 

1. Opening 

Voorzitter Baltus heet de aanwezige leden welkom en deelt 
mee dat van de volgende personen bericht van verhindering 
is ontvangen: van de bestuursleden Hangelbroek, Hooge
veen en Millenaar, van de dames Huberts en Schouwink-v. 
d. Windt en van de heren Hauwert, Kelder, Kuppers, Langen
dijk, Van de Mol, Piek, Pijl en Tangeman. Een speciaal woord 
van welkom ontvangen de personen die later zullen worden 
onderscheiden omdat zij zich het afgelopen jaar bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van het 
historisch stadsschoon van Hoorn (zie 5). 

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van 3 
mei 1988 

Nadat de heer Bolle de correcte spelling van zijn naam heeft 
kenbaar gemaakt. keurt de vergadering zonder op- of aan
merkingen het verslag van de vorige ledenvergadering 
goed. Dit verslag werd eerder gepubliceerd in het kwartaal
blad nr. 3 van 1988. 

3. Mededelingen van het bestuur 

Vanaf 1990 zal het stadsvernieuwingsfonds minder fi nancië
le middelen ontvangen waardoor ook de mogelijkheden van 
het restauratiefonds zullen worden beperkt. Een zorgelijke 
ontwikkeling, juist nu een aantal prijzige noodzakelijke 
restauraties voor de deur staat: de Boterhal, de Cyriacus
kerk, de Hoofdtoren, het Doelengebouw en de Mariakapel. 
Er zal bovendien voldoende fi nanciële ruimte moeten blij
ven om ook kleinere maar zeer waardevolle objecten te kun
nen blijven uitvoeren. Uitstel van restauratie dreigt. Gefa
seerd opknappen is een mogelijke oplossing maar een alles
omvattende restauratie volgens een totaalplan blijft te ver
kiezen. 
Er zijn ook prettige ontwikkelingen te signaleren. Als alles 
meezit zullen eind 1988 de panden Buurtje 1 en 2 als nieuw 
staan te gloriëren nabij de markante Pakhuisbrug. De specia
le actie voor die panden onder de leden bracht het verheu
gende bedrag van ruim f 11.000,- op. Het bestuur dankt de 
gulle gevers van harte. Het ervaart de financiële steun als 
een bewijs van waardering voor zijn activiteiten. Verder 
juicht het bestuur het herstel van de bijna geheel gesloopte 
panden aan het Kerkplein toe. De Stichting Stadsherstel doet 
daar goed werk. Ook het 18e-eeuwse kantongerechtgebouw 
aan het Grote Oost krijgt gelukkig een stevige opknapbeurt. 
De ontwikkelingen rond de verbeteringen aan de Mariaka
pel en het in de publieke sfeer brengen van de Weeshuistuin, 
activiteiten geïnitieerd door de energieke Stichting Achter
straat, zijn hoopgevend. 
Ook de initiatieven van de Stichting Koepelkerk mogen niet 
onvermeld blijven. De stichting is hard op weg een voldoen
de financiële basis - drieëneenhalve ton - te leggen onder 

A. F. G. van Weel, secretaris 

de aanvang van de restauratie. Grote vraag blijft natuurlijk 
wel of het Bisdom Haarlem, het kerkelijke oppergezag in de
ze, zijn medewerking wil verlenen. Zou het niet verstandig 
zijn om in het toekomstbeeld mede te denken aan het aan
brengen van woningen in een deel van het kerkgebouw? Zo
iets levert in ieder geval blijvende inkomsten op. Overigens, 
de lutherse Kerk verkeert ook in een penibele situatie: het 
dak is nodig aan herstel toe. Zorgen zijn er ook over de toe
gezegde tijdelijkheid van de parkeervlakte tussen Vollers
waal en Jeudje. Zal de beloofde nieuwbouw op die plaats 
ooit het aanblik van het parkeerblik verdringen? 
Er staat een nieuwe Horeca-nota op stapel. De vereniging 
heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de vestiging 
van winkels en kleine bedrijven in de binnenstad zeer wel 
mogelijk is zolang deze niet ten koste gaat van het histori
sche karakter, het monumentale aanzicht en de leefbaarheid 
van de omgeving. Uitbreidingen zoals aan de Oude Doelen
kade zijn pertinent verwerpelijk: drie horeca-etablissemen
ten naast elkaar plus een woonhuis dat deels in een winkel 
is omgezet, binnen zo'n vijftig meter straatbeeld, dat alles 
heeft in een paar jaar tijd sterk afbreuk gedaan aan het histo
risch havengezicht. Hoorns wereldberoemde haven mag ab
soluut niet verder verzieken. 
Tot slot verdienen nog enkele verenigingsactiviteiten de aan
dacht. Wederom waren dit jaar de zomeravondwandelingen 
een groot succes. De heer A. de Graaf doet ten overstaan van 
de vergadering uitvoerig verslag van de wandelingen. 
De cursus Bouwkunst was opnieuw óvertekend: veertig be
langstellenden moesten helaas worden doorverwezen naar 
volgend jaar. Niet alleen de cursus zelf maar ook de daaraan 
verbonden wandelingen en bezichtigingen waren zeer de 
moeite waard. aldus de deelnemers. De voorzitter brengt 
ook de activiteiten van werkgroepen en vertegenwoordigin
gen in herinnering. Met een speciaal woord van bewonde
ring en waardering voor het werk van de redactiecommissie 
van het kwartaalblad, eindigt hij de bestuursmededelingen. 

4. Lidmaatschap voor het leven 

Mevr. Rutgers vraagt naar het doel van het voorstel. De pen
ningmeester antwoordt dat dit lidmaatschap de nodige jaar
lijkse administratieve romspslomp voorkomt en tevens dat 
zo'n éénmalige bijdrage fiscaal aantrekkelijk kan zijn. De fis
cale aftrekbaarheid van de éénmalige bijdrage wordt betwij
feld. De heer J. Lamers deelt de vergadering mede dat geda
ne giften aan o.a. culturele instellingen aftrekbaar zijn; con
tributies aan verenigingen als de onze zouden daaronder 
vallen. 
Op de in de brief gestelde vragen van de heer J. Altorffer 
wordt geantwoord dat het 'interingsverlies· dat in het voor
stel ligt besloten, wordt gecompenseerd door de rente. In
dien de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op bezwaren stuit, 
is het bestuur altijd bereid overleg te voeren over een andere 
wijze van betalen. 
Het voorstel voor het lidmaatschap voor het leven wordt ver
volgens met 42 stemmen vóór aangenomen. Men kan het 
hele leven lid worden van de vereniging Oud-Hoorn door 
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een éénmalige bijdrage van minimaal f 700,- indien 45 jaar 
of ouder, of door een éénmalige bijdrage van minimaal 
f 500,- indien 55 jaar of ouder. 
Het verzoek van de heer Bolle om een afkoop bij 65-jarige 
leeftijd wordt afgewezen. 

5. Uitreiking der onderscheidingen 

De familie Dekker ontvangt het traditionele gevelschild voor 
de geslaagde renovatie van het beeldbepalende pand Ach
terom 22. De heer Dekker memoreert in zijn dankwoord de 
altoos groeiende waardering voor het gerenoveerde pand 
vanaf de eerste aanzetten. Hij nodigt een ieder uit eens te 
komen kijken. 
De familie Van de Berg ontvangt het gevelschild voor de suc
cesvolle restauratie van het oorspronkelijke pakhuis onder 
hoog zadeldak aan het Achterom lll. De heer Van de Berg 
brengt in zijn dankbetuiging een eerdere restauratie - die 
van Breed 36 - in herinnering; daarna staat hij kort stil bij 
enige historische bestemmingen van het pand Achterom lll. 
De familie Eckhardt-Meilink wordt door de vereniging on
derscheiden voor de fraaie restauratie van het pand Ramen 
11. De heer Eckhardt zegt trots te zijn op de onderscheiding 
en dankt het bestuur door het aanbieden van een partij fles
sen wijn. Daarna wordt de vergadering geschorst om een fo. 
to te maken van de prijswinnaars mèt de voorzitter. 

6. Rondvraag 

A. de Graaf roept een ieder die gedachten, suggesties of 
voorstellen heeft voor de viering van ons 75-jarig jubileum 
in 1992 op om deze vóór 1989 in te dienen bij het secre
tariaat. 
De heer De Booij sprak reeds vorig jaar op de najaarsleden
vergadering in het kader van het 70-jarig bestaan van de ver
eniging. Deze voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging 
Graft-De Rijp deed toen de idee van stadswandelingen op. Nu 
deelt hij mee dat zijn vereniging op de langste dag de eerste 
zomeravondwandelingen met 48 deelnemers organiseerde. 
Het is de bedoeling ieder jaar op 21 juni een wandeling te 
organiseren. 'Als het in Hoorn regent, dan druppelt het in De 
Rijp' besluit hij zijn betoog. 

Na de pauze gaat mevrouw Tosca van der Walle - archeolo
ge, verbonden aan het Westfries Museum - in op sporen van 
bebouwing en ambachtelijke bedrijvigheid gevonden onder 
de panden aan het Grote Noord waar nu C&A is gevestigd. 
Haar onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door finan
ciële steun van onze vereniging, toont aan dat reeds in de 
tweede helft van de 13e eeuw verspreide bebouwing voor
kwam aan het Grote Noord. Dat juist op deze plaats het 
oudste stuk textiel van ons land naar boven is gehaald, is wel 
een erg wrange pleister op de monumentale wonde. 

Een Engelse aanval op Noord-Holland; Hoorn 
in het najaar van 1799 R. de Knegt 

De Bataafse republiek bedreigd 
Op 27 augustus 1799 landde een Brits-Russisch expeditiele
ger in Noord-Holland nabij Callantsoog in een poging om 
een eind te maken aan de Bataafse Republiek en een Brits
gezind bewind te vestigen onder leiding van erfstadhouder 
Willem V. 
Nadat men zich meester had gemaakt van de kustverdedi
ging bij Den Helder kon een vlooteskader doordringen tot 
op de Zuiderzee om vervolgens de binnengaats gelegen Ne
derlandse oorlogsvloot te overrompelen. Dit deel van de 
strijd verliep vlekkeloos; van de zijde van de Bataafse sche
pen werd niet de minste weerstand geboden. 
Als gevolg van de vernietigende nederlaag in de zeeslag bij 
Kamperduin in 1797 was de Nederlandse vloot ernstig ver
zwakt en herstel had sindsdien slecht gedeeltelijk kunnen 
plaatsvinden. Doorslaggevend was op dat moment echter de 
overwegende oranjegezindheid van de scheepsofficieren en 
de invloed die hiervan uitging op de bemanningen. 
Over land werd minder vooruitgang geboekt. Onder leiding 
van generaal Daendels werd een doeltreffende verdediging 
gevoerd. Als de landtroepen van het expeditieleger succes
vol konden doorstoten in zuidelijke richting zou de stem
ming in Den Haag naar men verwachtte omslaan en zouden 
de dagen van de Bataafse republiek zijn geteld. 
De strijd tussen de Brits-Russische en de Bataafs-Franse troe
pen concentreerde zich voornamelijk op de kust en de 
streek ten westen van Alkmaar en de Britse marine was wei
nig vertrouwd met de wateren van de Zuiderzee. De West
friese havensteden waren hierdoor geen duidelijk doelwit in 
de strijd. Niettemin trok de Britse generaal Abercrombie met 
ongeveer 8.000 manschappen langs de Zuiderzeekust in zui-

delijke richting. Zonder enige tegenstand te ontmoeten kon 
op 17 september Medemblik worden bezet en nog diezelfde 
dag arriveerde een patrouille Engelse huzaren voor de Noor
derpoort van Hoorn. De nauwelijks verdedigde stad zou het 
toneel worden van een aantal verwarrende gebeurtenissen. 

Hoorn bezet 
Op de eis tot capitulatie van de stad wordt niet gereageerd 
en de enkele geweerschoten die worden gelost maken wei
nig indruk. Nadat een algemeen alarm was geslagen worden 
de dienstplichtigen opgetrommeld: de burgerwacht waakt 
over de stad maar voorlopig blijft alles rustig. 
Na twee dagen verschijnt 's morgens om 3 uur echter een 
grote legermacht voor de stadswallen, bestaande uit onge
veer 7.000 manschappen. De dienstdoende wachtofficier 
aan de poort geeft te kennen dat hij onbevoegd is om de 
poort te openen. Het lijkt evenwel verstandiger om dit wel 
te doen. temeer daar een deel van de Engelse cavaleristen 

· al bezig is met hun paarden de singelgracht over te steken. 
Het Engelse dreigement om desnoods de stad in puin te 
schieten helpt ongetwijfeld om tot een vlot besluit te komen. 
Na enig overleg gaan zonder verdere weerstand de poorten 
open en 1.000 soldaten trekken de stad binnen; de rest van 
de krijgsmacht wordt gelegerd op het Keern en in het dorp 
Zwaag. De Engelsen ontwapenen de burgerwacht en het 200 
man sterke stadsgarnizoen wordt gevangen gezet, evenals 
de commandant majoor van der Mey. 
Machtsvertoon en intimidatie van de zijde van een bezet
tingsleger is van alle tijden en vindt ook nu plaats. De vrij
heidsboom op de Roode Steen wordt omgehakt en vervol
gens wordt het hout en de versiering van schilden verbrand. 
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Voor de burgers die hierbij behulpzaam zijn zal dit nog de 
nodige gevolgen hebben, zoals we hierna zullen zien. Het is 
natuurlijk niet zo dan men meent dat er bepaalde bovenna
tuurlijke kracht uitgaat van dergelijke symbolen maar het 
verwijderen ervan maakt wel duidelijk dat er vanaf nu een 
andere wind waait. Ook de vlaggen verwisselen van kleur; 
de zogenaamde 'prinsenvlag' wordt gehesen en de burgers 
dragen oranje linten en strikken. Dat het van korte duur zal 
zijn kan men nog niet bevroeden. 
Ernstige militaire tegenslag voor het expeditieleger bij Ber
gen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de Britten weer 
spoedig vertrekken. Nadat de in beslag genomen wapens in 
het water zijn geworpen ontruimen ze de volgende dag de 
stad. 
In de loop van de 20e september verschijnen enkele patrouil
les Hollandse dragonders en jagers. Een van deze patrouilles 
veroorzaakt nogal wat deining wanneer ze de nog steeds 
wapperende oranje vlaggen begint te verwijderen om deze 
te verbranden. Het ruwe gedrag leidt tot een groot tumult en 
vervolgens worden deze 50 soldaten onder luid hoezee! 
door een met stokken en bezems en stenen gewapende me
nigte de stad uitgejaagd. Daarna keert de rust terug. 
Met het arriveren van zo'n 400 Franse dragonders op de 24e 
september is het Bataafse bewind hersteld. In een proclama
tie wordt een en ander bevestigd en het dragen van oranje 
wordt formeel verboden. Ook deze bezetting blijft niet lang; 
's avonds vertrekken de Fransen weer. 

