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stukken worden aangevraagd. 
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fotokopieën f 0. 70. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van 
boeken uit de bibliotheek (niet alles wordt uitgeleend) is 
gratis. 

Westfries Museum: 
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Geopend: het gehele jaar, 
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nummer uiterlijk 15 februari 1985 in te leveren bij het redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn, tel. 02290- 1 71 17. 
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Contributie 1985 

Ingesloten treft u een acceptgirokaart aan ten behoeve 
van de betaling van de contributie over het jaar 1985. Wij 
verzoeken u deze kaart in te vullen, te ondertekenen en 

respectievelijk op te sturen naar de girodienst of uw 
bankinstelling. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
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Bestuursmededelingen 

Cursisten Bouwkunstcursus 1984 op een zondagmorgenwandelmg 
op het Kerkplein 

Gift 

Tijdens de najaarsledenvergadering op 20 november jl. 
werd door de leden goedkeuring verleend aan het doen 
verstrekken van een gift van f 250.- aan de Stichting 
Geschiedschrijving Hoorn 1930-1945. 

Onderscheidingen 

Tijdens de najaarsledenvergadering werden ook de 
jaarlijkse onderscheidingen uitgereikt aan personen of 
instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het 
historisch aanzien van Hoorn. 
De gebruikelijke gevelschilden met tekst werden 
respectievelijk uitgereikt aan: 

a. de heer J. S. Büscher voor de geslaagde verbouwing 
van de onderpui van het beeldbepalend 
winkel-woonhuis Grote Noord 73, hoek Jan van 
Necksteeg; 

b. de Stichting Oosterkerk voor het initiatief tot en de 
begeleiding van de restauratie van het monument 
Grote Oost 58 dat als woning zal gaan dienst doen en 
als dienstruimte bij de belendende Oosterkerk; 

Grote Oost 58. 
november 1.984 

Kerkplein 10-1 l, november 1984 

c. de heer H. P. Zuidema voor een renovatie van de 
panden Kerkplein 10-11. deel uitmakend van een 
complex woningen (Kerkplein 7-12 en Breestraat 6-10) 
gezamenlijk gebouwd in 1842 en typerend voor de 
woningbouw in de eerste helft van de vorige eeuw. 

Bouw kunstcursus 

Aan de bouwkunstcursus 1984 hebben in totaal 34 
cursisten deelgenomen. Uit dit aantal blijkt wel dat deze 
verenigingsactiviteit nog steeds in een behoefte voorziet. 
Alle lessen, gegeven door Bas Baltus. vonden plaats in de 
bovenzaal van de Evangelisch-Lutherse kerk en zullen DV 
in september van het volgend jaar weer hervat worden. 
Zoals elk jaar werden o.a. het 17de- en 18de eeuwse 
interieur van Binnenluiendijk 3-4 bezichtigd waarbij als 
gids optraden de eigenaar, John de Visser, en mevrouw 
Liesbeth Millnaar. In de Mariatoren werd door de 
kalligraaf Joop Willems de nodige informatie over dit 
middeleeuws bouwwerk verstrekt. Tijdens het 
gebruikelijke afscheidskopje koffie mocht organisator 
Albert de Graaf de namen noteren van tien cursisten die 
volgend jaar willen gaan starten als gids tijdens de 
zomeravondwandelingen. 

Grote Noord 73, hoek 
Jan van Necl?Steeg. 
november 1984 
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Opgaan, blinken en verzinken K. Korpershoek 

of hoe de voormalige RMTS teloor ging 

Con spirito 

Het begon in 1910. Een tijd waarin reeds van een 
florerende tuinbouw in West-Friesland gewag mocht 
worden gemaakt. Enkele streekbewoners zagen een gat in 
de markt en wel die van het onderwijs. Vakonderwijs dat 
in de eerste plaats bestemd diende te zijn voor de 
toekomstige zelfstandige tuinbouwers. Met de algemeen 
heersende opvatting "een bouwer moet zijn werk leren op 
de bouw" waren ze genoegzaam bekend. Het zou dus een 
hele kluif worden. Niet alleen moest er een schoolgebouw 
van de grond komen, maar óók diende de mentaliteit 
omgebogen te worden. 

Het stond hun duidelijk voor ogen: Een school die bij 
voortduring een grote rol zou moeten gaan spelen bij de 
ontwikkeling van de tuinbouw in ons gewest. 
De mannen - Avis, Nobel, Tensen en Uitenthuis - wisten 
dus waar ze aan begonnen. Ze vroegen de gemeenteraad 
om een verzoekschrift aan H.M. de Koningin te willen 
richten aangaande de vestiging ener 
Rijkstuinbouwwinterschool te Hoorn. 
Per 4 oktober 1910 honoreerde de gemeenteraad dit 
verzoek en vervolgens zou de gehele ambtelijke 
procedure nog zo'n drie jaar gaan omvatten. maar toen 
hadden voornoemde heren dat toch echt wel wat bereikt 
ook! De lang verbeide missive arriveerde "ten Raadhuize" 
en het belangwekkendste gedeelte daarvan luidde als 
volgt: "25 Augustus 1913, no. 124. Wij Wilhelmina, bij de 
gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onzen 
Minister (A. S. Talma) van Landbouw, Nyverheid en 
Handel van 21 Augustus 1913. Directie van den 
Landbouw, Nr. 6887, l e Afdeeling; HEBBEN 
GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: te bepalen, dat in 1913 
in de gemeente Hoorn eene Rykstuinbouwwinterschool 
zal worden gevestigd". 

Daarna geraakt de hele zaak in een ware 
stroomversnelling. Als bouwmeester treedt op de 
gemeente-architect Jb. Faber, die binnen de kortste keren 
bestek en verdere tekeningen vervaardigt. Er wordt een 
Commissie van Toezicht benoemd, bestaande uit de heren 
H. J. Avis. Midwoud - J. C. van de Blocquerij, Hoorn -
W. Kooiman Dz .. Bovenkarspel - D. Molen Jz" Andijk -
Chr. Oortman Gerlings. Hoorn. 
De aanbesteding vindt plaats op 2 december 191 3 en het 
College van B en W gunt Willem Veenis - aannemer te 
Assendelft - de bouw. aangezien deze met een bedrag 
van f 39. 790.- als laagste inschrijver uit de bus komt. 

Dat alles niet zo eenvoudig is als op het eerste gezicht 
lijkt, moge blijken uit het hier afgebeelde briefje van de 
aannemer. waarin hij namelijk verzoekt om een draagbaar 
spoor aan te mogen leggen vanaf het Buurtje tot aan het 
"terrijn"". van de bouw. Immers toentertijd werd voor de 
aanvoer van materialen en grondstoffen veelal gebruikt 
gemaakt van de bestaande vaarwegen. In dit geval onder 
meer van de Zuiderzee. waarna vanuit de Turfhaven -
als dichtstbijzijnde mogelijkheid - gelost werd. Vandaar 
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Aanbesteding bouw 
Rijkstuinbouwwinterschool 

te Hoorn. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van HOORN zullen op Dins
dag, 2 December 1913, des namid
dags te 2 uur, ten Raadhuize dier 
Gemeente in het openbaar bij enkele 
inschrijving aanbesteden; 

Het maken van een gebouw, 
bestemd voor Rijkstuinbouw
wtntersohool, met bijbehooren
de Concier~ewoning en Rijwiel
bergplaats, benevens het maken 
van een toegangsweg met riolee
ring om de Rijks hoogere bur
gerschool, àlsmede het dempen 
en graven van slooteo, alles op 
een terrein bij den Draafsiogel, 
en onder bijlevering van alle 
benoodigde materialen, arbeids
looneo, transporten enz. 

Bestek en teekeningen zijn van af 
den 21 lli(ovember e.k. verkrijgbaar 
ter Gemeente-Secretarie, tegen be 
taling van f 2.50 per stel. 

Aanwijzing op Vrijdag, den 28 No
vember 1913, des namiddags te 2 
uur, door den . Gemeente Architect, 
ten Raadhuize. 

was het echter nog een heel eind naar de bouwlocatie, die 
- zoals bekend - gelegen was aan de huidige 
Bontekoestraat. 
Problemen? De riolering moest wel even om de op 
4 januari 1911 geopende nieuwe behuizing van de Rijks 
Hogere Burger School heen worden gelegd! En zo zal er 
ongetwijfeld nog wel het een en ander zijn geweest. 
Maar ere wie ere toekomt: Architect Faber en aannemer 
Veenis slaagden er middels eendrachtiglijke samenwerking 

Rijkstuinbouwwinterschool, Hoorn. Deel van blauwdruk van gemeente-architect Jb. Faber. Schaal J à 100. Gedateerd 18 augustus 1913 
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in om een juweeltje van een schoolgebouw met een 
sprookjesachtig aandoende conciërgewoning en een -
voor ons als jeugd geheimzinnig overkomende -
tuinmuur neer te zetten. Dit geheel in een bijzondere 
neo-renaissance stijl met jugendstil-elementen. Voorwaar 
een hele aanwinst bij het Veenenlaankwartier en een 
gegeven waarmee men voorlopig "nag heel pittig voor de 
krame om konne". 

De offciële opening moet destijds een plechtstatige doch 
evenzozeer vreugdevolle aangelegenheid zijn geweest. Op 
de enige nog boven water gekomen zijnde foto van dit 
gebeuren staat de school er weliswaar nog wat kaaltjes 
bij. maar de vlag wappert fier en al die centraal op en om 
het bordes opgestelde hoogwaardigheidsbekleders met 
hun zijden hoeden (het gewone volk - de tuinders - met 
de petten mocht ter rechterzijde toekijken ".) maken weer 
veel goed. 
Neen, van enige begroeiing is nog geen sprake en het 
Wilhelminaplantsoen met daarnevens het "Zwarte Padje" 
bestaat nog niet. 
Uiterst links aan de horizon zien we dan ook - zij het 
heel klein - het witgepleisterde baanwachtershuis naast 
de spoorlijn bij de Holenweg. 

Men begon met 7 leerkrachten en 20 leerlingen. De eerste 
directeur werd de heer N. Nobel uit Wadenoyen bij Tiel. 
In 1915 werd voor de eerste maal eindexamen afgenomen 
en kon aan een twaalftal leerlingen het diploma worden 
uitgereikt. Een groot instituut - in de zin van veel 
scholieren tellende - is het gedurende de eerste dertig 
jaren nooit geweest. Het aantal leerlingen bleef dan ook 
jarenlang beneden de verwachtingen. Gedurende het 
grootste deel van haar bestaan is de school een onderdeel 
geweest van het Rijkstuinbouwconsulentschap, weshalve 
de dagelijkse leiding kon worden toevertrouwd aan een 

waarnemend directeur. In 1945 bedroeg het aantal 
gediplomeerden echter al vijfendertig en daarna kwam de 
groei er pas goed in. De bouw van een viertal extra 
leslokalen in 1951 kwam daaraan slechts gedeeltelijk 
tegemoet en ook de latere uitbreidingen en verbouwingen 
vermochten de explosieve toename van leerlingen (en in 
hun kielzog de leraren) niet te keren. 

De hierbij afgebeelde foto uit het midden der veertiger 
jaren verraadt van dit alles nog niets. Goed het gras staat 
er wat hoog bij en een gedeelte van het gebouw is op dat 
moment niet meer in gebruik, maar dat had dan ook zo 
zijn redenen. 

Intermezzo 

Gedurende een periode tijdens de Tweede Wereldoorlog 
lagen er in de RMTS Duitse bezettingstroepen 
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"ingekwartierd". Op zichzelf een vervelend gegeven, 
maar voor die tijd helaas niet abnormaal, getuige het feit 
dat dit evenzozeer bij vele andere gevorderde gebouwen 
in Hoorn het geval bleek te zijn. 
Wat echter bleef waren de herinneringen, die eenieder tot 
voor kort nog bekijken kon ook. Men moest het echter 
wèl weten. Voor diegenen onder u, die nooit beseft 

hebben wat al die jaren in de RMTS werd bewaard, volgt 
thans een klein verhaaltje gelardeerd met - m.i. voor 
zichzelf sprekende foto's. 

