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Bestuursmededelingen 

Kees Kuppers tot erelid benoemd 

Tijdens de voorjaarsledenvergadering op 16 mei j.l. kwa
men, zoals gebruikelijk, nogal belangrijke zaken aan de orde 
als het Jaarverslag 1988, de Financiële verantwoording 
1988. en in een toegevoegde extra Statutenvergadering wer
den breeduit de voorstellen van het bestuur aangaande de 
nieuwe verenigingsstatuten bediscussieerd. 
Over deze tweeling-vergadering krijgt u in dit blad uitge
breid notulair verslag. 
Wat echter deze voorjaarsledenvergadering een zeer bijzon
dere glans gaf. was het enthousiaste en dus oprecht gemeen
de applaus waarmee de vergadering blijk gaf het bestuurs
voorstel goed te keuren om de heer Kees Kuppers te Hoorn 
te benoemen tot erelid van de vereniging Oud Hoorn. 
Ook vele niet aanwezige leden hadden vóór de vergadering 
al aan het bestuur te kennen gegeven dat zij dit erelidmaat
schap van harte ondersteunden. 
Oud Hoorn is in het verlenen bij het toekennen van een ere
lidmaatschap altijd bijzonder zuinig en kritisch geweest. 
Over een periode van zo'n 72 jaar telden wij in de galerij der 
ereleden tot nu toe: oud-burgemeester B. Canneman, Her
man Krijgsman, veertig jaar bestuurslid en Dirk Breebaart, 
oud-Voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hoorn. 
In de persoon van Kees Kuppers, nu oud-administrateur der 
vereniging, is een lid van Oud Hoorn geëerd dat zich minder 
dan de voorgaande ereleden in de schijnwerpers der publici
teit ophield. Maar zijn erelidmaatschap heeft vooral als ach
tergrond de in een beperkt aantal woorden zeer moeilijk te 
omschrijven hoeveelheid inzet, vrije tijd, moeite en geduld 
die vereist is geweest om een taak als die van Kees Kuppers 
steeds weer perfect te vervullen. 
Achter de schermen heeft hij de groei der vereniging, van 
een kleine 300 leden tot nu bijna 1200, begeleid en gesti
muleerd. 
Een korte Oud Hoorn-biografie. Kees kwam met zijn gezin 
in 1975 naar Hoorn als, zoals dat toen heette: een overloop
man, uit Amsterdam. Daar werkte hij a ls administrateur (43 
jaar lang!) bij het G. A. K. En in zijn vrije tijd interesseerde 
hij zich theoretisch maar ook praktisch (rondwandelingen) 
voor het historische Amsterdam. Die liefde voor geschiede
nis en architectuur kreeg nieuwe vorm toen hij zich aan-
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meldde voor de splinternieuwe eerste serie stadswandelin
gen die toen van de grond kwamen in 1977. Gids van het 
eerste uur dus heeft Kees jarenlang enorme hoeveelheden 
belangstellenden rondgeleid bij deze zo succesvol gebleken 
Oud Hoorn-activiteit. 
Zijn naam komen we vervolgens tegen in de notulen van de 
ledenvergadering d.d. 30 juni 1978. Met enkele andere leden 
initieert hij de oprichting van een officieel verenigingsblad 
(daarvoor gaf Oud Hoorn met enkele andere oudheidkundi
ge verenigingen een gezamenlijk jaarboekje uit). Staande de 
vergadering treedt hij toe tot een ter plekke gevormde re
dactiecommissie en jarenlang zit hij dan in de redactie van 
dit tijdschrift. 
In oktober 1980 neemt Kees Kuppers de verspreiding der 
kwartaalbladen over als extra taak: volgens de notulen ha
perde het een en ander daaraan. En tijdens de voorjaarsle
denvergadering d.d. 18 juni 1981 wordt meegedeeld dat de 
toeloop van nieuwe leden - het aantal is in een paar jaar 
verdubbeld - problemen geeft op administratief gebied. De 
heer Kuppers, zo meldt dan de voorzitter, is bereid gevonden 
deze omvangrijke taak in zijn vrije tijd te verzorgen. Kees 
Kuppers was daar al vroeger aan begonnen want in notulen 
uit die tijd komt zijn naam diverse keren voor. 
We slaan nu zeven jaar gestadige arbeid over, een periode 
waarin Kees' echtgenote een flinke portie voor haar reke
ning nam. 
In het jaarverslag 1988 drukte onze secretaris Ton van Weel 
een statistiek af waaruit de groei van .de vereniging sinds 
1917 is af te lezen. In de loop van zijn functie als administra
teur van Oud Hoorn moet Kees zo'n 800 nieuwe namen in 
het ledenbestand hebben opgenomen. Dat betekent: note
ren, verwerken, ook verwelkomen, vaak zelfs persoonlijk in 
de vorm van een bezoekje aan huis, hoewel dat later wel wat 
te tijdrovend werd, controleren of het lidmaatschap wel/niet 
was betaald, de kwartaalbladen ontvangen, bundelen, adres
seren, distribueren en ga zo maar door. Werk, grotendeels 
achter de schermen, maar van een onmisbaar belang om 
een vereniging als de onze in leven te houden. Meer dan wie 
dan ook in de vereniging misschien werd hij opgebeld door 
leden die iets wilden weten of klachten hadden of gewoon 
wat te melden hadden. 
Het bestuur ontving eind vorig jaar helaas het bericht dat 
Kees Kuppers op doktersadvies moest stoppen met zijn vele 
werk voor de vereniging. Dit was natuurlijk ook voor Oud 
Hoorn geen prettig nieuws. Zo'n "buffelaar" en zo'n onmis
bare toeverlaat wil je eigenlijk nooit kwijt. 
Kenmerkend voor de veelomvattende taak van Kees is dat 
inmiddels zijn werk is onderverdeeld binnen een stoet van 
personen: secretaris Van Weel, penningmeester Van der 
Waal, kwartaalbladredactrice Uiterwijk, bestuurslid De 
Graaf, de familie Hellingman en in het bijzonder natuurlijk 
Kees' opvolger, de nieuwe ledenadministrateur: oud
conrector van s.g. Werenfridus de heer Cor Kooijman, die nu 
de zorgen draagt over een ledenbestand van bijna twaalf
honderd leden. 
Het bestuur gelooft namens de leden te mogen concluderen 
dat het toekennen van het erelidmaatschap der vereniging 
aan Kees Kuppers alleszins gerechtvaardigd is. Kees Kuppers 
een notabel, dit is: een aanzienlijk, voornaam erelid. (En hij 
heeft beloofd in zijn dankwoord op 16 mei dat hij, uiteraard 
op bescheiden wijze, werk voor de vereniging wil blijven 
verrichten ."). 



Verslag van .de voorjaarsledenvergadering 
op dinsdag 16 mei 1989 om 20.00 uur in de Oosterkerk, Grote Oost 60 
te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Baltus (voorz.), Boezaard, De 
Graaf, Hoogeveen, Rensema, Van der Waal, Van Weel en 45 
leden. 

1. Opening 

Voorzitter Baltus heet alle aanwezigen op deze mooie lente
avond van de derde pinksterdag welkom, in het bijzonder de 
heer en mevrouw Kuppers en de heer Kooijman. Hij wijst er
op dat deze avond twee vergaderingen zullen worden ge
houden: eerst de algemene ledenvergadering en daarna een 
statutenvergadering. Tijdens de laatste vergadering zullen 
de bestuursvoorstellen tot wijziging der statuten worden 
besproken. Exemplaren van het voorstel lagen de afgelopen 
maand ter inzage bij de voorzitter. de vice-voorzitter en se
cretaris; tevens is vóór deze vergadering aan alle aanwezi
gen een exemplaar uitgereikt. 
Bericht van verhindering is binnengekomen van de volgen
de personen: van de bestuursleden E. Millenaar en Y. Han
gelbroek, van de dames A. van Papendrecht, N. Oost lndië
Carstens, G. v. Cittert-Bosman en R. Bax-Van Altena en van 
de heren G. v. Duyvendijk, J. Altorffer, W. Lips, D. Br.eebaart, 
W. Bolle en N. v.d. Pol. 

2. Verslag van de najaarsledenvergadering van 
26 november 1988 

Dit verslag - opgenomen in het vierde kwartaalblad van 
1988 - wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Mededelingen van het bestuur 

De voorzitter brengt de start van de zomeravondwandelin
gen - vrijdag 19 mei a.s. - in herinnering. Dit jaar leidt de 
eerste wandeling door het vertrouwde gebied rond Noorder
kerk, Munnickenveld en Nieuwland. In dit gebied is de stad 
als monumentenstad op haar best. 
Vervolgens worden de aanwezigen in gedachten meegeno
men op een zomeravondwandeling van een volstrekt ander 
gehalte. Beginnend aan de Westerdijk genieten we nog even 
van de Westfriese Omringdijk zonder vijfsterren-allures en 
zien we met lede ogen het verloren Witte badhuis dat zijn 
tweede werkloze zomer tegemoet gaat. Met een enorme 
stap belanden we vervolgens op het Gerritsland alwaar het 
wel lijkt of we zeven eeuwen terug in de tijd zijn terecht ge
komen: een paar watertjes als de Vollerswaal en de Oude 
Turfhaven, verder modder, zand en een door de slopersha
mer geschapen open ruimte. Gelukkig staan de directeurs
woning van de voormalige gasfabriek en een rijtjes vroeg
negentiende-eeuwse panden aan het Jeudje nog overeind. 
Ook dat markante relict uit Hoorns industrieel verleden -
de koepel van de oude gashouder - staat er nog; als het aan 
de Deense winnaar van de architectuurprijsvraag én de ge
meente Hoorn ligt, zal deze sta-in-de-weg evenwel spoedig 
het veld ruimen. Het onderhavige stadsdeel ligt er nu deso
laat en armetierig bij: een parkeerterrein binnen het be
schermde stadsgezicht, hoe tijdelijk ook, biedt nu eenmaal 
een droefstemmende aanblik. Het kleinschalige nieuwbouw-
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A. G. F. van Weel, secretaris 

plan voor het voormalige gasfabriekterrein heeft ontegen
zeggelijk aantrekkelijke kanten: laten we hopen dat het oor
spronkelijke concept om financiële redenen niet door de wo
ningbouwvereniging Hoorn tot een sfeerloos geheel zal wor
den uitgekleed. We steken de Kleine Oost over tot aan de 
Karperkuil, tot daar waar torenhoge silo's detoneren aan 
plantsoen- en waterkant. De projectontwikkelaar die hier wil 
bouwen denkt op deze fraaie plek tussen haven en park een 
hoge flat te situeren. Even bekruipt ons het schrikbeeld van 
een monumentenstad die ingeklemd raakt tussen mastodon
ten van architectonische toeters: een halve cirkel Schevenin
genboulevard met diep in de schaduw onze 350 rijksmonu
menten en 100 gemeentelijke monumenten weggemoffeld. 
Dat er veel met de stad te gebeuren staat tot het magische 
jaar 2000 is buiten kijf. Oud Hoorn doet echter een dringend 
beroep op projectontwikkelaars, plannenmakers en stads
bestuur zich permanent bewust te zijn van de unieke waarde 
van Hoorn vanwege zijn historische en monumentale rijk
dom. Binnenstadsplannen dienen die rijkdom als belangrijk
ste randvoorwaarde te erkennen. Een goed voorbeeld waar
bij dat is gelukt vinden we aan de noordzijde van de Grote 
Kerk waar de Stichting Stadsherstel een deel van de straat
wand bewonderenswaardig heeft opgeknapt. Rest nog de 
bittere pil te vermelden die het bestuur te slikken kreeg bij 
de behandeling van zijn bezwaarschrift tegen het verlenen 
van de bouwvergunning voor het hotelcomplex aan de 
Westerdijk: op louter formele gronden - er stonden tekort 
handtekeningen onder het bezwaarschrift - werd het niet 
ontvankelijk verklaard. 

4. Jaarverslag 1988 

Dit verslag - eerder gepubliceerd in het eerste kwartaalblad 
van 1989 - wordt zonder commentaar goedgekeurd. 

5.a. Financiële verantwoording 1988 

De kascommissie, bestaande uit de dames Dikstaal en Lam
pe, bevond alJes in orde. De vergadering ging zonder op- of 
aanmerkingen accoord met de jaarcijfers van de penning
meester. Ook deze verantwoording stond in het eerste kwar
taalblad van dit jaar; hiermee werd de penningmeester gede
chargeerd van zijn taak. 

5.b. Benoeming kascommissie 1989 

Mevr. Lampe treedt af als lid van de commissie. In 1989 zal 
de commissie bestaan uit mevr. Dikstaal en de heer Lamers. 

6. Bestuurssamenstelling 

Met algemene stemmen en onder een hartelijk applaus wor
den mevr. L. Rensema-Brevet en de heer W. L. v.d. Waal her
kozen als bestuurslid. 

7 .a. Afscheid van K. Kuppe rs 

De voorzitter memoreert uitvoerig de belangrijke rol die 



Kees Kuppers sinds 1977 in en voor de vereniging heeft 
gespeeld: hij was gids bij de rondwandelingen, lid van de re
dactiecommissie van het kwartaalblad, verspreider der bla
den en uitnodigingen en last but not least: ledenadministra
teur in al zijn variaties. Deze laatste rol, voortreffelijk uitge
voerd, groeide mét het ledental tot een zeer omvangrijke: de 
administratieve begeleiding van de groei van 500 naar 1200 
leden is voorwaar geen sinecure. De vereniging is de heer 
Kuppers zeer veel dank verschuldigd voor het vele werk ach
ter de schermen. 

Daarom stelt het bestuur de leden voor om de heer K. Kup
pers te benoemen tot erelid van de vereniging. Onder luid 
applaus en bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 
Hiermee wordt de heer Kuppers opgenomen in het uiterst 
kleine gilde der ereleden: slechts burgemeester Canneman 
en de heren Krijgsman en Breebaart gingen hem voor. 
Nadat de voorzitter mevrouw Kuppers met een fraaie bloe
menhulde heeft bedankt, spreekt het nieuwe erelid als dank
woord: "Ik voel mij zeer vereerd met deze aanstelling, hoe
wel ik niets bijzonders heb gedaan. Vanuit de innerlijke 
drang dat het historisch waardevolle en het bouwkundig 
schoon bewaard moet blijven, heb ik gehandeld en zal ik, in
dien mogelijk, blijven handelen. Iedere steen in deze stad is 
geschiedenis en juist door kennis van het verleden kan men 
het heden beter begrijpen. Ik dank u allen zeer:' 

7.b. Introductie van C. Kooijman, de nieuwe ledenad
ministrateur 

Bijzonder ingenomen is het bestuur met de toezegging van 
de heer C(or) Kooijman om voortaan de ledenadministratie 
van de vereniging voor zijn rekening te willen nemen. Het 
heeft dan wel enige gesprekken geduurd maar het bestuur 
is er dan ook nu van overtuigd een uitstekende en bekwame 
kracht te hebben aangetrokken. Immers, van een voormalig 
schoolleider van wie dagelijks een hoge graad van admi
nistratieve nauwkeurigheid werd vereist, mag worden aan
genomen dat hij die eigenschap niet zo maar is kwijt ge
raakt. Het bestuur ziet de samenwerking vol vertrouwen te
gemoet. Applaus begeleidt deze formele functie
aanvaarding. 