Er wordt nog steeds geen bijzondere strategische waarde 
aan de stad gehecht. Dit blijkt duidelijk in de navolgende pe
riode van bijna twee weken wanneer Hoorn afwisselend 
wordt bezocht door groepen Engelse en Franse militairen. 
De oranjelinten en vlaggen worden een aantal keren tevoor
schijn gehaald om daarna weer even vaak uit het zicht te 
verdwijnen. De meeste aandacht lijken de militairen te heb
ben voor het inslaan van proviand en voorraad. Wanneer 
van beide legers op zeker ogenblik tegelijkertijd een pa
trouille in de stad is volgt een kleine schermutseling met als 
resultaat aan beide zijden een gewonde maar verder blijft de 
situatie tamelijk rustig. 
Door de Fransen worden op 28 september paarden gevor
derd in de stad. Bij het stadsfabriekhuis (vergelijkbaar met 
de tegenwoordige Dienst Openbare Werken) worden deze 
bijeen gebracht en daarna afgevoerd naar Haarlem. De sol
daten weten in de haven ook de hand te leggen op een voor
raad jenever ter waarde van f 10.000, die zich in het ruim 
van het Rotterdamse beurtschip bevindt. De 30 tot 40 stuk
ken of fusten. die bestemd zijn voor kooplieden in Enkhui
zen en Medemblik, worden bij de Westerpoort overgeladen 
in een klein vaartuig en afgevoerd richting Avenhorn. 
De Britse militairen zijn minder geïnteresseerd in lading 
maar meer in de schepen zelf. Op 5 oktober, wanneer de en
gelsen weer eens in de stad zijn, wordt opdracht gegeven om 
alle schepen in de haven zeilklaar te maken en 's middags 
varen deze schepen in de richting van Enkhuizen om de dag 
daarna weer terug te keren. 

De rellen op 7 oktober 
Maandag 7 oktober worden alle schutters door de Engelsen 
verordonneerd om bij de Schutters Doelen persoonlijk hun 
wapens in te leveren. Een grote menigte blijft niet geheel 
werkloos toezien; bekende voorstanders van het Patriotten
bewind krijgen de nodige scheldwoorden naar het hoofd en 
hier en daar vallen rake klappen. 
Daarna trekt de menigte naar 'De Club' op het Gerritsland, 
de vergaderplaats van het constitutioneel gezelschap 'De 

Vrienden der Eenheid'. De vensters en deuren gaan aan dig
gelen; het interieur ondergaat een flinke gedaantewisseling 
en het meubilair belandt uiteindelijk in de goot. Andere be
kende verzamelpunten van Patriotten, zoals de zogenaamde 
'Keezen-tuin' aan de Geldersche Steeg en het etablissement 
'Het Vosje' (vermoedelijk het pand aan het Roode Steen tus
sen Proostensteeg en West), dreigen hetzelfde lot te onder
gaan. Engelse soldaten weten dit echter te verhinderen en 
het patrouilleren door de stad brengt de menigte tot 
bedaren. 

Ook dit keer is de Engelse bezetting van korte duur en weer 
lijkt tegenslag elders de oorzaak te zijn van een spoedig ver
trek. De in beslag genomen wapens worden onklaar ge
maakt en in het water gegooid. Op 8 oktober is de stad weer 
op zichzelf aangewezen. Er heerst een ongemakkelijke rust; 
men blijft oranje dragen maar de burgers wantrouwen el
kaar. Een deel van het wapentuig wordt uit het water gevist. 

Gezagsherstel 
De volgende dag arriveert de voltallige rechtervleugel van 
de Bataafse legermacht onder leiding van Daendels voor de 
stad. Het gezag wordt hersteld en de oranjelinten worden 
weer opgeborgen. De burgerij krijgt te maken met het feno
meen inkwartiering, hetgeen voor sommigen betekent dat 
ze tot in december aan meerdere soldaten onderdak moet 
bieden. Het grootste deel van de troepen vertrekt weer om 
een bijdrage te leveren aan een militaire overwinning. Op 19 
oktober is deze een feit als de Britten het mislukken van de 
inval moeten erkennen. Niet lang daarna richt generaal 
Daendels in Hoorn zijn hoofdkwartier in. Er wordt beslag ge
legd op het huis van de Hoornse regent Van Straalen, een 
vooraanstaand aanhanger van Oranje. 
In een plechtige bijeenkomst wordt op 23 oktober op de 
Roode Steen een Nieuwe vrijheidsboom geplaatst en onder 
militaire muziek, klokkengelui en saluutschoten ingewijd. 
Enkele personen die geholpen hadden de vorige vrijheids
boom te verbranden, worden gedwongen om bij het oprich
ten behulpzaam te zijn. 
De Patriotten willen zich revancheren voor de vernederin
gen van 7 oktober. Van vlaggen en sjerpen die bij oranjeaan
hangers zijn opgeëist worden twee poppen gemaakt, een 
voorstellende de Prins en de ander de regent Van Straalen, 
die daarna 's avonds in brand worden gestoken. 

Symboliek 
Het bovenstaande schilderachtige tafereel was de laatste op
zienbarende gebeurtenis in Hoorn in verband met de poging 
tot omverwerpen van het bewind. De Patriotten deden een 
poging om de geleden schade van de op 7 oktober vernielde 
vergaderruimte vergoed te krijgen en dienden een gepeper
de rekening in bij het stadsbestuur. Maar de uiterlijk vertoon
de symboliek moest het hier toch afleggen tegen de innerlij
ke Hollandse nuchterheid. De Municipaliteit was het welis
waar eens met schadevergoeding maar vond een bedrag dat 
ruimschoots voldoende zou zijn voor de aanschaf van een 
compleet nieuw interieur wel erg ver gaan. Bovendien stelde 
men vast dat de stad tijdens de vernielingen door vreemde 
troepen bezet was waardoor het onmogelijk was geweest om 
in te grijpen; de zaak wordt daarom naar hogerhand door
verwezen. Wat het verzoek voor aanwijzing van een nieuwe 
vergaderruimte voor de Patriottenclub betreft wordt fijntjes 
geconstateerd dat dit geen haast heeft gezien het ontbreken 
van enig meubilair. Niet alleen zat de stad krap bij kas. men 
moest ook weer over tot de orde van de dag met àlle inwo
ners, zowel voor- als tegenstanders. 
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geraadpleegd: 
A. Alberts. De huzaren van Castricum. Amsterdam 1973. 
Notitie wegens het alhier gepasseerde. Archiefdienst Westfriese gemeenten, archiefnummer HSV 94 (oud nr. El87). 
Dagboek van monsieur Commandeur. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, archiefnummer HSV 95 (oud nr. El87a). 

T A M B 0 u R s 
NIEUWE JAARS \VENSCH, 

aan de Burgcry der Stad H 0 0 Il N, 
li~ .· · 't Dcgf n ban 't jllllt 

G ·lyk tn z.ce de worne hu:ircn , 
\ 'oonv1{)t: itn door c:..:n foclk vloed , 

A ft.tl v'-·rga•at de tytJ door Ja3rc1~, 
Vtra:cid VJ11 voor co teg:cnfpoc:rl. 

Zo is alweer etn laar vcn•loA.c u, 
(}ck·tr1fche!t , {oor veel wondt:rhêcn; 

Zv zyn wy, <lonr C on s .nw(krlogcu, 
'r Ji.t~r /\ <' u T 1 F. .:<l l l o N o g R •r ingctrct•. 

M u r h<<f< een Vo lk O'lit (t"f 1 prfZ<•l 
Te l•lV1:n, cl' Opp~rm ,jdlcit~/ ' 

U ·" r AA v r. N ! htar U\V <bnktoon ryr.ch, 
(; n u! heeft U rm 1 ' w l.;iud h~~ .,,ryd.. 

Z,tJ men ·cf murnuwc. B Il ' · T oh.·r tt~adn:u, 
M1.·t R (. ,ots & tof , tr1it3 1)J) euvdmt.1ctt, 

Om ·r vryc L mrl . cf.r1fH' onze V~tt·rt.: 11; 
C~~k't~t. t t n pr)'t..' van flr••Omcn blo.ed , 

_M1,,·t nverrnltJU v:an Ph11Hkriit lcn. 
Zd" M u 1 ~ t o 11" v , in hed dh '" "'' • 

.flot: 1r M t'l,• R ll eu Pt$\. '."'t>0RJ ,<tto tc .vcrait:l!'n, 
Te U"q:ti:o r"'' \>«u dfl•îJ t ~r'• n1I '' 

lfv kw '"' ( «in~ w .~ Z\'11 t.u1I ) h\'rn, flt·n " 
( 'w" l\.'#\YtJr.1 :-,, 1;.0-J>' h l ti; ,..,1'"J'.- \\'~ l , V>'\#\ll'r, f-:~a , 

J)1n 1c,1! 1 w ,)<t "m tl~ " lt t·er t~ • •·Heu $ 

· HY '\V1!u(du.,; m ' t ft.irt geett U o t. t. ·' "'i r.> m~('r. 

Ooul: xv clus 1 r r >1! <lit '< J.ot clrr \"olkcn 
lk0 1<1'!, ll v ~" ' o n> Kry!(sv~ik krab't : 

l·:u '''ç th; F n AN K•~ Y" s· Zw:1al'd en duiken, 
T e luu,i.;,cn A r. r. l o ~ s 0fl·nuaf?t. 

.Oc B !l 1 ·1· , <lie m u t·d 'lcluS <1 ti.krm$:t~·hen , 
Ni..:t \·ln1'ttt.·n kuo mrt 't V'lnd:.~rlj,an" 

Ko;ict \'nor hem , en zyu \\Tl"c,h: lt 1· ... s 1-: N . 

Den :1.ft•Wht " ,.,>nr A ,. 111 n I" 1 l, r. No ~l A '°'· 
l~u \\')'kt vc nu:rrt \'an unu Str:rnd<.'O, 

\'o~l't Sd 1:uuk , Sp)·r, \"LrJ~tiHg m~1..· ; 
~ l t1gt hier door éi!llS vitn r :dk L :11ttk11 " 

l )it .l«i.,tr 1111tfprnit1:11 r••mli ''Hl \· r~~·! 
\Vy T .~ ~ 1 H11 , , n ~ wt·nt<:h1..·n d;H (~ ,, o ~<:tv<:·' 
. l):l:1r l qt.• '- ' 11 Z i.:qh:1t IJ"Jt ,t it J :i:t1 " 

J~n w t-' li. 11~ d i,: hJy"k11 <.l:tJ: h:.:1"1..\'-;-11, 
Oi~ 't l .. 111d bc \'dlij.tl \'t'm r ~~ ''l1J r ! 

G t• tl~ wil d•:l\ hun in gunJl !!•' i.lt.u1h·11 " 
t>iç in her h11·'~ of l:ta~ tit. \.\'Î11.I , 

J)uor ' t V Il t . K ;t ... fh:h zyn, tl.tl 111t: f~ kr(·nkt , 
1 hm " "'tfL,1,11n d"d ,.n f •n•'' rwrnd; 

En tl,H z.,• •• 11j{~f,,1\'lhl l>t.·w~.t r1.· u . 
r>~ 1h.;r j1'n: \' t{\' 1-fF 111 cJ npf ( ~ t iOS m:igr. 

Vctkt.;(;,:1l, v..:cdt: n"·t:k' ' '·'" f .t:tt1.·u , 
J.i ! lOl IO !t l~ ,1tfk N .IJ;!LflJg(. 

1 8 0 o. 

De r...ei.·rasra die r.y11 \ro o s; n, VC'rkondtn , 
\'o!~rn:) lk· ee11l' 1) f ck :t1Hkrr L<.'cr . 

Op t!it· hun t!h(n tb .ll 1' :i:lkntlo ndcn • 
z , u mild'-' Z1.·('AC1t mec..·:- •' Il rnct•r. 