Zo kon het gebeuren dat er redenen waren om een 
dienstplichtige - evenals bij ieder ander leger -
krijgstuchtelijk te straffen. Dat overkwam begin 1945 ook 
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Christiaan Morgenstern. Nadat hij met verlof was geweest, 
miste hij vanuit Hamburg z'n trein naar het bezette 
Holland. Het scheelde slechts twee minuten, maar de 
gevolgen waren er naar. Vierentwintig uur te laat meldde 
hij zich bij zijn onderdeel in de R:v1TS en kreeg ter plekke 
14 dagen celstraf toebedacht. 
Voor die bestemming was een lokaaltje ingericht dat - als 
u er voor zou staan - zich direct links naast de 
hoofdingang van de school bevond. Omdat zijn 
superieuren toch kennelijk iets van medelijden konden 
opbrengen, kreeg Christiaan - die begiftigd was met enig 
schilder- en dichttalent - toestemming om de muren van 
zijn cel te verfraaien teneinde op die wijze toch enigszins 
de verveling te kunnen verdrijven en de tijd te doden. 
Aan de hand van de op die manier door deze soldaat 
nagelaten "Meisterstücke", weten wij thans (nog) dat hij 
zich van 3 tot 14 februari 1945 gekweld heeft geweten 
door hordes luizen, vlooien en ander tuig. 
Medecelgenoten, die hij zich maar moeilijk - zo in het 
geheel niet - van het lijf kon houden. 
Het was overigens niet meer mogelijk om àlle 
muurschilderingen fotografisch vast te leggen. Daarvoor 
hadden deze in de loop der tijden teveel geleden of waren 
te zeer beschadigd. Enkele andere onderwerpen waren 
onder meer: Mariene Dietrich ... , een bootje op het 
IJsselmeer alsmede een in klederdracht gestoken 
Volendammer vrouw en man. 

Alhoewel er de laatste maanden een reeks van geruchten 
door de buurt ging als zouden er nog Duitse wapens 

onder de school verborgen zijn, bleek niets minder waar. 
Slechts een redelijk compleet en geconserveerd gasmasker 
kwam aan het licht en werd overgedragen aan het Airwar 
Museum " West-Friesland" van de heer J. Groot te 
Midwoud. 

Con dolore 

De tijdgeest valt nimmer te keren. Op zichzelf nog 
uitstekende gebouwen voldoen zo zoetjes aan niet meer 
aan de huidige normen en eisen. Dat geldt met name voor 
scholen, zo ook vor de RMTS. Daarbij kwam nog dat het 
aantal leerlingen dusdanig in omvang toegenomen was, 
dat naar andere oplossingen gezocht diende te worden. 
De Rijks Middelbare Tuinbouwschool als instelling -
zijnde een der oudste in het Nederlandse 
landbouwonderwijsbestel - moest hoe dan ook voor 
Hoorn en West-Friesland behouden blijven en zoiets kan 
alleen maar positief benaderd worden. 
Het werd uiteindelijk de fonkelnieuwe behuizing op de 
Blauwe Berg. die tegen de zomer van 1984 met een 
groots feest door ZKH Prins Claus der Nederlanden 
officieel geopend werd. Dat schrijver dezes alle leerlingen, 
onderwijskrachten en bestuurderen aldaar gaarne een 
prachtige tijd en veel wijsheid toewenst, mag u gevoeglijk 
van mij aannemen. Voor velen zal het nu volgende 
bijkomstig zijn : maar dat uiteindelijk het grootste deel van 
het oude schoolarchief in de loop der jaren - of was het 
tijdens de verhuizing? - in de containers belandde ... Ja, 
wie maakt zich daar nu nog druk over? 
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En daar stond de RMTS dan al aan de Bontekoestraat nr. 
4. Verlaten en leeg, maar nog steeds glorieus en meer dan 
het aanzien waard. Sprookjesachtig en sfeervol, 
harmonieus passend binnen het Veenenlaankwartier, 
kortom de trots van het oude hart van deze wijk, te weten 
de "Gortjesbuurt". 
Qua grootte slechts overtroffen door haar overbuurman. 
de statige en imposante Rijks HBS (ook neo-renaissance, 
maar vanwege het vele daarin verwerkte natuur- en 
speksteen toch wel wat koel aandoend). En ook die had 
het niet gemakkelijk. Immers de dependance achteraan de 
Drieboomlaan brandde op 11 mei 1982 geheel uit en in 
het kantorencomplex "Risdaele" blijft het natuurlijk wèl 
behelpen. 
Het moge duidelijk zijn dat deze instelling óók last kreeg 
van uitbreidingsdrang. Het ware dan ook niet meer dan 
logisch geweest indien daarvoor de gebouwen van de 
Rijks Middelbare Tuinbouwschool zouden worden benut. 
Een geheel dat in 1913 zeer solide was opgetrokken en de 
tand des tijds - dankzij regelmatig en goed onderhoud -
uitstekend had getrotseerd en er op kon bogen zich in een 
prima bouwkundige staat te bevinden. 
Wat zou het eenvoudig geweest kunnen zijn voor de 
Rijksgebouwendienst te Haarlem .. Was er niet grond 
genoeg om de eventueel bestaande bebouwing nog verder 
uit te breiden? Ja toch! En als er dan toch zo nodig 
gesloopt moest worden. dan had men toch de aanwezige 
fraaie voorgevel kunnen laten staan. Te bedenken valt dat 
het in die periode ging om het "leven" van een 
waarachtig monumentaal en fascinerend gebouw. Het gaat 
niet om de geschiedenis van mensen, die gedurende ruim 
zeventig jaren deze school bevolkten, gebruikten. leefbaar 
maakten. - Maar neen, niets bleek minder waar zoals dat 
zo vaak tegenwoordig bij de autoriteiten het geval is. Men 
wilde het toch anders! Is de toekomst niet aan 
onbegrijpelijk modern opgetrokken bouwwerken gevuld 
met beeldschermen, computers en microchips? 
Daaraan diende de voormalige RMTS te worden 
opgeofferd. Wat heet: Gesloopt in fasen. 

Dat er mei veel over bleef van de houten dependance der 
Rijksscholengemeenschap West-Friesland, laat deze opname 

overduidelijk zien 

Op 29 februari 1984 stuurt de Rijksgebouwendienst, 
district Haarlem, een missive naar het College van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente Hoorn met 
het verzoek om vergunning te verlenen voor de sloop van 

de voormalige RMTS met bijbehorende bebouwingen. 
Gewezen wordt op de in ontwikkeling zijnde plannen voor 
het uitbreiden van de RSG West-Friesland te Hoorn, 
waarvoor binnen afzienbare tijd een bouwaanvraag zal 
worden ingediend, die sloop van de school, 
conciërgewoning en berging noodzakelijk maken. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat gezien het gevaar van 
leegstand (kraak- en brandgevaar) het in de bedoeling ligt 
met de sloop z.s.m. een aanvang te nemen. 

Per nagenoeg omgaand schrijven van 24 mei ll. antwoordt 
het College van B en W: "In antwoord op uw hierboven 
vermelde brief waarin u kennis geeft van de 
voorgenomen sloop van bovengenoemd pand met 
bijbehorende bebouwingen, delen wij u mede, dat wij 
daartegen in beginsel geen bezwaar hebben". 

Zo en dat was dan dat! Waar andere steden en dorpen 
dergelijke gebouwen koesteren en beschermen, daar." 
(vult u de rest zelf maar in). Het is in feite ongelooflijk dat 
dit soort dingen nog steeds kunnen gebeuren in Hoorn. 
Was de voormalige RMTS dan zoiets bijzonders? 
Beeldbepalend? ~ou als er iets beeldbepalender was voor 
dit deel van onze stad, dan was dat toch wel dit 
schoolgebouw. 
Beschermd stadsgezicht? Het zal er wel niet onder 
gevallen hebben. Maar met de sloop verloor de 
betreffende buurt wel haar hart. 
Een monument? Neen. het stond niet op de (voorlopige) 
lijst. Op geen enkele lijst! Maar. God beter het, zo'n 
karakteristiek bouwwerk sloop je toch niet omdat de RSG 
West-Friesland toevallig last kreeg van expansiedrift! 

De rest van dit verhaal kan vrij kort en sober zijn. Slopers 
plegen hun werk nu eenmaal vakkundig en kordaat te 
doen. 
Aan sloopbedrijf Juut Last uit Berkhout viel de eer te 
beurt om de conciërgewoning en aanpalende tuinmuur 
neer te halen. 
En de rector van de aloude Rijks HBS schreef aan de 
leerlingen, ouders resp. verzorgers: "De sloopvergunning 
voor het gebouw van de RMTS is afgegeven ; te 
verwachten valt een spoedige sloop ... voor de grote 
vakantie'?". 
Het duurde even langer dan verwacht, maar in november 
is het zo ver. De firma E. Lispel uit Delft ontfermt zich 
over oftewel haalt al het houtwerk - en dat was een 
gigantische hoeveelheid - er uit. De voormalige school 
staat er daarna triest en met recht onttakeld bij. 
De rest van het sloopwerk neemt "Boy Limmen" uit 
Schagen met voortvarendheid voor zijn rekening. 
Een dergelijk ontluisterend en betreurenswaardig 
gebeuren laat zich niet in woorden vangen; slechts 
beelden - in dit geval foto's - kunnen u doen beseffen 
wat zich in dit stukje Hoorn heeft voorgedaan. 
Is er eigenlijk wel iets veranderd sinds de tijd van onze 
voorvechter J. C. Kerkmeyer? Soms ga je daar echt aan 
twijfelen en dat maakt mij weemoedig en woedend 
tegelijk. Zullen ze het ooit nog eens leren in Hoorn? 
Ik besef dat het weinig zinvol is dit artikel af te sluiten 
met mijn fiolen van toorn over u uit te storten . Daartoe 
dien je je te wenden tot de bevoegde instanties, dus de 
boven ons gestelde verantwoordelijken. Maar ik vraag wel 
begrip voor dit kommer-en-kwel verhaal, waarvan voor 
mij in ieder geval de onvrede alsmede de wrange 
nasmaak blijft. 
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De voorkant van de conciërgewoning zoals deze stond aan de 
Pieter Florisstraat Ouli 1984) 

Overzicht na de sloop met standpunt vanaf de Bontekoestraat 

"Jeruzalem, Jeruzalem ... " of wel " Hoorn, Hoorn ... " wat 
zal het nageslacht zich mettertijd generen over al deze 
dingen onze stad aangedaan. 

De Rijksscholengemeenschap West-Friesland wens ik met 
een warm en open hart veel succes toe bij de realisering 
van de (zo noodzakelijke) nieuwbouwuitbreiding. 

Maar dat dit ten koste moest gaan van een zo kostelijk 
gebouw als de voormalige Rijks Middelbare 
Tuinbouwschool , dat zal ik wel nooit leren begrijpen. En 
u ??? 

De zijgevel van deze woning, nu gezien vanaf de Bontekoestraat 

Het resultaat na de afbraak, gezien vanuit de Pieter Florisstraat 
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Hart vail Hoorn.(4) Joh.M. Ridderikhoff 

Kleine Noord, Nieuw- en 
Kerksteeg 
Naast de Kroot op de hoek van het Breed bevond zich 
destijds aan het Kleine Noord links allereerst een pakhuis 
van Maassen uit de Zaadmarkt, vervolgens de apotheek 
van G. Lippits (raadslid 1904-1914) en daarnaast een zgn. 
stil huis, bewoond door de heer Siewerts. commissionair in 
effecten en makelaar. een bekende figuur, uiterst 
conservatief en zeer gelovig. Hij liep altijd in het zwart, 
geklede jas, zwarte das. zwarte ronde hoed. Hij was op 
niet al te jonge leeftijd gehuwd en kreeg een zoon. Heel 
gewoon, maar het ongewone was toen dat hij zelf met 
een ouderwetse kinderwagen uit rijden ging. wat nogal tot 
hilariteit aanleiding gaf. Hier is nu drukkerij/uitgeverij 
West-Friesland, waarin ook opgenomen het pand van de 
grutterij en zaadhandel Loot de Vries. Op de hoek van de 

Slijksteeg bevond zich de nu afgebroken mandenmakerij 
van Doornenkamp, bij wie men ook de volgnummers 
moest halen als de firma Sluis en Groot. Enkhuizen voor 
de vele bouwers die zaad voor de firma teelden, eens per 
jaar uitbetal ing hield in het Park op de zaterdag voor 
Kerstmis. waarbij het ging om een zeer groot aantal 
bouwers, (vandaar de volgnummers) voor wie de 
opbrengst trouwens alti jd een verrassing was. Naast 
Doornenkamp verstelde Hendriks schoenen en laarzen. 
Vervolgens komen we bij de grote koek- en 
banketbakkerij van Nierop, later drankwinkel Ab Otter, nu 
groentezaak Schoenmaker. Daarnaast woonde 
textielhandelaar Schenke, die geheel ingesteld was op de 
dorpen. omdat hij vroeger vanuit Duitsland met de 