8. Rondvraag 

Mevr. Uiterwijk doet een dringend beroep op de leden om 
de pen meer ter hand te nemen. Vast en zeker zijn er onder 
hen die belangwekkende zaken te melden hebben over het 
oude Hoorn. De redactiecommissie kan weldegelijk meer 
kopij gebruiken. Tevens zoekt zij personen die deel willen 
nemen aan de werkgroep "Kleding in het verleden van 
WestFriesland" 

De heer Waterman vraagt het bestuur of het iemand kent 
die meer informatie kan verschaffen over de eigenaars van 
het Vissersgildehuis-Italiaanse Zeedijk 58. Bestuurslid Hoo
geveen antwoordt dat de archiefbronnen zeer divers, zeer 
verspreid en vaak moeilijk toegankelijk zijn. Door tijdgebrek 
komt de Archiefdienst aan dit soort zaken nauwelijks toe. Er 
is wel aan meer informatie te komen; de heer Waterman 
wordt geadviseerd daartoe zelf naar de Archiefdienst te 
gaan. 

Vervolgens benadrukt de heer Waterman het bestuur erg 
alert te zijn op juridische valkuilen. "Er zijn in het verleden, 
onder andere in het geval van het Visserseiland, kansen ge
mist:' Bestuurslid Van Weel licht de werking van een AROB
procedure toe en legt uit waardoor het met ons bezwaar
schrift zo slecht is afgelopen. Het bestuur heeft van deze af
faire veel geleerd. Bovendien zullen de nieuwe statuten, 
wanneer die eenmaal formeel zijn bekrachtigd, ons in de 
toekomst behoeden voor de gemaakte vormfouten. 

Verslag van de statutenvergadering 
op dinsdag 16 mei 1989 om 21.15 uur in de Oosterkerk, Grote Oost 60 
te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Baltus (voorz.), De Graaf, Hoo
geveen, Rensema, Van der Waal, Van Weel en 35 leden. 

1. Opening 

Voorzitter Baltus opent, na de pauze die gehouden werd na 
de voorjaarsledenvergadering, deze zogenaamde statuten
vergadering met het voorstellen van notaris L. J. Jellema. De 
heer Jellema zal als lid van de vereniging in zijn hoedanig
heid van juridisch deskundige de vergadering bijwonen. Hij 
is de opsteller van de ontwerp-statuten waarover hierna zal 

A. G. F. van Weel, secretaris 

worden gesproken. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de bestuursleden 
A. Boezaard, Y. Hangelbroek en E. Millenaar, van de dames 
R. Bax-Van Altena, A.v. Papenrecht, G. v. Cittert-Bosman, N. 
Oost Indië-Carstens en van de heren N. van der Pol, G. van 
Duyvendijk, J. Altorffer, W. Bolle, D. Breebaart en W. Lips. 

2. Mededelingen van het bestuur 

Zoals in de uitnodiging voor deze vergadering stond ver
meld hebben de bestuursvoorstellen tot wijziging der statu-
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ten bijna een maand ter inzage gelegen bij de bestuursleden 
Baltus, De Graaf en Van Weel. Daarnaast is het ontwerp ter 
hand gesteld aan ieder lid aanwezig op de vergadering. Deze 
wijze van kennisgeving is ingegeven door financiële overwe
gingen: 1200 exemplaren laten drukken en toezenden zou te 
kostbaar zijn geworden. 
In verband met de aankoop van de panden Buurtje 1 en 2 
zijn we vorig jaar begonnen met het daadwerkelijk aanpas
sen van onze statuten die voor het laatste officieel werden 
vastgesteld in 1917. In de ledenvergadering van 3 mei 1988 
keurde de vergadering, met enige correcties, een aanpassing 
goed die een uitbreiding van de doelstellingen betrof; dit 
laatste was noodzakelijk om de mogelijkheid tot het verkrij
gen van een hoger subsidiepercentage voor restauraties bin
nen bereik te brengen. 
Thans legt het bestuur de leden een ontwerp van nieuwe sta
tuten voor, herzien en aangepast volgens de huidige juridi
sche eisen. Bijzonder hierbij is onder andere dat de oude 
tweedeling tussen Statuten en Huishoudelijk Reglement is 
verdwenen: de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement 
zijn nu ondergebracht in het gehele ontwerp der nieuwe 
Statuten. 
De voorzitter schetst kort de te volgen procedure: deze ver
gadering is bedoeld om het voorliggende ontwerp te bespre
ken. Die bespreking vindt per artikel plaats waarbij eventue
le wijzigingsvoorstellen en opmerkingen vanuit de vergade
ring zullen worden besproken en genoteerd. Daarna zal het 
bestuur intern bespreken welke veranderingen in het huidi
ge ontwerp wenselijk en noodzakelijk zijn. In de najaarsle
denvergadering komt het bestuur tenslotte met een defini
tief voorstel dat door de ledenvergadering kan worden be
krachtigd. Voor de goede orde: er is op de najaarsledenver
gadering geen heropening van de discussie mogelijk; er 
wordt uitsluitend gestemd over het definitieve bestuurs
voorstel. 

3. Bespreking van de bestuursvoorstellen tot wijziging 
der statuten 

Artikel 1 
De voorzitter begint met de opmerking dat er over de 
schrijfwijze van de verenigingsnaam nogal wat onduidelijk
heid bestaat. Ook de oorspronkelijke statuten en het huis
houdelijk reglement waren in dat opzicht niet éénduidig: wél 
aanhalingstekens, géén aanhalingstekens; wél een liggend 
streepje tussen Oud en Hoorn. dan weer niet. Taalkundig 
correct is de schrijfwijze: Oud Hoorn, zonder toevoeging van 
leestekens. Voorgesteld wordt om in het vervolg alleen die 
schrijfwijze te gebruiken. 

Artikel 2 
Hr. Saaltink: De geografische afbakening "Hoorn en hare 
omgeving" is verdwenen. Hij vraagt of dat bewust is 
gebeurd. 
Hr. Jellema: "Jazeker, een ruimere omschrijving verdient de 
voorkeur gelet op de enorme geografische reikwijdte van ac
tiviteiten die vanuit Hoorn in het verleden zijn onderno
men:' 

Artikel 3 
Hr. Saaltink vindt hetgeen staat vermeld in lid 3, in combina
tie met sublid a., nogal onduidelijk. Hij stelt voor om het su
blid te wijzigen in: er voor te zorgen dat historische perso
nen en gebeurtenissen op de juiste wijze worden voorgesteld 
of beoordeeld. 
Hr. Baltus mist in 3.2.d. een trema op de eerste "e" van het 

woord "subsidieren" 
Over de artikelen 4, 5 en 6 worden geen opmerkingen 
gemaakt. 

Artikel 7 
Mevr. Pijl vraagt zich af voor wie die "bijzondere heffingen 
of hoofdelijke omslagen", genoemd in lid 3., zijn bedoeld. 
De heer Jellema zegt dat ze in principe voor alle leden zijn 
bedoeld. Als voorbeeld noemt hij een uitgave met een zeer 
bijzonder karakter waarvan ieder lid het nodig vindt dat ze 
door de vereniging wordt gepubliceerd. Het is overigens een 
standaardartikel dat tamelijk theoretisch is; echter, niet op
nemen in de statuten sluit de mogelijkheid van toepassing 
uit. Uiteraard vereist toepassing zeer zorgvuldig handelen 
van bestuur en algemene vergadering. De heer Jellema ver
wijst in dit verband ook nog naar artikel 6. lid 5 .. 
De heer Saaltink vraagt naar aanleiding van die verwijzing 
of het aldaar gestelde uitsluitend geldt voor geldelijke ver
plichtingen. 
De heer Jellema verzoekt of hij in tweede termijn kan terug
komen op de gestelde vraag. Dat verzoek wordt door de 
voorzitter ingewilligd. 

Artikel 8 
Het bestuur stelt de vergadering voor de redactie van lid 1. 
te wijzigen in: Het bestuur bestaat tenminste uit vijf leden 
die door de algemene vergadering uit de leden worden 
benoemd. 
De vergadering kan zich in deze herformulering vinden. 

Over artikel 9 worden geen opmerkingen gemaakt. 

Artikel JO 
De heer Homan vraagt met betrekking tot lid 5. naar de be
doeling van het overleg met de directeur van het Westfries 
Museum. 
Bestuurslid Hoogeveen deelt mede dat de in de oude statu
ten genoemde "raad van beheer" een te breed lichaam blijkt 
om effectief te overleggen. 

De heer Waterman vraagt zich af of bestuursleden hoofdelijk 
aansprakelijk zijn gelet op het gestelde in lid 6 .. 
De heer Jellema antwoordt dat het bestuur volledige rechts
bevoegdheid bezit, d.w.z. niet hoofdelijk aansprakelijk is, 
mits er aan twee voorwaarden is voldaan: 1. er moet een no
tariële acte zijn opgemaakt van oprichting en statuten én 2. 
de vereniging moet ingeschreven staan in het verenigingsre
gister. Aan beide voorwaarden zal worden voldaan. 
Mevr. Pijl vraagt naar de betekenis van het begrip "register
goederen". Registergoederen zijn onroerende goederen en te 
boek gestelde schepen en luchtvaartuigen. 
In lid 7. sub e. is sprake van het begrip "dading". Een dading 
is een overeenkomst tussen twee partijen die een geschil 
met elkaar hebben; die compromisovereenkomst wordt da
ding genoemd. 

De artikelen 11 en 12 passeren zonder op- of aanmerkingen 
de revue. 

Artikel 13 
In lid 4. wordt gesproken over de voorwaarden waaronder 
leden zelf een algemene vergadering bijeen kunnen roepen. 
Mevr. Pijl vraagt het bestuur of de verzoekers tot het bijeen
roepen van een algemene vergadering - zie de tweede ali
nea van lid 4. - de rekening daarvan naar de penning
meester mogen sturen. 
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De penningmeester antwoordt: "Jazeker, dat mag:· 

Artikel 14 
Volgens de heer Van Drongelen komt het begrip schorsing 
- zie lid 1. - niet eerder voor in de voorliggende statuten. 
De heer Jellema wijst hem erop dat in artikel 6. Jid. 6. welde
gelijk gesproken wordt van een geschorst lid. 
Naar aanleiding van heel artikel 14 vraagt mevr. Dikstaal: 
"Wie is er nu eigenlijk lid van de vereniging?" 
De secretaris antwoordt haar dat de met naam genoemde 
persoon die opgenomen is in het ledenregister lid is van de 
vereniging. Een familie kan als zodanig dus geen lid zijn. Het 
ledenregister zal worden onderzocht op onduidelijkheden in 
deze en éénduidig worden gemaakt. 
De heer Jellema verheldert vervolgens de betekenis van lid 
4.: "Een lid kan als gemachtigde niet méér stemmen uitbren
gen dan twee:· Dit betekent: een lid mag zijn eigen stem uit
brengen plus die van maximaal twee volmachten. Het is der
halve raadzaam om op elke ledenvergadering een presentie
lijst te laten rondgaan én tevens ervoor te zorgen dat het le
denregister aanwezig is. 

Over de artikelen 15 tot en met 21 worden verder geen op
merkingen gemaakt. 

Geachte Vereniging, 

Ik was stomverbaasd bij het lezen in uw kwartaalblad over 
het bericht van 't overlijden van de heer J. Ridderikhoff. Ge
zien zijn leeftijd moest dat wel 'n keer gebeuren, maar toch! 
Zo'n man heeft z'n stempel gezet in de stad Hoorn. Persoon
lijk heb ik hem goed leren kennen. Zijn kraakstem is nu ver
stomd. Prachtige anecdotes had de man. Aan de Appelhaven 
en bij het "Westerhaven'', ben ik altijd vriendelijk ontvangen. 
Wie geïnteresseerd is in verhalen moet toch eens lezen 
"Ernst en luim in 't theater". Daar staat een verhaal in dat 
mijn grootvader en hij het voor f 1.000,- niet eens konden 
worden vanwege het pand aan de Grote Oost nr. 7. Waar me
vrouw Windhausen woont. De heer Ridderikhoff wilde dat 
pand kopen. Hij had het huis tussen ons (nr. 3) en opa (nr. 
7). Enfin het is een kostelijk verhaal als hij dat vertelt. Vorig 

De heer Jellema komt daarna terug op het vijfde lid van arti
kel 6. Hij stelt het bestuur voor om de tweede alinea van lid 
5. "Een lid is echter ...... uit te sluiten", te laten vervallen. 

4. Rondvraag 

De heer Van de Berg vraagt waarom in de statuten niet naar 
voren komt dat de vereniging Oud Hoorn een rechtspersoon 
is. 
De heer jellema zegt dat iedere vereniging een rechtsper
soon is; het punt is alleen dat er zonder notariële acte geen 
volledige rechtspersoonlijkheid bestaat. 
Als antwoord op de - laatste - vraag wat er met de bezittin
gen gebeurt nà ontbinding van de vereniging, citeert de heer 
Jellema artikel 19. lid 2. van de nieuwe statuten: " Hetgeen 
na liquidatie van de bezittingen van de vereniging overblijft, 
zal ter beschikking worden gesteld van de gemeente Hoorn, 
op voorwaarde dat het ontvangene uitsluitend wordt aange
wend tot dezelfde doeleinden als werden nagestreefd door 
de vereniging:· 

Tenslotte bedankt de voorzitter de heer Jellema voor zijn 
aanwezigheid en deskundige bijstand. Om 22.25 uur wordt 
de vergadering onder applaus gesloten. 

jaar was ik bij hem, toen liep hij naar de kast, haalde er een 
trommeltje uit en zei met die kraakstem, "Altorffer jongen, 
waar denk je dat ik dat trommeltje gekocht heb?" "Ik zou 
het niet weten", zei ik. "Wel nu·· zo ving hij aan, "bij je vader 
in de winkel, en het is nog het enigste trommeltje in Hoorn 
ook, hoe vind je dat?"Kortom, ik wilde bij dit schrijven mijn 
sympathie uitspreken voor de persoon Ridderikhoff. En ik 
hoop dat zo'n man net als Jan Pieterszn Coen een standbeeld 
krijgt en een straat naar hem vernoemd. Als je iets niet weet, 
kun je niet meer naar deze man. Jammer, hij was Hoorn. 
Zijn familie wens ik sterkte toe. en vooral z'n naaste. Vrien
delijke groeten. 

1 C Altorffer. 

Een nieuwe werkgroep? 

Mevrouw M. Havermans-Dikstaal als vrijwillig mede
werkster verbonden aan het Westfries Museum organiseerde 
begin dit jaar de zo succesvolle tentoonstelling "Onder 't 
Goed". 
Omdat echter nog lang niet alles bekend is over de Westfrie
se kleding gedurende de periode 1800-1900 wil mevrouw 
Havermans een werkgroep oprichten, die zich bezighoudt 
met de volgende zaken: 

- In archieven zoveel mogelijk gegevens zoeken, die met 
kleding en kleedgedrag te maken hebben, voornamelijk 
boedelinventarissen. 

- In een kaartsysteem vastleggen, waar zich schilderijen en 
oude foto's bevinden waar personen op afgebeeld staan in 
Westfriese kleding. Dus in musea of bij particulieren. 

- Fotografisch vastleggen van bijzondere stukken textiel bij 

particulieren ná een codesysteem voor geheimhouding 
van de adressen. 

- Mondelinge kennisoverdracht bij mensen thuis, schrifte
lijk vastleggen (kleedgedrag bij werk, rouw, trouw, ge
boorte). 

- Vuistregels over conservering van historisch textiel van 
de Nederlandse Textiel Commissie vereenvoudigen en 
verspreiden onder particulieren. 

- Ontwikkeling van de kanten kap onderzoeken. 
- Ontwikkeling van het oorijzer en de sieraden. 
- Uiteindelijk vergaarde gegevens toegankelijk maken voor 

geïnteresseerden en studenten. 

