
al~emeen ti~dsbeeld -- .. 
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archiefwezen 

diefstal archivalia uit Dep. van Oorlog (HC 2-12-1 877, p. 2) 



armenzorg . 

HC 29-8-1877 (1-2) 
2-9-1877 (1-2) 



badinrichtb.g (stichting -) 

HC 11-7-1877 (1-2) 





g~itenlan~~~!itie~ 1877 
oorlog Rusl§nd - Turkije 
annexatie Transvaal door Engeland (Kaap-kolonie) 
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diversen 
====== 

uitvinding knippatroon 
door mrs. Demorest (1B77?), cf. HC 13-5-1877 (2) 
---opening agentscha~n A'dam i HC./9,..12..-J? () . .t) .~> 

" '· 
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AardrijkskundigWeekblad



Enkhuizer historie 

in feuilleton-vorm in de EC van 28 jan. t/m 18 febr. 1877 
(7 aflevermmingen) verscheen anoniem: 

"Bezoek van Prins Willem V te Enkhuizen op den 22sten Juli 1773" 

idem in de EC van 4-4-1877,mmm 11-4, 18-4, 25-4, 2-5 en 9-5-1877 
(6 afleveringen) verscheen anoniem de artikelenserie (vnl. 
histortbsch gericht): "Enkhuizen en de Noordpoolvaart" 



feminisme . ~ I) .. ~W"Y-)? r3} 
studie Charlotte Jacobs (zuster van Aletta -) = HC 1877 mei/juni 

HC Xiiwti~~ 26-8-1877 (1-2) 

l{e .Jo ,/2.-)) D-z) (.s -7 -<-'Xf~M--) 



folklore HOORN 1877 

''lappendag" (HC 18-2-77, advertentie P• 4) 