Tabakskerverij .. De Kroot'" van de gebroeders Kroon op de hoek van het Breed en Kleine Noord. Daarnaast het pakhuis van Maassen en 
vervolgens apotheek "De Hertekop" van lippits. Het rijtje geschoren linden naast de gevel - want dat was nog zo de gewoonte in die dagen 
- staat er keurig bij en zette zich destijds in feite voort langs het logement .. De Keizerkroon". De opname dateert uit het begin van deze 
eeuw (omstreeks 1910) en gelet op de kleding van de passanten moet dat wel op een zondag geweest zijn 
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poepenzak met manufacturen de omtrek bezocht en 
tenslotte als zovele collega's in Hoorn bleef hangen.Verder 
stonden hier het pakhuis van Herman Koop, een 
groentenwinkel, de slagerij van Kees Tool en de apotheek 
van Jb. Kloppenburg. 
Zeer gewichtig was hiernaast de kruidenierszaak van 
L. Hooft, een man van betekenis. Er waren weinig 
organisaties in de stad op cultureel of charitatief gebied of 
men vond de naam Hooft onder de bestuursleden. Hij was 
een consciëntieus kapitein van de schutterij en verscheen 
in zijn fraaie uniform met sleepsabel, oranjesjerp, zilveren 
fouragères met 3 kwasten en sjako met prachtige bos 
groene haneveren op koninklijke verjaardagen en o.a. ook 
bij begrafenissen met militaire eer van een kaderlid van 
de schutterij. In zijn winkel was alles keurig geregeld. 
Daar stonden ook nog de echte suikerbroden, hoge 
kegels, in blauw papier gewikkeld. Men moest wel goed 
opletten dat men niet tegen de heer Hooft zei: "Geef me 
een bus Van Houten's cacao. Neen, dat mocht niet. Het 
moest zijn: "Mijnheer Hooft, mag ik alstublieft een bus 
etc.". Naast de winkel woonde een familielid van Hooft, 
mevr. Greeuw. Voorbij de Smelterssteeg volgde de slagerij 
van Homme de Vries en een herenhuis, waar men in 1907 
had kunnen zien, hoe een keurige dienstbode van een 
politieagent een bekeuring kreeg. Wat had ze misdaan? Ze 
had matjes geklopt op straat en dat was volgens 
politieverordening na des morgens 10 uur verboden. 
De familie B. Schermer bewoonde het naast gelegen huis. 
Bontekoning was eigenaar van de volgende zaak in 
chocolade en suikerwerken en daarnaast woonde de heer 
Van Erp, beter bekend als Kip van Erp. bierbottelaar (van 
de bottelarij op het Dal). Hij was een echte sportman, 
deed o.a. veel aan gymnastiek. Kip van Erp wist wel wat 
van 't leven te maken, tenminste wat er in die tijd van te 
maken was. 
B. Haring, voorheen schoenmaker aan de Gouw. vestigde 
zich op het Kleine Noord. In samenwerking met z'n zoons 
Gerard en Theo is hij toen overgegaan naar meubelen; dit 
is er nog. In het herenhuis er naast vestigde zich J.B. 
Mescher, commissionair in effecten. Hij had tevens een 
soort geldleenbank. Een pakhuis van Schermer, de grutter, 
leunde tegen het vorige perceel en daarnaast was de 
grutterswinkel van - zoals men het noemde - de 
"droge" Schermer (nu supermarkt Vezo) Dan volgden drie 
percelen van de drankenhandel B. Schermer - de "natte" 
Schermer: twee kantoorpanden en een pakhuis. Op de 
hoek van de Wester St. Janssteeg was de tabaks-, pruim-, 
koffie en sigarenhandel en gros/ en detail van de fa. 
Heidenrijk. Het woonhuis ernaast werd bewoond door de 
kleermaker C. Llgthart. Op de plaats van beide panden 
staat nu Hotel Petit-Nord. 

Volop werk voor 38 kleermakers 

Hoorn had toen op 11.000 inwoners 38 kleermakers. 
Hadden die allemaal werk? Natuurlijk, want als het even 
kon droeg men geen confectie. Behalve het maken van 
costuums, jekkers en jassen bestond het werk ook nog uit 
geheel andere arbeid n.l. versleten kragen verstellen, 
knieën in pantalons repareren en grote lappen op het 
zitvlak zetten. Laten we ook niet vergeten het keren van 
costuums. Dat werd zeer veel gedaan, het borstzakje zat 
dan wel rechts. maar dat mocht niet deren. Men deed dus 
zeer lang met een costuum. De stoffen waren toen van 

een dergelijke kwaliteit, dat er ook haast geen 
mogelijkheid was van verslijten. Voor het keren moest 
men het gehele costuum uit elkaar nemen, schoonmaken 
door alle stofpluizen er uit te verwijderen en dan met de 
stof andersom weer in elkaar zetten. 
Naast Ligthart was de kuiperij van Reek. Daar zag men de 
goedlachse Reek vaten, tobbes en kuipen maken. Passer 
verkocht in het volgende pand fietsen - tevens 
reparatieafdeling, later De Reus. Dan volgde de 
zadelmakerij van Box, een opvallend bedrijf met twee 
grote paardenkoppen aan de gevel. Nu grafstenen etc. van 
Dapper en Harder. Daarnaast alweer een banketbakkerij: 
Prins, later Appel, nu biljarts en aanverwante artikelen -
Feller. Vervolgens het café "Het Hof van Holland" van 
Coevert, later Chr. Piekart, voorheen hofmeester van de 
Hoornsche boot. Nu El Toro. Vervolgens kwamen de 
wagenmakerij van de gebr. Salm, het woonhuis van de 
heer Loser Polak en de grote paardenstal van "Het Wapen 
van West-Friesland". De gehele zaak werd in febr. 1965 
door brand verwoest en niet herbouwd: hier is nu de 
toegang tot de Grote Waal. 
Aan het einde van het Kleine Noord gekomen kijken we 
nog even richting Keern en zien dan het café met 
uitspanning "Het Witte Paard" van Kok en daarachter de 
grote herberg met paardenstalling "De Blauwe Berg" van 
Boon. Deze veranderde in 1906 in de 
sigarenkistjes-fabriek van Teunissen, later exportslagerij 
van Peuschgens. 
Het Kleine Noord terug begon met hotel De Roskam en 
vervolgens de klompenhandel van Kaldenbach, die hier 
levendigheid bracht. In het begin van deze eeuw waren 
klompen een groot artikel. Ze werden alom gedragen. ook 
door kinderen. Daarom werd ook niet voor niets de 
openbare school in de Muntstraat, waar het onderwijs 
kosteloos was, de klompenschool genoemd. Hiernaast 
waren achtereenvolgens de smederij van Harlaar, het 
pakhuis van wijnhandelaar Winkel uit Wognum, de 
smederij van Witteman, pakhuizen van Schermer, de 
kruidenierszaak van T. Groenewoudt, een spuithuis van de 
brandweer en de harmonica-zaak van Offringa, die aan de 
Noorderkerk was vastgebouwd (hier loopt nu de Claes 
Molenaarsgang). Naast de kerk was de kosterswoning van 
de heer Heyligers, tevens kleermaker. 
Voorbij de Noorderkerksteeg stonden banketbakkerij E. 
Reek en de galanterie- en speelgoederenzaak van Herman 
N. Koop, een opvallende persoonlijkheid, o.a. de ijverige 
voorzitter en medeoprichter van de r.k. harmonie Apollo, 
verder bestuurslid van de r.k. middenstandsvereniging 
enz. De gevels van beide panden zijn naar het 
buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
verhuisd. De hierop volgende Turfsteeg was genaamd 
naar het pakhuis aan de Veemarkt waar de turven werden 
opgeslagen voor de zgn. bedeling van het 
Kerkenarmenfonds. Daar werden ook op gezetten tijden 
broden uitgedeeld en opdat men maar goed zou kunnen 
zien dat die broden van het fonds kwamen, waren er via 
een plaatje in de vormen de letters K.A. in gebakken. 
Aan de overkant van de Turfst~eg was de fietsen- en 
naaimachinezaak van Böckmann, beheerder Eduard 
Stokvis. Hierop sloot aan de schoenen-, hoeden- en 
pettenwinkel van J. Reek. Daarnaas t met de fraaie gevel 
het hoeden- en pettenmagazijn B. Gravendijk, later 
gerookte paling- en visverkoop Gerver. Voor de Slijksteeg 
stond v.d. Kooy met z'n zoon met de scharensliep. Via 
een pakhuis, zadelmakerij Demmedaal, slagerij Eeken, 
brood- en koekbakkerij van Dam-Hackmann en kantoor 
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Een opname van ruim een halve eeuw geleden laat ons het destijds vermaarde hotel "Geel" zien; later "Het Wapen van 
West-Friesland". Dit aan het trefpunt van Kleine Noord en Scharloo gelegen restaurant verbrandde in 1965 geheel en werd als zodanig 
niet meer opgebouwd. Thans ligt hier de invalsweg van de Grote Waal naar de binnenstad. De terwille van deze foto in slagorde 
opgestelde T-Fords met chauffeurs behoorden vermoede/ijk tot de Hoornse taxibrigade van die tijd 

Voor de Slijksteeg stond immer Van der Kooy met z'n scharensliep. Hij was een begrip voor "stad en land", waarvan thans herinnering 
nog slee/lts rest 
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Een nog wel zo tamelijk armoedige en thans als zodanig niet meer herkenbare situatie geeft deze in 1945 gereproduceerde foto weer. 
Met als standpunt van de fotograaf de Veemarkt kijken we voornamelijk tegen de achterkanten van enkele huizen van het Kleine 
Noord aan. Dit waren gerekend vanaf de Noorderkerk (uiterst links}: de harmomcazaak van Offnnga, het spwthuisje van de 
brandweer, de krwdeniersw111kel van Groenewoudt en een van de pakflwzen van de "natte" Schermer. Thans loopt daar de Claes 
Molenaarsgang met als eerste bebouwing het 111euwe interieursuerzorgingsbedrijf van B. Haring 

en magazijn van kruidenier de wed. Heuvel. zijn we 
tenslotte weer bij De Keizerskroon. 
We staan weer op de viersprong Grote en Kleine Noord
Breed. Juist gaat de sproeiwagen van de Belt voorbij, 
gevolgd door een hele troep jeugd. die zich het genoegen 
van nat gespoten te worden niet wil laten ontgaan . En zo 
zijn we bij de Stadsreiniging gekomen. 
De gemeente verpachtte de vuilnisdienst aan Heyblom. 
Het was alles nog uiterst primitief. Twee keer per week 
kwam de vuilniswagen langs, dikwijls voorafgegaan door 
een man met een ratel. Het waren open wagens met een 
paard er voor. De mensen zetten de vuilnisbakken, vaak 
van hout, langwerpig, met een deksel er op aan de stoep. 
Een echte tonnenwagen was er nog niet, dit was ook een 
open kar die de emmers van het toilet, die men ook op de 
stoep moest plaatsen. des morgens om 6 uur begon op te 
halen. Een hygiënische beweging. Ook de straten vroegen 
heel wat, want door het drukke verkeer met paard en 
wagens en hondenkarren werden deze door de 
uitwerpselen van de dieren flink bevuild. Daar kwam bij 
dat een groot aantal vogels op de uitwerpselen aanvielen 
om de restanten van haver er uit te pikken. Dit had tot 
gevolg dat ook de vogelmest op straat kwam en na een 
poosje het gras tussen de stenen groeide. Daar was ook 
weer een oplossing voor n.l. een paar keer per jaar 
gingen vrouwen en mannen. die zich doorvoor 
aanmeldden, op hun knieën de straten wieden. De 

salariëring hiervoor zal wel niet zo erg in de papieren 
hebben gelopen. Op 1 januari 1914 kwam er een 
gemeentelijke reinigingsdienst wat een grote ommekeer 
was, want nu werd alles vakkundig verzorgd. Directeur 
werd de heer N. Voorbergen. 