.Ut t·vmm:mdc1.•r,·n fo l) 1·r~ 1. Jt:n r. N, 
\ · .tn 11 o o 1t ;-.. ·~ l•r~\' (' S .,.. u t ' r 1 t n. \' • 

Die zt:gcn hy , J "! tk B'1111ac n , 
Uier :.:. T" p • ,Hl' 7.Vll " " •-.f\•,·t n ," R. '" 

G n 11 ! zq?i..·n \wk ,•jJ... ' \\' ,, r '- N D R or, fJ t l\J 
Die Uil ·~ l. :md' \\'\tt('n J!Ortidc '< Sw:.c.r • 

l ly y,v hun Si. hiltt, hun trnu1,:t• 1 torJcr , 
1•.ll u1c ls hno wl'lv:tl'rd é \'\u:.:u1L 

011k wH h \' 1. r m• ~i;i~(f vt·rrlrrH. "1• , 
A:m 1~ • • 11 1•).1 /\ ·N~ l.11 :-.' hM/\.I'\" \\'IN1' RL l&tt.9 

Diu d' ,\ ,\1 }\ A • · 1 ,.. , _1 ·' ' 1h1ci ,·oor\led trckl:e ; 
I n L nnil 4'1 ~uhJ 1.\ ' \'t:~I \'('t'1Îi.·r " 

\ ':m ~d1..:r1'"•1t'rt " ' l 1HH dt' ! ~1 n:u i'd1arry, n ~ 
\\'m·•I •' U1.' f' A. M f\tlt' fr.~ W l' llfrh C'11..n-5 Wa.&r 

U:u1 1 ·11 '1 :ll t11t ·~ l. lloih. lldJ ~,·,tyc.•u , 
J11 dn t.H.'gonn"n N l e l w.: J1A Au. 

"Nieuwjaarswens van de Hoornse tamboers voor het jaar 1800. In het overiicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar is sprake van "d'ontrouwe Brit". die "met overmacht van plunderzielen" kwam om "het vrije land ... door 
moord en plund'ring te vernielen·: Verz. Westfries Museum. Foto H. Koe/man, Hoorn. 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval J M. Baltus 

d.d. 15 november 1988 

Achterom 27 
Buurtje 1 en 2 

Op de plaats van de in 1970 gesloopte woning wordt nieuwbouw gerealiseerd. 
Oude arbeiderswoningen. Aangekocht door ver. Oud-Hoorn. Restauratie in volle 
gang. 

1. Buurtje 1 en 2 - het dak wordt vernieuwd 2. Buurtje 1 en 2 - de 'vlag' in top 

Breed 26-28 (monumenten) 

Gasfabriekstraat 
Gerritsland 
Grote Noord 15 (monument) 

Grote Oost 53 (monument) 
Kerkplein 28-29-30r-30a 
(beeldbepalend) 
Kerkplein 1 (beeldbepalend) 

Woon-winkelhuizen; vroeger Stoomververij en Wasscherij Stam. Achterbebou
wing gesloopt voor verbouwplan t.b.v. nieuwe functie. 
Woningen aldaar bij hoek Gerritsland t/m Hopgebouw worden gesloopt. 
Muur, horend bij tuin van Grote Oost 53 is weggehaald. 
RK Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor restauratie. Onzekerheid inzake 
blijvende liturgische functie. 
Achttiende eeuws pand met prachtig interieur. Restauratie in volle gang. 
Aangekocht door Stichting Stadsherstel; restauratie is gestart t.b.v bedrijfs/ winkel
en woonruimten. 
Café 't Kroegie; wordt geheel verbouwd (interieur bevat zeldzame sleutelstukken 
in moerbalken). 

3. Grote Oost 53 - het Kantongerecht in de steigers 4. Kerkplein 1 - 't Kroegie krijgt een nieuw interieur 
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5. Nieuwstraat - nieuwe rage? Pannenkoekenhuis ... 8. Zon J /, anno 1988 (zie pag. l 12) 

Nieuwstraat 4 (beeldbepalend) 
Nieuwendam ongenummerd 

Rode Steen 8 (monument) 

Westerdijk 
Westerdijk (provinciaal monument) 

Wijdebrugsteeg 

Westerblokker 

Zon 11 (monument) 

6. Westerhoven gesloopt 

Onderpui gewijzigd in Hans en Grietjes 'pannekoekenhuisstijl'. 
Lege plek tussen de nrs. 10 en Il wordt 'gevuld' met drie nieuwe grachten
huizen. 
Waaggebouw uit 1609. Plan voor aanpassing onderverdieping voor horeca
functie met handhaving monumentaal Waaginte rieur en Waaginstrumenten. 
Sloop Westerhavengebouw in volle gang. 
Witte Badhuis deze zomer en herfst gesloten. Plan om na bouwvakvakantie 
1988 te starten met bouw van vijfsterrenhotel en zwemparadijs. 
Op plaats van neergehaalde kastanje uit 1863 zal eind november een plataan 
worden geplant. 
Stichting Stadsherstel Hoorn heeft 17e-eeuwse boerderij De Barmhartige Sama
ritaan aangekocht ter restauratie 
17de eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval. 

7. Westerhaven gesloopt 
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Kerkplein 

Ze hoorden bij de Grote Kerk omdat ze vrijzinnig waren. De 
orthodoxen hadden pas hun eigen nieuwe kerkgebouw in 
een ietwat deftige nieuwbouwstraat even buiten de stadssin
gels. Drie vrijzinnige dominees en een rechtzinnige. Zo la
gen toen de kerkelijke verhoudingen in Hervormd Hoorn. 
Naast de Noorderkerk en de Oosterkerk in de zomer, werd 
de Grote Kerk het meest gebruikt. 
Zondagmorgen om tien voor tien begonnen daar de klokken 
te luiden tot vijf voor tien als binnen het orgel de kerkdienst 
inleidde. 
Uren heeft hij in die kerk doorgebracht. als jongen met zijn 
moeder mee. Vader was niet kerks. Soms stevig doorlopend. 
bijna hollend als ze laat waren. Hij wist dat ze laat waren om
dat de kerkklokken zwegen en er nog maar zo weinig men
sen richting kerkplein liepen. Als ze dan op het nippertje de 
kerk binnensnelden, als het orgelspel al beëindigd was en de 
dominee de preekstoel ging bestijgen, dan was hij geïrriteerd 
en geneerde hij zich voor al die mensen die keurig op tijd 
binnen waren gekomen. 
Binnen was de kerk mooier dan van buiten. Een typisch 
staaltje van smakeloze negentiende eeuwse bouwkunst. Zo 
had hij het geleerd van zijn onderwijzers en zijn latere teken
leraar en zo vond hij het zelf ook. Vroeger had er op die 
plaats een prachtige middeleeuwse kerk gestaan , waarvan 
mooie afbeeldingen bestonden. 
Daar zaten ze dan op de vrije plaatsen, een aantal rijen stoe
len voor de mannenbanken achter in de kerk. Vooraan wa
ren de vaste plaatsen met de naam op de rugleuning. Daarna 
volgden de dubbeljesplaatsen. De dubbeltjes werden geïn
casseerd door een tweetal oudere donkergeklede vrouwen, 
een voor de rechter- en een voor de linkerzijde van het bre
de middenpad. De vrouwen verstrekten ook voetenbankjes. 
Het waren harde houten stoelen met een gebogen rugleu
ning, zodat men toch niet al te ongemakkelijk zat. Er zaten 
fijne gaatjes in de zitting en de rug, mooie symmetrische cir
kels en bogen vormend. 
Als zijn gedachten afdwaalden van de lange preek die niet 
boeiend was of onbegrijpelijk voor hem, dan keek hij rond. 
Dan telde hij de aanwezigen, zorgvuldig twee maal. Bij één 
dominee kwamen er altijd wat minder kerkgangers dan bij 
de anderen, terwijl het toch zo'n vriendelijke man was met 
een blonde kuif. 
In de banken vooraan, achter het hek zaten de ouderlingen 
en de diakenen. In zwarte pakken en met zwarte handschoe
nen liepen zij halverwege de dienst tijdens de samenzang 
behendig langs de rijen met de lange stokken waaraan de 
fluwelen collectezakken hingen. 1\veemaal kwamen ze 
langs. In iedere hand hield hij twee centen stevig vast. Bang 
ze naast het zakje te gooien als ze aan zijn warme hand ble
ven vastplakken, terwijl het zakje onverbiddelijk snel de rij
en passeerde. Soms knikte de collectant hem haast onmerk
baar toe. Het orgelspel na de preek vond hij vaak erg mooi 
en het ontroerde hem soms. 
Tweede Kerstdag als de vrijzinnige zondagsschool het kerst
feest vierde, was de kerk stampvol. Er konden maar twee 
toegangskaarten per leerling worden uitgereikt voor ouders 
en belangstellenden en dat was veel te weinig. Een hoge 

Victor Elius Jr. 

kerstboom met echte kaarsen, het kerstverhaal en het sa
men zingen, de warme chocolademelk en na afloop een ca
deautje mee naar huis. Een boekje van Mien Labberton en 
het laatste jaar bij het afscheid van de zondagsschool een in 
kunstleer gebonden bijbeltje. 
In de oorlog was de kerk een toevluchtsoord. Er werden 
woorden gezegd die in de kranten en op de radio niet meer 
gebruikt mochten worden. Dat het zo niet kon doorgaan, 
maar dat er een einde aan deze ellende zou komen. Dat er 
weer tijden zouden aanbreken waarin recht en gerechtig
heid weer geëerbiedigd zouden worden. In deze kerk is ge
beden voor de joden en andere vervolgden, voor de in Duits
land tewerkgestelden. voor de koningin die in Engeland was. 
In die tijd ook carillonspel op zomeravonden met liederen 
uit Valerius Gedenckklank. Avonden waarop de mensen 
naar het Kerkplein kwamen om te luisteren totdat ook de 
klokken werden weggevoerd. 
In die tijd stopte voor deze Grote Kerk plotseling een over
valwagen, mensen werden uitgeladen en tegen de kerkmuur 
zijn ze doodgeschoten. 
Jaren zijn voorbij gegaan. Jongens gaan niet meer verplicht 
zondagsmorgens met hun moeder mee naar de kerk. Ook de 
gedachten over wat mooi is, wijzigen zich. De negentiende 
eeuw ligt al ver weg en het wordt historisch de moeite waard 
dingen en gebouwen uit die periode te bewaren. 
Na een lang verblijf in het buitenland was hij op een zomer
middag weer eens in de stad. Hij hield van deze oude stad 
met zijn karakteristieke plekken en voor hem vol nostalgi
sche herinneringen. 
De Grote Kerk. Onder het tochtige torenportaal stonden op
blaasbare boten rechtop tegen de muur. Het kerkgebouw 
was ingericht als toonzaal voor buitenboordmotoren en an
dere watersportartikelen. De omgeving maakte een wat ver
waarloosde indruk. Een gevoel van onbehagen bekroop 
hem. Een mooie kerk was het nu eenmaal niet en menig
maal had hij er zich zitten te vervelen als hij weer verplicht 
mee moest. Maar dit, dit commerciële gedoe, kon dat niet er
gens anders? 
Later las hij over de plannen tot sloop. Wat doe je met zo'n 
verwaarloosd gebouw, dat geen functie meer heeft, dat niet 
mooi is en geen echte historische waarde bezit? Slopen en 
er een groot parkeerterrein aanleggen, op de lege plek een 
supermarkt of een antiek aandoend openbaar gebouw neer
zetten? Altijd is er wat oud en versleten was gesloopt en ver
vangen door iets dat nu soms mooi wordt gevonden. Maar 
deze gedachten bevredigden hem niet. Deze zomer zwierf 
hij weer langs de haven. Door een zekere nieuwsgierigheid 
gedreven kwam hij op het Kerkplein terecht. Het was er stil. 
De grote hoge bomen droegen een diepgroen bladerdak. 
waardoor de zon als door een raster heen brak. Aan de ach
terzijde van de kerk gingen een man en een vrouw naar bin
nen. Ze woonden er in een van de ingebouwde appartemen
ten. De kleine huizen rondom het plein, de karakteristieke 
oude poortjes, ze waren er nog zoals vroeger. En de kerk? 
Die was opgeknapt, maar was hetzelfde gebleven. Die zou 
nu wel blijven staan en dat stelde hem gerust. Maar mooi 
kon hij deze kerk nog steeds niet vinden. 
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Men vraagt ons 
Tot mijn spijt is mijn bijdrage in deze reeks ditmaal wat min
der lang dan normaal. Zoals ik de vorige maal al vertelde, 
ben ik door mijn voorraad oude foto's heen. Ik ontving 
slechts een enkele nieuwe en een reactie die me een dag 
voor het sluiten van de inzendtermijn bereikte. Laten we 
aannemen, dat het hier om een tijdelijke inzinking gaat. Ik 
dacht, dat het nog wel mogelijk moest zijn ergens oude foto's 
op te diepen van mensen uit Hoorn waarvan u de namen en 
verdere bijzonderheden zoudt willen weten. Ik wacht het af. 

Harder 

De heer De Rover uit Alkmaar belde me, om me te vertellen, 
dat het gezin van Harder - foto op blz. 91 - nog in 1928 
aan de noordzijde van het Grote Oost woonde. Hij wist dat, 
omdat hij lange tijd bij het schildersbedrijf van Harder in 
dienst was geweest. 

De Rover was daar na zijn diensttijd begonnen. Er was toen 
veel vraag naar schilders. Ik neem aan, dat dat in de eerste 
helft van de twintiger jaren is geweest. Later werd het moei
lijker. Dat was dan waarschijnlijk de tijd waarin ook in deze 
omgeving de invloed van de grote economische crisis van de 
dertiger jaren voelbaar begon te worden. Maar bij Harder 
was men zo sociaal voelend, dat men naar andere werkgele
genheid zocht voor de werknemers waarvoor in Hoorn wei
nig of niets meer te doen was. Zo werd De Rover tewerk
gesteld bij een broer van Harder in Heiloo. 
Er waren drie broers Harder. Behalve de beide schilders ook 
nog een onderwijzer aan de ambachtsschool in Alkmaar. 
Andere werknemers van Harder waren Godvliet en Jan Op
meer. Die kent u waarschijnlijk wel, werd telefonisch geop
perd. Ik moest helaas het antwoord schuldig blijven. Jan Op
meer had later een café op de hoek van de haven en de Ap-

Familie Pierlo voor 
Zon I 1 in 1925. 
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pelhaven. Helaas schiet hier mijn kennis van de geschiedenis 
van het Hoornse horeca wezen te kort. Ik kon noch de man 
noch de plaats van zijn etablissement thuisbrengen. Mis
schien, dat een van mijn lezers me nog wat wijzer kan ma
ken. Als u mij dan nog wat oude foto's toestuurt, kan ik u ook 
de volgende keer weer een redelijk artikel aanbieden. 