Mocht u belangstelling, tijd en zin hebben om van zo'n werk
groep deel uit te maken, belt u dan naar mevrouw M. 
Havermans-Dikstaal. tel. 02290-36835. 
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"Drukkerij Stumpel": 
beeld van een (bijna) 100-jarige F L. Zack 

In november 1952 vierde de toenmalige Drukkerij Stumpel 
het 60jarig bestaansfeest. Bij die gelegenheid werd speciaal 
voor het personeel een herdenkings-tijdschrift uitgebracht. 
Deze feest-uitgave gaf een overzicht van de geschiedenis van 
het bedrijf met daarbij enkele foto's. afkomstig uit de albums 
van de directeur. de heer E. J. :Vl. Stumpel Sr. 
Bijgaande afbeelding is één van deze foto's en toont de voor
gevel van boekhandel Stumpel op het Grote Noord 72. waar 
in 1892 de basis werd gelegd voor de huidige Drukkerij 
Noord-Holland. Op deze plaats vindt men tegenwoordig het 
pand van V & D. De man achter de "bestelwagen" is de heer 
Opdam. een gepensioneerd Indisch militair. 
De familie Stumpel was afkomstig uit Roelofarendsveen, 
waar de heer H. Stumpel onderwijzer was. Zijn vrouw, mevr. 
Stumpel-Budde was afkomstig uit een zaken-milieu. Het was 
voornamelijk door haar toedoen dat het gezin. man. vrouw 
en vijf kinderen. het veenland en het onderwijs de rug toe 
keerde. Door toeval kwam men in Hoorn terecht. waar een 
boekhandel te koop was. doch daar zag het echtpaar Stum
pel niet veel in. De heer Stumpel zag echter wel wat in 
Hoorn. en er werd besloten zelf een boekhandel van de 
grond te brengen. aanvankelijk in de Nieuwsteeg, in een la
ter stadium op het adres Grote Noord 72. hetgeen te zien is 
op bijgaande foto. 

Boeülwndelaar H A. M Stllmpel tn de deuropening met besteller 
Opdam achter z1;n "l>edn;fswagen" voor het pand Grote Noord 72. 

!'<aast de boekwinkel kwam er al spoedig ook een boekbin
derijtje en werd klein familie- en handelsdrukwerk aangeno
men. Dit werd vervaardigd bij de bekende drukkerij van Ver
mande. Dit uitbesteden stond vader Stumpel slecht aan. en 
er werd besloten om het drukwerk in eigen huis te gaan ver
vaardigen. Er werd een klein handpersje aangeschaft, samen 
met een zetbokje, wat kleine kastjes met letters en een boek 
wat de nodige informatie moest verschaffen. Een grafische 
school was er nog niet en vader en zoon Stumpel hadden de
ze gebruiksaanwijzing dus hard nodig. 

De toen 13-jarige E. J. M. Stumpel werd door vader E. J. M. 
Stumpel aangewezen als de drukker van de familie. We pra
ten dan over 1892 en niemand kon toen al weten dat hier 
de grondslag zou worden gelegd voor de huidige Drukkerij 
;'\;oordholland op het adres Draafsingel 57-59. 
De drukkerij floreerde. en de broers van de heer E. J. M. 
Stumpel, de heren Herman. Lambert en pastoor Stumpel, 
hielpen ijverig mee. De boekhandel floreerde ook, en gerui
me tijd, tot 1936 is de commerciële samenwerking tussen de 
heren Eduard en Herman Stumpel perfect geweest. De heer 
Herman Stumpel zorgde in het bijzonder voor de boek
winkel. Er kon zelfs een nieuw pand voor de drukkerij be
trokken worden op het adres Grote Noord 40. In 1905 trad 
de drukker in het huwelijk en ging boven de zaak wonen. 
Beneden was de drukkerij met een doorgang naar de 
winkel. 

1905 was een dubbel belangrijk jaar voor de familie Stum
pel: er werd een snelpers gekocht, samen met meer letter
materiaal en in april van dat jaar verscheen het eerste num
mer van "Onze Courant": anderdaagse courant voor de ka
tholieken van Hoorn en Omstreken". Rond 1913 verhuisde 
de drukkers-tak van de familie Stumpel naar de Draafsingel. 
Hier vond men de nodige ruimte voor de uitbouw van het 
drukkerij-bedrijf. 

Het woonhuis "Huize Meta" en de daarachter liggende 
opstallen zou nog vele jaren de sporen van het boerenbedrijf 
dragen. In 1923 werd de krant tot dagblad verheven en werd 
een redactie-bureau gevestigd in de Ramen. Later zou deze 
redaktie worden overgebracht naar het Nieuwland om ver
volgens rond 1929 een plaats te krijgen binnen de kantoor
ruimte op de Draafsingel. 
Het 25-jarig bestaan van "Onze Courant" werd op zaterdag 
19 april 1930 gevierd met de uitgave van een speciaal her
denkingsnummer van maar liefst 28 pagina's in twee kleu
ren, hetgeen voor de toenmalige typografen een gigantische 
klus moet zijn geweest. Deze krant moest nog op de snelpers 
gedrukt worden, want eerst in 1932 werd besloten een ge
bruikte rotatiepers over te nemen van de "Oprechte" in 
Haarlem. Deze stap betekende het einde voor de "Zware 
Worms-snelpers met rotary-inleg-apparaat, waarop Onze 
Courant jarenlang dagelijks gedrukt is en die nu, na onge
veer 10 jaren trouwen dienst, haar plaats aan de moderne ro
tatiepers heeft moeten afstaan": aldus het onderschrift bij de 
foto in het jubileumnummer van Onze Courant uit 1930. Bij 
een volgende gelegenheid hoop ik u wat foto's van het pand 
Draafsingel 59. zowel binnen als buiten, uit die periode te la
ten zien. 
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"De zware Worms-snelpers": eens de trots van E. J M. Stumpe/. Een 
bekend verhaal is. dat als de pers verstek /tet gaan, de heer Van 
Meel, de toenmalige bedrijfs/eider, bij zijn buurman op het Nieuw
land de moker ging holen. waarna de Worms enige welgemikte op
taters kreeg. 

Naschrift van 
H. A. M. Stumpel 
(van de boekhandelstak van de familie Stumpel) 

Bij bovenstaand artikel van de heer Zack, een werknemer 
van de drukkerij wil ik enkele aanvullingen geven. 

Herman Stumpel uit Roelofarendsveen was hoofdonderwij
zer aan de lagere school aldaar. Hij was eerst getrouwd ge
weest met Maria Engelina Klein, waar hij vier kinderen van 
kreeg waarvan er twee reeds spoedig na de geboorte stier
ven. Na haar dood trouwde hij met zijn plaatsgenote Maria 
Magdalena Budde. die niet uit een zakenmilieu afkomstig 
was. Bij haar kreeg hij zes kinderen, waarvan er een op 
jonge leeftijd overleed. Ten tijde van hun verhuizing 
naar Hoorn bestond het gezin uit het echtpaar met vijf 
kinderen. 

Het was geen toeval dat de familie in Hoorn terecht kwam: 
men had in een advertentie gezien dat een boekhandel te 
koop was in Hoorn. Deze boekhandel werd ook inderdaad 
gekocht, blijkens de openingsadvertentie uit 1880, waarvan 
hiernaast een afbeelding. Kop van deze advertentie is "H. 
Stumpel. voorheen F. H. J. Pastoor". De boekhandel bleef 
voorlopig gevestigd in Nieuwsteeg 28. 

De aanleiding tot de oprichting van de drukkerij was zeker 
niet alleen dat men het drukwerk moest uitbesteden, maar 
voornamelijk dat zoon Eduard (geboren 1879) van de lagere 
school kwam en ook geld moest verdienen. De oudere kin
deren werkten niet in de zaak: zoon Henricus was pater ge
worden, zoon Jacques werkte in een boekhandel in Breda, 
en de dochters kwamen niet in aanmerking voor een functie 
in de boekhandel. 
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Herman Stumpel (de hoofdonderwijzer uit Roelofarends
veen) werkte toen al niet meer full time in de zaak, want hij 
was op verzoek van de pastoor inmiddels onderwijzer in 
Zwaag geworden. Moeder Magdalena Budde-Stumpel deed 
de zaak. 

Zoon Stumpel zal een deel van zijn kennis wel hebben opge
daan uit een drukkershandboek, maar zijn echte vakkennis 
had hij (gestuurd door zijn moeder) opgedaan in een soort 
stage van een half jaar bij een drukkerij in Almelo. Daarna 
pas werd het drukkersmateriaal gekocht bij de firma D. Tet
terode te Amsterdam. Het was dus de moeder die hem als 
drukker installeerde. 

Het adres Grote Noord 40 waar in het artikel sprake van is, 
was uitsluitend bestemd voor de huisvesting van de drukke
rij; er was daar dus geen boekwinkel. De boekhandel bleef 
gevestigd op nr. 72 en verhuisde in 1917 naar nr. 83. 

Het jaartal van aanschaf van de eerste rotatiepers is volgens 
mijn informatie 1926 en niet 1932. 

H.STUMPEL, 
voorheeo F. H . .a. Pa• ... r, 

Nieuwsteeg, Boom, 
heeft de eer te bericbteo , dat hij ruim 
voor1ien i• van alle aoorteo van rel1-
6ieuse artikelen, als : beelden • wit en 
p,ekleurd, kruizen, rozeokransen en 
dopjes, eene groote collecue wijwaters 
vaten en stolpen , in alle vormen en 
6rootte. plaatweTkeo, klein en 6root. 
b1dpreotjes enz enz" eeoe r,roote keuze 
kerk en devotiebr eken , 1n de meest 
D&C'r,el tiite soorter. en "' al 'e prijzeo ; 
alle rnorten van schrijfbehoeften , ooti· 
lle- en kantol)rboeken 10 verschillende 
forrnaten; alle s·orten vao schrijf !'D 

teelcen-, perr,ameol· en carbn1cpapier, 
speelkaarten bij partij met rabat; eene 
6roote collectie portret· en schilderij· 
lijsteo , visitekaarleo , eene r,roote sor 
teerin6 portefeuillts, plakbo ken en 
plaatjes; alle aoorteu van teekenbe
hoeften, beste lijm in ileschjes nn 
drie grootten , met ~oebehóoren voor 
U, 3~ en U cts; ledige 8escbjes kun
nen weer gevuld wordeo; schrijf· en 
ttempelinkteo in alle tinten, 0.1 inkt 
enz enz Ook belast bij zich met 
alle clrnk· en bindwerk , het plaallen 
nn advertentien in alle da6- eo wee.k
bladeo ; neemt inteekenin1:eo aan op 
alle tijrlscbriften , illustratien . mode
journaals , alle dar,- en weekhladen, enz 

Beatelliag.en voor den boelt11andel 
worden in den kortst 'llrogelijken tijd 
uitgevoerd Hij beveell zich verder 
rninzaarn aao en hoopt dooreene prompte 
soliede bedienin6 eo concurreerende 
prtjien zich het vertrouwen waard1i:; 
1e mali.en 



Hoornse Fotografen (6) 

Schepel 1912-1928 

Jan Heiko Schepel, geboren 11 februari 1888 in Bierum, 
vestigde zich op 30 januari 1912 in Hoorn. Hij kwam uit Delf
zijl. Als beroep staat genoteerd Bioscoophouder. Later wordt 
dal gewijzigd in Photograaf. Niet duidelijk is of Schepel een 
reizende bioscoop had b.v. een tent. waarmee hij kermissen 
en jaarmarkten afreisde. In de Hoornsche Courant van die ja
ren staat daarover niets vermeld; ook niet in advertenties. 
In 1919 trouwde hij met Hendrika Medendorp, een Groning
se. Atelier Schepel is dan gevestigd op het Grote !'oord 40. 
Of de heer Schepel visiteportretten maakte is mij niet be
kend. maar hij vervaardigde wel in groter formaat z.g. cabi
netfoto's. Later drukte hij ook foto's af op briefkaartformaat. 
Na 1928 was Schepel verbonden aan de radiocentrale {distri
butie) gevestigd aan de Pakhuisstraat nr. 18. 

Mevr. Verwey-de Kadi {geb. 6-2-1858). Op de foto in de linkerbene
denhoek 1s het stadswapen in reltef aangebracht. (foto van me1. /. 
Joustra) 

Meyer (1928-1975) 

In 1928 neemt Marlen Meyer de zaak over van Schepel. 
Meyer. geboren in Slochteren 15 oktober 1897 leerde al als 
14 jarig jongetje het vak bij Huysen. Meyer trouwde met Bar
bara Frederica Machielse en uil dat huwelijk werden zeven 
kinderen geboren. In 1922 vertrekt de familie Meyer naar 
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0. Havermans 

Grote Noord 40. Atelier Schepel. 

). H. SCHEPEL 
FOTOGRAAF 

GROOTE NOORD 40 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

'Nlode rne zaak in 

Foto=Î oestellen 
Proje.ctie=Artikelen, enz. 

Vakkundige bediening. 

Purmerend om daar de zaak van Coppens. gevestigd Padjes
dijk voort te zetten. In 1928 komt Meyer en zijn familie weer 
terug in Hoorn. waar zij de zaak van Schepel aan het Grote 
Noord nr. 40 overnemen. Zowel in Purmerend als gedurende 
de beginjaren in Hoorn werkte de vrouw van Meyer hard 
mee in de winkel. De winkel was gevestigd in een historisch 
pand. In de voorgevel van dit monument bevond en bevindt 



Op het Groote Noord. voor de zaak. Henny en Martha Meyer. 

zich nog steeds een gevelsteen. voorstellende de ketting van 
de ridders van het Gulden Vlies (zie kwartaalblad nr. 3. jaar
gang 7 1985, september. blz. 66). 
Grote Noord 40 was en is ook nu nog steeds een smal pand. 
In het verleden zat rechts in de voorgevel de deur. Eenmaal 
binnen trof je een kleine winkel aan met l inks de toonbank, 
waarachter tegen de muur grote glazen vitrines stonden 
waarin o.a. fotopapier. films en fototoestellen bewaard wer
den. Achter het w inkelgedeelte aan de rechterkant liep een 
lange gang naar achteren. Het eerste gedeel te van deze 
gang was belegd met grote witte marmeren tegels. Links in 
de gang was een kamertje waar o.a. fo tolijstjes geëtaleerd 
stonden. De tweede kamer links was een wachtkamer met 
een trap naar boven. naar het atelier. Het was er allemaal 

Marten Meyer aan het retoucheren. 
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erg klein en smal. Achter de wachtkamer bevonden zich 
twee doka's. een toilet en een grote werkplaats met snijma
chines en retoucheerspiegels. 
Het atelier boven had een wand met matglazen ramen. om
dat Schepel nog altijd met daglicht gewerkt had. Meyer ging 
met kunstlicht werken. De ramen werden dus geblindeerd. 
In de oorlog werd wel weer enige tijd met daglicht gewerkt. 
Eén wand. aan de korte kant van het atelier. was bespannen 
met een doek. waarop een vage voorstelling zichtbaar was. 
Deze doek deed dienst als decor. Aan de hand van foto's is 
op te maken. dat dit doek wel eens werd vervangen of wel
licht werd overgeschilderd. In de veertiger jaren werden er 
alleen kleurvlekken op aangebracht. Er waren dus geen ver
schillende decors. die als rolgordijn tegen het plafond of de 
muur hingen. zoals wel gebruikelijk was bij andere fo togra
fen. Er was wel een verrijdbare witte wand (voor de pasfo
to's). In het atelier stonden als decorstukken een grote spie
gel, een piano en het vachtje. In 1928 liet !Vl eyer een recla-