Nieuwsteeg was vol 
dameshoeden 

In de Nieuwsteeg, altijd genoemd de Hoornse Kalverstraat 
bevond zich voorbij het stadhuis links het politiebureau. 
Daar zetelde commissaris v. d. Lugt met de inspecteur 
Sepp, in 1909 opgevolgd door v. Hoorn en in 1912 door 
Koker. Het politiecorps bestond uit 12 agenten. waarbij de 
drie hoofdagenten 0. de Jong, v. Wely en Scholtens. Van 
de agenten herinner ik mij nog De Rooy, Durkema, 
Sanders, Bakker, Harmsen en Piso. Het corps had lange 
diensttijden. In 1905 werd het geheel nieuw 
geuniformeerd: men kreeg een mooie driekwart. twee-rij's 
tuniek. met rood afgezet en een heel mooie kepi naar 
Frans model. met lissen op de bol. 
Het was heus geen kalme baan. Een paar keer per week 
werd er een dronken man opgebracht en voorts moesten 
allerlei overtredingen worden opgespoord en worden 
geassisteerd bij huisuitzettingen (en dat gebeurde nogal 
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eens) Het hele meubilair en andere bezittingen werden op 
straat gezet wegens huurschuld. En dan zat daar de 
familie, voor velen te kijk, want men achtte dit een 
attractief schouwspel. 
De politie werd bijgestaan door z.g. stille wachten. Deze 
hadden alleen een politiekepi op het hoofd en over hun 
burgerpak een koppel met sabel. We kennen hiervan 
enkele namen n.l. Strik, Takken, Visser en Groot. Rellen 
waren er niet veel, alleen in augustus 1908 tijdens het 
St.Maartenfeest liep het uit de hand. Vooral inspecteur 
Sepp moest het ontgelden en het leek wel alsof het protest 
hèm betrof. Er werden straatbranden gesticht en met 
rotjes gegooid. Enige dagen moesten er des avonds 
charges uitgevoerd worden. 
Branden brachten ook altijd het corps in actie. Bij de 
eerste melding begon het klokje op het stadhuis te luiden, 
weldra gevolgd door de klok van de Grote Kerk. De 
handspuiten van Kl. Noord, Gr. Oost, Achterom en Onder 
de Boompjes, geduwd door de brandweermannen, 
kwamen aangesneld. De brandmeesters kwamen overal 
vandaan gelopen. maar door het klokgelui werd iederéén 
gewaarschuwd en snelde naar de brand, waar de politie of 

Nog een opname van de Nieuwsteeg (op een ansichtkaart nog 
Nieuwe Steeg geheten) vanuit een vrijwel identieke situatie. maar 
nu zonder versiering en heel wat jaren ouder. Vroom en 
Dreesmann heeft zich nog niet op de hoek genesteld en dus is dit 
straattafereel van vóór 1902. Uiterst links zien we dan ook nog 
een deel van de brood- en banketbakkerij van C. A. Wubben. 
Diens gehele zijgevel bestond in felle uit één grote muurreclame, 
waaruit d.m.v. enorm grote letters bleek dat E. Brandsma 
hoofdagent voor thee in Hoorn en omgeving was. Het belendende 
perceel is een wat klein uitgevallen woonhuis, dat vermoede/ijk -
gelet op de dichtgemetselde ramen - toendertyd als pakhuisje in 
gebruik was 

de schutterij voor de afzetting moesten zorgen. 
Na het politiebureau kwam het eerste winkelperceel. dat 
nogal eens van bewoner veranderde. Als eerste noemen 
we schoenmaker Bootsma. Daarna iets heel bijzonders n.l. 
een Tip Top-zaak. We zouden dit nu pasfoto's noemen, 
zes fotootjes aan elkaar. Het was vooral iets voor de 
jongelui, 'n sport om tiptopjes te verzamelen. Meisjes 
liepen met tassen met tiptopjes. en waren trots als ze een 
groot aantal foto 's van jongens hadden: dat was een 
bewijs van veel sjans en niet minder waren het de jongens 
die er prat op gingen wel 50 verschillende meisjestiptops 
in bezit te hebben. Het was de gewoonte, als een meisje 
en een jongen samen een avond uitgingen, tiptopjes te 
wisselen. Deze rage kwam natuurlijk ook ten einde en 
toen was hier het dameshoedenmagazijn van mevr. van 
Gulik-Peereboom. Daarnaast was weer een 
dameshoedenmagazijn (mevr. Steeman) en vervolgens de 
grote zaak van S. 1. de Vries. Men verkocht er zeil, 
karpetten, allerlei soorten stoffen enz. Directeur was 
Bernard S. de Vries. terwijl de heren van Leeuwen en 
Zwagerman er als chefs werkten. Er waren veel 
winkelmeisjes en stoffeerders aan verbonden. In 1907 

De rijkelijk versierde Nieuwsteeg - gefotografeerd vanaf het 
Grote Noord - tijdens de Landbouwfeesten van 1916. Het 
gebouw links is van Vroom en Dreesmann. die het sinds 1902 al 
helemaal in Hoorn zag zitten. Rechts. waar thans het dames- en 
f1erenmodekledingmagazijn van A. Kreyemborg & Co. BV 
gevestigd is, zien we de zaak van kapper R. F/art, een "solied 
adres voor Dames- en Heerenhaaru,>erk". Dat de Westfriezen van 
oudsher m Hoorn winkelen. laat deze opname wel in alle 
dutdelijkheid zien en dat de in dit verhaal beschreven hullen. 
hoeden en petten door eenieder daadwerkelyk gedragen werden 
ook' 
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werd deze zaak ingebracht in het toen zo genoemde 
mode-paleis hoek Gouw. Daarna kwam er de fa. Bervoets 
in, herenconfectie en maatkleding. Naast De Vries stond 
het handwerkwinkeltje van mevr. Groen . Daar werden 
voor meisjes cursussen gegeven voor fraaie handwerken. 
Naast Groen volgden de lederwarenwinkel van Koning en 
het lingeriewinkeltje van Adema en op de hoek met de 
Kruisstraat stond de drogisterij van de dames Naber, een 
echt antiek donker winkeltje met zoethout. drop, kamillen, 
kamferballen enz., alles keurig in stopflessen. Aan de 
overkant stond de tweede zaak van S. 1. de Vries nl. het 
kleingoed: garen, band, elastiek, kant, wol. lakens, slopen 
enz. onder beheer van mej. Regina (verhuisde mee naar 
het paleis), nu herenconfectie Brüggemann, eerder nog 
jaren confectiezaak G. J. Smits. Dan volgde de 
klokkenzaak en horlogerie van Renckens en de 
damesmode van mej Hackmann. Weer zien we vervolgens 
de populaire figuur van Jules Pekelharing in z'n zaak in 
herenconfectie en maatkleding staan, een zeer bijzondere 
man. Hij verhuisde na enige jaren naar het zuiden waar 
hij wellicht beter paste en deed zijn zaak over aan 
Honing. En wat begon die daar met z'n dochters? Een 
dameshoedenbedrijf. Op de hoek Nieuwe Noord volgde de 
kruidenierswinkel van Pernis, op de andere hoek 
schoenmakerij Visser. Vervolgens L. Zeehandelaar, een 
zaak in klokken en horloges. en dan de derde winkel van 
S. 1. de Vries, een herenmodezaak voor overhemden, 
boorden, frontjes, dassen, manchetten, handschoenen etc. 
Mej. Truus van Meteren voerde daar de scepter. Later 
werd het pand - evenals de kapperszaak van R. Flart op 
de hoek Grote Noord - opgenomen in de heren- en 
damesmodezaak P. v. d. Brul. nu Kreymborg. 

Kapper Baart 

Op de andere hoek van het Grote Noord was eerst 
banketbakkerij Wubbe en daarnaast in de Nieuwsteeg de 
herenconfectiezaak van H. Brüggemann, nu V&D. Aan de 
overkant hoek Nieuwe Noord had A. Baart zijn 
kapperszaak. Hij was een zeer bijzondere persoonlijkheid. 
Zijn pro's en zijn anti 's lagen vlak bij elkaar en men kon 
nooit verzekerd zijn van zijn reacties. De allerzotste 
invallen kon men verwachten. 
Een voorbeeld: De ingang van de zaak was in de 
Nieuwsteeg, maar op het Nieuwe Noord was nog een 
ingang naar het woongedeelte. Het is zondagmiddag 3 uur 
en Baart en zijn vrouw zullen een wandeling gaan maken, 
maar hij moet zich eerst nog even scheren. Terwijl hij dat 
doet, komt een heer binnen en vraagt of hij ook nog 
geschoren kan worden. Het antwoord van Baart is: "De 
baas is niet thuis maar z'n vrouw heeft gezegd redt u zelf 
maar, en zo ben ik aan de gang." Zegt vervolgens tegen 
de heer: "Meneer, doe het óók zelf even". Deze ziet er 
toch wel tegen op, en nadat hij zich heeft ingezeept, 
vraagt hij aan Baart: "Zoudt u mij niet even kunnen 
scheren?" Baart antwoordt dan: "Dat is het ongelukkige ik 
kan wel mijn eigen scheren, maar een ander niet". Met 
veel angst begint de heer met het mes te manoeuvreren . 
Ondertussen is Baart klaar, veegt zich af. pakt uit z'n 
portemonnaie een gulden. werpt die op het marmer en 
roept naar binnen: Mevrouw bedankt hoor! Loopt de 
voordeur uit, gaat de achterdeur weer in en ziet vanuit de 
kamer hoe de arme man zich staat te martelen en op 
verschillende plaatsen bloedt. Eindelijk is hij zogenaamd 

gereed, wast zich af. gooit ook een gulden op tafel en 
roept ook "Bedankt mevrouw"- terwijl gewoon scheren 
JO cent was. En Baart vanuit de kamer maar lachen. 
Naast Baart had Louis Zeehandelaar een juwelierszaak. 
Beide zaken zijn nu onderdeel van V en D (vroeger De 
Gruyter). Hiernaast G. v. Deursen in huishoudelijke 
artikelen, vooral nikkelwaren als thee- en koffiepotten, 
suikerpotten, melkkannen, theelichtjes met transparant 
etc. In de weken voor Sinterklaas werd aan de gevel een 
gasbuis bevestigd met gaatjes, die de woorden "Zie de 
nikkelkast" bevatten , een zeer fraai gezicht. Naast v. 
Deursen had v. Duin een zaak in schoenen, hoeden en 
petten. Dan volgde wéér een magazijn voor dameshoeden 
van de heer en mevr. Gerhards. een heel bekende zaak. 
Nog zien we de heer Gerhards de hoeden in de bekende 
ronde blauwe dozen naar de bodediensten brengen. Hij 
was ook een van de voornaamste leden van de 
zangvereniging "Jacob Kwast'', die Europese bekendheid 
genoot omdat dit Wognumse koor onder leiding stond van 
Willem Saai. Wat zouden we hiernaast krijgen? 't Is 
onvoorstelbaar alwéér (het vijfde!) een 
dameshoedenmagazijn; ditmaal van de dames Oortgijzen. 
Daarnaast een zeer bekende winkel nl. in religieuze 
artikelen en speelgoederen van Simon van Berkum. Daar 
hingen en stonden in grote aantallen de crucifixen met of 
zonder corpus, Maria, St. Joseph, St. Theresia, St. Antonius 
en H. Hartbeelden, natuurlijk engelenbeelden en dan veel 
schilderijen van H. Avondmaal, Maria als koningin der 
hemelen en als Moeder van Smarten, rozenkransen, 
wijwaterbakjes etc. Van Berkum was een zeer 
consciëntieuze man en bewoog zich in het politieke en 
kerkelijke leven. Daarnaast op de hoek Ramen nog het 
herenmodebedrijf van Saulenn - overhemden, fronts. 
hoge en lage boorden, manchetten, dassen, manchet- en 
boordenknoopjes. pochels - in het Westfries lefjes 
genoemd. 
Voorbij de Ramen (waar op nr. 28 de boekhandel van 
Ferry Nolte gevestigd was) op de hoek opnieuw een 
dameshoeden magazijn van mevr. Ekers. later 
opticiënatelier Van Beek-Sciaroni. Dan volgde een echt 
ouderwets winkeltje met allerlei snuisterijen, vervolgens 
een voor de Nieuwsteeg grote zaak nl. damesconfectie 
van G. J. Smits, beter bekend als Peukie Smits. 
Schoenenmagazijn De Rode Laars van F. v. Schoten sloot 
hierop aan. Volgende perceel: een zaak in balletjes, 
zuurtjes, drop, suikergoed van de gebr. Brinkman en 
daarnaast het zoveelste dameshoedenmagazijn; ditmaal 
van mevr. v. d. Zwaag-Zwagerman, nu schoenhandel 
Meyerink. Buurman Koos Bossert, de horlogemaker, was 
iemand met vaste principes en zijn principes waren naar 
zijn overtuiging ook de juiste principes. Zijn atelier was 
absoluut attractief. daar hij veel zaken deed in antieke 
klokken en pendules die hij vakkundig weer aan het lopen 
wist te krijgen. Ook op muzikaal gebied muntte hij uit als 
hoboïst is het stedelijk muziekkorps. Hij werd later 
bestuurslid van de concertvereniging Joh. Messchaert. Zijn 
verdwijnen uit de Nieuwsteeg was toch wel een hiaat. De 
horlogerie wordt nu voortgezet door Frans v. Berkum. 
Volgde een smal winkeltje, maar welbekend in Hoorn en 
omgeving, gevuld met schoenen en pantoffels: Piet 
Plukkel, ook weer een echte middenstandsfiguur van rond 
de eeuwwisseling, gezien z'n zakelijke opvattingen en 
advertenties in het wekelijkse advertentieblad De Nieuwe 
Courant, beter bekend als het Houdijkertje. Zijn 
woordgebruik was vaak allerkoddigst. Dikwijls had hij 
bijzondere koopjes en liet die bekendmaken door 
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Jan Volten (geboren maart 1844 en overleden augustus 1922) -

de stadsomroeper van weleer - poseert hier nog eenmaal in vol 
ornaat. Als er zomers waren met perioden dat er we1mg regen 
viel, ontstond veelal waternood. Het zo zeer verbeide drinkwater 
werd dan vaak - zoals in 1.916 - per trein aangevoerd. De 
opgeroepen Jan Volten sloeg vervolgens bij alle straathoeken op 
zijn koperen bekken en nep: "Men kan water halen aan het 
station". En reken maar dat de burgerij zich massaal naar de 
opgegeven plaats spoedde. waarbij het "twee emmertjes water 
halen" letterlijk en figuurlijk opging 

stadsomroeper Jan Volten. Dit bracht mede dat collega's 
met nog stoerder woorden gingen adverteren en lieten 
omroepen. 