geschiedenis en kunst 

aankoop hout-reliefs Slag Z~iderzee als restant van toegangs
poort tot Admiraliteitsgebouw (gesloopt ca. 1876?) door 
E. Korver en restauratie door A.C. Bleijs 
---HC 9-9-1877 (3) 



~~~g~~~~~~~~g;;~ 
mazelenepidemie 
+p:- -k w ....... u.J_ 

;y~J 
~1 ~ {!tf 

1877 (HC 7-11-1877, P• 2) 
tÄ ' I f · J 
(q, l·f 

EC 24-1-1877 uitgebreid verslag van eerste "badseizoen" van 
de Enkhuizer badinrich~ing 
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~ 

k y-Y~)J (;_z) 

1!.-y-~ (/ - 2. )(:;.) 

YI-Y- ?- {/-2) 
26-/2. ... ;; r~-:sJ 

te__ .?-/-iJ (2.) 
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kinderarbeid 

HC R 1-8-1877 (3): invloed op onderwijs van wet van 19-9-1875 
!Ie.. 7-''' ll rtJ _, ~ wu. J#jy (tf-f-'jy ~ /Jo) 

f"e 11-1-J)- (Ij~ ~~,t~ .~v . ...,- v...:-~ fN.u liJ~ Jf 1( ... ,I(;~ 



klimaat 1877 
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landbouw 1877 /~ 

o.a. model-boerderij Winkel (passim) 
wedst ijden amerikaanse graan-~aaimachines (juli/aug.) 

'~hly /((!.. 'f -&.-j) ( .L~ 

rs~ nieuwe kaasbereiding ( ~ ~ ~ 
À.~~ L::: ~,u.-.) 
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~=!_c ::_of o !_~_g_r af!_~ 

HC 24-6-1877 (p. 2): bericht dat in Frankrijk registers B.S. 
gemicrofotografeerd zullen worden t.b.v. 
schaduwarchiefvorming 



Oera Linda-boek (ti 1877) 

HC 28-2-77 (2-3) 
7-3-77 (3) 

18-3-77 (3) 
~-Y-Jl (4) 

J._.(' -?l {i} 
~ y-1 --?J (2) 



onderwijs HOORN 1877 
---bouw tussenschool Kruisstraat (onttrokken aan gebouw 

armenschool Muntstraat)(aangekaart ca. mei 1876) 

HC 4-3-77 (2-3) 
11-3-77 (3) 
1-J-Jl [y) 

2y.-t- 11 (y} 
o/-)-JJ (liJ~ .· .... -. ~ ~ ,'>· 

Lr~;;rzJ 



onderwijs HOORN a877 

relatie HBS - (m).u.l.o.-onderwijs 
(opheffing mulo-school van Van der Ho v'n en verstrekking 
subsidie aan bijz. school van J. Buis ~ ~ 
HC 1-7-1877 (1-2) (1(8 U/1.-ti)JJ ~~.;; ~ 

~~j-'&JJ u-2) 1( (~ 
IV-l- Jl 1/tJj u-2::.) .r . ~e if AO-'y 

11-J-!1 f/-:t) ~1? 
2.7-J-Jl ft- z.) 
12- -J }t {J);{t<h 7/Î-JJ) 
IJ' -B- }f- (J) 

'9,.-9~/? u)ar<ê ~1>-JJ 
u-ro-;;;.. r..v (Ï!A.[)-7~ ~~ 



onderwijs 
---L.O. wet 

1877 

HC si jan. 1877 (hoofdart-n van dr. Van Hoorn = voorzitter 
van "Volksonderwijs") 

2J....fjJ (.r) 
Lt-J1 (2..,.1) 
/3-{ ... r,r {J) 
~'1-'-Jr {1-2-) 
(rr-J-JJ) fL-z-J 

UP-J-Jf)Ü)-7 /10-~ 
2P-;-;;; (- 2) !lJ 



Là-~ (~) 

fle_ .3x1--J-)J (!-~ 
.3-lo_J/ (!- ~ 
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/((!_ I} -10-J) (i___. çJ (.J) 

{vv- .. Ve:t- E~ 
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anderwijs (schoolverauim) 

beloning schoolbezoek armenschool: 1;:_ rt?JJ-
. {Îie. .2.-1{ -/91 (~) 
~';J~~IIJ& 
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onderwijs (kleuter-) 

EC 7-1-1877 = helpster van min. 13 jaar gevraagd voor bewaarschod 



Oranjehuis 

ziekte en overlijden koningins Sophia Frederica Mathilda, 
prinses van WÜrttemberg ~--~ 
HC mei/juni 1877 Al-t- ~·q 
---geb. 17-6-181a--{geh. 18-6-1839 met Willem III) 

overl • .3·)-6-1877 .;... ~ ~ (~ """' ~) 

lle i- 6.-::J~~ ~) '~· ~.L'If'J-J k ~ fN.~ 1'0-'11 {~ Is- (- {.J) 
tP-1-1}- {:L,.J) 't) 
i..-~-7] 0) 

~--'-JJ f-2-J) 
(2f'.-)- J?) (1) 
(fr~J -IJ){z) 
r-?-rl [t)z) 

/o .Ao, 7r (t .... z) 
.l.J'-Io-JJ (V.---7 .",_J-6.\c ~"· e· t.._ .... ~ 



oplage HC in 

~'f~ 

1877: 1500 nrs. (HC 8-8-1877,p. 1) 

... ~W't ~-~ "4 ~ (ft~ 
Jl-lo-J;~j 

zowel EC als HC verschenen dinsdags- en zaterdagsauonds, 
maar waren gedateerd op woensdag resp. zondag 

over de invloed van de krant/pers en advertenties, cf. citaten 
in EC 28-2-1877 (p. 2) 



Personen West-Friesland in 1877 
 
ALBRECHT, J.C. 
burgemeester te Opmeer 
secretaris te Opmeer 
(goedkeuring KB nov.1877) 
voorzitter Westfriese afd. "Het Witte Kruis" (gekozen: 19-12-1877) 
 
BLEIJS, A.C. 
architect te Hoorn 
toekenning prijs op tentoonstelling toegepaste kunst te A'dam 1877 
---HC 19/9 en 23/9 (p.3)-1877 
 
BRINK, A.J. ten  
won. te Enkhuizen 
redacteur Aardrijkskundig Weekblad (fa.Egmond) 1877 - 
bestuurslid hoofdbestuur (K.N.)Aardr. Genootschap benoemd: 7-4-1877 
 
BOELENS, mr. J.T. 
rechter in de arr.rb.te Hoorn 
ontslag wegens benoeming te Den Bosch, 1877 
oprichter van het muziekkorps der d.d. schutterij te Hoorn 
lid plaatselijke schoolcommissie (ontslag wegens vertrek: 15-5-1877 RB) 
1e luitenant d.d. schutterij (ontslag wegens vertrek per 15-8-1877 KB) 
 
BOMMEL, mr. Th.A. van 
officier van justitie bij de arr.rb.te Hoorn 
ontslag: juni 1877 wegens benoeming als o.v.j. te Den Bosch 
 
BRUGGENCATE, K. ten 
leraar H.B.S. te Hoorn 
ontslag wegens vertrek naar Tilburg per 1-10-1877 
2e luit. d.d. schutterij (ontslag: KB 1877) 
 
BURGERHOUDT, J. 
secretaris der plaatselijke schoolcommissie Enkhuizen (1877) 
 