, ". ' . ." 
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mebord met lichtbak aanbrengen en in 1933 kwamen er ver
koopautomaten voor rolfilms aan zijn gevel te hangen. Rond 
1942 werd de w inkel vergroot. Het kamertje met lijstjes en 
een stuk van de gang werd er bij getrokken. In de winkel 
werd het licht fraai weggewerkt in de wanden. Een ronde 
boog werd gemetseld als doorgang naar de gang. Het hele 
plafond van de winkel was rond als een boog. Een tweede 
toonbank kwam achter in de winkel. De toonbanken waren 
gemetseld en lichtblauw geschilderd. Eronder bevonden 
zich vitrines. Het houten blad was van het zelfde hout als de 
parketvloer. Bij de verbouwing. o.l.v. architect Hermans (de 
toenmal ige stadsarchitect), kwam ook een kelder te voor
schijn ... Misschien nu wel volgestort. Het oude stucwerkpla
fond in de wachtkamer werd gesloopt en een verlaagd pla
fond werd aangebracht. In de ruimte die ontstond tussen de 
twee plafonds kwam het archief. met duizenden negatieven. 
Vóór de oorlog was de zaak ook op zondag open. Klanten 
waren dan meest boeren en hun gezinnen. Je mocht wel op 
de foto. maar je mocht op zondag niets verkopen (lijstjes 



e.d.). In de oorlog was er veel werk. denkt u maar eens aan 
al de pasfoto's voor de persoonsbewijzen. Ook ná de oorlog 
- 1946 - was er een enorme drukte. Voor het afdrukken 
van foto's had Meyer een machine. een grote metalen kast 
met lamplicht. Doch in 1944 moest er worden belicht met 
daglicht: luikje open. luikje dicht. In 1942 verhuisde het ge
zin van het Grote Noord naar de Koepoortsweg nr. 102 (nu 
118). waar in de grote schuur films afgedrukt werden. De 
oorlog bracht ook extra melkbonnen met zich mee. Er werd 
nl. gewerkt met chemicaliën . 
De heer Meyer was lid van de Natuur Historische Vereniging 
(zie foto). In zijn houten schouw voer hij met leden bijv. naar 
Schardam om daar vogeltjes te bekijken. Achter in de winkel 
hield hij enige tijd een terrarium met wandelende takken. 
De heer Meyer was ook fervent jager; dat ging samen met 
de liefde en interesse voor de natuur. 
Ook was er een fotoclub in Hoorn. waarvan o.a. Meyer en de 
dames Beerding lid waren. Op de foto ziet u dat er foto's van 
elkaar bestudeerd worden. Meyer maakte voor zich zelf ook 
kunstzinnige foto's, met daglicht. Fraaie composities, mooi 
afgedrukt van toon. o.a. van vrouw en kinderen. 
Zoon Henk heeft in de zaak gewerkt van 1928 tot 1950. Hij 
experimenteerde reeds met kleur (na '45). Dochter Jeanne 
(nu mevr. Bartels-Meyer) werkte er van 1937 tot 1945. Doch
ter Henny kwam in 1943 in de zaak. Toen zij trouwde en in 
1953 in verwachting was. wilde zij stoppen, doch na aandrin
gen van vader bleef ze werken. Toch heeft de winkel haar 
eigenlijk nooit zó geboeid. Wél portretfotografie, speciaal in 
zwart/wit. In 1959 kwam de kleurenfoto in opmars. afdruk
ken van 6 x 6 cm negatieven. De heer Meyer overleed op 1 
maart 1961 op 63 jarige leeftijd. Zijn dochter zette samen 
met haar man de zaak voort. De wachtkamer werd bij de 
winkel betrokken. Aan de voorgevel hing naast een auto
maat voor rolfilms ook een automaat voor flitslampjes (wel-

Een wtstap1e van de Natuur Historische Veremg111g, ± 1938. V.l.n.r. 
meJ. We1dema. (onder) de heer Frens, {boven) de heer v. Dijk, mej. 
Schermer, mevr. Meye1: mevr. Weidema. de heer Heemstra (onder
wijzer) . . ~ de heer Weidema (mamfacturier) en de heer Meye1: 

iswaar soms tot ergernis van beiden, als op zondagochtend 
de klant kwam reklameren dat een gulden bleef steken}. Niet 
alleen enkele kinderen hebben in de zaak gewerkt. Vóór de 
oorlog werkte Elie Rutgers als volontair (hij is later naar 
Goes gegaan). Alie Wijdenes was het winkelmeisje en net na 
de oorlog Paula Krijgsman. Veel hulpen zijn later voor zich
zelf begonnen. Tot 1 april 1975 heeft het echtpaar Worms
becher-Meyer de winkel gedreven. De zaak werd toen over
gedaan aan de heer Sleutel. die de naam van foto Meyer in 
ere heeft gehouden. (Foto's en gegevens, met dank aan me
vrouw Wormsbecher-Meyer} 

De Fotoclub van Hoorn. ± 1.930. Zittend aan tafel links de dames Beerding. daarachter staand de heer B. J M. Hermes {manifacturier), 
2e van rechts zittend mevr. Vos. staand rechts 111 het midden de heer Meyer. links naast hem zoon Henk. De bijeenkomst was in de Witte 
Engel (hoek Grote Noord-Breed). 
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Handel en wandel op en om 
de Italiaanse Zeedijk Ciel van der Zei 

In mijn vorige artikel heb ik het al aangekaard: we starten 
bij het café "Het wapen van Amsterdam". Dit café heeft in 
de loop der jaren verschillende eigenaren gekend. Ene we
duwe G. Appel-Reek zwaaide al in 1882 de scepter. In 1905 
nam Piet Bakker de zaak over. We treffen hem aan onder 
verschillende benamingen. Eerst als eenvoudig tapper, wat 
later als kastelein en uiteindelijk als café-houder. Bakker 
heeft het volgehouden tot 1932. Toen kwam er een bekende 
Horinees op de proppen en wel Karel Groenwoudt, die zijn 
sporen als café-houder zeker heeft verdiend! Naast zijn be
roep had hij ook een hobby: hij was erg geïnteresseerd in het 
oude Hoorn. Zijn verzameling oude kaarten (de echte kar
tonnen uit 1875!) mocht er wezen! Verder bezat hij vele oude 
boeken over Hoorn, waaronder de bekende "Velius"'. Gebrek 
aan kennis kon hem niet worden ontzegd. Voor de oorlog 
trok hij veel op met Kerkmeijer, de oprichter van de vereni
ging "Oud-Hoorn". Bakker vertelde mij eens het volgende 
verhaal: "Giel, jongen, het had eens verschrikkelijk 
gestormd. Komt mijnheer Kerkmeijer bij mij en zegt: "Karel, 
we gaan kijken op het Baadland. Daar is een boom omge
waaid en er zijn restanten te zien van teerpotten. Nou. dat 
was werkelijk zo. De boom had niet geworteld in de diepte. 
maar de wortels waren vlak weggegroeid. Teerpotten en de
len van een oude scheepshelling hadden dit verhinderd. Het 
was een overblijfsel van de vroegere, daar gelegen scheeps
hellingen. De heer Kerkmeijer was erg in zijn nopjes. Ik weet 
niet of hij er verder iets mee heeft gedaan." Tot zover het 
verhaal van Karel Groenwoudt. Op de hierbij geplaatste foto 
1 ziet u hem met zijn echtgenote, geflankeerd door een ijs
beer, tijdens een kermisweek in de vijftiger jaren. 

Foto I. 

Op 1 november 1960 ging de zaak over naar Bruin Kok. De 
naam van het café werd toen veranderd in: "De Volendam
mer''. Nu nog een bekend etablissement. We gaan nu kijken 
wie er naast het café aan het Hoofd hebben gewoond. Dat 
zijn natuurlijk mannen, die het Hollandse zeebanket ver
zorgden. En er zijn prominente figuren bij! Allereerst de vis
serman C. (Cees) Reus. Reus was dus eerst de buurman van 
Piet Bakker en later van Karel Groenwoudt. Later woonde 
"ome" Jan Last sr. op dit adres. Op Hoofd nr. 9 woont in 1912 
eerst schippersknecht H. van der Schuit en later onze vis
afslager Ab Rinses, ondar.ks zijn handicap altijd in goede 
doen en geliefd in het havenkwartier. In de gevel van het 

en natuurlijk werd ik nieuwsgierig wat deze jongedame be
treft. Het volgende kwam uit de bus: Metje Vulkers, geboren 
te Hoorn op 17-2-1871. Dochter van jan Vulkers of Volkers, 
dan veertig jaar oud en van beroep kaaskopersknecht en 
Maria Arends. Zelfs de getuige bij deze geboorte-aangifte 
kunnen we achterhalen: grootvader Adriaan Arends, in de 
gezegende leeftijd van zeventig jaar. Metje was de jongste in 
een gezin van zes kinderen. Op 27 April 1894 huwde ze op 
23-jarige leeftijd met Hendrik Jacobus Wouters, 32 jaar oud. 

Foto 2. 

Op 15 juli 1897 vertrok het gezin Wouters naar Alkmaar. De 
eerste steen in de gevel van het pand Hoofd 9 dateert van 
12 April 1879. Metje was toen acht jaar. Ook in de gevel van 
Hoofd 5a treffen we een eerste steen aan. Ditmaal heeft Her
mina Frederica Dijkstra er de hand in gehad. Ook zij was 
acht jaar toen ze deze daad verrichtte. Later werd ze winkel
juffrouw en woonde ze op de Italiaanse Zeedijk en het 
Keern . In 1921 verhuisde ze naar Bussum. 
In het pand Hoofd nr. 3 wordt in 1882 door eigenaar Gerrit 
Broerse (een bekende Hoornse naam) drank in het klein ver
kocht in de gelagkamer. In 1905 zet Roel Wormsbecher de 
zaak voort. Hij was toen nog jong en tegelijkertijd als visser
man werkzaam. De zaken thuis zullen wel door zijn vrouw 
waargenomen zijn. Roel was een heel bekend iemand in het 
visserij-gebeuren. Velen zullen hem beter gekend hebben als 
"de Otter". In de volksmond vervormd tot "Utter". Bij hem 
in woonde Klaas Bart, ook visser van beroep. Enkele jaren 
terug kon je hem nog tegenkomen op de Vismarkt, leunend 
over het hek en druk aan het vissen, maar dan met de hen-

pand nr. 9 treffen we een steen aan van ene Metje Vulkers Foto 3. 
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gel. Omstreeks 1932 was het wat de cafébemoeienissen be
treft afgelopen met Roel Wormsbecher en kon hij zich op de 
visserij toeleggen. Later werd de zaak overgenomen door 
zijn zoons Freek en Jan. Jan zijn we al eerder tegengekomen 
in de Vijzelstraat. Op de hierbij geplaatste foto ziet u vader 
Roel met zoon Jan en Aris Jongert (Aris Watje) aan het net
ten boeten. Plaats van handeling: het Hoofd (foto 3). 

Ik was benieuwd of het café van Roel Wormsbecher nog een 
naam heeft gehad. Een kleindochter van de "Otter" bracht 
uitkomst. "De Herberg" heette het etablissement. 

Foto 4. 

We gaan weer terug richting Hoofdtoren. Op het Oosterei
land hebben we niets te zoeken. Ook een bekende bewoner 
van het Hoofd was destijds Bertus Butler, sigarenmaker van 
beroep. Een man met een hobby: schilderen. Meestal maakte 
hij schilderijen, die betrekking hadden op de zee. Blijkbaar 
was het niet altijd een succes. want het verhaal gaat dat men 
later Bertus aanduidde als schilder van "Het schip in de 
mist". Met andere woorden er was niet veel te zien op het 
schilderij. Maar in elk geval. hij deed iets en omdat hij ge
handicapt was kon men alleen maar bewondering voor deze 
man hebben. 

Foto 5. 

Klaas Blokker. de oud-visserman wist mij ook nog een mooi 
verhaal te vertellen: "In november 1910 kwam een storm op
zetten uit zee. met de wind op de wal! Dus dat werd met 
recht hoog water geblazen! De sluis bij de sas ging dan altijd 
dicht, anders kwam de stad onder water te staan. Mijn vader 
en Toon Selie meerden af met hun schuit bij het Houten 
Hoofd. De Hoornse boot "De Vereeniging" die dagelijks een 
veerdienst verzorgde op Amsterdam lag ook aan het Hoofd. 
Volgens voorschrift moest hij met zijn kop naar zee liggen, 

maar door eigenwijzigheid van de kapitein of door diens 
nonchalance lag het schip met de achtersteven naar de zee 
(Klaas Blokker gebruikte een ander woord dat ik hier niet 
weergeef). Ook was er iets met de tros niet in orde. Misschien 
verkeerd vastgemaakt of het touw was versleten. In elk ge
val, de boot sloeg los en draaide richting Houten Hoofd. 
Nou, je begrijpe het al , de boot ramde de schuit van mijn va
der en van Toon Selie. Het werd een zootje wrakhout. Er was 
ook nog een Urker botter bij betrokken. Ja. die houten 
scheepjes kunnen niet veel hebben. De vissers waren mooi 
brodeloos. Ze mochten van de locoburgemeester. rooie Hein 
de Vries. met een lijst rondgaan. En ze haalden zowaar nog 
aardig wat op. ondanks dat de mensen niet zoveel te missen 
hadden. Maar het was dan ook het gesprek van de dag. Er 
was niet veel anders! Ze zijn nog in proces gegaan tegen de 
stoombootrederij "Horjus" met steun van de visserijvereni
ging .. Eensgezindheid", maar de rederij wilde geen schuld 
bekennen. Toch \Nerd de eerste rechtszaak gewonnen. Maar 
Horjus ging in hoger beroep en toen kwam er weer niets van 
terecht. Ik weet niet eens hoe het afgelopen is. Mijn vader 
heeft daarna de schuit van Ab Rinses overgenomen, de Hn 
!. Mijn moeder was in de wolken. want dat was het oude 
schuitje van haar vader." 
We blijven nog even bij Klaas Blokker, want hij zit nu toch 
op z'n praatstoel. Ik ben nieuwsgierig naar de nummers van 
de Hoornse vissersschepen. Officieel aangeduid als letterte
kens. "Maar", zegt Klaas. "dat nummer kreeg je zomaar niet. 
Dat moest je aanvragen bij het politiebureau. en het heette 
"Consent''(naar het Franse woord voor toestemming)". Hier
bij een fotocopie van zo'n consent van Klaas Blokker uit 
1938. Het kostte. schrikt u niet, f 0,25. Klaas voer toen dus 
op de Hn. 12. De ond~rtekening van dit consent is van com
missaris C. C. L. Dokter. destijds wonende boven het politie
bureau. Roode Steen 14. Door de Horinezen hardnekkig 
aangeduid als Kaasmarkt. 
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Zo, er viel nog veel te vertellen over het Hoofd en dan nog 
de verhalen eromheen. De volgende keer kom ik op de 
proppen met de lettertekens. die Klaas Blokker zich nog wist 
te herinneren. 

Rectificatie. 

Daar ging ik even mooi in de fout. Mevr. Jol-Haverbusch 
maakte mij er op attent dat de familie op Italiaanse Zeedijk 
108 woonde en niet op 110. En dat is correct. Met grote let
ters staat het in de adressenboeken van 1949 en 1964. Een 
geval van leesblindheid!!! 
Mijn excuses! 
Verder is het jammer dat het kleine plattegrondje. dat ik bij 
mijn artikel had getekend was vervallen. (een technische sto
ring?) Nu sloeg mijn verwijzing nergens op. 
Aanvulling: het naambordje " Brouwerijsteeg" is op myste
rieuze wijze verdwenen. Jammer! U hoeft dus niet meer te 
gaan kijken. 