Hullekant 

Een enigszins deftig bedrijf werd naast Piet Plukkel 
uitgeoefend nl. verkoop van echte kap- en hullekant -
ook werden er complete kappen met het blauwe gaas en 
hullen van het fraaiste kant vervaardigd. Dit was een zeer 
kostbare zaak. Op Zuid-Beveland kan men met de Goese 
kap het onderscheid zien of iemand katholiek of 
protestant is. In die mate was er geen onderscheid in de 
Westfriese, beter gezegd de Noordhollandse kap, maar 
eind vorige eeuw kon men toch verschil zien. De 
modellen waren allen hetzelfde, maar de katholieken 
droegen kap en hul lager op het voorhoofd. Het kon 
gebeuren dat een protestantse vrouw tegen de ander zei: 

wat heb je je hul rooms. Eigenaar van deze zaak was 
Lampe, een opvallend figuur. omdat hij niet liep maar 
slofte. een bril met hele dikke glazen droeg en altijd in 't 
zwart gekleed ging. Ekers had hiernaast een goud- en 
zilverwinkel. nu postzegels en tijdschriften. In het 
naastgelegen pand werden ansichtkaarten, kunstbloemen 
en wat galanterieën verkocht door de wed. Gerhards met 
haar dochter. Daarnaast stonden de grote en de kleine 
zaak. voor damesmode-artikelen en confectie van 
Hackmann, een zeer correcte en vriendelijke maar 
volkomen kaalhoofdige man. Een huis met een enigszins 
opvallende gevel volgt nu en was - hoe bestaat het -
een dameshoedenatelier van mevr. Zwart, later 
feestartikelen dames Swidde en Egelman. 
Dan volgt de zaak van de heer en mevr. Lindeboom. En 
in deze zaak verkocht men dameshoeden ... 
Nog even terug naar het Nieuwe Noord: vlak achter de 
salon van barbier Baart bevond zich de Stadsnaai- en 
breischool onder leiding van mevr. H. Tros. Mevrouw 
werd nooit tegen haar gezegd, want het was de 
naaivrouw. dus Vrouw Tros. Er werd les gegeven in 
naaien en breien maar wel degelijk goed, geen frivoliteit. 
Vooral werd ook in het verstellen opgeleid, want men 
moest zuinig op z'n goed zijn en dat moest jaren mee 
kunnen. Een regentessencommissie had het beheer. Deze 
zagen zorgvuldig toe, dat er zuinig werd omgesprongen 
met stoffen - meestal zware keper voor hemden en 
broeken - en band en garen en dat niet iets onnodig 
werd weggegooid. Discipline was er ook. want als enige 
regentessen kwamen controleren. moesten de leerlingen 
allemaal opstaan. En dat deden ze ook. 

In de Kerksteeg 

In 1949 is de naam Kerksteeg veranderd in Lange 
Kerkstraat op verzoek van enkele winkeliers die meenden 
dat de naam "steeg" hun kredietwaardigheid in gevaar 
bracht. Onzin natuurlijk. Nu we over 1900-1914 schrijven, 
noemen we het nog Kerksteeg. 
We beginnen links. Eerst de zijkant van slagerij Mol, 
voorheen kruidenierswinkel van Joh. v. Berkum. Het 
eerste huisje, heel erg smal, werd bewoond door Vrouwtje 
Vrolijk, een snoepwinkeltje met een zogenaamd cent van 
't blad. Dit was een blad met verschillende artikelen die 
voor een cent te koop waren. Daarnaast woonde Huib 
Otsen. Dit kleine mannetje deed voor mensen uit De 
Goorn, Grosthuizen en Avenhorn boodschappen in Hoorn. 
Alle dagen, behalve zondags, ging hij met een fluwelen 
zak op z'n rug lopend de goederen afleveren en nieuwe 
boodschappen opnemen. Het eigenaardige van Otsen was, 
dat hij alle morgens om 5 uur met een bezem de 
Kerksteeg van het Kerkplein tot de Kruisstraat aanveegde. 
Schoonewagens sigarenmagazijn kwam dan, daarnaast 
had Van Hinte een kruideniersbedrijf maar ook 
verschillende nevenbanen zoals aanspreker, 
kwitantieloper enz. Z'n dochter Suze had een particuliere 
bewaarschool aan het einde van de Peperstraat. nu 
verdwenen. In de winkel van Van Hinte viert nu de jolijt 
hoogtij, want hier is het feestartikelenmagazijn van Ooms. 
Weer twee kleine huisjes volgen, het eerste bewoond door 
Arie Vos. handelaar in klein vee en jager; het grootste 
deel van het jaar ging hij met een palingkraam kermissen 
bezoeken. In het tweede huisje woonde oliebollenbakker 
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Florijn. Ook hij stond een groot deel van het jaar met zijn 
bekende kraam op kermissen. A. Ooms, beter bekend als 
Jas Ooms, had daarnaast z'n schoenmakerij. Ook Jas had 
er nogal wat baantjes bij zoals voor verschillende 
huisjesmelkers maandags de huur ophalen. Dan komen we 
bij de varkensslagerij van Ernst Tinkelenberg, die steeds 
voor levendigheid in de steeg zorgde. Hij was een drukke 
prater, had een luide stem en verraste daarmee de buurt 
door het zingen van diverse aria's. Dit werd soms 
afgewisseld door het kermen en gieren van varkens, die 
in een stal achter het huis omgebracht werden. Daarnaast 
de loodgieterij van Nico Nisius die met z'n zoon Willem dit 
bedrijf runde. Ze hadden droge kelen, vooral oom Nico. 
zodat het wel gebeurde dat, als er een goot lek was, het 
soldeer wel in de goot lag maar juist niet waar 't lek was. 
De varkensslagerij van Casper de Vries was naast de 
loodgieterij. Deze had een slachtplaats aan het begin van 
het Nieuwe Noord, dus ook dit varkensgegier was in de 
Kerksteeg te horen. Vervolgens de groentezaak van 
Rutgers. later sigarenmagazijn Tros en de kleermaker 
J. van Berkel. Deze sloeg de grote trom bij het stedelijk 
muziekcorps en was tevens een gewaardeerd lid van het 
koor Jacob Kwast, met een prachtige volle bas. Beide 

_panden zijn nu muziekmagazijn van Roelof Wassenaar. 
Kaashandel Jb. Baart is het volgende perceel. Deze had 
als hobby schilderen. Als attractie van z'n zaak gaf hij bij 
kaasaankoop bonnen. die men weer voor een van zijn 
schilderijen kon inwisselen. Nu was per schilderij het 
aantal bonnen verschillend, want ook de grootte van het 
kunstwerk sprak mee. Hij schilderde vanaf foto's of 
prenten. Als men hem vroeg: Baart, hoeveel vergroot je 
dit nu, dan wist hij dit niet, want het hing ook dikwijls af 
van de grootte van het paneel. Het kon gebeuren dat op 
een schilderij van de Hoofdtoren deze laag maar erg 
breed was of lang en smal. Naast Baart was de zuurtjes en 
balletjes - ook wel sjaletjes genoemd - winkel van Gerrit 
Stapel. die voorheen een grote boerderij in Schellinkhout 
had gehad maar niet de juiste bedrijfsvoering had gekend 
en nu zover was gekomen, dat hij met kruidenierswaren 
de dorpen ging bezoeken. Z'n dochter Trijntje behandelde 
de zaken in Hoorn. Tragisch was dat z'n zoon, die kapper 
was, en later ook Trijntje jong overleden aan de destijds 
algemeen heersende tbc, toen tering genoemd. 
Dan staan we voor het Glop. Hierop kwamen de huizen 
van het Grote Noord en de Kerkstraat uit. Het waren 
allemaal schuren en pakhuizen, een ideale plaats voor de 
jeugd om te spelen. Hele voorstellingen werden daar 
gegeven. Men kon trouwens overal in de Kerksteeg, het 
Nieuwe Noord en de Kruisstraat heerlijk spelen, men 
hinkelde, hoepelde, liep op stelten, speelde hakmes, lepel 
of schaar, haasje over en vanwege verschillende hokjes en 
allerlei schuttingen verstoppertje. In de Kruisstraat kon 
men ook dikwijls meisjes vinden die op de hardstenen 
stoepen aan het bikkelen waren of touwtje springen. 
Op de hoek Glop-Kerksteeg was de groentewinkel van 
Hobbelman. daarnaast de sigarenfabriek van de gebr. 
Wilson. Af en toe stond deze volop in de belangstelling, 
want dan was er staking van het personeel. maar er was 
ook altijd wel een werkwillige. Daar de stakers postten , 
werd deze man 's morgens onder politiebegeleiding naar 
de fabriek gebracht en 's avonds om 7 uur weer naar huis. 
Met de posters waren er nog wel eens rellen. onder grote 
publieke belangstelling. Het gewone woonhuisje daarnaast 
werd bewoond door de wed. Hobbelman en later 
getrokken bij de banketbakkerij van Japie Polak, Grote 
Noord. 

Balletmeester 

Aan de overkant was hier allereerst het laboratorium van 
apotheker van Hoolwerff. nu juwelier de Vries. Op de 
hoek Nieuwe Noord was de feestartikelenwinkel van E 
Swidde. Daar kocht men bruiloftsartikelen als liederen, 
neuzen voor het neuzenlied, maskers, confetti. serpentines 
enz. Swidde was ook leider van bals. dus balletmeester , 
want er waren toen nog balprogramma's in de Parkzaal. 
De meisjes hadden balboekjes met het programma. Men 

Ane Konmg (geboren JUii 1888 aan het Achterom nr. 87 en 

overleden augustus 1.965 in het Sint Jozefhws aan dezelfde straat) 
was een van de typisch schilderachtige figuren, die het 

binnenstadsleven uit deze vervlogen tyden kenmerkten en net dat 
beetje extra charme gaven Aanvankelijk bestemd om een 

religieuze ople1dmg te volgen - hetgeen door omstandigheden 
met zo mocht z11n - kwam hij als knecht in dienst by de 

garn1zoensschoenmal?ery van Ri;sdam op de hoek Nieuwe 
Noord-Kerksteeg Vervolgens had hy sedert 1.91.9 een eigen 
schoenmaken/ 111 de Dwnsteeg (achterin de Foko) en daarna nog 

enkele ;aren m het Men1stenholje achter het Gerritsland. Arie 

Komng. vriend van de 1eugd. wandelende ver;aardagskalender. 
mmnaar en kenner van stadsh1stone. Op deze foto zien we hem 
ui de rol van aalmoeze111er der vloot van de graaf van Bossu ter 

gelegenheid van de viering van het 600-jang bestaan der stad 
Hoorn. ten tijde waarvan op 5 jult 1.957 de stag op de Zwderzee 

nog eens werd herbeleefd 
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maakte aan het begin van het bal afspraakjes: mag ik 
deze dans van je? Als dit goed was schreef je je naam bij 
de bewuste dans in het boekje. De heren dansten met 
witte handschoenen en lakschoentjes. Het bal begon altijd 
met een polonaise op muziek van lm Zigeunerlager. Op 
de andere hoek van het Nieuwe Noord was in een groot 
oud huis, de garnizoensschoenmakerij van Rijsdam, waar 
Arie Koning knecht was. Behalve schoenen werden er 
ook schede's voor sabel en bajonet gemaakt. Achter dit 
huis stond op het Noord een klein huisje zo onder de kap, 
met een deur en één raam. Op de stoep stond een houtje 
hokje, vlak naast het raam. Dit hokje had de vloer wat 
lager dan straathoogte. Dat was het toilet. Mag men dit 
wel een toilet noemen? Beter is het woord plee. In dit huis 
woonden vader moeder en 14 kinderen. Hoe bestaat het. 
In de Kerksteeg vervolgens de coöperatieve bakkerij van 
de Werkmansvereniging, beheerder Zwaan, een begin van 
de verandering in de sociale omstandigheden. De 
vakbeweging begon zich te roeren en bracht nogal wat 
onrust. De bakkerij kreeg een flink klantenbestand. De 
andere bakkers begonnen ook een soort fonds te stichten 
om bijstand te verlenen bij ziekte en werkloosheid. Toch 
kon men het nog niet allemaal bevatten. Als er iemand in 
de straat kwam die Recht voor Allen van Domela 
Nieuwenhuis probeerde te verkopen, werden de kinderen 
in huis gehaald, want dit was slecht volk. Naast de 
bakkerij verkoop van hoeden en petten J. Gravendijk. 