Rutgerink-Pierlo 

Van mevrouw A. Pietersma uit Hoogkarspel ontving ik een 
foto die ik plaats om de schok der herkenning die hij bij een 
aantal lezers zal teweeg brengen. Het is een opname van zo
als de inzendster schrijft "onze ouderlijke woning", het de 
meeste lezers wel bekende pand Zon 11. Zoals u weet, een 
van de weinige Hoornse panden met een pothuis. 
De foto werd gemaakt ter gelegenheid van de verloving in 
1925 van Aafje Pierlo met Gerrit Rutgrink, die in de deurope
ning te zien zijn. De rest van de geportretteerden behoorden 
allen tot de zo te zien omvangrijke familie Pierlo die in het 
genoemde jaar het pand bewoonde. Op de linker bank zitten 
vader en moeder, ter weerszijden van de deuropening staan 
Lena en Corrie. Op de andere bank zit Jannetje met kleine 
Japie, die nogal beweeglijk was en daardoor wat onscherp 
op de kiek terecht kwam. Naast Jannetje zit Henk. Op de 
stoeptreden Gerrit, Sander en Rie. We missen Anne en Jo
hannes, want die waren op dat moment niet thuis. Als ik 
goed tel een gezin met elf kinderen in een niet zo bijzonder 
grote woning. De eisen die aan behoorlijke huisvesting wer
den gesteld waren iets anders dan in onze tijd. 
Onder het huis was wel een grote kelder, maar die werd ge
bruikt door groenteman Van Kleef. die er 's winters zijn uien, 
wortelen en aardappelen bewaarde. 
Eventuele op- of aanmerkingen bij deze foto zie ik met be
langstelling tegemoet. 



Kent u Hoorn ook zo? 
Merkwaardigheden e n minder be kende aspecten van 
het historische Hoorn 

Eerst de oplossing van de vorige 'prijsvraag': 
1. Achterstraat 9 ('In de jaren twintig was hie r de fa. Edel en 

Thies gevestigd. Zij waren grossiers in Koloniale Waren, 
en hadden een Fabriek in Suikerwerken. In 1928 werd het 
NV Edel, Thies en Kreijgers, Handelsonderneming. Nu ge
woon pakhuis', schrijft de heer Mantel. De heer Beekhof 
vermeldt dat hier twee pakhuizen naast elkaar staan die 
niet exact dezelfde afmetingen hebben.) 

2. Gedicht steegje tussen Breed 11 en Dubbele Buurt ll. De 
heer Beekhof ontdekte nog een ingemetselde steen aan 
het Breed-pand met opschrift J P. Boon Mei} 1855. 

3. Poortje van de voormalige Latijnse School, vroeger aan 
de Kruisstraat, nu de poort van het Klaas/Claas Stapels
hofje aan het Munnickenveld. 

4. Deur Gerritsland 38. 

5. Kruiskozijnen in het Rozenhofje in de Spoorstraat. 

6. Muur aan de Turfhaven; voormalig Mariaklooster en 
voormalig Weeshuis. 

Goede inzendingen kwamen binnen van: K. Semeijn, J. C. 
Beekhof, R. Mantel, mevr. M. Pierlo, mevr. R. Peeman
Boersma, mevr. Rozemuller-Kleijpoel. mevr. C. K. Timmer
man-de Waal, C. Schrickx, fam. Hellingman, Harm Stumpel, 
M. C. Mes, mevr. J. C. Waard-Opmeer. G. S. Jol, Jan Dirk Ro
zemuller, R. Singer, fa m. Lampe, J. Wester. 

U ziet : een fli nk aantal geslaagde speurders. Vrouwe Fortuna 
koos uit: de fam. Hellingman, die binnenkort de gebruikelij
ke boekenbon zal ontvangen. 

De nie uwe prijsvraag 

·u heeft ons een prachtige dag bezorgd. Zondag 1 oktober 

1 M. Baltus 

4. Hypermodern versnaperingsbouwsel dat een oude thee
koepel afdekt. Waar vindt u deze ondoordachte com
binatie? 

5. Het hoogste (?) pakhuis van Hoorn. Waar en weet u iets 
meer over dit pand? 

Graag uw goede oplossing (met zoveel mogelijk informatie) 
naar J. M. Baltus, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn (schrifte
lijk) voor 15 februari a.s. U dingt dan weer mee in de kamp 
om de boekenbon." 

Foto 1 

was het prachtig herfstwer en het was een plezier deze nieu- Foto 2 
we opgave op te lossen', schreef de familie Lampe. En mevr. 
Timmerman verzuchtte: 'Ik heb de gehele zondag door de 
binnenstad gelopen om het op te zoeken. Maar ik heb ze al-
lemaal gevonden, voor de eerste keer! '. De heer Singer had 
ruim twee uur door Hoorn gereden. 'Het viel niet mee om 
foto 4 te vinden .. .' Waar is de tijd dat onze Hoogkarspelse in-
zender Ben van Tartwijk berichtte dat hij de prijsvraag weer 
vanuit de luie stoel thuis moeiteloos had opgelost. Dan nu de 
vijf nieuwe 'uitdagingen': 

1. Voor de straten- en stegenkenners onder ons: waar is pre
cies de Goezinnenglop in Hoorn en wie weet hoe dit aan 
zijn naam is gekomen? 

2. Breed woonhuis met zgn. mansardekap (gebroken kap). 
Let op he t smalle deurtje. Waar in Hoorn? 

3. Nog een woonhuis met mansardekap. Aan welke waterrij
ke straat? 
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Foto 3 

Foto 5 

Foto 4 
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Oud Hoorn 75 
In het gedenkwaardige jaar 1992 zal 

onze vereniging 75 jaar bestaan. 

Reeds is een voorbereidingscommis
sie gestart met het doel om dit jubi

leum niet onopgemerkt voorbij te la

ten gaan. 

Wanneer u, leden van "Oud Hoorn" 
suggesties hebt om het jubileum na
der gestalte te geven, dan wachten 

we die gaarne in. In maart/april 1989 

gaan we bezien of de ingebrachte 

ideeën voor verwerkelijking vatbaar 

zijn. Uw denkbeelden worden uiterst 
serieus bekeken en even serieus 

wordt nagegaan of een en ander fi

nancieel haalbaar is. Ook in dit ver

band hebt u, leden, er recht op, dat 

uw contributiegelden op de meest 
zorgvuldige wijze worden besteed. 

Aarzelt u niet om uw denkbeelden in 

te sturen naar postbus 346, 1620 AH 

Hoorn. Wij rekenen op uw mede
werking! 

Namens de voorbereidingscommissie, 

A. de Graaf 



De heer en mevrouw Kerkmeijer-De Regt 
en hun betekenis voor Hoorn en 
West-Friesland 
Het echtpaar Kerkmeijer, dat jarenlang in Hoorn woonachtig 
is geweest, heeft daar een zeer belangrijk rol gespeeld inza
ke het bevorderen van kunst en cultuur. 
Zij waren op elkaar ingesteld en werkten nauw samen met 
betrekking tot het behoud en het beschrijven van historische 
waarden en schoonheden van de stad en het gewest. 
Beiden heb ik vrij goed gekend. omdat zij kennissen waren 
van mijn schoonouders en veel bij de fami lie Meyer op be
zoek kwamen, toenmalig wonende aan de Korenmarkt 14 in 
een woonhuis met een fraai uitzicht op de bekende Hoofdto
ren en een vergezicht over de Zuiderzee. later het IJs
selmeer. 
Was de interesse van Kerkmeijer bovenal gericht op de histo
rie en cultuur van de stad Hoorn, de belangstelling van zijn 
vrouw strekte zich mede uit tot het gewest t.w. West
Friesland. Samen hebben zij in het verleden zéér veel voor 
Hoorn en West-Friesland betekend. Daarbij hebben zij ook 
het nodige in diverse geschriften weten vast te leggen. 

J. C. Kerkmeijer en Hoorn 

Kerkmeijer was geboren en getogen in Middelburg. Volgde 
te Amsterdam de Rijksnormaal tekenschool. Op de hem 
eigen wijze, met lichte ironie en grommend, soms wat kra
kend stemgeluid, heeft hij mij meer dan eens verteld, dat hij 
in zijn jonge jaren - eind vorige eeuw - ook nog enige mili
taire oefening had genoten, omdat hij deel had uitgemaakt 
van een plaatselijke schutterij. 
Op 22-jarige leeftijd kwam hij in Hoorn als leraar hand- en 
lijntekenen aan de toenmalige Rijks-HBS. 
Dat bleef hij tot 1 september 1939. D.w.z. 42 jaar lang heeft 
'Kerki' gepoogd vele generaties leerlingen enige tekenvaar
digheid en de nodige kunst bij te brengen. 
Tevens was hij docent aan de avondtekenschool en een te
kengenootschap. 
Al vroeg trok hij zich het behoud van oude stadsmonumen
ten, gevels en pakhuizen aan. Monumentenzorg bestond 
toen nog niet. Laat staan subsidie. Maar door zijn toedoen 
kwam er reeds een monumentenlijst. 
Voorts nam hij het initiatief tot oprichting van de vereniging 
Oud-Hoorn, waardoor mede talloze restauraties tot stand 
kwamen. 
Vele jaren was hij conservator van het Westfries Museum. De 
oprichting van de concertvereniging Johan Messchaert en 
de vereniging 'Het Carillon' waren aan hem te danken. Ook 
was hij betrokken bij de stichting van de ambachtschool. 
Zelf tekende en schilderde hij ook veel. Hij exposeerde en 
was lid van Arti en Amicitiae te Amsterdam. Verder droeg hij 
bij aan een bouwplancommissie, later de Westfriese 
Welstandcommissie. 
Hij stond aan de wieg van het Historisch Genootschap Oud 
West-Friesland. In het bijzonder stimuleerde hij de VVV 
Hoorn. 
Voorts staan een aantal publikaties m.b.t. oude gebouwen op 
zijn naam. Bekend is tenslotte zijn in de Heemschutserie ver
schenen: De Historische Schoonheid van Hoorn (met teke
ningen van de schrijver). 
In de twintiger jaren trouwde hij met C. de Regt, na voordien 
eerder gehuwd te zijn geweest met een zangeres. 

drs. S van der Laan 

Zijn grote verdienste voor Hoorn en omstreken werden er
kend met de verlening van een ereburgerschap van de stad 
Hoorn. alsmede een benoeming tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Een paar maanden na de viering van zijn 80ste verjaardag 
overleed hij in 1956. Door het WF Museum werd de nodige 
aandacht geschonken aan zijn werk. 

C. Kerkmeijer-de Regt en West-Friesland 

Alhoewel mogelijk minder bekend en zeker van kortere 
duur is de arbeid van mevrouw 'Stien' Kerkmeijer ook niet 
onbelangrijk geweest. 
Voor haar huwelijk was zij enige jaren lerares Engels aan de
zelfde Hoornse HBS als Kerkmeijer. Zij deed ook vertaal
werk voor de plaatselijke VVV. 
In de oorlog hebben zij samen veel gedaan om de schatten 
van het museum goed te bewaren. 
De persoonlijke belevenissen in de oorlogsjaren 1940'.45 zijn 
beschreven in: 'Hoorn in de verdrukking'. Het werd eerst na 
haar dood uitgegeven uit de nagelaten bescheiden. 
Stellig motiveerde zij haar man in zijn activiteiten op 
historisch-cultureel en bouwkundig gebied. Haar eigen blik 
ging echter verder dan alleen de stad. want ook het gewest 
kreeg haar aandacht. 
Daarom mag zeker niet onbesproken blijven, dat zij in een 
boekwerkje: 'Geschiedenis van West-Friesland' heeft weten 
te beschrijven. In kort bestek, goed gedocumenteerd en 
overzichtelijk verdeeld in een 8-tal hoofdstukken. In haar 
voorwoord schrijft zijzelf: 'Er is al veel over Westfriesland ge
schreven, een aantal hoogst belangrijke boeken over specia
le onderwerpen zijn in de loop der jaren verschenen. Een sa
menvattende geschiedenis van het gewest bestaat echter 
nog niet. Dit boekje nu is een poging om zulk een geschiede
nis te geven. waarbij ik mij strikt bepaald heb tot Westfries
land binnen den Westfrieschen dijk. Met het oog op den be
perkten omvang van dit werkje heb ik slechts in groote trek
ken kunnen vertellen over den waterstaat, de bestuursinrich
ting. den handel en de scheepvaart en wat er verder bij de 
lotgevallen van een streek behoort: 

Eerst wordt de vroegste geschiedenis van West-Friesland tot 
de onderwerping geschetst. Van de middeleeuwen met de 
voortdurende strijd tegen het water en later een strijd om 
onafhankelijk te blijven van de Hollandse graven. De graven, 
die dit gewest bij hun gebied wilden voegen. 
In het tijdperk van Floris V werd echter het verzet van de 
Westfriezen gebroken. In dezelfde eeuw werden diverse 
stadsrechten verleend en een landrecht ingevoerd. Vervol
gens in een aantal hoofdstukken o.m. beschrijvingen van de 
ontwikkeling en bestuur van stad en dijkwezen. Verder de 
strijd tussen Hoeksen en Kabeljauwen. Maar 'de Kabeljau
schen bleven boven drijven' en zodoende bleef heel West
Friesland onder graaf en hertog. Tot 1572 vindt de opkomst 
van de steden en hun handel plaats. Na 1572 successievelijk 
een keuze van de steden voor de Prins van Oranje, waarna 
de Westfriezen als zeevaarders de grootste bloei bereikten in 
het tijdvak met de VOC en WIC. Totdat een behandeling 
volgt van een langzame achteruitgang in de 18e eeuw. Het 

11 5 



slot wordt gewijd aan de boerderijen en oude gebruiken, niet 
vergeten de 'luilak' op zaterdag vóór pinkster, alsook de 
Westfriese klederdracht. 