Leuke reacties gehad van de dames Oorthuis-Valk en 
Pietersma-van Kalken. Beide families Valk en van Kalken zijn 
mij in de voorbijgaande jaren bekend geworden. Op de reac
tie van mevr. Oorthuis-Valk wil ik even inhaken. Zij schrijft: 
. .Wij hebben van 1934 tot 1944 ook in de Foreestensteeg ge
woond." Nu staan mij ten dienste de adressenboeken van 
1912, 1920. 1928. 1949 en 1964. Voor zover mij bekend (en 

Foto 6. Het Hoofd met schepen. omstreeks 1900. 

ook bij het archief) zijn er in die tussentijd geen andere 
adressenboeken uitgegeven. (verschenen). Heeft iemand nu 
precies in die tijd tussen de jaren van de adressenboekjes er
gens gewoond, zoals nu bijvoorbeeld het geval is met de fa
milie Valk in de Foreestensteeg dan is mij dat niet bekend. 
Om hier nog even op voort te borduren. In 1949 woonde J. 
Valk op West 4, met als aanduiding: gemeentewerkman. Vol
gens mij is J. Valk foutief en moet het 1. Valk zijn. Dit wordt 
ook bevestigd in het adressenbestand van 1964. Hier vinden 
we de familie terug op Grote Oost 117. 
Nu kan ik de familie van Kalken niet in de steek laten. Die 
vind ik al terug in 1928 en wel op Zon 8. met als beroep kaas
kopersknecht. In 1949 hebben zij domicilie op de Gedempte 
Turfhaven 43. De heer des huizes is dan hulpbesteller bij de 
PTT. In het adressenboekje van 1964 woont de familie in de 
Merenstraat 69. In dit boekje zijn de beroepen niet meer aan
gegeven maar ik weet dat hij toen nog steeds brievenbestel
ler was of zoals men toen zei: postbode. 
Met dit stukje wil ik aantonen dat er grote hiaten zijn tussen 
de verschillende adressenboekjes. Tussen 1928 en 1949 ligt 
wel twintig jaar! In die tussentijd zijn er vele mensen mis
schien wel twee of drie maal verhuisd. Die adressen zijn dus 
niet in de adressenboekjes opgenomen. Men kan de adres
sen wel nagaan in het Gemeentearchief of bij de Burgelijke 
Stand. maar daar is geen beginnen aan! Dit was even een 
aanvulling. Hij is helaas wat lang geworden. Hopelijk heeft 
u en de redactie er geen bezwaar tegen! 
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Kent u Hoorn ook zo? 1 M. Baltus 

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn 

Het is ook nooit goed. Terwijl mevr. Waard-Opmeer de sa
mensteller dezes complimenteert: "Leuk gevonden, zo dicht 
bij elkaar: foto 1, 2 en 6" klaagt Ben van Tartwijk dat het een 
wel erg kort tochtje voor de fotograaf is geweest: "Start 
Duinsteeg, Nieuwe Noord af en Dal meepikken. Einde. Van
uit je voordeur een snel fotootje van een Grote Oost-pandje. 
En als driemaandelijkse uitschieter helemaal naar het Doe
lenveld!" 
Nu ligt in de binnenstad van Hoorn altijd alles op loop
afstand. Misschien moet een Oud-HoornJid over honderd 
jaar in een wijdere cirkel speuren, tussen De Wieken, Moer
balk en Klagerstuin ... 

De oplossingen: 

Foto 1: Dit pand is Nieuwe Noord 57; nr. 118 betreft het 
Grote Noordpand dat aan de Nieuwe Noordzijde 
een leverancierstoegang heeft. 

Foto 2: De heer Schrickx schrijft: "De "steunbeer" bevindt 
zich in de Duinsteeg aan de zijgevel van opticien 
Ruttenberg (misschien restant van de tingieterij die 
daar door een van de voorvaders van Ruttenberg 
gedreven werd)." 

Foto 3: Mevr. Rozemuller-Kleijpoel schrijft: "Op de gevel 
van het oude gymnastieklokaal, staande tussen 
Achter de Vest en Doelenplein. Fragmenten aan het 
gebouw zijn afkomstig van de oude Stadsfabriek 
die stond op de hoek van Achter de Vest en Pak
huisstraat (waar nu de volière staat). De kunstschil
der van het Oosterpoortschilderij is Anton Bizot. 
wonende te Zwaag. Bijzonderheid: deze man schil
dert met een blokkwast. In 1987 op 3 oktober werd 
het officieel aangeboden ter ere van de opening 
van het bestaande oefenlokaal van de Showband 
van Hoorn. Deze leden hebben het gebouw zelf op
geknapt. De grote ramen aan de Doelenpleinzijde 
werden steeds met stenen bekogeld, zodat men aan 
iets anders ging denken. Men gebruikte hardboard 
om de zaak dicht te timmeren. Op het ene raam 
staat nu Showband Hoorn en op het andere is de 
Oosterpoort afgebeeld." 

Foto 4: Pand aan het Dal, nr. 3. De letters van de muurijzers 
betekenen volgens inzenders: Jozef Gildehuis Van 

De nieuwe prijsvraag 

Of deze nieuwe prijsvraag moeilijk of eenvoudig is, daarover 
moeten de deskundigen onder u maar een oordeel geven. 
Het gaat hoofdzakelijk over raampartijen. 

Foto l. Eigenlijk moet je hierbij de geur opsnuiven die ter 
plekke te genieten valt. Waar en waarom deze ver
melding van het bijbehorende aroma? 

Hoorn, maar ook wordt gedacht aan: Timmermans 
Gilde huis Vereniging Historisch genootschap (een 
hele mond vol). Zeker is dat aan het steegje hier
achter het Timmermansgildehuisje staat met als pa
troonheilige Sint-Jozef en dat in dat gebouw het 
Historisch genootschap Oud West-Friesland zetelt. 
De heer Van Doorn schrijft hierover: "Het zal wei
nig voorkomen dat op de foto's in deze rubriek 
iemand zowel zijn moeders geboortehuis aantreft 
als dat van zijn vader. Foto 4 is Dal 3, de conciërge
woning van het Timmermansgildehuis. Mijn vader 
is in deze woning op 2 mei 1917 geboren en mijn 
grootvader gebruikte het erachter gelegen Gilde
huisje als timmerwerkplaats." 

Foto 5: Grote Oost 63. 

Foto 6: De heer Van Doorn bericht: "Dit is een afbeelding 
van Nieuwe Noord 45, waarachter restaurant De 
oude Rosmolen is. Het is een ros in een molen en 
is als zodanig waarschijnlijk gebruikt door een loka
le grutterij. Ik kom tot deze conclusie naar analogie 
van een dergelijke beschrijving in Koentje van Kat
tenburg, van Cor Bruyn (Salamander. p. 186-187). 
De huidige ingang van het bedrijf in de Duinsteeg 
heb ik nog gekend als de schoenmakersplek van 
Arie Koning, de wandelende Hoornse verjaardags
encyclopedie. Volgens de verhalen moeten er nog 
restanten van de molenfundamenten liggen." Ande
re inzenders vertellen weemoedig over het pand 
aan de Grote Noordzijde. In de twe Vergulde Hofd, 
zoals het opschrift luidt op de gevelsteen. De heer 
Mantel herinnert zich: "Daar was vroeger de "Fo
ko" (lunch-room), bekend van ijs en lekkere kroket
ten. Na het winkelen ging ik er wel eens met mijn 
moeder naar toe. Je dronk er koffie en at er ijs. De 
Foko was een begrip!" 

Goede inzendingen kwamen binnen van G. S. Jol. Harm 
Stumpel, Ben van Tartwijk. fam. Lampe, mevr. M. Pierlo, K. 
Semeyn, M. C. Mes, mevr. Dol-Schellevis, fam. Hellingman, 
H. J. M. van Doorn, C. Schrickx, mevr. Rozemuller-Kleijpoel, 
J. C. Beekhof, R. Mantel, mevr. Peeman-Boersma en J. 
Wester. Het lot besliste ten gunste van mevr. Rozemuller
Kleijpoel, Holenweg 19. Zij zal binnenkort de gebruikelijke 
boekenbon ontvangen. 
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Foto 2. Weer een raam, maar dan wel een zeer zeldzaam 
type, een soort kloosterkozijn. Aan een van de 
voormalige Hoornse kloosters? 

Foto 3. Een gotisch nisje waarin vroeger vast een heiligen
beeldje zal hebben gestaan . Waar? 

Foto 5. Een dakgoot die afwatert zonder regenpijp. Mijns 
inziens is dit de laatste waterafvoer in deze vorm in 
Hoorn. Bierkade 10 (van de ver. OUD HOORN) had 
er tot de laatste restauratie ook nog een: het water 
druppelde op de blauwe stoep). Waar vindt u dit 
unicum? 

Foto 6. Een benedenverdieping van merkwaardig formaat. 
U bent er vast al vaak langs gelopen. Herkent u de 
ingang van deze kerker? 

Uw oplossingen graag weer (schriftelijk) naar: J. M. Baltus, 
Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. Graag wat commentaar 
van uw kant! 

Foto 4. Een muur uit de middeleeuwen , de raampartijen 
- zijn in de loop der eeuwen gewijzigd. Een gebouw 

dat al heel wat functies heeft gehad. Waar precies? 
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Ingezonden: 

De hierbij geplaatste foto's zijn afgestaan door mevrouw Des
sing. De eerste afdruk dateert van ± 1939. U ziet daarop de 
visventer Pronkie. Hij probeert op de Veemarkt zijn vis te 
verkopen. Hij liep altijd achter z'n handkar door de stad en 
schreeuwde: "Strobokkum als zalm!" Men reageerde dan 
vaak door terug te roepen: "Pronkie, hou je kalm!" De ande
re foto laat ook de Veemarkt zien en wel tijdens de land
bouwfeesten van 1923. Op de Veemarkt nr. 33 woonde me
vrouw Dessing zelf als kind. Haar vader J. H. Mels was boek
drukker en richtte in 1937 een handelsdrukkerij op. Tussen 
de hekken van de Veemarkt is een prachtig bloementableau 
aangebracht. Niet alle mensen die staan te kijken zijn ons be
kend. Mevrouw Mels, de moeder van mevrouw Dessing ziet 
u helemaal rechts staan. achter de hekken met de handen 

F Uiterw1jk 

in de zij. De firma Mels fungeerde destijds ook als Hoorns 
Gelukskantoor. Men kon er loten kopen. De man met de 
strohoed, rechts voor de boom. is mijnheer H. Bouman. ook 
boekdrukker. Hij bezat een boekhandel annex drukkerij op 
de Veemarkt nr. 21, bij de Noorderkerksteeg. Links zijn twee 
jongens te zien. De ene draagt een matrozenpak. Dat zijn 
Freek en Rinus Homan. Hun vader was C. Homan. In het 
boek "Huizen. straten. mensen", staat hij in 1912 genoteerd 
als barbier, in 1920 als coiffeur en in 1928 weer als barbier. 
Deze kapper was gevestigd Veemarkt nr. 32. Het is nu de lin
kerwinkel van de firma Krop. Meer informatie kan mevrouw 
Dessing mij over deze foto niet verschaffen. Mocht u nog be
kenden tegenkomen. belt of schrijft u dan even naar F. Uiter
wijk. Grote Oost 98-100. tel. 10220. 

Nogmaals het "Gouwen Vijfje" 
De heer J. Kleppe stuurde ons een brief en wij nemen er de 
volgende passage uit over, omdat het een aardige achter
grondinformatie geeft over het pand Gouw 5. Onlangs werd 
hier een nieuw filiaal van Jamin geopend. Er stond toen een 
artikeltje in het dagblad voor Westfriesland over het verdwij
nen van de grammofoonplatenzaak ,.'t Gouwen Vijfje" en de 
nieuwe vestiging van Jamin. De heer J. Kleppe vertelt hier
onder over het ontstaan van de naam .,'t Gouwen Vijfje". 
"Zo viel mij in de krant een verhaal op over het verdwijnen 
van "Het Gouwen Vijfje". Hoe de naam precies is ontstaan 
stond er niet bij. In 1945 was het pand in beslag genomen 
door het Militair Gezag. De bloemist die er oorspronkelijk 
woonde was verdwenen. Op de bovenwoning bivakkeerde 
de groenteman Visser. Ondergetekende en mijn neef H. Fer
werda huurden het winkelpand om er een kunstnijverheids
zaak in te openen. Het briefpapier en de openingsadverten
ties waren reeds gereed. De zaak zou de niet zo originele 
naam krijgen van "De Schatkamer". Mijn neef woonde toen 
bij mijn ouders in op de Doelenkade 31. Bij de avondmaaltijd 
vroeg mijn moeder terloops: "Welk nummer heeft die zaak 
op de Gouw eigenlijk?". Op het antwoord no. 5 gaf ze als 
reactie: "Dat is dan een gouwen vijfje". De naam was gebo
ren en briefpapier en advertenties werden meteen gewijzigd. 

Begin november 1945 openden wij de zaak, die direct al 
goed in de belangstelling stond. Ondanks schaarste aan arti
kelen hadden we heel wat aantrekkelijk kunstnijverheid 
kunnen verzamelen. Pottenbakkers uit Tegelen, Edam, Ou
derkerk a.d. Amstel, Makkum en Arnhem, kortom uit het he
le land zorgden voor voldoende aanvoer. Als openingsattrac
tie verkochten we pochettes en sjaals gemaakt van parachu
tezijde. De stof kregen we van de droppingsvelden. Moeder, 
zuster en andere handige familieleden naaiden de spullen en 
wij zetten er de namen van de droppingsvelden op. Enkele 
jaren later konden we het pand kopen. Eind 1948 heb ik de 
samenwerking met mijn neef beëindigd en ben de reclame
wereld ingestapt. Nu als gepensioneerde van Ahold NV deed 
het berichtje over het verdwijnen van "Het Gouwen Vijfje" 
me toch wel wat. Ik heb er een paar heel leuke jaren gehad. 
Maar naar ik meen staat zelfs in het grote stratenboek van 
Hoorn niet dat het pand ons eigendom is geweest. Mijn neef 
die dus later alleen eigenaar was is na het overlijden van zijn 
vader naar Harlingen vertrokken om daar zijn vaders zaak 
voort te zetten. Hij verkocht toen het pand aan Tieken, die 
er een platenwinkel in opende. Zo zie je, belangrijk is het al
lemaal niet, maar voor de juistheid van de geschiedenis wel
licht toch nuttig voor het archief." 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval 1 M. Baltus 

d.d. 15 mei 1989 

Achterom 58 
Achterom 53 

Achterom 78 
Achter op het Zand 22 
Breed 26-28 (monumenten) 

Dubbele Buurt 5-7 (beeldbepalend) 
Dubbele Buurt 22 
Gerritsland 

Gerritsland en omgeving 

Gravenstraat 30 
Grote Noord 15 (monument) 

Grote Noord 81 (beeldbepalend) 
en Grote Noord 83 (monument) 
Grote Oost 53 (monument) 

Grote Noord 31 (monument) 

Karperkuil bij ABC 

Kerkplein 28-29-30r-30a 
(beeldbepalend) 
(Korte) Achterstraat 2 (monument) 

Nieuwendam (ongenummerd) 

Peperstraat 22 
Schoolsteeg 7 (monument) 
Veenenlaan 

IJ
ho..itd.h~ 1 

halsema 
"", t llits••••••t • 

Pakhuis: voormalige Stoomtabaksfabriek De Pool: wordt vernieuwd. 
Voormalige Parkhotel. Aangekocht door Biljartvereniging Horna met ver
bouwplan. 
Bebouwing gesloopt i.v.m. interieurwijziging Grote Noord 81-83. Zie aldaar. 
Woonhuis, vernieuwd door Stichting Stadsherstel 
Woon-winkelhuizen; vroeger Stoomververij en Wasscherij Stam. Achterbebou
wing gesloopt voor verbouwplan t.b.v. nieuwe functie. 
Woonhuis annex pakhuis; restauratie in volle gang. 
Bedrijfspand, hoek Smelterssteeg; wordt gerestaureerd. 
Muur, behorend bij tuin van Grote Oost 53, gesloopt voor nieuwe, iets gewijzigde 
muur. 
Voormalige gasfabriekcomplex en woningen gesloopt. Internationale prijsvraag 
leverde nieuw bouwplan op. 
Timmerbedrijf; voorgevel en interieur is opgeknapt. 
RK Kerk uit 1882. Stichting Koepel blijft ijveren voor behoud en restauratie. Onze
kerheid inzake blijvende liturgische functie. 
Kantoorboekhandel; verbouw interieur waarbij 18de-eeuwse schouw verplaatst 
wordt. 
Achttiende-eeuws pand met prachtig interieur; nu Kantongerecht. Restauratie in 
volle gang. 
Vijf traveeën breed 18de-eeuws woonhuis met deuromlijsting in rococo
bekroning; inwendig stijlkamers; stoeppalen en hek uit 19de-eeuw. Thans onder
deel C&A-complex. Nog steeds niet in gebruik. 
Plan voor omvangrijk en hoog woningcomplex op terreinen van de LATUCO-
fabriek. · 
Restauratie van serie panden in opdracht van Stichting Stadsherstel t.b.v. be
drijfs/winkel/woonruimten in volle gang. 
Voormalige kapel van het Mariaklooster. In gebruik door Stichting Achterstraat. 
Subsidie wordt verleend voor dringende restauratie. Het Weeshuisplein krijgt in 
de nieuwe plannen een meer publieke functie. 
Lege plek tussen de huidige nrs. 10 en 11 wordt volgebouwd met drie grachten
huizen. 
Gesloopt voor nieuwbouw. 
Winkelpand, eigendom Oud Hoorn Restauratie van o.a. kap is voltooid. 
Oudste arbeiderswoningen-hofjes uit 1909; voortbestaan onzeker. 