ECK, A. van 
tr. 17-6-1852 met ... d'Aumerie 
hypotheekbewaarder te Zierikzee: 1-5-1852 
lid gemeenteraad ROORN 
ontslag wegens vertrek: l5-5-l877 (RB) 
bewaarder hypotheken en kadaster 
ontslag wegens benoeming als zodanig te Leiden, 1877 (KB 21-4-1877) 
voorzitter van:  
- kiesvereniging "Burgerplicht" 
- Mij. tot Nut van 't Algemeen 
- ver.tot bescherming van dieren 
- volksvoorlezingen 
vice-voorzitter van de afd. Hoorn van de Holl.Mij. van Landbouw 
politiek redacteur van de Hoornsche Courant ca.1872 tot 1877 (afscheid in HC 2-5-1877) 
vertrek uit gemeente Hoorn: 31-5-1877 (naar Leiden) 
 
GERDENIER, mr. J. 
lid Commissie van admin. over de gevangenissen te Hoorn (ontslag: KB 1877) 



 
HEER, G. de 
opzichter Vier Noorder Koggen (1877) 
 
HOVE, S.L. ten 
geb. 1835; overl. 10-12-1877 
geh. met H.E.Dumont (ov. ca. 1877 te Hoorn)  
predikant te Hoorn  
 
KOOPMAN, Jacob 
lid gemeenteraad Hoogkarspel 
burgemeester Wervershoof (benoemd: KB -1-1877) 
 
KOOPMAN, K. 
burgemeester van Wervershoof (ontslag: KB -1-1877) 
 
LAAN, Jacob Pz 
overl. 16-10-1877 te Wervershoof 
wethouder Wervershoof 
kerkmeester te Wervershoof 
 
MENTZ, A.N. 
plv. kantonrechter te Medemblik (ontslag: KB -1877) 
 
MERENS, A. 
lid commissie van administratie over de gevangenissen te Hoorn (benoemd: KB 1877) 
 
RIEDEL, dr. P.A. 
predikant te Wijdenes 
beroep naar Abbenbroek aangenomen: nov. 1877 
 
RUIJTER, Jacob 
wonende te Ursem 
hoofdingeland Geestmerambacht (verkozen 31-10-1877) 
 
UTERMÖHLEN, H.F.A. 
kapelmeester muziekkorps d.d.schutterij / directeur 
benoemd tot 2e luitenant: K.B. ca. mei 1877 
stadsmuziekonderwijzer 
 
VERLOREN, mr. J.P. 
rechter arr.rb. te Hoorn 
ontslag wegens benoeming te Zutphen: (mei) 1877 
lid Commissie middelbaar onderwijs (ontslag wegens vertrek: 15-5-1877 RB) 
lid Commissie van administratie over de gevangenissen te Hoorn (ontslag wegens vertrek: -6-1877 KB) 
 
WIJNGAARDEN, A.T. van 
stadsarchitect Medemblik (1877) 
 
ZELDAM GANSWIJK, mr. P.G.ten 
kantonrechter te Hoorn (benoemd: KB 1877) 
lid Commissie van administratie over de gevangenissen te Hoorn (benoemd: KB 1877) 
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plaatsing gedenktekens Poolstreken o.a. Jan Mayen-eiland -HC mei 1877 (diverse nummers) 
---Commissie te Hoorn en id. te E uizen 



postkantoor HOORN (Gr.Oost) = bouw 1876/77 

HC 21/1/77 (3) 

( ~ ~·"'t /H4~ __::, ~ CWt! 
.;... a'~.,. ,1 .... ~-o-t!IJ He (2) 
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Prot.weeshuis: uitstapje 1877 

HC 15-7-1877 (2+81 



~ 1~-~-/rP.r; 

vn, .z.r;~ ~ r; ~ * h!WvKd 
!te! ry-,o-;;- f.J)-? /:2!: A ~a ~ 

/r7-y ~· ~ ~ IJm I< 

~ 
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~ 
~ ~'"?X /te_ ?-la f/Jl 
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ultramontanisme 
bestrijding door redactie HC: diverse plaatsen in 1877 

(cf. ook onderwijs en pol.partijen) 



varia 1877 

eerste pijpleiding voor "petroleum" in USA in aanbouw, 
waardoor de prijs ca. 5~fo kan zakken (HC 31-10-1877,p. 2) 

vb. van "lezing met lichtbeelden": HC 4-11-1877 in Parkza:il. 
= "vertooning vanM lichtbeelden, (dissolving views) door een 
liefheb~ /1-/1-Jl w) (t',!.~ ''-'-2..-f}· p,2. ,-J) 

orkaan Curaçao en Bonaire (okt./nov. 1877)(o.a. inzameling 
te Hoorn, 14-11-1877 HC p. 3) ~'J .~ 12-12 ~ rdlfl.W ,p-.?) 

achtegebleven/verloren koeien veemarkt (18 en 21 bov. 1877 HC) 

schip met raàtenkruid op Rijn gezonken (HC 25-11-77, p. 2) 

advertenties remplaçantenbureau / Anti-dienstvervangingsbond 
(HC 2-12-1877) 

voorstel inwoner Dalmeijer tot sloping Hoofdtoren (HC 2-12-77) 
(raad; commissie fabri~age) 

ui~vinding telefoon (Bell): HC 16-12-1877 (1~~ 



varia 1877 (vervolg) 

inzameling voor weduwen/wezen i.v.m. ~rgaan Vlaardinger logger 
door storm 31-1-1877: EC 25-2-1877 (p. 3) = hogere opbrengst 
dan te Hoorn de Curac;ao-inzameling ( ~ zP- z.~q)(J) 



varia 1877 (vervolg) 

Sinia, leraar scheikunde HBS, vertaalt boekjey6ver vervalsing 
van levensmiddelen (+ lezing) 
---HC 14-11-1877 (p. 4)(lrde~); HC 2-12-1877, P• 3 = 2x 

J " HC 9 -12-1877, P• 2 
fl f! -/1 HC 16-12-1877, P• 2 

advertentie/ingezonden stuk van D. Singer te Schellinkhout 
waarin burgemeester, dominee en kantonrechter van Schellinkhout/ 
Hoorn aangevallen wegens leugenachtige behandeling i.v.m. boete 
wegens afwezigheid beproeving brandspuit (HC 23-12-1877, p. 3) 

optreden tïesschaert te Hoorn 3-1-1878??? --.!) '),/1.!7. 
---cf. HC 30-12-1877 (3) en HC 6-1-1878 (2) (1-1!~.2~!.1"/ ,j .y) 

was hij toen aan het conservatmorium te Keulen? JCJ-
. rr._ ~ & ..e~, WFcNJt- rp'r,;·f'-?1} 

(~i~/~ 
"leesuren" van landelijke kranten (kon men tegen betaling komen 
lezen), bv. bij uitg. Egmond: EC 7-1-1877 (p. 3) 