Helaas reeds op 52-jarige leeftijd overleed C. Kerkmeijer-de 
Regt. 
Voorzover nodig hebben wij nogmaals de historisch
culturele betekenis voor Hoorn en West-Friesland van hel 
echtpaar in herinnering willen roepen en onder de aandacht 
brengen. 
Beider werk is van blijvende waarde geweest, temeer omdat 
zij vele karakteristieken van hun activiteiten, samen met stu
die en specifieke kennis, aan het papier hebben weten toe 
te vertrouwen. 

Literatuur: 
J. C. Kerkmeijer: De Historische Schoonheid van Hoorn, 
Amsterdam 1943. 

100 jaar in Hoorn. Westfries Lyceum/HBS 1868-1968. 
Hoorn 1968. 

C. Kerkmeijer-de Regt: Hoorn in de verdrukking. 
Hoorn 1953. 

C. Kerkmeijer-de Regt: Geschiedenis van West-Friesland. 
Leiden 1943. 

Voorburg, augustus 1988. 

Verhuur Regentenen/of Regentessenkamer St. Jozefhuis 

De Stichting Stadsherstel Hoorn biedt ter verhuur aan de 
regenten- en/of regentessenkamer(s) van het St. Jozefhuis, 
Achterom 17, Hoorn. 

Gegadigden die een zeer representatieve kantoor- of verga
derruimte zoeken worden verzocht schriftelijk contact op te 
nemen via Postbus 2240, 1620 EE Hoorn. 
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Handel en wandel op en om de Italiaanse 
Zeedijk Giel van der Zei - 1988 

We zijn nu haast al een jaar onderweg op de Zeedijk maar 
we versagen niet en gaan met frisse moed verder. 
In het vorige artikel (september 1988) zijn de h.h. vissers niet 
aan bod geweest. We zullen ze nu rehabiliteren. want het 
zijn er heel wat door de jaren heen. 
We tellen een vijftiental 'vangers' van het Hollandse zeeban
ket. Eerst maar wat oudjes van voor de 2e wereldoorlog. 
T(Toon?) Visser-Jan Veth (zie ook Jan Haringsteeg), .Jan Blok
ker, Cornelis Koster, Jan Raijer, Roel Raijer, Hein en Toon Se
lie en Nic. Gevel. 
Dan nog vissers, die even voor en na de oorlog actief waren. 
Bram Schuurman, .Jac. Groot, de gebroeders Piet en Roel Ho
man en één na-oorlogse visser Piet de Vries. 
Deze laatst was de kleinzoon van wel een heel bekende vis
ser: Roelof Raijer maar beter bekend als 'de Splinter'. 
Veel van de visserlieden hadden (net als in Volendam) bijna
men. Hier komen we mettertijd nog wel op terug. als we het 
Hoofd en de Veermanskade behandelen. 
Roel Raijer was een merkwaardig en vitaal man. Op hoge 
leeftijd zag men hem op een sportfiets door Hoorn rijden, 
broekspijpen in de sokken en er op aan! 

Hier zien we dan Roel Raijer op de foto in 1920 met zijn echtgenote 
en kleindochter Annie de Vries (zuster van Piet de Vries. de visser) 

Slechter verging het de kaasknechten (kaaskopersknechten). 
Slechts twee hebben zich in dit deel van de dijk opgehouden. 
In 1928 vinden we op nr. 88 Jacob Wiggers en op nr. 74 Jan 
Bouwens. Deze woonde ook in 1912 op de 1. Zeedijk, later 
verhuisde hij naar de Gravenstraat. 
Deze man zal nooit hebben vermoed, dat zijn kleinzoon nog 
eens een Nederlandse, zelfs buitenlandse beroemdheid zou 
worden nl. George Baker (Hans Bouwens). 

We zijn weer eens toe aan een aardig verhaal en aan wie 
kunnen we dat het beste overlaten? Aan een geboren Zeedij
ker Bels (Cor) Swinkels: 
... in de twintiger jaren woonden wij op nr. 76. De huisjes 
hadden boven geen tussenmuur maar gewoon een houten 
wand. 
Mijn vader deed in duiven, maar ook in vogeltjes. Die gingen 
in de winter naar zolder. Of het daar zoveel warmer was!! 
De kooitjes hing hij aan de wand, maar die ouwe gebruikte 
daar enorme grote spijkers voor. Aan één kon je wel drie 
kooien ophangen. 
Bij de buren staken ze eruit. In de zomer ging die hele han
del weer naar beneden, dus hup de spijkers er weer uit. 
Komt onze buurman, Cor Bauwens, hij was stoker bij de gas
fabriek en woonde bij zijn broer Jan in, naar mijn vader toe. 
Hij zei: 'Piet, ik moet eens even ernstig met je praten. Heb 
je daar alle spijkers eruit gehaald. Jij bent een mooie kerel!' 
'Nou', zegt mijn vader, 'wat zou dat?'. 'Die kooien moeten 
weer naar beneden en dan laat ik die spijkers niet zitten .. : 
'Dat kan wel', zegt Bouwens, 'maar waar moet ik nu mijn kle
ren aan ophangen?' 

Dan zijn we nu aan de Melknapsteeg toe. We ontkomen dan 
niet aan een stukje geschiedenis, want 'Melknap' is wel een 
eigenaardige naam. 
Gek dat het bij de toeristen nogal op de lachspieren werkt 
en men het altijd in verband brengt met iets wat op de zuivel 
betrekking heeft. 
Niets is echter minder waar! De Hoornse kaper Willem Melk
nap was de eerste Hollander met een officiële kaperbrief. 
Kroniekschrijver Feyken Rijp schrijft: 'In dese tijd (1605) be
gon de vrye Roverye op de Spanjaarden, en was Willem 
Me/knap de eerste die uytvoer en met een schoone buyt bin
nen kwam: (uit Straatslijpen in Hoorn. met dank aan mw. 
Leiker-Kooijmans). 

Hij was zeker meer dan 'gemeen' matroos. Waarschijnlijk wel 
schipper of zelfs reder. In elk geval een man van aanzien in 
die jaren. Men weet weinig meer van hem af. 
Maar toch heeft zijn stoutmoedige daad zoveel stof doen op
waaien, dat er in zijn vaderstad een steeg naar hem is 
genoemd! 
Er is een lied Allen die willen te kaperen varen moeten man
nen met baarden zijn; Jan, Piet, Tjores en Corneel enz. Nu 
daar kunnen we Willem Melknap dan ook wel bijvoegen. 
Net als bij de Pompsteeg, er is bij de Melknapsteeg sprake 
van een smal gedeelte van de Zeedijk naar de Nieuwendam 
en een breder stuk lopend naar Achter op 't Zand. 
We nemen eerst dan ook het smalle stuk. Beginnend bij nr. 
17. Daar stonden in 1903 nog een tiental woningen. Zowel 
aan de even als aan de oneven zijde een drietal toen onbe
woond, of dachten we eerst onbewoonbaar. Maar in 1912 
hebben deze panden toch bewoners. 
En wederom een gemengde bevolking wat de beroepen be
treft: twee sjouwerlieden, ene Fluitjes en S. Wiggelaar. En 
verder een reinigingsman en een koopman. Dit was B. Otte, 
later woonachtig op It. Zeedijk 73. Verder G. de Jong, visch
venter en dan Gerrit Sant, de visser. 
Haast vergeten een bouwvakker: de metselaar J. Ankringa. 
In 1912 vinden we De Jong en visser Sant nog in de gelede
ren, alleen Sant is verhuisd naar nr. 26. 
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Omstree/?s 1950 hoek /tal. Zeedijk-Melknapsteeg het laatst bewoond door P. Visser met als beroep 'zonder: Op deze plek nu nieuwbouw ... 

" 

Ook Ankringa is hokvast en is te vinden op nr. 21. Nr. 22 is 
inmiddels onbewoonbaar verklaard. Hier woonde in 1912 
Otte, dus daarom de verhuizing. 
Sant heeft een collega visser gekregen in de persoon van J. 
Blokker (vader van mv. De Haart, zie het verhaal vorig 
artikel). 
De Jong is nu ook visser en laat het venten aan een ander 
over. In 1928 eenzelfde beeld: Ankringa overleden, de wedu
we nog in haar 'steegje'. 
De vissers Blokker, De Jong en Sant vinden we er nog steeds 
terug. Toch blijkbaar gezellig wonen en voor de vissers be
langrijk dicht bij de haven. 
In de latere jaren 1949 en 1964 zijn al veel huisjes onbewoon
baar verklaard en gesloopt. Toch blijken er in dit laatstge
noemde jaar nog drie panden bewoond te worden. 
We steken over naar de brede Melknapsteeg. We lopen even 
door en beginnen bij Achter op 't Zand nr. 1. 
Daar hebben zich van 1903 tot aan 1964 talrijke activiteiten 
afgespeeld. In 1903 was er een ansjoviszouterij gevestigd. La
ter werd het pand pakhuis met de aanduiding veestalling. 
In 1920 was dit nog zo. In '28 was het weer gewoon pakhuis, 
en in 1949 blijkt er een autosloperij van Berkeveld in te zijn 
en in 1964 een lompenpakhuis van de Greeuw. 
Als die muren konden spreken!!! Het is teveel om in al die 
jaren de mensen na te gaan. We nemen maar eerst weer de 
vissers en dan een paar bijzondere beroepen. 
Visserlieden weer te over. We noemen enkele namen: de ge
broeders Velthuis, J. v. d. Veer, Dirk Selie, een Willem Sant 
en Nico Sant. 
De rondbrengers van deze lekkernij, de visverkopers zijn: J. 
Delcour, Piet de Flart. L. de Boer en de garnalenverkoopster 
de wed. H. (Matje) Messchaert-de Flart. 

Visventer Piet de Flart. Melknapsteeg 13, maar hier alweer in een 
ander beroep nu als boter- en kaashandelaar, we zien hem hier op 
de Ged. Turfhaven. 

- '&" 
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Een paar uitschieters; koopman C(Keessie) Wasssenaar. Later 
verhuisd naar het Nieuwe Noord (daar waar nu de Oude 
Rosmolen is). 
Nog een paar collega's van Kees: Cornelis Duin, Klaas de 
.long, Piet Vermeulen (inwonend bij de wed. v. d. Molen) en 
Piet van Harlingen (fruit. later lompen!!!). 
Er bestaat een prentbriefkaart waarop Pieter staat afgebeeld 
met als tekst 'de turfbaas' dit is echter onjuist Piet hield het 
bij zijn 'appeltjes '. 

Hier dan onze bekende Piel van Harlingen, Mellmapsteeg 19 (voor
heen lt. Zeedijk 110), hij staat hier op hel Breed. de dame 1s me
vrouw Vlaar van het logement, Breed /. 

In 1964 is de toestand hopeloos. Vele panden zijn gesloopt. 
Bij nr. 15, destijds een pakhuis staat zelfs: ingestort in 1964. 
De pakhuisjes (vroeger woningen) aan de evenzijde zijn wat 
jaren terug gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Niet 
mooi maar ook niet direct lelijk. 
De onevenzijde heeft goed geboerd. Hoekpand Achter op 't 
Zand. met het veelbewogen leven, is gesloopt en er voor in 
de plaats is een acceptabel woonhuis gekomen. 

gendoorn en verhuisde later naar het Kleine Oost 27. 
Uit dit huwelijk werd geboren op 14 Maart 1917 Anna Maria 
de Beet; verdere gegevens ons onbet~end. 

Op deze hoek lt. Zeedijk 104 is nu een pand gebouwd 
bestemd voor jongerenhuisvesting. 
Het past niet erg in het straatbeeld. Het enige leuke is, dat 
het pand 'op vlucht' (vooroverhangend) is gebouwd. Toch 
nog een beetje oude sfeer dus. 
Buiten de vissers hadden ook veel Zeedijkers bijnamen. We 
laten hierover Arie Kroonenburg aan het woord." 

"Piet van Harlingen uit de Melknapsteeg had de bijnaam De 
koperen pot en zijn vrouw De ijzeren pot. Het zal wel iets 
met zijn beroep te maken hebben gehad (zie Melknapsteeg 
bewoners). 
Sientje Keepers, die op nr. 90 woonde, noemde men wel 
Siente de lijster. maar dat was omdat haar vader zo werd 
genoemd. 
Ze ging ook wel door het leven onder de naam Sien met de 
gouwe tong. En dan was er nog Sientje Hoogland (komt in 
een later artikel ter sprake). Die had de minder fraaie bij
naam van Sien Paardebuik. 
In de Bottersteeg heette de vrouw van Machielse: het Num
merkacheltje. Geen idee waar men die naam vandaan 
haalde! 
Merkwaardig dat het hier veelal vrouwen betreft. Bij de 
mannen hadden meestal vissers bijnamen. Nog een naam: 
Bartje drieduim, maar ik weet niet meer wie dat was. Hij 
woonde ergens in de Vijzelstraat. De bijnaam kreeg ze om
dat ze aan één hand twee duimen had. Ja zo ging dat vroe
ger: Je wist soms niet eens hoe de mensen echt heetten." 