Achterom 58. voormalige Stoorntabaksfabriek De Pool 

../. -• 1 
' \' 

Achterom 78, sloop achterbebouw111g 

• 1 
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West 72 (monument) 

Westerdijk 

Westerdijk (provinciaal monument) 

Westerblokker 

Zon 11 (monument) 

Achter op het Zand 

Café; hiernaast op de hoek van de Grote havensteeg op de plaats van het in 1949 
gesloopte café Centraal: plan voor nieuwbouw restaurant met bovenwoning. 
Bejaardenhuis Westerhaven gesloopt. Nieuwbouw van nieuw tehuis gestart. Het 
stratenpatroon wordt hierdoor iets gewijzigd. Nieuwe straat daar zal De Driestal 
heten. 
Witte badhuis nu voor het tweede jaar gesloten. Plan om na bouwvakvakantie 
1988 (1) te starten met bouw van vijf-sterrenhotel en zwemparadijs. 
Boerderij De Barmhartige Samaritaan, gerestaureerd door Stichting Stadsherstel; 
door huurder betrokken op 12 april j.l. 
l 7de-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval. 

Gerritsland en omgeving 

Braakliggend terrein tussen Breed en Mosterdsteeg 

Kerkplein Scheuren in muren Mariakapel 
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Nieuwbouw Westerhaven 

Mariakapel, Muntstraatzijde 

Reactie 

• 

Geen ereburger Leo Hoogeveen 

Wijlen Jo Ridderikhoff was geen ereburger van Hoorn, zoals 
Jan Onstenk in zijn herdenkingsartikel in het vorige num
mer ten onrechte vermeldde. Die hoge onderscheiding is tot 
nog toe aan slechts drie personen toegekend: Johan Kerk
meijer (1937), Pieter Nooteboom (1961) en Dirk Breebaart 
(1987) 
Wel kreeg Ridderikhoff op 13 mei 1971 bij zijn afscheid als 
voorzitter van de Culturele Raad Hoorn de verguld zilveren 
erepenning van de gemeente Hoorn uit handen van loco
burgemeester C. A. J. Salman. 
Een en ander neemt niet weg dat Jo Ridderikhoff gerekend 
kan worden tot een van de grootste en meest kleurrijke bur
gers van Hoorn in deze eeuw. 

Nogmaals Eyken H. W Saaltink 

In mijn artikel over de geschiedenis van de Hoornse familie 
Eyken in het vorige nummer heb ik een belangrijke schakel 
bij de laatste generaties over het hoofd gezien. Ik gaf daar 
de namen van de mensen die in de laatste honderd jaar het 
bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is. Genoemd werden 
Gerard Volkert (1885-1974). Piet (geb. 1920) en Gerard Jan 
(geb. 1954) 

Onvermeld liet ik de minstens zo belangrijke Jan 
(1922-1984), zoon van Gerard Volkert en dus broer van Piet. 
Jan en Piet zijn jarenlang de spil van de zaak geweest. Jan 
was in zijn tijd de enige Eyken die lid van Oud Hoorn was. 
Ik betreur deze slordigheid. 

In het door mij geraadpleegde familieoverzicht was Jan niet 
als een van de eigenaren van het bedrijf aangegeven. 
Maar ik had dat overzicht, dat op andere punten ook al on
volledig bleek te zijn, niet te veel moeten vertrouwen. 

Als niet hier geboren inwoner van Hoorn ben ik immers niet 
goed op de hoogte met de familierelaties van bekende 
Hoornse figuren. 

Bij deze maak ik u erop attent dat in het kwartaalblad l le 
jaargang nr. 1, maart 1989, in de tekst bij de op pagina 31 
afgedrukte foto een vergissing is gemaakt. De namen van de 
heren die op deze foto zijn afgebeeld, zijn van links naar 
rechts: H. C. J. Geurts (onderwijzer aan de R. K. ULO-school), 
L. Osinga, H. v. Hulst, W. Blok (mijn vader), Ir. C. Rietsema 
en A. W. Goetmakers. 
Met vriendelijke groeten. 

Hoogachtend, 
R. Blok 
Saturnushof 17 
1622 BC Hoorn. 
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Wetenswaardigheden 

Het oude Hoorn blijft je boeien in allerlei omstandigheden. 
Wat dat is, is moeilijk te omschrijven. Helaas ben ik niet 
meer in de gelegenheid dit boeiende dagelijks te aan
schouwen. 
Er blijft echter nog heel wat te lezen. Zodoende grijp ik naar 
de vele boeken en naslagwerken. die de laatste tiental jaren 
in grote hoeveelheid zijn uitgegeven. 
Zo kreeg ik weer in handen het indertijd door ons vroegere 
bestuurslid H. W. Saaltink samengestelde boek: "Hoorn in 
kaart" (vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden). 
Bij het doorbladeren werd plotseling mijn aandacht getrok
ken door kaart 20, omdat hierop aangegeven staan: 
brandspuithuisjes. 
Waarom? Bij onze zomerse rondwandelingen. waarbij wij 
o.a. de monumentale panden op het Grote Oost bewonderen 
en natuurlijk uitgebreid spreken over de Oosterkerk. wijzen 
wij ook altijd op het huisje links naast de kerk, waar indertijd 
op stond vermeld: spuit huis B. Bij de laatste restauratie is de
ze tekst verdwenen, sinds het gebouwtje is opgenomen in 
het geheel van de kerk. 
Spuithuisje B doet er aan denken. dat er meerdere huisjes 
geweest moeten zijn. Zeker een A. 
Zij staan alle op de eerder genoemde kaart. 
Brandweer commandant K. Graftdijk tekende ze omstreeks 

Kees Kuppers 

1884 aan. Op de kaart zijn de volgende te vinden: 
A Onder de Boompjes (bij de Pakhuissteeg tevens brand-

weermagazijn): 
B Hel Oost (naast de Oosterkerk); 
C Hoofd (bij de Hoofdtoren): 
D Kleine Noord (links van de Noorderkerk): 
E Achterom (in de omgeving van het St. Jozefhuis). 
Nu we de namen ~oorder- en Oosterkerk noemen, weet u 
hoe de namen zijn ontstaan? 
Hierover las ik een artikeltje in het dagblad Trouw van 9 mei 
j.l. 
De protestanten noemden na de reformatie hun kerken in de 
eerste plaats naar de vier windstreken. Er zijn daarvan maar 
vier. In Hoorn hadden we eventueel nog een Wester- en 
Zuiderkerk kunnen hebben. Dit hebben ze maar aan Enk
huizen overgelaten. 
In het begin van deze eeuw noemden de hervormden hun 
kerken soms naar leden van het koninklijk huis (o.a. Wilhel
minakerk, Emmakerk). De gereformeerden deden hieraan 
niet mee. Ons koninklijk huis is nl. hervormd. Zij noemden 
de kerken naar een straat of laan of gracht, waaraan het ge
bouw is gelegen (bijv. in Amsterdam Keizersgrachtkerk). Na 
de oorlog gaf men de kerken heenwijzende namen: Verlos
ser. Goede Herder. Verrijzen is. 
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Men vraagt ons 

Het was plezierig, voor dit nummer weer een behoor
lijk aantal foto's toegezonden te krijgen. Zo veel zelfs, 
dat ik geen kans zie alle opnamen in een keer te plaat· 
sen. maar e r was niemand die een verwant of vriend 
herkende op een van de drie opna men in het laatste 
nummer. Slechts één lezeres, die onbekend wenste te 
blijven, stuurde me een kritische brief, waaruit mijn 
onkunde aangaande het katholie ke ve renigingsleven 
in de twintiger jaren bleek. Ik wil eerst op deze brief 
ingaan e n daarna de nieuwe inzendingen behandelen. 

Hoornse dames, ja of nee? 

Volgens mijn briefschrijfster zijn de dames op de foto aan de 
voet van pagina 22 geen Hoornse dames. is hier niet een af
deling van het Katholieke Vrouwengilde op de kiek gezet, 
kunnen de beide heren in hun zwarte soutane geen geeste
lijk adviseurs zijn en is het hoofddeksel dat een van beiden 
draagt geen bonnet. De op de foto getoonde damesmode is 
die van het eind van de twintiger jaren. Mevrouw schrijft, 
dat zij veel Hoornse meisjes en jonge vrouwen van katholie
ke huize uit die jaren kende evenals de leden van de katho
lieke geestelijkheid, maar dat geen enkel gezicht op de foto 
haar iets zegt. Het Katholieke Vrouwengilde heette toen 
Roomskatholieke Vrouwenbond. Meisjes als op de eerste rij 
van de foto waren nog te jong voor het lidmaatschap ervan. 
Een vereniging had altijd slechts één adviseur en een bonnet 
werd alleen in de kerk gedragen en daarbuiten alleen bij 
processies of andere kerkelijke plechtigheden. Voor de eer
ste opmerking kan ik alleen maar dankbaar zijn. Ik kan hem 
beter verwijderen uit de verzameling oude Hoornse foto's, 
tenzij iemand nog wel kan aantonen, dat het hier om een 
stukje Hoorns katholiek verleden gaat. Over oprichtingsja
ren van katholiek Vrouwengilde en RK Vrouwenbond en 
over de toelatingseisen voor deze verenigingen had ik me 
beter op de hoogte moeten stellen en niet te veel moeten af
gaan op de informatie die ik van de eigenaar van de foto's 
ontving. De beide priesters kunnen naar mijn mening wel 
geestelijk adviseur zijn, omdat we niet weten, of het hier 
twee afdelingen van een vereniging of twee verenigingen be
treft. Ik heb nergens kunnen vinden, dat de bonnet slechts 
onder de mis of bij andere kerkelijke plechtigheden gedra
gen mocht worden. Het is een vierkantig hoofddeksel met 
drie of vier uitsteeksels. Voor de gewone geestelijkheid be
hoorde hij zwart te zijn. Voor zover ik kan nagaan, voldoet 
het op de foto zichtbare exemplaar aan deze voorwaarden. 
Wellicht kan een liturgisch geschoold lezer mij de juiste in
formatie hierover verschaffen. Op- of aanmerkingen ook be
treffende de andere foto's kunt u mij nog steeds toezenden. 

Nog eens Harder 

Als eerste plaats ik een opname van vier witgejaste mannen 
met pet en een dito heer met hoed (foto 1). Deze foto gaat 
vooraan omdat hij iets toont van een onderwerp dat we al 
eerder in deze rubriek behandelden, namelijk het schilders
bedrijf van Harder. Ik verwijs u daarvoor naar blz. 91 en 112 
van de vorige jaargang. Ik hoop, dat de afdruk van dit nogal 
onderbelichte exemplaar voldoende duidelijk is, om de voor
gestelde personen te kunnen herkennen. Het is het perso
neel van het genoemde schildersbedrijf aan het eind van de 
twintiger jaren. Inzendster was mevrouw C. Visser-Smit uit 

H. W Saaltink 

Foto 1. Personeel van het scl11ldersbedrijf Harder, ca. 1929. 

Hoorn . Zij kon me slechts de namen van twee van de gepor
tretteerden vertellen. De middelste en zo te zien jongste van 
de groep was Jo Smit. Jo Smit nam later het bedrijf van zijn 
grootvader over en vestigde zich in 1939 op het adres Gel
derse steeg 18. Een van de andere schilders, waarschijnlijk 
de tweede van links. moet Jan Opmeer zijn. Wellicht herkent 
een van onze lezers iemand van deze groep. Ik denk daarbij 
speciaal aan de heer De Rover uit Alkmaar die. zoals eerder 
bleek. een tijd bij de firma Harder heeft gewerkt. 

Metaalwarenfabriek 

Van de heer J. C. Altorffer uit Utrecht ontving ik drie foto's 
voor deze rubriek, waarvan ik er slechts twee kan plaatsen. 
De kwaliteit van de derde, een kleine opname, die gemaakt 
moet zijn met een ouderwetse box, is te slecht voor repro
ductie in het kwartaalblad. De beide anderen behoren zon
der meer een plaats te krijgen. De eerste toont blijkens de 
aantekening op de achterzijde het personeel van de N. V. 
Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Schollen op een uit
stapje ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het be
drijf in 1930 (foto 2). De opname die ik zelf wat vroeger geda
teerd zou hebben, is gemaakt door Adriaan Schoen in Ber
gen, zodat ik aanneem, dat het gezelschap zich daar ergens 
in de duinen heeft laten vereeuwigen. Gezien de omvang 
van de groep, ca. 80 personen, moet Schollen in die jaren 
een behoorlijk bedrijf geweest zijn, dat aan heel wat Hoorn-
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Foto 2. Personeel van de Hoornse Metaa/warenfabriek vlh G. Schollen tijdens een uitstapje in Bergen, 1.930. 

se mensen een bestaan verschafte. De twee trommelaars ter 
weerszij9e doet vermoeden dat men in gesloten formatie 
van het station in Alkmaar naar de Bergense bestemming is 
gemarcheerd. Of de hond links voor ook een werknemer 
van Scholten was, is me niet bekend. De dames zijn ver in 
de minderheid. Wellicht bevinden er zich ook echtgenotes 
van werknemers onder. Afgezien van het feit dat we graag 
weten, wie hier te zien zijn, geeft zo'n foto een heel goede 
kijk op de mànier waarop men zestig jaar geleden ter gele
genheid van een jubileum iets voor het personeel organi-

Foto 3. Groep voor het Westfries Museum. 

seerde. De heer Altorffer schreef, dat zijn vader op deze op
name voorkomt maar vergat er bij te zeggen, waar. Verder 
heb ik geen enkele naam. Die ontving ik graag van de lezers. 
De andere foto (foto nr. 3) laat een groep voor het Westfries 
Museum zien . Ik weet niet, om welk gezelschap het gaat 
noch wat de aanleiding was voor de opname. De houding 
van het gezelschap is wat ongedwongener dan op de vorige 
foto. De dames zijn in de meerderheid, ca. dertig tegenover 
twintig heren. De kleding doet vermoeden, dat deze foto 
korte tijd na de vorige is gemaakt. Ook hier moet de heer 
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Altorffer senior te zien zijn en ook zijn al of niet aanstaande 
vrouw. Deze dame is de vijfde van links op de eerste staande 
rij. mag ik van u de andere namen? 

