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Honderd jaar geleden
                                        

Uit De Hoornsche Courant van 1915
Kees Veken

Dinsdag 2 Februari, Zwaagdijk

Het café van de heer J. van Schooten is bij 

onderhandschen verkoop overgegaan in de handen van 

den heer W. Koomen te Zwaagdijk-Zevenhuizen.

Dinsdag 2 Februari, Wognum

Zondag j.l. gaf het mannenkoor St. Caecilia onder 

leiding van den heer E. Koning Jr.  een goed geslaagde 

Dinsdag 9 Februari , Wognum

P. de B. landbouwer te Wognum, vader van Afra, moest 

wegens overtreding der leerplichtwet terechtstaan, 

waarvoor hij vroeger ook reeds veroordeeld was. 

Bekl., die aanmerking maakt tegen het feit dat op de 

dagvaarding de datum voorkomt dat het Zondag was, 

verklaart dat het kind door de Zuster naar huis was 

gestuurd wegens ziekte.

De zaak wordt aangehouden, om Zuster Cornera te 

hooren als getuige.

Dinsdag 9 Februari

J.Z., arbeider te Lutjebroek, is beschuldigd dat hij bloemkool 

wordt aangehouden om den verbalisant te hooren.

Zaterdag 20 Februari, Wognum 

Leerplichtwet

aangehouden, was niet verschenen. Bekl. had toen 

gezegd, dat zijn dochtertje door den onderwijzeres 

naar huis was gestuurd wegens ziekte. Getuige, Mej. 

M. Bos, de onderwijzeres, ontkende dit. Wel was dat 

een week eerder gebeurd.

Eisch: 25 gld. Boete, subs. 10 dagen hechtenis. 

Zaterdag 27 Februari

Brood- en banketbakkerij.
Notaris REES te Benningbroek zal op Woensdag 
3 maart 1915, ’s avonds 7 uur ten herberge van 
den heer W. Overboom te Wognum publiek 
verkoopen

Een stevig gebouwd en goed onderhouden woon- 
en winkelhuis. Waarin een goed beklante 
en ruim bestaan opleverende brood- en 
koekbakkerij sinds 30 jaren is gevestigd, met 
bessentuin beplant met circa 80 vruchtbomen 
en 500 bessenstruiken, staande en liggende te 
Wognum in de kom der gemeente kadaster Sectie 
B no. 681, met huis, erf en boomgaard, groot 
19 aren 2 centiaren, waarvan 50 centiaren staan 
ten name van Cornelisje Bakker, weduwe van K. 
Pijl. In eigendom behoorende aan den heer Th. 
Bakker. 
Een bedrag van minstens f. 3000,- tegen 5% ’s jaars 
kan aan een solieden kooper op 1ste hypotheek 
worden verstrekt door voornoemde notaris, bij 
wien nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn.

Donderdag 8 April

Zeppelin gepasseerd

Gistermiddag 2 uur passeerde ten Noorden van 

Schiermonnikoog een Zeppelin. 

Dinsdag 20 April, Zwaagdijk

Den 1sten Mei viert de heer S. Groenwoud zijn zilveren 

ambtsfeest als postbode alhier. Er worden maatregelen 

genomen om dien dag niet onopgemerkt te laten 

voorbijgaan.

Zaterdag 1 Mei, Zwaagdijk

Het vierjarig zoontje van een onzer landlieden werd 

vermist. De werkman ontdekte den kleine in de 

sloot om het huis. Hij bedacht zich geen ogenblik, 

sprong in het water en bracht den kleine, die reeds 

bewusteloos was, op het droge.  Door aanwending 

van de voorgeschreven kunstmiddelen wist men den 

drenkeling weder bij te brengen. 

Zaterdag 15 Mei, Zwaagdijk

Onze plaatsgenote, Mej. A. Brandsen, legde Zaterdag 

met goed gevolg het examen als onderwijzeres af.

Zaterdag 29 Mei

Rechtsvragen en –antwoorden

Vraag: Mag een kind dat op 18 Mei  13 jaar werd 
de klasse van een O.L.S. is 

geplaatst, van school worden genomen?

Antwoord: De Leerplichtwet verbiedt dit beslist. Het 
de klasse geheel doorloopen voor het 

van school genomen kan worden. 

Zaterdag 12 Juni

-

- De Fransch-Engelsche troepen behalen aan de 

Dardanellen voordelen en winnen terrein. De 

aan Engelsche zijde 500 man.

- In Midden-Galicië duurt de strijd voort.  De Russen 

worden ten O. van Czernowitz teruggedreven.

Dinsdag 22 juni, Medemblik 

Regeeringsvleesch

De gemeenten Opperdoes, Twisk, Abbekerk, Midwoud, 

Sijbecarspel, Wognum, Wervershoof, Nibbixwoud 

gecombineerd met Medemblik zijn erin geslaagd om 

minstens 20 varkens van ’t Rijk te kunnen betrekken. 