Correctie vorig artikel: bij de foto van Bakkerij Willem Aay 
moet staan ±1920. B. Otte woonde op nr. 73 (vandaar de 
äwalende geest' onderaan blz. 86). P loos had zijn winkel 
op /tal. Zeedijk 31 en was dus niet de voorganger van Klaas 
v. d. Kooy op nr. 67. Dit was H. Muntjewerf (zie middenpagi
na 87. linkerkolom). 

Midden drie geheel gerestau
reerde en gerenoveerde wo
ningen en het hoekpand weer 
nieuw. Het laatste niet zo 
geslaagd! 

Foto: Hier het hoekpand Jtalmanse Zeedijk-Melknapsteeg nr. 104, een opname eind veertiger jaren, 
bewoond door de familie Groot. De heer des hwzes staat in de achterdeur van de zon te genieten". 
We zien duidelijk 'de eerste' steen van Arend de Beer, vooraan bij de lantaren, ook nog de klossen 
mei de touwen. waaraan de nelten hingen te drogen, maar dat was toen al verleden tijd. 

Op de hoek aan de overzijde 
It. Zeedijk 104 zat een 'eerste 
steen' ingemetseld. Bij de 
sloop is deze op geheimzinni
ge wijze verdwenen!!! 
Deze eerste steen was gelegd 
door A. de Beer oud 13 jaar in 
(?)maart 1903. Uit het Hoorn
se archief komen de volgende 
gegevens: 
".Arend de Beer geboren 26 
Maart 1889 te Hoorn zoon 
van Jan de Beer, visscher en 
Anna Maria Vermeulen huwe
lijk Il Juni 1886. 
Eerst wonende op het Achter 
op 't Zand 26 later op de ltali
aansche Zeedijk 104. 
Arend tweede kind uit een ge
zin van 9 kinderen huwde op 
7 Juli 1916 met Trijntje Hoo-
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Activiteiten Kerkmeijer-De Regtstichting 1988 

Het behoeft geen nadere toelichting dat het werk van onze 
stichting aller steun waard is. Wilt u zich daadwerkelijk in
zetten om monumentaal bezit te houden? Bent u ook van 
mening dat alleen een zorgvuldig bewaard verleden toe
komst biedt? Gedenkt dan nu of later de Kerkmeijer-De 
Regtstichting! Giften kunt u overmaken op rek. Amrobank 
nr. 4 7 .53. 73.898 t.n.v. penningmeester Kerkmeijer-De 
Regtstichting Hoorn. Wilt u nadere informatie dan is het se
cretariaat u gaarne van dienst. 
Geachte lezers, het is misschien een wat ongebruikelijk be
gin van een jaarverslag. Meestal wordt aan het einde van de 
historie de collecte aanbevolen. De noodzaak dwingt ertoe 
om er met meer nadruk dan anders de aandacht op te vesti
gen. De zorg om ons monumentaal bezit te onderhouden en 
te behouden wordt immer zwaarder. Alom wordt de kloof 
tussen kennis, aandacht en liefde voor de historie en over
dracht daarvan naar het heden steeds breder en afgrijselijk 
diep. Gesteund door allerlei bezuinigingsmaatregelen, soms 
niet eens zo bedoeld, grijpt met name het besturend deel 
van ons volk elke gelegenheid aan om historisch kunstbezit 
te vernietigen, te amputeren, te verkwanselen. Een beroep 
op "Europa 1992': "onze vitaliteit in 2000", "verruiming van 
de te enge ruimte" is al voldoende om ganse monumentale 
stadsdelen plat te walsen, denkelijk niet rendabele kunstver
zamelingen op te ruimen en in elk geval vooruitlopend op 
een en ander, er zorg voor te dragen dat noodzakelijk onder
houd geheel nagelaten wordt. Helaas ontbreekt het thans 
aan een krachtige beweging om deze zaken tegen te gaan. 
Zou men er zich al tegen willen verzetten, dan komt men da
delijk in conflict met de sacrale decentralisatiegedachte. 
En toch roept het bestuur van de Kerkmeijer-De Regtstich
ting u op om in navolging van de idealen van haar oprichter, 
Johan Christiaan Kerkmeijer, niet in zak en as neder te gaan 
zitten. Een beroep op het "Zo weinig en niets waard zijn" 
wijst het bestuur af. We doen wat we naar vermogen kunnen 
inbrengen om hier in onze goede stad Hoorn monumentale 
zaken te onderhouden en te behouden. Daartoe is in 1988 
ook weer veel arbeid verricht. Het is met name, dat mag 
best eens worden gezegd, aan het immer kundig en zorgvul
dig beheer van onze penningmeester, de heer J. H. Wigard. 
te danken, dat ook in 1988 aan een flink aantal objecten 
noodzakelijke steun kon worden verleend. Genoemd mogen 
worden en zeker met ere: de steun verleend bij de restaura
tie van de prachtige gevel van het pand 
Ramen 11, van de familie Eckhardt met 
wie op buitengewoon prettige wijze 
kon worden samengewerkt, zomede 
met de heer A. Wever, architect van de-
ze kundige restauratie. 
Een ander opmerkelijk project was de 
steunverlening aan het herstel van het 
fraaie stucwerk in de hal van de Loge 
der Vrijmetselaars aan de Binnenluien
dijk te Hoorn. Zonder inbreng van on-
ze stichting was dit zo kenmerkende ,/ 
stucwerk zonder meer verloren ge
gaan. De beschikbare fondsen , waar
aan door leden en belangstellenden 
van de Loge in ruime mate was bijge
dragen, ten dienste van een algehele 
restauratie van het zo stijlvolle gebouw 
aan de Binnenluiendijk, waren geheel 

I 

uitgeput. Ook hier kon op zeer prettige wijze worden samen
gewerkt. Dat gold evenzeer voor de Vereniging Hendrick de 
Keyser. De "arme" gemeente Hoorn liet ons jarenlang in het 
ongewisse of een door de stichting toegezegde bijdrage voor 
de restauratie van de prachtige friezen van de Bossuhuizen 
aan de Slapershaven te Hoorn, acceptabel was. Niet zodra 
waren deze panden in eigendom gekomen van Hendrick de 
Keyser of het bestuur van deze vereniging nam de zaak ter 
hand. Aan de hand van een keurig verzorgde documentatie 
en in goede samenspreking wederzijds kan mede dank zij de 
steun van onze stichting de restauratie van de friezen in 
1989 plaatsvinden. Een opmerkelijk en goed initiatief ging 
ook uit van de heer ing. N. J. Groot van de stichting De West
friese Molens. Op zijn voorstel werd bij de herstelde Weide
molen, afkomstig uit de voormalige polder Grote Waal te 
Hoorn, een plaquêtte geplaatst met daarop de vermelding 
van de steunverlening tot herbouw bij de Groote Molen te 
Schellinkhout, door onze stichting, met vermelding van de 
namen van de molenaars Jan Beers en Coen Rood, die het 
molentje uiterst vakkundig herbouwden en als eerbewijs aan 
de Stichter van ons fonds met vermelding van de naam: Jo
han. Gaat u eens heen, gaarne per fiets naar de Schellink
houterdijk, dan kunt u vanaf de dijk het zo typerende Weide
molentje prachtig in het landschap zien staan. 

Het zou te ver voeren om een volledige opsomming te geven 
van alle projecten waarbij onze stichting was betrokken, ook 
in 1988. Genoemd zij nog het Westfries Museum, dat een 
door de Kerkmeijer-De Regt aangekocht scheepsmodel, op 
uiterst nauwgezette wijze vervaardigd door de heer Haver
kamp te Heemskerk. ten geschenke kreeg en de eveneens 
aan dit museum verleende steun om te kunnen overgaan tot 
restauratie van de zo innemende portretten van de "Zusjes 
Veen·: 

Het bestuur van onze stichting zal niet aflaten om ook in 
1989 hulp te verlenen om ons kostelijk historisch bezit te be
waren. Het zou zeer prettig zijn, wanneer u, geachte lezer, 
voor dit doel ook niet buitenspel gaat staan. 

A. de Graaf, secr. Kerkmeijer-De Regtstichting, 
Eikstraat 37, 1623 LR Hoorn, tel. 02290-16826. 
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De rondwandelingen 1988 
namens de gidsen van "Oud Hoorn'; A. de Graaf, coördinator 

Onze zeven stadswandelingen zijn in 1988 succesvol verlo
pen. Praktisch elke wandelvrijdag was het droog. zonnig, 
met af en toe nog een aangename temperatuur. Een en an
der stak soms scherp af bij de overige dagen van de week 
en meermalen vroegen we ons als gidsen af: "Als het vrijdag 
zo is ... " 
Uiteraard, het is bekend dat de wandelaars niet snel opge
ven. maar een droge zonovergoten vrijdag werkt toch altijd 
stimulerend voor het gehele gebeuren. Dikwijls was het ook 
een gebeuren om rond half acht 's avonds al die tientallen 
wandelaars te zien optrekken naar Rode Steen, Oosterpoort, 
dit jaar onze succesrijke nieuwe startplaats, of NS. Station. 

Tot 1 augustus telden we al l.269 wandelaars en ook de laat
ste rondwandelingen trokken een behoorlijk aantal deelne
mers. Het is gemakkelijk gezegd: "Het was een geslaagd 
geheel". 
Dat "geheel" kwam dan echter wel tot stand door de enthou
siaste inzet van de gidsen. de onovertroffen medewerking 
van al degenen die hun monumentale bezittingen voor ons 
en zovelen openstelden voor bezichtiging tijdens de wande
lingen en de bereidwilligheid van de ring van toezichthou
ders van "Oud Hoorn", op wie nooit tevergeefs een 

beroep werd gedaan. De plaatselijke persorganen verleen
den weer alle medewerking om de artikelen op te nemen 
van onze mysterieuze wandelbeschrijver die telkenjare weer 
nieuwe aspecten naar voren brengt van een wandeling, die 
reeds lang als geheel bekend staat aangeschreven. 
Een dissonant was helaas de met veel geruis omgeven uit
spraak van topmensen uit de Hoornse horeca, die meenden 
te moeten stellen dat "het publiek nu wel genoeg had van 
die stadswandelingen". Het zou attent zijn geweest indien 
sprekers en pers even hadden gevraagd aan onze organisatie 
of dit inderdaad zo was. De feiten bewijzen wel anders. 
Ook in 1989 hopen we weer met hetzelfde enthousiasme te 
wandelen als in het afgelopen jaar. Hoorn is dat nog steeds 
tenvolle waard. 

Naast de vaste reeks vrijdagavondwandelingen verleenden 
de gidsen nog hun medewerking aan velerlei andere rondlei
dingen. 
Zeer geslaagd waren in dit verband de "Genealogische Dag", 
de wandelingen met "Oud Monnickendam" en "Oud Callant
soog" en niet te vergeten uiteraard de Excursiedag van de 
Vereniging "Hendrick de Keyser" toen maar liefst 220 deel
nemers van onze diensten gebruik maakten. 

Senioren wandelen door Hoorn P. J Loots 

Vermoedelijk heeft u in de dagbladen al iets gelezen. of van 
kennissen gehoord, over het initiatief van het Hoornse Gilde, 
om ouderen (senioren) al wandelend iets te vertellen en te 
laten zien van onze mooie stad. 

Het plan werd geboren, dank zij een krantje van de NS, 
waarin vermeld stond, dat soortgelijke projecten in Amster
dam en Middelburg al plaats vonden, en daar bijzonder in de 
smaak vielen. En wat daar kan, moet toch zeker bij ons ook 
mogelijk zijn, was het vermoeden van het bestuur van het 
Gilde. 

Onze stad is toch immers ook boordevol met oude gebou
wen, gevelstenen en zoveel meer, die allen een indruk geven 
over het ontstaan, de groei van de plaats en over het leven 
van de bewoners, van de vroegste tijden tot nu. 
Nu een aantal excursies heeft plaats gevonden in de afgelo
pen maanden en wij adspirant gidsen al enige ervaring heb
ben opgedaan, meen ik, ook wel namens de collega's te mo
gen schrijven, dat de dames en heren die aan onze hoede 
waren toevertrouwd zeer tevreden waren over wat ze had
den meegemaakt. 

We waren bijna allemaal nieuwelingen in het gidsenvak, en 
hadden van doorgewinterde gidsen van Oud Hoorn een 
spoedcursus gehad in theorie en praktijk. We waren allen 
wel met een zeker enthousiasme bezield, hetgeen door les
sen nog werd vermeerderd. 
Trouwens de vragen en opmerkingen die ons onderweg wer
den gesteld waren een prikkel om thuis nog eens dieper in 
de boeken te snuffelen. 

Soms begon de wandeling met een bezoek aan de maquêtte 
in de Noorderkerk, wat altijd zeer op prijs werd gesteld. We 
konden dan zelf voortbouwen op wat ons daar werd voorge
schoteld. 

De wandelingen duurden ongeveer één of anderhalf uur. dat 
lieten we afhangen van de wens van het publiek. 
Van te voren werd over het programma gepraat, waaruit ge
kozen kon worden, nl. een route: 1. over de stadswalJen, en 
de Noorderkerk; 2. door de stadskern; 3. door het haven
kwartier. De laatste kreeg meestal de voorkeur. 

Streng aan de indeling hoefden wij ons niet te houden, zodat 
het wel gebeurde dat op verlangens uit de groep een menge
ling plaats vond. 