Ge heelonthouding 

De heer J. de Rooy uit Hoorn gaf me verschillende interes
sante foto's, waarvan ik er om dit artikel niet te lang te ma
ken slechts één plaats. Een opname (zie foto 4) die een zeer 
belangrijk onderwerp uit de sociale geschiedenis in beeld 
brengt, namelijk de geheelonthoudersbeweging. Het begrip 

Foto 4. Hoorns alcoholbestrijders ca. 1920. 

geheelonthouding, dat gelijk staat met de strijd tegen drank
misbruik, is al weer bijna geheel vergeten. Het was een be
weging die vooral weerklank vond in de socialistische arbei
dersbeweging, omdat het drankmisbruik in die kringen werd 
gezien als logisch gevolg van de slechte sociaal-economische 
verhoudingen waaronder de arbeiders leefden. Arbeiders 
gaan aan de drank om hun armoede te vergeten, zo rede
neerde men, maar in plaats van zich te verdoven met alco
hol, kunnen ze beter de strijd aanbinden tegen het bestaan
de kapitalistische systeem. De foto ontleent zijn belang ook 
aan het fe it dat er een voor ons onherkenbare mentaliteit uit 
spreekt. Het drankmisbruik is nu waarschijnlijk groter dan in 
de twintiger jaren, maar het wordt niet meer ervaren als een 
gevaar voor onze samenleving. We maken ons nu druk over 
het roken en over de bedreiging van het milieu. De afgebeel
de groep staat met een grote namaak jeneverfles, die waar
schijnlijk in een demonstratieve optocht is meegedragen, in 
de Wisselstraat. De foto moet volgens een notitie op de ach
terzijde omstreeks 1920 gemaakt zijn. Afgebeeld zijn van 
links naar rechts Leo van der Zei, Gerard Woestenburg, een 
onbekende man met een kind op de arm en daarvoor het 
hoofd van een eveneens onbekende dame. Aan de rechter
kant van de fles mevrouw Beets, mevrouw Wilhelm met 
voor haar Tonnie Beets, Gré Woestenburg en Arie Wilhelm. 
Hoewel ik alleen de naam van man, vrouw en kind aan de 
linkerkant wil weten, heb ik deze foto toch geplaatst om zijn 
historische waarde. 
Ik hoop een groot aantal reacties met namen van nu nog on
bekenden te ontvangen. 

Herinneringen van Vermande Inleiding H. W Saaltink. 

De heer Dros t te Aerdenhout, lid van onze vereniging, bood enige tijd geleden te r plaats ing in het kwartaalblad 
een bundel met korte schetsen aan , die hij nu ongevee r twintig jaar geleden had ontvangen van de heer J. Ver · 
mande. Het leek de redaktie een goede gedachte deze stukken, waarin de heer Vermande het Hoorn van zijn 
jeugd beschrijft, in de toekomst met een zekere regelmaat in he t blad op te nemen. Ve r mande was een man van 
een zekere ontwikkeling die beelden geeft uit een voltooid ve rleden tijd en weet, dat die t ijd niet meer zal te rug
kome n. Hij ziet de nieuwe tijd ook in het stadje aan de Zuide rzee, dat zich nog niet buiten zijn middeleeuwse 
grachten uitstrekte, dat met de rest van de wereld verbonden was door een boemeltre intje dat een paar keer 
per dag naar Amsterdam ging. Hij zie t het en maakt voortdurend vergelijkingen met het verleden. De schrijve r 
van deze schetsen, Jan Vermande, geb. Hoorn, 1 october 1877, overleden Hoorn, 19 augustus 1975, was de laatste 
van zijn familie die aan het hoofd s tond van een bekende boekhandel, drukkerij en uitgeverij in Hoorn (zie het 
artike l in he t september-nummer van 1988) Het eerste artikel behandelt de Hoornse Koemarkt. 

Koemar kt 

Aan de jaarlijksche groote voor-najaars-koemarkt werd door 
de jeugd belangstellend deelgenomen. Waarom ze geen vrij 
van school kregen hebben ze nooit begrepen.'s Morgens om 
4 à 5 uur werden de koeien reeds in kleine of groote koppels 
Jos over de wegen naar de stad gedreven. De boer en z'n 
knecht liepen op klompen, in blauwe linnen broek en kiel, 
met een stok gewapend er achteraan. 
De jongens trokken ze tegemoet, eveneens met stok gewa
pend, om het onwillige of afgedwaalde vee naar het rechte 
spoor en tot spoed aan de drijven. Bij jong vee greep een 
boer of boerenknecht wel eens zoo 'n ijverige drijver en zet
te hem op den rug van een half-wassen kalf dat, tot vermaak 
van de omstanders, wilde pogingen deed om de ruiter af te 
werpen. 
Nu wordt het vee, veiligheidshalve, niet meer over de weg 

gedreven maar per auto of spoor aangevoerd. Er kwamen 
duizenden koeien en honderden vreemde kooplieden. Voor 
deze laatsten hadden de logementen geen bedden genoeg, 
doch geen nood, de bedden werden voor een halve nacht 
beslapen, voor de 2e helft der nacht moest men 't bed aan 
een opvolger afstaan. Voor een enkele keer nam men het 
het blijkbaar zoo nauw niet. Langs de markt stonden kra
men met taaie koeien, speculaas, chocolademelk en andere 
heerlijkheden, geen gewone koopwaar want de dames ver
schenen niet op het marktterrein. Daar tusschen door stands 
van de markt-kooplieden, voornaamlijk joden, die met luide 
stem, onwaarschijnlijke verhalen en aardigheden ten koste 
van het publiek, hun waar op hunne wijze aan de man 
brachten. Dat trok veel nieuwsgierigen. Was de markt afge
loopen en de lange dubbele rijen loeiende koeien van 
Groote- en Kleine Noord, Turfhaven, Breed en Veemarkt ver· 
dwenen, dan werden de straten en stoepen voor ieder huis 
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door de bewoners voor zich tot halverwege gereinigd. De 
andere helft deed de overbuurman. Ook de winkels hadden 
een geduchte beurt noodig want de klompen werden niet 
voor de deur uitgetrokken. In later jaren spoot de brandweer 
de straat schoon, doch er was niet overal water. Geen nood, 
het rioolluik gelicht en het geurige rioolwater spoelde alles 
schoon evenals het bij brand hielp blusschen. 
In later jaren kwam er waterleiding en werkte men hygië
nischer. 
Het vee werd bij aankomst gekeurd, ook werd een klein 
marktgeld geheven. Een kaartje als bewijs van betaling werd 
voor aan de kop van iedere koe geknoopt. De betaling tus
schen boer en veekooper geschiedde in de café's bij een bor-

Puntjes op de ij! 

rel of een kop koffie. Het bieden werd door een klap op de 
hand bij ieder bod bevestigd. Na de markt bleven veel boe
ren in de café's napraten en werd daar gebiljard, dikwijls om 
hooge prijzen. Vee gekocht voor de provincies aan de over
zijde der Zuiderzee, werd dikwijls per schip vervoerd. De 
koe kreeg een zeelt om z'n buik waarin hij naar boven en 
van de wal geheschen werd en hulpeloos in 't ruim van de 
Tjalk neergelaten. Een interessant schouwspel. 
Den volgenden dag was het weer rustig in Hoorn en smul
den de dorpskinderen van de taai-taaien koeien welke vader 
uit Hoorn medegebracht had. De bakkers hadden een goe
den dag want duizenden taaikoeien werden verkocht. Maan
den tevoren werd reeds met bakken begonnen. 

B. van der Linden 

In de rubriek "Boekbespreking" van Oud Hoorn, l le jaargang nr. 1, bladzijde 25 e.v., besteedde H. W. Saaltink 
ruime aandacht aan mijn scriptie. Bijna teveel eer voor een slechts in 7 -voud geproduceerd werkstuk, dat ik aan 
de redactie van Oud Hoorn ter hand stelde om er een artikel van (over) te maken dat geschikt was voor ons kwar· 
taalblad. In grote lijnen is de heer Saaltink daarin geslaagd en heeft hij een artikel geschreven dat, mede door 
de toevoegingen vanuit zijn grote historische kennis, velen geïnteresseerd heeft. 

Toch wil ik op enkele punten wijzen, die bij de lezer een ver
keerde indruk kunnen achterlaten. 

- De scriptie was niet bedoeld voor een kritische 
bespreking. 

- Ik zondig niet tegen de grondbeginselen van de statistiek, 
want op bladzijde 73 staat: "hanteer ik weer de indeling 
in vier perioden overeenkomstig de gebezigde groepe
ring in hoofdstuk 4:' Met andere woorden: er worden wel 
degelijk vier perioden vergeleken die als markeringsjaar 
het 25-jarig, het 50-jarig, het 75-jarig jubileum en het jaar 
van opheffing hebben. 

- Ik heb op grond van het verkregen cijfermateriaal met 
opzet geen percentuele berekeningen gemaakt, omdat 
"de aantallen (slechts) een indicatie van de frekwentie" 
(blz. 73) aangeven. Bovendien blijkt "een zekere lijn" ook 
zonder percentsgewijze benadering voor ieder zichtbaar. 
De toevoeging op blz. 73: "De interesse voor de roman 
volgt een ontwikkelingslijn die gezien de uitkomsten ver
meld in W. van den Berg De Ontwikkeling van de term 
"romantisch" (".) tot 1840 wel verwacht mocht worden." 
spreekt voor zich. 
Ook is het de vraag of de toenemende interesse voor de 
roman samenhangt met het verdwijnen van de idealen 
van de Verlichting, zoals Saaltink beweert. Wellicht is er 
een omgekeerd causaal verband of slechts een temporeel 
verband; in ieder geval worden er na 1800 veel meer ro
mans geschreven en gepubliceerd. 

- Het verdwijnen van de leesgezelschappen schrijft Saal
tink toe aan het verdwijnen van de Verlichtingsidealen. 
Zo eenvoudig ligt dat echter niet, want dan zouden niet 
zoveel leesgezelschappen tot ver in de 19e eeuw hun 
bestaan "gerekt" hebben. Omstreeks 1850 wordt het aan
tal leesgezelschappen in Nederland op 800 geschat. Blijk
baar hebben leesgezelschappen nog andere doelstellin
gen dan het uitdragen van de idealen van de Verlichting. 
In ieder geval geldt dit voor "Tot meerder Oeffening", dat 
pas in het reglement van 1873 expliciet een doelstelling 
vermeldt: "het lezen van de nieuwste Romantische en an
dere werken, van Tijdschriften en Brochures". 

- De gegevens over het smidsgilde en chirurgijnsgilde zijn 
afkomstig uit de naslagmap "Niet overheidsarchieven I" 
aanwezig in de studieruimte van het archief van de ge
meente Hoorn. Officieel zijn de gilden inderdaad opgehe
ven in 1795; hun feitelijke werkzaamheden stopten in het 
algemeen in 1805, maar van de door mij vermelde gilden 
gaan bepaalde werkzaamheden door blijkbaar tot de ge
noemde jaren. 

- De bewering over het afnemend percentage katholieken 
in Hoorn in relatie tot het verval van handel en bedrijf, 
stoelt op een niet door mij geverifieerde bewering in de 
Winkler Prins Encyclopedie, lemma Hoorn: "Met het ver
val van handel en bedrijf nam het percentage katholieken 
tussen 1600 en 1816 sterk af; .. :·. 

- Dat de heer Boldingh, die ik op pagina 29 nog omschrijf 
als Hend'k Boldingh, van lieverlee Henk is geworden, is 
wellicht te wijten aan het feit dat de figuur in kwestie 
steeds meer een levend persoon voor mij werd, wiens ro
de haren ik in het notulenboek aantrof en wiens notulen 
gedurende meer dan vijftig jaar een (helaas oppervlak
kig) beeld geven van een leesgezelschap uit een provin
ciestadje. En inderdaad Hendrik klinkt afstandelijker dan 
Henk. 

Reaktie H. W. Saaltink: 
In het hiervoor geplaatste artikel "Puntjes op de ij!" gaat Van 
der Linden kritisch in op mijn bespreking van zijn scriptie 
"Tot meerder oeffening", verschenen in het maartnummer 
van dit jaar. 
Ik zou graag op zijn opmerkingen nader zijn ingegaan, om
dat een discussie ons inzicht in het betreffende onderwerp 
alleen maar had kunnen verdiepen. 
Ook doet het me plezier te merken, dat mijn artikelen kri
tisch gelezen worden en dat niet alles wat er staat voor zoete 
koek wordt aangenomen. Van der Linden heeft me echter la
ten weten een reactie van mijn kant niet op prijs te stellen, 
omdat hij daardoor gedwongen zou zijn opnieuw te reage
ren. Ik leg me bij zijn beslissing neer, echter niet zonder de 
opmerking dat hij mij op een enkel punt wel en op de 
meeste niet overtuigd heeft. 
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" "Wij moeten versoberen, sprak de minister •• • 

Ik vestig uw aandacht, wellicht ten overvloede, op een boek
werk dat begin juni zal verschijnen onder bovengenoemde 
titel. 
Een uniek boekwerk. 
Uniek om de wijze waarop het tot stand kwam. Uniek ook, 
omdat het boekwerk aan drie auteurs moet worden toege
schreven en dat de sombere dertiger jaren van Hoorn en de 
regio beschrijft. 

Aan de voorbereiding werkten, gedurende zes jaren, tiental
len uitkeringsgerechtigden mee. 
Archieven, dagbladen, boekwerken en notulen van gemeen
teraadsvergaderingen, vak- en standsorganisaties, alsmede 
charitatieve instellingen werden onder de loep genomen. In 
ten minste dertig gehouden interviews komen bekende Hori
nezen aan het woord. Los daarvan, zou het grote aantal fo 
to's dat is opgenomen het aanschaffen van dit boekwerk 
wettigen. 

Uw lidmaatschap van "Oud Hoorn" veronderstelt uw liefde 
en/of interesse voor onze goede stad Hoorn. 
Dit boekwerk mag straks niet in uw boekenkast ontbreken. 
De oplage is vrij beperkt, reden waarom ik u langs deze weg 
wil adviseren uw bestelling tijdig te plaatsen. 

Wim Lips 
Voorzitter Stichting Geschiedschrijving 
Hoorn 1.930-1945 

'' Wij moeten 
verso beren, 

sprak de minister ... ' ' 

Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (slot) C. Kerkme1jer-de Regt 

2 Mei. Vandaag kwamen de eerste Amerikaanse bommen
werpers met levensmiddelen over de stad. Ze vlogen heel 
laag en we zwaaiden naar hen; ze konden het stellig zien! 
Ze gingen richting Alkmaar en ze zijn daar ook inderdaad 
heengegaan, telkens groepen van 7. 
In Zwaag was een landwacht doodgeschoten en nu heeft de 
landwacht daar 4 jonge mannen doodgeschoten en een stuk 
of 40 opgepakt. Sedert Maandag worden ontzettend veel 
fietsen gevorderd. De soldaten gaan hier uit de stad weg en 
peddelen naar de dorpen, waar het vol zit. Er zijn daar na
tuurlijk meer levensmiddelen; ze vorderen daar dan ook vee, 
aardappelen enz. 
De schepen in de haven hebben halfstok gevlagd voor de 
dood van Hitler, in de stad niet gelukkig, ook aan de Orts
kommandantur. De Pfeiler "Ameise" op de watertoren wordt 
ook afgebroken. Er wordt sedert verleden week ook veel 
meer gevlogen; van schieten op voertuigen bemerken we 
ook niets meer en we gaan 's avonds weer met een gerust 
hart naar bed. Ik denk er over de vluchtkoffertjes die in de 
huiskamer staan ook maar uit te pakken, hoewel ik toch 
wachten zal tot " de vesting Holland" zich overgegeven 
heeft, je kunt nooit weten wat er kan gebeuren. 
3 Mei. Vandaag weer grote bommenwerpers voor het voed
selbombardement over de stad. 
4 Mei. De geruchten zijn niet van de lucht. Er wordt verteld, 
dat er vrede is, tenminste, dat in Nederland en Denemarken 
de capitulatie een voldongen feit is. Maar de radio zei niets. 