Haarwerker Ooms 
in de Kruisstraat 

Vervolgens een kijkje in de Kruisstraat. We zien een groot 
grijs huis, met beneden- en bovenwoning. Boven woonde 
Ooms, die een vak beoefende dat nu bijna in deze vorm 
niet meer voorkomt. Wanneer iemand, vooral vrouwen. 
overleed, werd een gedeelte van het haar afgeknipt en dit 
verwerkte Ooms in horlogekettingen, armbanden, ringen, 
broches en hangers. Het grootste karwei was om een 
schilderij met dit haar te maken.Dit bestond uit een wit 
marmeren plaat. Daarop werd een graftombe met de 
naam van de overledene getekend, met daarboven een 
treurwilg en er omheen een krans van bloemfiguren. Deze 
werden met haar beplakt. en aldus kreeg men een juist 
aandenken. Het geheel werd in een zwarte lijst geplaatst, 
met een glas ervoor. Dit was een uiterst zorgvuldig werk. 
Men zal ze niet veel meer zien, tenzij in musea. Dit vak is 
dan ook feitelijk uitgestorven. 
Als je nog even verder liep kwam je bij de zaak in 
behang, verf en gaskousjes van Jac Schekkerman. Deze 
had boven een werkbank met twee verfmolens. Voor de 
gaskousjesverkoop voerde hij de vooruitziende naam 
Electra en voor zijn gemalen verf de naam Verffabriek 
Schekkerman Hoorn-Medemblik-Berlijn. Het ging groot op! 
Verderop was er nog een rommelzaak in textiel, de 
stoffen lagen schots en scheef over elkaar. Dit was de 
zaak van Hein Hackmann. Deze ging met de hondekar 
volgeladen met stoffen de dorpen bezoeken, maar kwam 
meestal slapend en enigszins teut in de wagen liggend 
thuis. Zijn honden wisten precies de weg. 
Tegenover de winkel van Hein Hackmann woonden twee 
Joodse families nl. S. Augurkie, vertegenwoordiger in 
kurkartikelen en Herman de Beer in 
banketbakkersartikelen. Bevriend was ik met de zoons 

Simon Augurkie en Louis de Beer. Kwam bij deze 
alleraardigste mensen nogal eens thuis. Eens werd ik door 
hen gevraagd om sabbatgoï voor hen te willen zijn. Deze 
taak begon vrijdags na zonsondergang tot zaterdag 
(sabbat) zonsondergang. Volgens de geboden van de 
Joodse godsdienst mochten zij die 24 uur niet met vuur in 
aanraking komen of brieven openmaken. Nu werd hier 
een ander, een niet-jood voor gevraagd, die de sabbatgoï 
werd genoemd. Vrijdags moest deze de lamp ontsteken, 
evenals het fornuis en de kachel opporren en als er 
zaterdags brieven kwamen deze openmaken en weer voor 
het vuur zorgen. Dat heb ik vele keren met veel plezier 
gedaan. Kreeg vrijdagavond een bord heerlijke soep en 
zaterdags een eigengebakken boterkoek plus een 
dubbeltje. Na de oorlog heb ik nog één zoon van de fam. 
De Beer nl. Abraham de Beer ontmoet. Voor het overige 
zijn deze families allen omgekomen. 
Ook in de Kruisstraat was een glop - nu toegang Blauwe 
Steen - en daar was voorheen de gemeentelijke 
openbare bewaarschool o.l.v. mej. E. C. Gritters. 
Daarnaast was een huisje met deur en twee ramen, geheel 
geschraagd met balken om instorting te voorkomen. 
Voorheen woonde in dit huis een gezin met acht 
kinderen. Er werd gewaarschuwd daar niet binnen te 
treden want de tering maakte daar haar slachtoffers. Een 
dergelijke woning is nu niet meer voor te stellen. Op de 
hoek Kruisstraat-Kerksteeg stond het bierhuis van 
Rockland, later Kaan. Vervolgens de meubelzaak en 
stoffeerderij van Fred de Vries. die de steeg een bijzonder 
cachet gaf. daarna de kaaswinkel van Arie de Vries, die 
ook fabrikant was van stromatrassen. en koeslagerij 
J.C. C. Deil. 

Mietje en Geertje 

Een klein en armoedig winkeltje kwam dan. het 
snoepwinkeltje van Mietje, die ook turf verkocht, 
petroleum, briketten. water en vuur etc. Haar buurvrouw, 
Geertje Brandhof, handelde in speelgoed als tollen. 
hoepels, knikkers en galanteriewaren. In het bijzonder 
kwam deze zaak in de belangstelling als er St. Maarten 
werd gevierd. De winkel van Geertje was het middelpunt 
van het feest. Er werden lampions, doosjes Bengaals vuur, 
sterretjes. waskaarsen, rotjes en ander vuurwerk verkocht. 
Dit feest werd gevierd een week na Hoornse kermis van 
maandag tot vrijdag, een echt kinderfeest. Ze liepen met 
lampions en zongen de bekende St. Maartenliedjes. etc. 
Het feest speelde zich altijd af rond Kerksteeg, Kruisstraat 
en Nieuwsteeg. Grotere belhamels verstoorden dikwijls het 
plezier door met rotjes te gooien en brandjes te stichten. 
Freek Roos, de schreeuwende groenteboer. was het 
volgende bedrijf. Met veel lawaai vulde hij z'n wagen met 
groenten om deze uit te venten. Hij had een zeer luide 
stem. dus dat klonk door de hele Kerksteeg heen. Twee 
erg oude huisjes volgden, het eerste nog met boven- en 
onderdeur. bewoond door de familie Sijm, die werkzaam 
was in de houthandel, het tweede door Gerardus Vlekke, 
kleermaker en tevens ober in Parkhotel en Parkzaal. 
Gerardus was een statige persoonlijkheid. Later zijn deze 
pandjes afgebroken en kwam er de moderne 
banketbakkerij van Vollenga, nu "Het Witte Paard". 
Er heerste in deze steeg een echte buurtgemeenschap. 
Des avonds ongeveer half tien kwam de heer J. 
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Willebrands, expediteur Hoorn-Amsterdam, grootvader 
van de kardinaal, met twee hoog opgeladen handwagens, 
die gereden werden door Dirk Ligthart, een kleine man 
met een bril met erg dikke glazen en Kees Magchielse. 
een niet te grote, brede man, grijze krullekop, blauwe pet 
op en een uiterst vriendelijk gezicht. Ze kwamen van de 
Hoornsche boot en brachten hun vrachten naar het 
pakhuis in de Kruisstraat, een zeer bekend en 
betrouwbaar adres. Men gaf bij Willebrands maar op: haal 
in Amsterdam diverse artikelen en adressen en hij zorgde 
dat het in orde kwam. 
Zo hebben we nu de voornaamste winkelstraten 
besproken, al waren natuurlijk nog meer straten waar 
middenstandsbedrijven en winkels gevestigd waren bijv. 
Veemarkt, Grote Oost enz. maar het Rondje was toch het 
centrum van het middenstandsleven. Voor de 
middenstanders stond het vast, dat zij de kurk waren waar 
de stad op dreef. Wellicht was dit wel wat opportunistisch. 
Het was in ieder geval een moeilijk bestaan. De winkels 
waren geopend tot 's avonds 9 uur, sommige tot 10 uur en 
er waren er ook die zelfs zondags geopend waren. Wat 
waren er niet veel zaken waar de vrouw en ook dikwijls 
de kinderen als goedkope werkkrachten heel hard mee 
moesten werken, en dan te bedenken dat de gezinnen 
veel groter waren. Dat zal ook de reden geweest zijn dat 

veel middenstandskinderen naar een internaat of 
kostschool gestuurd werden, daar de ouders het te druk 
hadden om de juiste opvoeding van de kinderen te 
verzorgen. 
Ook als middenstander werd men in een hokje gezet. Er 
werd wel degelijk onderscheid gemaakt. De zogenoemde 
grote zaken, en die waren er niet zoveel, stonden op een 
hoge sport van de ladder der welstand. De vrouwen van 
deze lieden werden en lieten zich mevrouw noemen, 
maar de andere echtgenotes van middenstanders zouden 
dit niet durven en bleven juffrouw. En als de zaak nog 
kleiner was, klonk de aanspraak vrouw. Als men zich aan 
dit onderscheid niet stoorde, was men een opschepster of 
een vrouw met een gat in haar hand. De kleding werd 
kritisch bekeken, want je moest je kleden "naar bij je 
stand paste". Een dame uitte zich (historisch): die man 
heeft altijd van die mooie pakken, hoe komt hij er aan, 
waar betaalt hij het van? Was een vrouw een zeer knappe 
persoonlijkheid met een goed figuur zodat haar dan ook 
alles flatteerde. dan werd er gezegd: die denkt dat ze de 
koningin is. Nu was de damesmode zeer flatteus: men had 
prachtige boa's en fraaie stoffen. Maar dit, al kon men het 
betalen, was niet voor iedereen bestemd. 

(Slot volgt) 

Bestuurswisseling Kerkmeijer-de Regtstichting 
Nog tijdens zijn leven werd door de heer J. C. Kerkmeijer, 
ereburger van Hoorn. een stichting opgericht met het doel 
om uit zijn nalatenschap en die van zijn echtgenote 
financiële hulp te verlenen voor het verwerven en 
restaureren van zaken , die van historische betekenis zijn 
voor de stad Hoorn. 

Als beheerders van dit "Kerkmeijer-de Regtfonds" werden 
aangesteld drie regenten, die reglementair dienen af te 
treden bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Deze 
situatie doet zich thans voor. Als eerste regent is daarom 
afgetreden de heer drs. W. F. G. Wiese, die in 1971 door 

de Beheerscommissie van het Westfries Museum als 
zodanig werd benoemd. De heer W. A. Braasem is door 
de Beheerscommissie aangesteld als zijn opvolger. Als 
tweede regent is afgetreden de heer mr. D. H. Buiskool. 
De heer Buiskool heeft deze functie zeer lang bekleed. Hij 
werd reeds in februari 1957 door de Vereniging 
"Oud-Hoorn" tot regent benoemd. Tot zijn opvolger is 
door genoemde Vereniging aangesteld de heer A. de 
Graaf. De heer De Graaf treedt op als secretaris van het 
College van Regenten. Correspondentie dient vanaf heden 
gericht te worden aan zijn adres: Eikstraat 37. 
1623 LR Hoorn. 