De varkens worden te Medemblik geslacht en 

goedkooper varkensvleesch. 

Donderdag 1 Juli, Zwaagdijk

Op den zelfden dag hadden hier bij het hooien 

twee ongelukken plaats. Toen de met hooi geladen 
Raadhuisstraat 8, F. Berkeveld.
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wagen door den dam reed, schrok het paard door de 

sprongen van eenige dartele kalveren en in minder 

Een zesjarige knaap kwam er minder goed af. Toen 

het hooi in de berg geheschen werd, sloeg hij de hand 

aan de staaldraad die over een katrol liep, het paard 

trok aan en de hand raakte tusschen de katrol en de 

staaldraad bekneld. De vingers werden ontveld en 

deerlijk verwond.

Zaterdag 3 Juli, Wognum

De heer C. Stramrood, vroeger woonende alhier, 

verwierf verleden week te Arnhem het diploma 

eindexamen hogere burgerschool met 5-jarigen cursus. 

Zaterdag 10 Juli, Zwaagdijk

In een onzer huisgezinnen heerscht  grote angst. 

Gister vervoegde zich een militair dokter bij hen om te 

vernemen of hun zoon, die in Den Helder in garnizoen 

lag, thuis ziek was, daar hij reeds een viertal dagen 

vermist was. De ouders wisten van niets.

Dinsdag 13 Juli, Zwaagdijk

De vermiste soldaat is terecht en zelfs niet zoek 

geweest.  Beangst begaf de vader zich, na het bezoek 

van den militairen dokter naar Den Helder, waar hij 

tot zijn grote verrassing zijn zoon in levende lijve 

een naamgenoot van den soldaat in vier dagen niet 

gezien was. Hoogst verblijd keerde de vader naar huis 

terug om de huisgenooten van hun angst te bevrijden. 

Donderdag 5 augustus 1915, Nibbixwoud

De Gemeenteraad besloot de kermis alhier en 

plaats hebben half Juni en begin Augustus met het 

Dinsdag 11 Augustus, Zwaagdijk

Weder doet zich hier een geval van typhus voor. Het 

onderzoek wees uit, dat het gebruik van ongekookte 

melk hiervan de oorzaak is. Melk bewaard in emmers 

of vaten, gereinigd in slootwater. Wat die stoepjes 

aan de kant der Dijkgracht al voor onheil gebrouwen 

hebben! Er komt verbetering. Eenige landlieden lieten 

een Nortonwel slaan. Dit moest algemeen het geval 

zijn! Hardleersch schijnt de landelijke bevolking te zijn.

Donderdag 12 Augustus, Nibbixwoud

De twaalfde zaak betrof G. B. , landbouwer te 

Wognum, wien ten laste gelegde werd dat hij op den 

20sten Juni op de kermis te Nibbixwoud C. Pronk, 

landbouwer aldaar, aan zijn jas getrokken en gezegd 

had: ‘wij moeten maar eens afrekenen’. Getuige zeide 

niets met hem te hebben , waarop beklaagde tegen 

hem zei, ‘maar wij hebben toch wel eens wat met 

zijn keel, waarop laatstgenoemde om hulp riep.

Beklaagde zeide naar getuige te hebben geslagen, 

omdat deze hem vastgreep.

Getuige G. Doodeman, landbouwer te Zwaag, 

verklaarde het hulpgeroep van Pronk gehoord te 

hebben, terwijl Pronk getuige vast had. Beklaagde gaf 

toen Pronk een slag. Getuige J. Koeleman, verklaarde in 

beklaagde een week gevangenisstraf.

Zaterdag 11 September, Wognum

speciaal tarief N0. II voor het vervoer als ijlgoed van 

tuinvruchten is opgenomen. 

Woensdag 22 September, Enkhuizen Namiddags 2 uur

Groote Voetbalwedstijd

“West-Frisia” Enkhuizen  - “Ajax” Amsterdam

Entree op het terrein f. 0,10
Tijdens de wedstrijd muziek van het
Hoornsch Muziekkorps

Donderdag 21 October, Wognum

Kantongerecht te Hoorn

Uitspraak van 15 October:

J.A. te Wognum, kruisbessen vervoeren, die zijn 

aangetast met de Am. Kruisbessenmeeldauw,

f. 3,- of 3 d.

N.G. te Nibbixwoud, het door middel van kunstlicht 

wild of schadelijk gedierte opsporen f. 10 b. of 3 d. h.

Zaterdag 23 October, Wognum

22 December, Nibbixwoud

De Notaris Mr. C.P. Donker te Hoorn zal 
op Dinsdag 11 Januari a.s.  des avonds 7 uur,
 in de herberg “Het Wapen van Nibbixwoud”  
van den heer J.J. Bontje
publiek verkoopen:
Een huis ingericht voor Bakkerij met Tuin en 
Erf, aan de Wijzend, gemeente Nibbixwoud, 
groot 15 aren. Behoorende aan den Heer C. 
BEEREPOOT.
Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris.