Dat was heel niet erg, de hoofdzaak was immers dat men 
met plezier met ons mee kuierde, gedachtig aan de slagzin. 
Senioren wandelen door Hoorn. 
Het wandelen gaat zelfs in zo'n tempo dat rolstoelgebruikers 
ook mee kunnen doen. 

Zij die over de wandelingen inlichtingen wensen. kunnen 
zich wenden tot de drie werkgroepleden, 
telefoon: 02290-37357-10912 of 15196. 
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Hoornse fotografen (4) 

Gerrit Dirk Siewers 

Siewers, geboren in 1846 te Edam, oefent zijn beroep in 1871 
uit van augustus tot november bij C. van Wijk, stalhouder 
achter de Grote Kerk. Terug in Hoorn in 1872 vestigt hij zich 
in de Pieterseliesteeg, aan de zuidzijde van de Grote Kerk. 
G. D. Siewers heeft ook een filiaal in Zaamdam aan de 
Spoorstraat. G. D. Siewers vertrekt op 22 september 1891 

(. 0 StF wt;;RS , H OOR N i 

0. Havermans 

naar Utrecht. Van P. Siewers zijn ook visitekaartportretjes be
kend, P. Siewers was fotograaf te Edam, hij werkte in Hoorn 
op "zaterdag, zondag en maandag en in Purmerend op zon
dag en dinsdag''. 

Mocht u foto's in uw bezit hebben van Siewers die in het be
volkingsregister vermeldt staat als "Photograaph" dan kunt 
u deze dateren tussen 1872 en 1891. 

1 
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Foto uit 1871, de jonge vrouw, Aaltje 
Bijl draagt moderne kleding voor 
die tijd. 

Foto uit ca. 1871. Deze jonge vrouw draagt kleding van haar tijd. Het jakje valt 
op de heupen, de mouwen lopen nog wijd uit, de rok heeft bovenaan rondom 
ruimte, de boezem is "plat''. 

Opvallend is dat de rok een glad 
buikstuk heeft. (foto's uit de collectie van H. Stumpel, Hoorn) 

J. Starreveld 

J. Starreveld Czn, geboren 15-7-1877 in Amsterdam. vestigt 
zich als fotograaf in Hoorn in augustus 1910, op het Grote 
Oost 37. Zijn vorige woonplaats is Koog aan de Zaan. In ja
nuari 1917 vertrekt hij met zijn gezin naar Maastricht. 
Starreveld is getrouwd met Klazina Buisman, geboren 
11-12-1888 te Schellinkhout. Zij hebben een zoon en een 
dochter. J. Rauchbaar is fotograaf-bediende bij Starreveld. 

Blokker 

Antonius Franciscus Blokker 
In april 1916 vestigt zich een photograaf/portretschilder met 
vrouw en zeven kinderen in Hoorn. 
Achtereenvolgens woont Blokker op 't Breed 43, Achterom 
lO en Veemarkt 33. 
Geboren 9 maart 1882 in Haarlemmermeer trouwt hij in 
1905 met de 22-jarige Haarlemse Jacoba Vreedenburg. 
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(advertentie uit Adresboek Hoorn 1912) 
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Foto: collectie 
fam. Olie
mans. Hoorn. 
Op de foto 
een meisje 
van 3-4 jaar 
oud. Ze draagt 
een hangjurk
j e. In die tijd 
algemeen. Ze 
poseert bij het 
speelgoed van 
de fotograaf. 

Aan de hand van de geboorteplaatsen van de kinderen kun 
je aflezen waar Blokker z'n beroep heeft uitgeoefend. In 
Haarlem 1906, in Amsterdam 1907 , in Zaandam 1909. in 
Schoten (bij Haarlem) 1911 , in de Haarlemmermeer 1912, in 
Haarlem 1913, in de Haarlemmermeer 1915 en dan vanaf 
1916 in Hoorn (alwaar nog 4 kinderen geboren worden). Van 
Blokker zijn bij mij tot nu toe alleen briefkaartmodelfoto's 
bekend, geen model visitekaartportretjes. 

Beerding 

Aan de Gedempte Turfhaven 30 woonde de familie Beerding. 
Vader Herman Barnard Beerding, is sigarenmaker; moeder, 
Catharina geboren Rodens, drijft een kruidenierswinkel. 
Nadat in 1901 vader is overleden blijft de winkel open en 
wordt deze langzamerhand overgenomen door twee onge
trouwde dochters, Alida en Anna Catharina. Visitekaartpor
tretjes worden in de beginjaren nog even gemaakt. Beken-
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Achterkant fotomapje fa. A. Beerding. 

der zijn foto's op briefkaartformaat en ansichtkaarten van 
Hoorn met de vermelding A. Beerding Hoorn. 
Zoeken in het archief leverde geen exacte data op. Foto's van 
Beerding dateren van ca. 1910 tot ca. 1930. 
De dames Beerding drijven naast een fotografisch atelier 
rond 1928 ook een kunsthandel. Ze maken zelf geen foto's. 
Wie ze hier voor in dienst hadden is mij nog niet bekend! 

Bos 

Cornelis M. Bos, geboren 7 november 1869 in Amsterdam. 
zoon van Cornelis Woutersz. Bos en Jannetje de Jong. Voor-

Het echtpaar op de kabinetfoto is Piet Bosman en Trijn van Kleef 
uit Hoogkarspel. Hij draagt z'n zondagse pak {zijn trouw/rouw/ 
zondagse pak) en heeft een ouderwetse losse zwarte bef Zij draagt 

- Voorkant fo tomapje fa. A. Beerding. haar zondagse jak met rok, en heeft een hulletje op het hoofd. 
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dat hij zich in Hoorn op de Gouw 27 vestigt heeft hij bijna 
10 jaar rondgereisd en het vak geleerd, o.a. in Amsterdam, 
's-Hertogenbosch, Munster, Harderwijk en Haarlem. 
Hij trouwt in 1899 met de 24-jarige Groningse Malthéa Cor
nelia v. d. Woude. 
Foto's van Bos kun je dateren van 1898 tot circa 1930. In het 
bevolkingsregister van Hoorn van 1900-1920, boek 37 blz. 

91 , staat vermeld dat de Fotografiste! Hiltje de Groot (geb. 
5-5-1892 te Bolsward) in 1917 van 30-8 tot 14-12 bij Bos heeft 
gewerkt. 
C. Bos heelt zijn atelier achterin de tuin. In de nacht van 16 
op 17 april 1912 brand het atelier af. Er wordt dan een tijde
lijk gebouwtje geplaatst. Pas in 1915 wordt begonnen met 
het bouwen van een nieuw atelier. 

Op de ansichtkaart, 4e huis aan de rechterkant even boven de deur, een klem uithangbord met Fotografi.e. 

Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (11) C Kerkmeijer-de Regt 

5 Januari. Vanmorgen heb ik ons laten inschrijven voor de 
Centrale Keuken in de oude H.B.S. in de Muntstraat, je krijgt 
dan een bewijs, dan naar de Kruisstraat waar de keuken is 
om 2 kg. aardappelen in te leveren (die je clandestien ge
kocht moet hebben, want je bon moet je ook geven), mitsga
ders een pond peulvruchten of de bon er voor, die ik al lang 
geleden bij de kruidenier inleverde; tenslotte naar de 
Westerdijk om de aardappelbon en de bewijzen, dat je je 
aardappelen en peulvruchten ingeleverd heb, over te leggen, 
waarvoor je dan bonnen voor een week van de keuken 
krijgt. Je krijgt 34 liter per persoon; als je geen aardappelen 
inlevert een V2 liter. Je hoort algemeen, dat het heel goed is, 
er zit altijd vlees in, alleen hebben de meesten niet genoeg 
aan % liter, dus bijkoken. 
8 Januari. Er is een 30 man S.S. in het Park, dat net zowat 
leeg was. Van 5-8 Januari moeten de mannen tussen 16 en 
40 jaar zich melden. Het schijnt, dat het van hier maar heel 
weinigen gegaan zijn. 
Il Januari. Gister vertrok de trein met de lieden, die zich ge
meld hadden; ik hoor, dat het er 37 waren van hier, de Streek 
en Enkhuizen er bij. Er vielen er steeds meer af. Ze moesten 
half tien op het Stationsplein zijn, maar er waren geen Duit-

sers en geen trein, dus ze konden gaan tot halt één, toen was 
er een trein met mooi gecamoufleerde locomotief, witte stre
pen, die hier tot ± 5 uur gestaan heeft. Het schijnt dat 'smid
dags om 1 uur het Centraal Station te Amsterdam gebombar
deerd was. De mannen onder de 40 durven zich nog niet op 
straat vertonen. 
13 Januari. Men bemerkt nog niets van oppakking of raz
zia's, zodat er weer meer mannen en jongens op straat ko
men. Een paar nachten geleden zijn alle hotels afgezocht 
naar een Russin en een paar mannen, zoals verluidt, die ten 
slotte in hotel Geel gevonden en gearresteerd zijn. Er werd 
ook bij de Roskam hevig gebeld en met geweerkolven op de 
deuren geslagen. Mevrouw v. d. Sand begreep het eerst ver
keerd en dacht, dat ze inkwartiering zochten, zodat ze hun 
lege kamers vertoonde. Ze kwamen ook bij mej. Husink op 
de kamer, 2 Duitsers met zaklantaarns. 'Sind sie allein', vroe
gen ze, keken achter een canapé'tje, onder de tafel en ver
dwenen weer. 
De Centrale Keuken bevalt ons uitstekend, het eten is goed 
klaargemaakt, maar ik kook wel altijd iets bij. Als er stampot 
is, soep vooraf of iets na, en gisteren hadden we pap, daar 
aten we grauwe erwten aan vooraf. Het ongeluk is, dat de 
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aardappelen op zijn, er was een hele partij in Friesland ge
kocht, die per schip gehaald moet worden en nu kunnen ze 
van de Duitsers maar geen toestemming krijgen om te va
ren. telkens hebben ze wat en met dat al hebben we de aard
appelen nog niet. We moeten nu dus 2 kg. per persoon inle
veren en de bon voor 1 kg. Er vallen nu nog al wat mensen 
af, maar wij blijven er bij. Bij de opschepperij zijn er altijd 
mensen, die proberen een schep meer te krijgen. maar die 
vlieger gaat niet op, die mensen zijn veel te bekend hier en 
worden dan ten aanhore van iedereen op hun plaats gezet. 
18 Januari. Naar ik hoor is de S.S. weg. 
22 Januari. Er hangen hier en daar papiertjes in de stad, 
waarop getypt staat, dat de burgemeester bekend maakt dat 
alle fietsen, heren zowel als damesfietsen. eigendom zijn van 
de Duitse weermacht en dat a.s. Woensdag 24 Januari de 
fietsen ingeleverd moeten worden. tussen 9 en 12 uur. aan 
de Roode Steen 15 (het oud-burgemeestershuis). Ieder die 
zich na 12 uur nog op de straat met en fiets vertoont wordt 
in hechtenis genomen en zal zwaar gestraft worden!! Het is 
het ergste voor de voedselvoorziening; ik haal melk in Blok
ker, dat is nog te lopen, het is een uur, maar ik krijg ook uit 
Sijbekarspel, dat is 12 km, dus niet te lopen; de kinderen 
brengen het gewoonlijk. maar ik weet niet of ze nog durven 
komen. 
25 Januari. Gister moesten de fietsen dus ingeleverd wor
den. Eergister kwam er een nieuwe Ortskommandant of 
Maandag geloof ik al. Moet een geschikte man zijn, heel iets 
anders dan de vorige; deze is Freiherr en 75 jaar. Men zegt. 
dat hij dat van de fietsen niet nodig vond; het zal wel waar 
zijn, want van de 150 fietsen die gebracht werden (hoe het 
mogelijk is, dat er toch altijd mensen met hazenharten zijn. 
die zoet met hun karretje aankomen), hebben ze de 25 
slechtste gehouden. 
27 Januari. Geweldige sneeuwval en vorst; het ellendigste 

wat ons kan overkomen. De nood is erg. Velen. de meesten 
stoken 's morgens niet, even tegen elf uur een vuurtje om 
wat te koken. weer uit; om 7 uur naar bed. Een mooi 
bestaan. Maar als de nood het hoogst gestegen is ... 
Het Russische offensief is geweldig, dat geeft ons allemaal 
moed. 
3 Febrauri. We zijn heel snel van de sneeuw afgekomen, het 
dooide zo hard, dat binnen een paar dagen alles verdwenen 
was. 
De Duitsers zijn de hekken langs de spoorbaan aan de 
Spoorsingel aan het slopen. Er staat een wagen met 2 paar
den. die de boel wegrijdt. 
S Februari. Ze zijn ook de hekken voor de W.A.C.O. aan het 
wegnemen; er is nog een enkel prikkeldraadje over. 
11 Februari. Gisteravond is Dr. Baesjou voor de derde maal 
gevangen genomen, ook zijn assistent , die door de gang liep, 
namen ze mee. Het schijnt samen te hangen met iets wat in 
Obdam gebeurd is, maar daarvan weten we het rechte niet. 
Het begon blijkbaar in Wognum aan de kant van Wadway. 
Er werd iemand, naar ik hoor van de ondergrondse bewe
ging, gepakt, die door de anderen ontzet werd. Er ontstond 
een schietpartij en dat sloeg over naar Obdam doordat de 
zoon van de dokter daarin gemoeid was. Maar nog eens, het 
rechte weet ik niet. Nu belde Dr. Baesjou Obdam op om te 
horen wat er aan de hand was; de dokter belde hij op en 
toen kwam er een landwacht aan de telefoon, die zijn naam 
vroeg. 
Ik moet nog maar iets vertellen over de voedselvoorziening. 
Mijn man en ik gingen verleden Dinsdag op stap om te pro
beren wat op te schommelen. vooral tarwe. Nu we zo ontzet
tend weinig brood krijgen. laat ik drie broden van 800 gram 
bijbakken, waarvoor ik 600 gram, dus per week 1800 gram 
tarwe, moet inleveren. Daarop is tenslotte je tarwevoorraad 
niet berekend. Wij gi ngen naar Blokker. omdat we daar nog 