.. , 

Zij die de Vereniging "Oud-Hoorn" in hun uiterste wilsbeschikking 

willen bedenken, geven wij in overweging, daarvoor de volgende 

formule te gebruiken: 

Ik benoem tot erfgenàam van mijn latenschap voor ....... .. .. .. . gedeelte 

de Vereniging "Oud-Hoorn" te .Hoorn 

of 

Ik legateer aan de Vereniging "Oud-Hoorn" gevestigd te Hoorn de 

somma van .............. (eventueel vrij van alle renten en kosten) 
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Hoorn. Huizen, straten, mensen (8) 
Italiaanse Zeedijk 104 (HHSM blz. 169) 

Dit pand is sedert 1960 eigendom van de gemeente Hoorn 
en zal door haar worden gesloopt. De leuze uit de 
zeventiger jaren: "Gemeentekoop betekent sloop" komt 
hier nog even in herinnering in de nadagen van de 
sanering van de binnenstad. 
In de zijgevel aan de Melknapsteeg is een eerste steen 
aangebracht met de tekst: "De eerste steen gelegd door 
A. de Beer, oud 13 jaar, 7 maart 1903". 
Op 16 januari 1903 omstreeks twee uur 's middags brak 
een felle brand uit in het perceel aan de Italiaanse Zeedijk 
hoek Melknapsteeg. bewoond door het gezin Veldhuis, 
terwijl de hele familie in het werkhuis vertoefde. De 
brandweer was spoedig aanwezig en wist, 
niettegenstaande de vorst het watergeven belemmerde. 
spoedig de vlammen meester te worden. "Naar men ons 
meedeelde was treurig genoeg de inboedel niet verzekerd. 
evenmin dat van buurvrouw Snelten, die nog al vrij grote 
brandschade leed." Aldus de Hoornsche Courant van 
18 januari. Buurvrouw Snelten was Meinouwtje Deen uit 
Grootebroek, die een kruidenierswinkel had op (nu) 
nummer 106. De visser Johannes Veldhuis. die woonde op 
het adres Melknapsteeg 18. verhuisde na de brand met 
zijn gezin naar de overkant van de Melknapsteeg. De 

Gevelsteen zijmuur Italiaanse Zeed1j/? 104. November 1984 

eigenaar Aris Schellinkhout wilde na de brand van het 
pand af en verkocht het aan Jan Willemsz. de Beer, ook 
een visser. De Beer kreeg op 12 februari 1903 vergunning 
een nieuw woonhuis te bouwen op het terrein der 
afgebrande percelen. In juli verhuisde hij met zijn gezin 
van Achter op 't Zand naar de Italiaanse Zeedijk, waar in 
november 1904 zijn achtste kind werd geboren. 
Zijn tweede kind en oudste zoon Arend mocht drie weken 
voor zijn veertiende verjaardag de eerste steen leggen. 
Arend, op 26 maart 1889 in Hoorn geboren, werd 
eveneens visser; na zijn huwelijk met Trijntje 
Hoogendoorn verhuisde hij op 7 juli 1916 naar het Kleine 
Oost 27. Later woonde hij aan de Gedempte Appelhaven 
34, tot hij op 20 juni 1936 met zijn gezin naar Den Oever 
vertrok. 
Vader Jan de Beer bleef tot aan zijn dood op 14 januari 
1936 aan de Italiaanse Zeedijk 104 wonen. Het pand werd 
daarna op een veiling verkocht aan Herke Schuffel. 

LH 

ltaltaanse Zeedijk 104. November 1984 

Scharloo 11-llrood (HHSM blz. 312) 

Dit zoveelste slachtoffer van het autoverkeer moet een 
eerste steen hebben gehad met de tekst: "De eerste steen 
gelegd door J. H. Blasweiler, 16 juni 1924". De steen is 
naar wij vrezen in het puin verdwenen. 
Johann Marie Blasweiler, 1 7 november 1880 in 
Nieuwer-Amstel geboren. vestigde zich op 5 oktober 19 11 
als zadelmaker uit Rotterdam in Hoorn. Drie maanden 
later trouwde hij met Willempje de Pater uit Hillegersberg. 
Zij kregen 5 kinderen. 
Op 7 mei 1924 kreeg Blasweiler vergunning tot het 
bouwen van een dubbel woonhuis aan het Scharloo. naar 
een ontwerp van de Hoornse architect J. H. Cramer. Zijn 
oudste zoon, de 12-jarige Johann Hendrik Blasweiler. 
legde op 16 juni de eerste steen. In oktober kon het pand 
door de familie Blasweiler worden betrokken. 
Het heeft er nog geen zestig jaar gestaan. 

LH 
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Botters in de Binnenhaven Maurits Koopman 

Geachte Redactie, 

Zoals u ongetwijfeld weet is het oude havengebied Venidse, Nieuwendam, Appelhaven en Bierkade drastisch vernieuwd, 
alsmede de achttiende-eeuwse boogbrug. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit gebied voorgoed van elke 
havenactiviteit uit te sluiten. aldus onze overheid. Dank zij de oude heer Stumpel en enkele medeburgers uit de 
havenbuurt. werd door de bewindslieden voor een logisch behoud gekozen. 
De maximale diepgang kan onder gunstige omstandigheden opgevoerd worden tot 130 cm. gelijk aan voornoemd 
havengebied. Hierdoor kwam ik op het idee om in de wintermaanden zeilbotters te laten overwinteren. Deze gedachte 
heb ik doorgespeeld aan B en W. het Westfries Museum, de Botterwerf Droste en het VW. De heer Droste staat hier 
zeer positief tegenover, eigenlijk iedereen. Dan heeft een project. dat vele miljoenen kostte, toch nog een voordeel, dan 
alleen maar het aanzicht van nieuwe grachtjes. Het is goed voor de werkgelegenheid, zie de scheepswerf. Het is goed 
voor de economie: ook in de winter heeft Hoorn in het havengebied iets aantrekkelijks te bieden. Ik vraag beleefd aan 
onze leden dit project te steunen. 

Botters m deze haven? 
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Stadsbeeld J. M. Baltus 

restauraties - wijzigingen - verval 
d.d. 1 december 1984 

Bontekoestraat 4 

Grote Noord 15 (beeldbepalend) 

Grote Oost 58 (monument) 

Kerkplein (beeldbepalend) 

Kerkstraat 10 (monument) 

Kleine Noord 11-13 

Kleine Noord 22 
Kleine Noord 32 (monument) 
Nieuwstraat 

Visserseiland 27-29 

Wisselstraat 10 (monument) 
Zon 11 (monument) 

Voormalig RMTS-schoolgebouw in bijzondere neo-renaissance stijl met 
jugendstil-elementen; gesloopt voor nieuwbouw ten behoeve van de RSG 
. , West friesland". 
RK Kerk uit 1882 (voorgedragen voor Rijksmonumentenlijst); toekomst 
onzeker. 
Winkel-woonhuis: restauratie in opdracht van de Stichting Oosterkerk nadert 
voltooiing. 
Grote Kerk uit 1883 (voorgesteld voor Rijksmonumentenlijst); herstel gaat 
starten; eerste aanzet daartoe is verricht: klimopbegroeiing verwijderd, aantal 
oude bomen in de tuin gekapt. 
Voormalig kantoor Westfries Museum, genaamd Huis Verloren (daarvoor 
Gezellenhuis}; wordt in- en uitwendig opgeknapt en hersteld voor particuliere 
bewoning. 
Op plaats van gesloopt monument hoek Slijksteeg resteert nog steeds een open 
ruimte. Herbouw? 
Uitgebrand Italiaans restaurant wordt in- en uitwendig volledig vernieuwd. 
Vijftiende-eeuwse Noorderkerk; restauratie gaat starten. 
Tegenover poortje uit 1603 naar Wisselstraat (tussen de nrs. 18 en 20) is 
ontsierend wegwijzer naar nieuwe bibliotheek geplaatst. Tevens is aangebracht 
als hinderpaal voor het verkeer in het poortje een nieuwe natuurstenen 
"boekenwurm"; ook is er een spoor van natuurstenen zerken aangebracht in 
het plaveisel van de Wisselstraat. voerend naar de ingang van de bibliotheek. 
Laatste woonhuis aan het Visserseiland bij de Westerdijk. met eerste steen 
"". Wormsbecher. oud 2 jaar, 3 maart 1902. gesloopt. 
Restauratie door Stichting Stadsherstel in vergevorderd stadium. 
Zeventiende-eeuws woonhuis: zwaar in verval. 

Grote Kerk. november 1984: Eerste aanzet tot herstel Had dit niet anders gekund? 
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Bontekoestraat 4, RMTS: alleen het gezicht staat er nog; 
november 1984 {boven) 

Toegangsweg Visserseiland anno 1979 met oude bebouwing, 
stallen, huisjes en rokerijen (onder) 
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Boekbespreking H. W Saaltink 

W Jappe Alberts fen/ A. G. van der Steur, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis. 2e, geh. 
herz. dr. Weesp J 984 

De be langstelling voor het verleden is nog steeds groeiende. Die interesse is voor een groot deel passief, een 
kleiner aantal liefhebbers houdt zich ook actief met de geschiedenis bezig. De meeste aandacht gaat bij dit 
alles uit naar het bekende, naar de onmiddellijke omgeving. Een logisch gevolg van die vermeerderde 
belangstelling is de vlucht die de beoefening van de genealogie en van de lokale en regionale geschiedenis in 
de laatste tientalle n jaren heeft genomen. Schrijvers en uitgevers haken op deze trend in. We worden 
bedolven onder een s troom van geschiedkundige literatuur en " die stroom rijst al meer en meer". Met 
uitzondering van de genealogen is er voor hen die zich actief met de geschiedenis van eigen streek of plaats 
bezig houden, onder dat grote aanbod geen goede handleiding te vinden. Dat is aan het peil van het 
merendeel van de onafzienbare stroom regionaal-historische lite ratuur dan ook wel te merken. Beha lve het 
hierboven genoemde werk, waarvan de eerste druk uit 1968 a l jaren uitverkocht was, bestond er weinig op 
dit gebied voor de actieve amateurhistoricus. Omdat aangenomen mag worden, dat er zich een redelijk aantal 
beoefenaars van lokale en regionale historie onder de leden van onze vereniging bevindt, leek het zinvol 
enige aandacht te besteden aan de onlangs verschenen, sterk gewijzigde druk van het werk van Alberts en 
Van der Steur. 

Veel veranderingen 

De eerste druk van dit boekje verscheen in 1968 als deel 
32 van de Fibulareeks, een uitgave onder auspiciën van 
de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de 
Geschiedenis. Het werk behoorde in deze reeks met 
publikaties van een zeer wisselend gehalte, tot de betere 
soort. Het aandeel van elk der beide auteurs laat zich 
raden, maar aangenomen mag worden. dat de toen reeds 
bijna zeventigjarige Alberts, middeleeuws historicus en 
buitengewoon hoogleraar in de interregionale 
geschiedenis van Oost-Nederland en West-Duitsland aan 
de universiteit van Utrecht. het theoretische deel en het 
hoofdstuk over het historische bronnenmateriaal voor zijn 
rekening zal hebben genomen. Van der Steur zal dan de 
schrijver geweest zijn van het deel over het praktische 
handwerk van de historicus. Hoewel het werk als uitgave 
van de N.J.B.G. in de eerste plaats op een jeugdig publiek 
mikte, bezaten en bezitten de beide auteurs zoveel stijl dat 
ze noch in de neerbuigende onderwijzerspraat van de 
jaren zestig, noch in het gemeenzame toontje van de 
jaren tachtig vervallen. Daardoor was en is het werk voor 
volwassenen evengoed bruikbaar als voor jeugdige 
historieliefhebbers. Het werd dan ook door beide groepen 
in gelijke mate gebruikt. De oude uitgave telde 133 
pagina's tekst. de nieuwe heeft er 222 nodig. Twee van de 
vier hoofdstukken waaruit het werk is opgebouwd, zijn 
geheel herschreven, zodat beter van een nieuwe uitgave 
kan worden gesproken. De omgewerkte hoofdstukken zijn 
Il "De keuze van het onderwerp" en Ill "Het onderzoek". 
Het eerste van deze twee, waarin een aantal suggesties 
worden gedaan voor geschiedkundig onderzoek, werd 
uitgebreid met de onderwerpen politieke geschiedenis, 
cultuurgeschiedenis en multidisciplinair onderzoek. Het 
onderwerp archeologie, dat in een geheel andere sfeer ligt 
en ook een totaal andere wijze van benadering kent, werd 
terecht afgevoerd. Het paragraafje over economische en 
sociale geschiedenis, een zeer gewild onderwerp in de 
moderne geschiedschrijving, groeide van één naar zeven 
pagina's. Het tweede hoofdstuk werd uitgebreid met een 
gedeelte over het werken met kaarten. Ook hier dus een 
aanvulling met een in de laatste jaren sterk in de 
historische belangstelling geraakte hulpwetenschap. 