Nu vertelde een alleszins geloofwaardig iemand me, dat het 
wel degelijk waar is, maar dat de radio niets zegt om bloed
vergieten te voorkomen. Er worden maatregelen genomen, 
dat een en ander al geregeld is voordat het bericht de wereld 
ingestuurd wordt. De vissers mogen weer naar buiten. 
5 Mei. Vanmorgen om een uur of zes riepen onze buren: er 
is vrede! Iemand had bij hen gebeld en het gezegd. We ho
ren nu, dat het gisteravond kwart over negen door de radio 
gegaan is. Mijn man ging al vroeg in de stad, maar er was 

2 mei. Op de trappen van Achter op het Zand zwaaien mensen naar 
overvliegende vliegtuigen met levensmiddelen. 
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officieel nog niets bekend. Men durfde nog niet te vlaggen, 
in de Nieuwsteeg hing er één, maar die is op aandrang van 
anderen weer ingehaald; er is zé gewaarschuwd tegen voor
barig vreugdebetoon. Maar vanmiddag kwamen schuchter 
de eerste vlaggen en om ruim drie uur vlagde de hele stad, 
het Stadhuis en de torens incluis. Het gebouw van de tele
foon aan de Noorderstraat was een van de eerste, ze hadden 
gevraagd aan de Ortskommandant of het mocht en het 
mocht. leder loopt met Oranje; er formeerde zich vanzelf 
een hele lange optocht jongelui, die juichend en zingend 
door de stad trok; op de Noorderveemarkt ontmoette ze een 
zeker evenlange sliert, die van het Keern kwam. Het is alles 
even spontaan en vrolijk en wij als ouderen vonden het ont
roerend, ook de vlaggen huis aan huis, wat we in geen 5 ja
ren gezien hebben. Verscheidene winkels hebben portretten 
van de Koningin en de Prinses voor de ramen staan, met toe
passelijke boeken, alles komt weer voor de dag. Ook zie je 
allerlei jongelui te voorschijn komen, die ondergedoken 
waren. 
Een paar huizen bij ons vandaan bleken 4 Italianen te zitten, 
die indertijd de benen genomen hadden, toen de Italianen 
die hier zaten en onder pressie bij de weermacht gegaan wa
ren, van hier vertrokken. We wisten wel, dat er 4 moesten 
zijn, maar niet, dat ze zo dichtbij ons zaten. Ook komen er 
weer Joden te voorschijn. De landwacht zit in het Parkhotel 
en wordt bewaakt door de Duitsers; bij de andere door de 
Duitsers bezette gebouwen staan dubbele wachten. Het 
schijnt, dat de Duitsers ook de N.S.B.-ers moeten vangen en 
zorgen, dat ze niet weglopen. Waar moeten ze trouwens 
heen lopen? Bij sommige N.S.B.-ers hangt de vlag uit! Het is 
vandaag stralend weer en zachter; na de prachtige Maart en 
April was het de laatste 10 dagen weer erg koud met hagel
buien en gure wind. Maar vandaag hadden we het Oranje
zonnetje. 
6 Mei. Vandaag, Zondag, nog hetzelfde in de stad; de onder
grondse heeft bij de N.S.B.-ers die vlagden gezegd, dat ze de 
v.Jag in moesten halen. 

7 Mei. Het wordt menens! De Burgemeester heeft zijn keten 
af moeten geven en is met een auto van de ondergrondse 
naar zijn huis gebracht, dat hij niet mag verlaten. De onder
grondse heeft het Stadhuis bezet; het wemelt er van jongelui 
met banden om de arm, witte banden, waarop met zwarte 
letters "Oranje". Er zijn: de jongere Gert Schollen, Bakker 
van de post, Mr. P. S. Winkel, De Flart, die reserve-kapitein 
was, is nu kapitein van het district West-Friesland. Ik ken al 
die anderen niet; er zijn meisjes die estafettediensten doen, 
de telefoon bedienen en de heer C. Kroon, kaaskoper, is 
waarnemend-Burgemeester. Het wachten is op de Canade
zen. Er vliegen auto's rond en motorfietsen allemaal van de 
ondergrondse. De bordjes met richtingaanduiding in het 
Duits zijn vervangen door Engelse! Bij de Grote Kerk, waar 
deze winter de vijf mensen doodgeschoten zijn, hangt een 
Oranje vlag en liggen bloemen, een stuk van de Oranjevere
niging en van vele particulieren. Ik heb vanmiddag bloemen 
gebracht op het graf van de Canadezen op het kerkhof (de 
Canadezen van de vliegtuigen die verleden jaar brandend 
naar beneden gekomen zijn). Er mochten nooit bloemen op 
liggen, de man van de begraafplaats was er verantwoordelijk 
voor. Nu staan er palmen en er stonden rode en witte tulpen, 
het ziet er vriendelijk uit. Er staan nog maar twee kruizen 
met namen op, de 17 anderen liggen in Den Haag te wachten 
op verzending, vertelde de bediende mij. De padvinders lo
pen ook weer in uniform en trokken door de stad. Overal in 
de stad hangen de illegale blaadjes voor de winkelramen. 
Vermakelijk is dat in de winkel aan het eind van het Noord 
vlak bij het Breed, waar tot voor een paar jaar een N.S.B.-er 
een winkel had en waar de laatste jaren allerlei plakkaten 
hingen van de Arbeidsdienst e.d. en waar men zich ook kon 
melden, nu Vrij Nederland hangt en borden staan, waarop 
het laatste nieuws geschreven staat. 
8 Mei. Tegen 12 uur is Burgemeester Leemhorst met zijn 
vrouw teruggekomen! Per auto uit Soest. Hij kwam vanmid
dag op het Stadhuis, waar Kroon hem de ambtsketen omge
hangen heeft. Mijn man was er en is mij ook komen halen; 

8 mei. Burgemeester Leemhorst is terug. Hij wordt verwelkomd voor het stadhuis op de Gouw. 
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het was zo aardig hem weer terug te zien. Ze hebben nu ver
teld, dat hij 14 maanden thuis geweest is in Soestdijk, nooit 
buiten geweest; ook de twee oudste zoons ondergedoken 
thuis. Al die tijd heeft hij fluisterend gesproken, want naast 
hem woonden N .S.B.-ers. 
Het wachten was vanmiddag op de Canadezen, die niet kwa
men. De K.P. (knokploeg) houdt overal wacht, deze N.B.S. 
(Nederl. Binnenlandse Strijdkrachten) vormen nog een vrij 
grote groep en je moet bewondering voor hen hebben; ze 
speelden met hun leven, heel velen zijn doodgeschoten. Ze 
lopen in donkerblauwe overalls met kleine machinegeweert
jes, die uit de lucht zijn neergeworpen door de Engelsen. Ze 
gaan er wel eens wat nonchalant mee om, zodat er een paar 
ongelukken gebeurd zijn. Vanmorgen was er een hele com
motie hier in onze straat, bij de familie Van Baar (een paar
dehandelaar oorspronkelijk uit Hem), er kwam een auto'tje 
met een Canadees, die een Hollander bleek te zijn en wel 
een schoonzoon van de Van Baars. Hij was politie-agent in 
Breda en toen hem gelast werd allerlei mensen op te pak
ken, was hij met zijn vrouw en kinderen ondergedoken. Zijn 
vrouw was een hele tijd al hier bij haar ouders met haar kin
deren en hij was weg en nam dienst bij het bevrijdingsleger, 
bij de brigade Irene. Hij kwam nu uit Friesland in een op de 
Duitsers buitgemaakt auto'tje, waarop nu een witte ster ge
schilderd was. 
Vanavond was er volkszang op de Roodesteen met drie mu
ziekkorpsen. Wij waren in het Museum, het was erg vol, 
vooral veel kinderen, ook het meisjesgilde, maar erg gezon
gen werd er niet, dat doen de mensen hier niet zo. Tot slot 
trokken zij langs de kerk. 
Vannacht zijn matrozen (Nederlanders in Duitse dienst) in 
botters en een jacht gevlucht. Ook de landwacht is op de 
vlucht, naar ik meen was het gisternacht al. 
9 Mei. Vanmorgen zouden de Canadezen weer komen, op 
het Stadhuis zei men om 10 uur, half ll. We waren er eerst, 
maar het was er vervelend en we dachten dat ze, hoe dan 
ook, binnen zouden trekken, dat wilden we wel zien. We gin-

gen dus naar het Museum, maar er kwam niets. Om over elf 
ging ik weg om het eten uit de gaarkeuken te halen en er 
is weer niets gekomen. Om een uur of 12 kwam er een auto 
met een paar officieren, die van het Stadhuis naar de Orts
kommandant gegaan zijn, zoals men zegt, wat heel goed 
waar kan zijn, want de heer Grabowsky, hoofd van de U.L.O., 
ging mee als tolk. Er staat nu bij Vrij Nederland, dat ze mor
gen of overmorgen komen. Zo lang zijn de Duitsers nog hier, 
lopen gewapend en hebben nog het militair gezag. 
JO Mei. Hemelvaartsdag, steeds prachtig zomerweer. We ho
ren, dat gisteravond Iaat Canadezen zijn aangekomen. Om 
tegen 12 uur arriveerde een Engelse (Amerikaanse?) kolonel 
met een paar anderen en werden officieel op het Stadhuis 
ontvangen. Wij zagen hen er uit komen; de K.P. defileerde 
voor hen, padvinders zorgden voor afzetting en leden van 
de ondergrondse lieten niemand door. Ook was een vracht
auto met een stuk of 15 soldaten gekomen, die in de Gouw 
staat; het wemelde van de kinderen er bovenop en er in, dat 
vinden ze allemaal goed. 

JO mei. Een vrachtauto met een stuk of vijftien soldaten van het bevrijdingsleger rijdt hier op het Grote Noord. Kinderen en volwassenen 
hangen op en aan de auto om aan hun blijdschap uiting te geven. 
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Ik heb nog niet verteld, dat de raadzaal versierd is; buitenge
woon lelijk en smakeloos. Naast de deuren hangen als men 
binnen komt recht een Nederlandse en een Amerikaanse 
vlag, links de Engelse en de Canadese en in het midden bo
ven de deuren, voor de prachtige klok, de Sovjetvlag! Verder 
zijn de panelen ter weerszijde van de mooie schoorsteen
mantel met Oranje bespannen en daarop staat aan de rech
terkant het Nederlandse wapen geschilderd en links het Ca
nadese, beide gehouden door "leeuwen", zoiets monsterlijks 
om geen woorden voor te hebben (maar het kan niet 
anders). 
De toestand is nog niet geregeld. Je moogt de stad niet verla
ten, tenminste niet om "op reis" te gaan, overal staan wach
ten die mannen aanhouden; er wordt voor gewaakt, dat 
geen N.S.B.-er de stad verlaten. Het oppakken gaat steeds 
door. 
In Blokker hebben ze twee getrouwde vrouwen kaalgescho
ren, een toefje in het midden laten zitten, een lintje er om, 
op het voor- en achterhoofd een hakenkruis geverfd met 
zwart en zo het dorp rond gereden, waarna ze naar huis 
gestuurd zijn; de jonge meisjes hebben ze laten lopen. 
12 Mei. We krijgen meer bonnen en werden blij gemaakt 
met 800 gram brood, maar er is geen bloem genoeg, we krij
gen dus maar 400 gram! Ook een half pond suiker; we ho
pen, dat dat binnen afzienbare tijd wel komt. 
Gister zijn er nog een stuk of zes "Schnelboote" in de haven 
gekomen, zwaar bewapend. We krijgen de volgende week 
brood van het Zweedse Roode Kruis, hiertoe moest een bon 
ingeleverd worden bij een kruidenier. 
16 Mei. Gister om 6 uur een hevig fluitende locomotief, de 
hele Noorderstraat, wij ook, rende naar het raam of naar bui
ten. Het was een goederentrein en voor op de locomotief 
stonden een r.w.b. en een oranje vlag! Ik heb nog verzuimd 
te vertellen, dat dagelijks N.S.B.-ers naar de Rijkswerkinrich
ting gebracht worden, de oud-Burgemeester zit er ook; hij is 
verleden week Maandagavond (het kan ook Dinsdag ge
weest zijn) dus de 7e er heen gebracht. Eerst liepen ze en 
werden nagejoeld, nu gaat het beter, ze komen per dichte 
auto, die de brug oprijdt, zodat de vele belangstellenden, die 

Gedempte Turfhaven, mei 1945. 

er steeds staan, er niet veel aan hebben. Het schijnt, dat ze 
van het hele gewest hier gebracht worden. De vrouwen zijn 
ondergebracht in het burgemeestershuis aan de Roodesteen, 
waar de landwacht huisgehouden heeft. Bij Vrij Nederland 
(Gr. Noord) hangen foto's om te laten zien hoe de heren het 
achtergelaten hebben. Er zijn eerst een paar timmerlieden 
bezig geweest om het ergste op te ruimen, een is er trouwens 
nog bezig om b.v. de WC. toonbaar te maken; nu moet het 
verder natuurlijk in orde gemaakt worden door de N.S.B.
dames en het begint er al toonbaar uit te zien. Soms komt 
er een postauto'tje voor, er stappen een paar N .S.B.-sters in 
en ze worden naar de werkinrichting gebracht om schoon te 
maken. Ze slapen op stro, alleen de vrouw van de oud
Burgemeester is wat ziek en heeft een matras. Jeane Meijer, 
verpleegster en maatschappelijk werkster, is er commandan
te, haar rechterhand is Laura Steenblok, ook een maatschap
pelijk werkster. 
We kregen vandaag ons geschenk van het Zweedsche Roode 
Kruis, n.l. een regeringsbroodje van 400 gram per persoon. 
Het is hier gebakken. De apotheek van De Jong aan het 
Noord is gesloten en leeggehaald voor het algemeen belang. 
Er zijn ook al enige huizen van N.S.B.-ers leeg. Op de huizen 
van N.S.B.-ers, waar de gehele familie gevangen genomen is, 
staat een papier geplakt met "Bevel"; de huizen zijn eigen
dom van het militair gezag en niemand mag er in". 
20 Mei. Vanmorgen zijn de laatste Duitse militairen, die in 
R.H.B.S. lagen, uit Hoorn vertrokken en de school is nu met 
Engelsen bezet. 
30 Mei. De R.H.B.S. is vrijgegeven; verleden week het Missie
huis al. Toen waren de Engelsen die daar lagen naar de 
R.H.B.S. verhuisd, maar nu zijn de Engelsen vertrokken en 
er is alleen nog maar de N.B.S. 
6 Juli. De houten keten op het Baadland, waar munitie in 
was, zijn door N.S.B.-ers afgebroken, het is klaar en ieder 
mag er weer wandelen. De hopen aarde, die er omheen la
gen, zijn er nog. 
Vermoedelijk beginnen ze nu aan de Nieuweweg. 

EINDE VAN DE AANTEKENINGEN. 
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