Ook de voetbrug over de spoorwegovergang Koepoortsweg werd langzaam aan gesloopt om de kachels brandende te houden. 
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al wat mensen kennen. Direct naar het eerste boerderijtje, 
die hadden niets en verwezen ons naar de grote boerderij 
van Stam, een eindje verder. De man is heel vriendelijk, ken
de mijn man, maar we kregen niets. Toen naar de vruchten
kweker Visser op Westerhout, meer omdat we die kennen, 
want vruchten hebben ze en anders niet. We kregen daar zo
waar nog een pond of 8 stoofperen en aten binnen een lek
kere goudreinet. Vandaar naar J. Koeman. waar ik mijn 
melkfles afgaf, even verder naar P. Koeman, geen tarwe, ze 
hadden al zoveel mensen geholpen; we konden wel wat 
stoofperen krijgen. Graag, zeiden we. maar die kan ik wel 
per fi ets halen als ik weer durf. Naar de molenaar. Vijf pond 
tarwe kunt u krijgen, maar op het moment niet, want hij was 
druk bezig. Dan kom ik het Donderdag halen. dat was best. 
We liepen bij de timmerman Greuter aan. die aan de oude 
boerderij werkte en die goeierd zei: ik zal u wel een paar 
pondjes brengen van mijn cigen voorraadje; inderdaad 
bracht hij Donderdag 3 pond en wilde er niets voor hebben. 
Terug bij Koeman kreeg ik een fles melk; hij liet ons eigenge
maakte kaas proeven, die bitter geworden was. Ze zijn het 
kazen niet gewend, hij wist niet hoe het kwam. Het was in
derdaad een zonderlinge smaak. maar we vonden het wel 
eetbaar en kregen toen een stuk cadeau! Erg vet, dat is heer
lijk want het hele jaar proefden we nog geen boter of vet; 
ik heb alleen nog een beetje raapolie, waarin ik wat kan bak
ken en nu hebben we op de bon weer een fles raapolie. De 
boter kost f 80.- per pond minstens en vet ± f 65,-. Don
derdag liep ik weer naar Blokker, haalde melk en ging naar 
de molenaar, waar ik 5 kg. tarwe kreeg in plaats van 5 pond 
voor 30 cent per pond. Je hoort van boeren, die f 1200,
voor een mud vragen en krijgen. Twee potjes jam kreeg ik 
voor f 3.- per stuk. En het smaakt eigenaardig, het ziet 
rood , maar je kunt het niet determineren wat het is. Met dat 
alles sjouwde ik naar huis terug, 10 pond aan iedere hand. 
want de melk en de jam wogen dat ook wel. 
Ik ben toch zo op mijn praatstoel, ik moet nog vertellen over 
de hond van de timmerman v. d. Berg, die vlakbij ons woont; 
dit verhaal typeert de mentaliteit van tegenwoordig. Van den 
Berg kan het beest, waaraan hij erg gehecht is, niet meer 
voeden en wou hem buiten cadeau doen. Iemand kon hem 
helpen, het kostte hem dan f 1,50 voor een advertentie. Al 
heel gauw had hij een adres in Hem. Na een dag of veertien 
ging v. d. B. zijn hond eens opzoeken en al pratende kwam 
het over de waakzaamheid en als zodanig had Singer hem 
gekocht. En ik heb hem cadeau gegeven, zei v. d. B. Het 
bleek, dat men zich had laten betalen f 75,- 100 pond peul
vruchten en 50 pond tarwe. Een mooi staaltje van de menta
liteit. 
12 Februari. Vanmorgen is Dr. Baesjou met zijn assistent en 
5 of 6 nonnen uit Obdam per vrachtauto naar Alkmaar ge
bracht. 
19 Februari. Er was iemand van de ondergrondse gepakt, hij 
zat op het politiebureau en nu is hij door een aantal lieden 
ontzet, die de dienstdoende agenten met revolvers bedreig
den. Er zijn nu drie agenten weg; de meningen lopen uiteen. 
Sommigen zeggen dat ze er vandoor zijn gegaan; volgens 
anderen zijn ze gevangen genomen. 
Ik heb nog niet verteld, dat net vandaag voor 14 dagen er 
weer fietsen gevorderd werden. Ik heb nu een bordje op mijn 
stuur, waarop geschilderd staat 'Gem. Museumdienst' en ach
terop de stempels van de politie en het Museum, bovendien 
een brief van de Burgemeester, dat ik als assistente van het 
Museum mijn fiets niet kan missen. Ondanks dat alles ging 
ik toch terug, toen ik hoorde dat er fietsen gevorderd werden 
bij het begin van de Holeweg. waar ik op weg naar Blokker. 
langs moest. Ik ben toen 's middags maar gaan lopen. want 

tegen 12 uur stonden een Duitser en een landwacht op de 
Koepoortsbrug fietsen aan te houden. Het nieuwste is. dat ze 
in de huizen gaan om fietsen op te sporen. bij voorkeur op 
Zondag. Ze waren al op het Oost, Gouw en Turfhaven. Mijn 
man zag een wagenvol vertrekken en ook een wagen met 
jonge dames! De stoeten etenhalende Amsterdammers wor
den steeds groter. Velen zijn volslagen uitgeput. De oude ga
rage van Ford aan het Kleine Noord, die al een tijd lang bij 
de Duitsers in gebruik was, is voor nachtverblijf ingericht, er 
ligt stro in. Enige tijd geleden nam Wijnstok op de hoek van 
de ltal. Zeedijk en de Veermanskade ook mensen aan, die 
dan in de synagoge ondergebracht werden, maar ik hoor, 
dat dat gestaakt is. Onlangs kwamen hier aan de deur drie 
burgervrouwen om logies vragen. Wij hadden er geen zin in, 
al gaat het je aan het hart. Onze buren Winkeler hebben hen 
genomen, dat zijn verbazend goed-hartelijke mensen. Ze 
zijn trouwens gewend allerlei lieden te hebben, omdat hun 
zoon. die pater is in Den Haag e n leraar aan een R.K. H.B.S., 
massa's jongens hier in de buurt bij boeren onderbrengt en 
die slapen dan eerst wel eens bij zijn ouders. Het is jammer, 
dat hartelijke mensen dikwijls zulke slechte ervaringen op
doen, zoals de weduwe Karssen van de boekhandel aan de 
Turfhaven; daar kwamen 's avonds een man en een vrouw 
bellen. die ze uit medelijden ook 's nachts hielden, 's mor
gens vroeg waren ze verdwenen met f 500,- en de inhoud 
van een linnenkast. Verhaal heb je daar niet op, de politie 
kan daar niets aan doen. Het is zoals altijd, de kwaden be
derven het voor de goeden. In de R.K. Jongensschool kun
nen de mensen ook terecht, 's morgens en 's avonds krijgen 
ze dan een maaltijd. En in het gebouw van de 0.-1. Compag
nie in de Muntstraat is een noodziekenhuis ingericht door de 
afdeling van het Roode Kruis; de meeste gevallen zijn uitput
tingsgevallen. 
Het is maar gelukkig, dat de kou niet lang geduurd heeft. De 
brandstoffennood wordt steeds groter en het aantal bomen 
kleiner. 
27 Februari. Verleden week is er zo ontzettend gevlogen; 
een groot aantal van de duizenden vliegtuigen, dat dagelijks 
boven Duitsland komt. vliegt hier overheen. 
Gisternacht schrokken we wakker van een zwaar geronk, 
dat moet een V II geweest zijn, iemand in Wognum had dat 
vurige ding gezien. We zien overdag met helder weer wel de 
baan van een in het zuidwesten. Waar ze vandaan komen 
weten we niet; het is een vurige streep. Het is mogelijk, dat 
deze door de harde westenwind uit de koers geraakt is. Van
middag waren er 2 jagers even noordelijk van de stad. Het 
was geen gevecht, maar 2 Engelse jagers die met duikvluch
ten op auto's schoten; er is een vrouw bij gedood. Ook van
daag is er op de wegen geschoten, dat begint dus hier ook. 
Er zijn verschillende scholen vrijgegeven. Ook de R.-K. Jon
gensschool op het Achterom, waar de voedseluitdeling voor 
de Amsterdammers plaats had; dat gebeurt nu in de R.-K. 
School Onder de Boompjes. 
5 Maart. Vanmorgen om half zes is een bom neergekomen 
vlak bij de molen van Kuin, in het land achter de huizen te
genover het Proefstation; er zijn twee gaten in het weiland, 
dus men veronderstelt 2 bommen, maar we hoorden maar 
één klap. Er had een tijdje lang een vliegtuig rondgevlogen 
en ineens hoorde ik het heel laag overvliegen en pats daar 
had je het. Over de bedoeling kunnen we niet anders dan 
gissen, emplacement van het spoor, seininrichting op de wa
tertoren, wie zal het zeggen. Gelukkig geen mensenlevens te 
betreuren. alleen veel glasschade; vooral aan het Keern is 
het heel erg, van het Proefstation is geen ruit heel gebleven, 
Ambachtsschool dito. Ook bij ons in de Noorderstraat ver
scheidene kapotte ruiten, bij ons zelf is ook een ruit van de 
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Mansgaten in het Noorderplant.men t.o. het woon/wis van de familie Kerkmeijer. 

voorkamer in gruizelementen, Veemarkt, een paar op de 
Turfhaven. Koepoortsweg, zelfs hier en daar aan de Drie- en 
Tweeboomlaan. 
Vandaag is er een soort razzia gehouden door de landwacht 
(ze huizen in het Park) en warempel is de heer Potter weer 
opgepakt, het hoofd van de Christelijke school, dat is voor 
de derde keer. Alle café's zijn tegenwoordig gesloten, alleen 
zijn de meeste op Zaterdag open. 
De bediende van mijn man zijn kapper vraagt nu om een 
aardappel als hij scheert! Het is geen moet, maar hij stelt het 
op prijs. Hetzelfde jongmens verkoopt sigaretten van f 1,50 
per stuk, die hij zelf ook rookt. 
Ik weet niet of ik al opschreef. dat er een bomenwacht is op 
de singels enz.; ogenschijnlijk helpt het niet veel. Het wordt 
door mannelijke ingezetenen gedaan, die de Gemeente 
aanwijst. 
Ik kan iedere dag wel opschrijven, dat er ontzettend veel 
vliegtuigen overkomen. 
14 Maart. In Zwaag zijn drie landwachters doodgeschoten en 
nu is er een mensenjacht. de weg is afgezet, men hoort 
schieten, het heeft zich in Wognum voortgezet; hoe dat 
komt weet ik niet en wat er is gebeurd ook niet. alleen weet 
ik, dat de landwacht een boerderij in brand gestoken heeft 
van Laan, de mensen kregen 10 minuten om wat bij elkaar 
te pakken. De landwacht schoot de kippen dood en gingen 
ze slachten en braden; varkens dito. De koeien zijn het land 
ingejaagd, wat daarmee gebeurt weet ik nog niet. Ook de ga
rage van Roemer is in brand gestoken. 
17 Maart. We hebben gelukkig weer een ruit. Eigenlijk moet 
je in de ene helft matglas hebben, dat krijg je zo toebedeeld, 
maar we hadden nog een stuk glas, al bestaat de ruit daar 

nu uit twee gedeelten. 
We hebben van de week kluiten turf uit Bobeldijk gekregen, 
die we al besteld hadden; onze buren en wij ieder 1000. Ze 
zouden komen als ze gedroogd waren. Maar nu was de 
brandstoffencommissie gekomen en er bestaat kans, dat de 
zaak in beslag genomen zou worden. We moesten ze zo 
gauw mogelijk laten halen. Nu is dat op het ogenblik ver van 
eenvoudig, dus voordat daar iemand voor gevonden was, 
werd er beslag opgelegd; het zal gedistribueerd worden voor 
bakkers enz. Op zichzelf is dat heel goed, maar wij hadden 
het al besteld; mijn man ging naar de brandstoffencommis
sie, die nog steeds Noorderstraat 22 huist, een paar huizen 
bij ons vandaan en hij kreeg voor ieder een vervoerbewijs 
voor 500 stuks. We kregen dezer dagen de kletsnatte dingen 
thuis. die we netjes op platjes en in de tuin opgestapeld heb
ben. Op Zaterdag staat op de Veemarkt een man met voor
oorlogs touw à f 15.- per bol. 
Van het bombardement op de werf in Enkhuizen bemerkten 
we niets, wel gedreun, maar dat horen we zo vaak. 
Al enige weken lang hadden we 's middags geen water. van 
half één tot een uur of half vier; nu is het er gelukkig weer 
de gehele dag. 
21 Maart. Vanavond hoorden we, dat de Mosterdsteeg afge
zet was. we gingen eens kijken, liepen de Baanstraat in en 
direct kwam er een Duitse soldaat uit de Mosterdsteeg en 
sprak ons aan. Waar we heen gingen, naar huis. Waar dat 
was, Noorderstraat. Nu, dan konden we net zo goed anders
om lopen. Dit konden we inderdaad en keerden terug, maar 
wisten nog niets. Mijn man ging toen de Veemarkt op en 
hoorde, dat er fietsen gevorderd werden in de Baanstraat. Ik 
heb mijn fiets maar definitief in het Museum gezet. 
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Vliegtuigen boven de Hoornse binnenstad (ca. 1944). 
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