Inhoud 

De structuur van de eerste druk is gehandhaafd. Het werk 
vertoont een logische opbouw. zoals dat een goed 
leerboek past. Na een korte inleiding volgen vier 
hoofdstukken achtereenvolgens over het historische 
bronnenmateriaal , de keuze van het onderwerp, het 
onderzoek en als laatste de uitwerking van het materiaal 
met de eventuele publikatie. Het werk wordt afgesloten 
door de bijlage "Bronnen en methoden voor het 
onderzoek naar de geschiedenis van een gebouw". 
De inleiding is voor het grootste deel een verdediging van 
het bestaansrecht van de regionale en lokale geschiedenis, 
waarbij deze vorm van geschiedbeoefening bij uitstek 
geschikt wordt geacht voor de amateurhistoricus. 
Uiteraard komt hierbij de verhouding 
amateur-vakhistoricus aan bod, evenals de plaats van de 
lokale en regionale geschiedenis in het totaal der 
historische wetenschappen. De inleiding wordt afgesloten 
door een overzicht van wat er zoal op dit terrein in 
Nederland verricht is. Ons land komt er in vergelijking 
met de omringende staten, vooral vergeleken met 
Engeland, maar pover af. 
Het hoofdstuk " Historisch materiaal'' omvat het geijkte 
overzicht van de soorten bronnen waaruit de historicus 
zijn kennis moet putten. Eerst dus de verhalende 
geschriften, bewust neergeschreven om iets over het 
verleden mee te delen. Dan de niet verhalende bronnen 
of documenten, onbewuste getuigenissen van het 
verleden, vervolgens de kaarten en plattegronden, de 
topografische afbeeldingen (schilderijen. tekeningen en 
prenten, die iets van de plaats of de streek tonen) en 
tenslotte de voorwerpen. 
Het hoofdstuk is voorzien van een uitvoerige literatuurlijst. 
waarin ook de zeer recente publikaties goed zijn 
vertegenwoordigd. 
Hoofdstuk Il "De keuze van het onderwerp" begint met 
een inleiding waarin iets gezegd wordt over de problemen 
waarmee elke onderzoeker te maken krijgt. Daarna 
worden in een zevental paragraafjes even zoveel 
terreinen genoemd waarop hij zijn aandacht zou kunnen 
richten. De paragraafjes zijn eigenlijk niet veel meer dan 
literatuurlijstjes voorzien van een korte inleiding. Zoals in 
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het hele werk. hebben de schrijvers ook hier de neiging 
de meeste aandacht te geven aan onderwerpen die op dit 
moment goed in de markt liggen. Bijvoorbeeld de 
hierboven genoemde sociale en economische geschiedenis 
met als topper de historische demografie. Op het 
multidisciplinaire onderzoek, dat hier niet thuis hoort. kom 
ik hierna nog terug. 
De twee laatste hoofdstukken lijken me voor de 
aankomende onderzoeker het meest waardevol. IJl "Het 
onderzoek" geeft in vier paragrafen zeer praktische 
informatie. De schrijvers behandelen vier soorten 
hulpmiddelen (literatuur. archiefstukken. kaarten en de 
door eigen waarneming ter plaatse verzamelde informatie) 
die door ieder die zich serieus met lokale of regionale 
geschiedenis wil bezighouden, eens een keer ter hand zou 
moeten worden genomen. 
Last but not least het minst omvangrijke hoofdstuk "De 
uitwerking van het materiaal en de eventuele publikatie". 
Vaak verwaarloosde maar uiterst nuttige opmerkingen 
voor hen die niet gewend zijn regelmatig met pen of 
schrijfmachine hun gedachten op een voor anderen 
verstaanbare manier op papier te zetten. 
De dan nog volgende bijlage is geen bijlage in die zin dat 
zij een toelichting geeft op de eerder behandelde stof. Dit 
stuk over het onderzoek naar de geschiedenis van een 
gebouw is waarschijnlijk hier terecht gekomen, omdat er 
vanwege praktische redenen geen mogelijkheid was deze 
stof bij een der vier hoofdstukken in te delen. 
Dit onderwerp werd ook een paar jaar geleden al in ons 
eigen blad behandeld. 

Hieronder nog een paar kritische opmerkingen die niets af 
willen doen aan mijn waardering voor de heruitgave van 
dit onmisbare handboek. 
Het pleidooi voor het belang van de regionale en lokale 
geschiedenis in de inleiding had mijns inziens beter 

achterwege kunnen blijven. Wie dat wel wil houden en 
daarbij stelt, dat juist de amateur op dit terrein belangrijke 
bijdragen kan leveren. brengt een eindeloze discussie op 
gang. waarin hij het gelijk waarschijnlijk niet aan zijn kant 
zal krijgen. Niemand wil beweren dat er uit 
amateurshanden geen degelijk werk kan verschijnen. Een 
studie als van P. Dekker over de walvisvangst vanuit de 
kop van Noord-Holland - om in de buurt te blijven -
verschenen in de bundels van Oud West-Friesland. is 
volkomen verantwoord. Maar wie de enorme hoeveelheid 
prietpraat in allerlei plaatselijke historische blaadjes kent , 
zal het wantrouwen van de vakhistorici tegenover dit 
geschrijf kunnen begrijpen. Deze prietpraat voorziet in 
een behoefte en heeft geen verdediging nodig, net zo min 
als de enthousiaste amateur, of hij nu wel of niet 
wetenschappelijk bezig is. En voor het opkweken van 
amateurs tot vak-historici is het boekje van Alberts en Van 
der Steur niet voldoende. Hoewel zelf een liefhebber van 
oude kaarten, acht ik de dertig bladzijden gewijd aan deze 
bron van historische informatie tegenover acht voor niet 
verhalende geschriften een beetje te veel van het goede. 
Multidisciplinair onderzoek is een onbekende en ook 
onhaalbare zaak voor amateurs. Hierbij worden de meest 
uiteenlopende facetten van het leven in een meestal zeer 
kleine plaats over een bepaalde periode bestudeerd. De 
bestseller "Montaillou" van de Fransman Leroy-Ladurie is 
het bekendste voorbeeld van deze soort 
geschiedschrijving. De door de schrijvers gegeven 
voorbeelden zijn alle het werk van vakmensen. Waarom 
dan hier behandeld? Bij het historisch materiaal miste ik 
de taal als bron voor historisch onderzoek. En waarom 
houdt het verhaal op bij de grenzen met onze 
zuiderburen? De Nederlands-Belgische grens is historisch 
gezien een onding en uitbreiding van het 
belangstellingsgebied naar het zuiden zou bovendien de 
afzet van het boek ongetwijfeld hebben bevorderd. 

Een kind van de Korenmarkt E. E. (Bertus) Hemmer 

Het kwartaalblad van "Oud-Hoorn" lees je met groot genoegen èn met waardering voor de boeiende en vaak 
leerzame artikelen. Als oud-Horinees wordt het hart geraakt en de geest levendiger als je op de eerste 
pagina's van nr. 3 oktober '84 ziet van je ouderhuis op nr. 7 van de Korenmarkt. Tussengevoegd bij het 
onlangs prachtig gerestaureerde pakhuis van de voormalige Handelsraad op nr. 9 en de kaaspakhuizen van 
K. H. de Jong's Exporthandel. 

Vader Cornelis (Kees) was daar pakhuismeester en 
bewaarder van de vele sleutels van de kaaspakhuizen, die 
genoemde firma in gebruik had. De gedachten gaan terug 
naar de jaren 1916/17/18. Jaren van de eerste 
wereldoorlog waarin ons land aan rampspoed ontkwam 
omdat het grote buurland een kortere weg koos om door 
te stoten naar wat men als het vijandelijke gebied zag. De 
Edammerkaas en ook de graanprodukten vonden gretig 
aftrek in het buitenland. Moeder Trijntje bakte in plaats 
van de Hoornse Broeders een koek van aardappelen 
waarin wat citroen en suiker. Als jongen van zo'n 10-11 
jaar zat je midden in de bedrijvigheid van het lossen en 
laden van de ronde kazen, die uit grote karren werden 
opgeworpen in pakhuis nr. 9. Een diep pakhuis met gele 
gangen waarin de kazen op planken werden gelegd. 
Jonge Edammers, die door het regelmatig keren belegen 
of oud moesten worden. Al naar de smaak van de 
buitenlandse afnemer. Benedenvloers was het een drukte 

van belang. Eerst het afschrapen van de buitenkant op 
een met de voet bewogen schraapmachine. Daarna in een 
parrafinebad en voorzien van een keurig etiket met de 
afbeelding van een trotse haan. Het handelsmerk van 
K. H. de Jong welke firma de in kistjes verpakte kaas met 
een eigen motorschip liet vervoeren naar de grote 
stoomschepen in de Amsterdamse IJ-haven. Een 
Korenmarkt vol van leven en activiteit. Met de "James 
Laming" voor de deur. Een stoomboot, die op Rotterdam 
voer. Met de Hoornse Boot om de hoek en op die hoek, 
tegen de brug aan, het houten werkplaatsje van 
schoenmaker Rietbergen. Daarnaast het kantoor van de 
Hoornse Boot waarin Teun en Piet van Kleef de scepter 
zwaaiden. De boot, die fijne en vertrouwde Hoornse Boot, 
daar was je leven op ingesteld. Kijken wie er meeging en 
's avonds wie er afkwam. Uitkijken op het Houten Hoofd 
als de kapitein een stoot op de stoomfluit gaf als door het 
Grote Gat werd gevaren. 
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Korenmarkt, november 1984 

Terugrennen langs de vele botters. die zij aan zij in de 
binnenhaven lagen. Bijna alles passeerde de Korenmarkt. 
de passagiers. expediteur Groot van de Kruisstraat en 
Amsterdamse kooplui met negotie van allerlei aard. Een 
ervan ventte met nootmuskaat. die hij meedroeg op een 
bord voor zijn buik. "Mooie notemuskaat - drie voor een 
stuiver". In de tijd van de grote veemarkt kwam het 
stokkevrouwtje mee. 
Zij stond op de hoek van de Veemarkt bij de winkel van 
Jacob Blokker. "Mooie stokke here". een roep, die wij ons 
als kind al eigen maakten. 
Tja, de Korenmarkt uit mijn jeugd. Op de hoek het statige 
woonhuis van de familie Van Kleef en op nr. 2 het 
cafeetje van Van der Zei. waar heel wat medicijn 
ingenomen werd als de losse werklieden een schuit 
hadden gelost. Schipper Karel woonde op nr. 3 en voer 
met zoon Cor en een dekknecht op De Zaanstreek. 
"Koopmans Welvaren" heette zijn stoere tjalk, voorzien 
van een motor en zeilen. Met de wind in de zeilen werd 
buitengaats de motor stilgezet. Op nr. 4 het pakhuis 
"Amsterdam", waarvan uw redactie meer weet dan uit 
herinnering van ondergetekende geput kan worden. Op 
nr. 9 het woonhuis van de familie Kistemaker. een wat 
ouder en uit Enkhuizen afkomstig stel. Zij hielden kippen 
die vrijelijk in de kamer rondscharrelden en zelfs op de 
tafel zaten. Later woonde er de familie Daan 
Wormsbecher. de bekende vishandelaar. De zonen doen 

hun vader eer aan door het bedrijf succesvol voort te 
zetten. Daan's moeder (Buurvrouw Betje) woont nog 
steeds op nr. 9. Een goede buur is beter dan een verre 
vriend. 
Er werd niet alleen naast elkaar, maar met elkaar geleefd. 
Was er hulp nodig dan kwam er hulp en moeder Trijntje 
was daar ook goed in. Zo goed dat meestal op donderdag 
de huishoudbeurs plat was. Een kind op de Korenmarkt. 
Haarknippen laten bij buurman Kind. spelen met Klaas en 
Herman op het Baadland. voetballen in de Lindestraat of 
op het landje aan de Vismarkt. Eindeloos kan je doorgaan 
met het putten uit je herinneringen van een fijne jeugd die 
een mens maar eenmaal beleeft. Van het duivenmelken 
van broer Hein op het plat van de keuken. Van het vissen 
naar salamanders met een netje aan de stok door de 
sloten rondom Hoorn. De vangst in een grote stopfles te 
koop zetten voor het raam in de woonkamer. Moeder 
vond alles goed en hoe meer ruirigheid in huis des te 
liever. Jeugdherinneringen. Hoornse kermis met het 
theater Mullens. de stoomcarrousel van Jan Vier, de 
koekhakstalletjes en vooraf het krijtstrepen geven voor de 
Grote Kerk op de woensdag voor de kermis. Meevaren ter 
visvangst op de schuit van Niek Verbeek, ruige bolster. 
blanke pit. Meespelen in de Hoornse Revue met als 
hoofdrolspelers Jo Del. Chris Holman en mevr. Nieman. 
Voorbij is die tijd. maar zeventig jaar later leeft het nog zó 
intens in je geest dat je van Hoorn blijft houden. 
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