~~~~g~§~g§~g=~~~~~ 
~chuttevaer, afd. Enkhuizen 

SECR.: 

C.A. de Koningh ( - 1877 -



~~~~~~e~~e~~=~~I~~ 
Commissie voor jplksvoordrachten 

secr.: 

W.P. van Vliaingen ( - 1877 -



OECONOMIA ENCHUSANA 1877 

M. van Simmeren 40 jaar penningmeester (sinds 28-12-1836) 
= EC 3-1-1877 (2) 



~;~;~~~~~~;~=~~~~ 

Gezelschap "de Jiurgerkring" (toneelvereniging) 

eerste opvoering: 2-12-1877 (in lokaal Reinderhoff)(cf. HC 25~44) 



opgericht 1877 

secretaris: L. Winkel (1 877-



"Vereenigin§ tot bevordering van ~stzin" 
opgericht 1 64 

bestuur: ======= 
voorz.: 

J.C. Bast ~1877-

secr.: Bloemendal ( - 1877 



bestuursleden: 

~ H. Vorderman ( 
§~.W.I<. v.Dedem ( 

- 1877 -
- 1877 -
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~~~~~~§~~§~~ HOORN 

'~ns genoegen" = rederijkerskamer, opgericht ca. nov. 1872 



verkeer en vervoer ================== 
- diligence-verbinding Hoorn-Heerhugowaard i.v.m. station (trein

vetbmnding aldaar): m.i.v. 5-12-1877 door P. Ellerbroek te H. 
(HC 2-12-1877, P• 3) 



visserij 

inkhuizer vissers door Engelsen belaagd en benadeeld 
---He 13-5-1877 

ft(! ~ ,...r_ Jl (J) 



volksvermaken 

- kermis (aug. 1877) 
- harddraverij 
- ver. voor volkamvermaken (zeilwedstrijd 5-9-1877) 
- tentoonstellingen 
- landbouwwedstrijd Winkel 



vlaterstaat 

pennestrijd in EC tussen voor- en tegenstanders van inlaten 
zeewater in polder Grootslag t.b.v. Enkhuizen = febr. 1877 

..;;~~ ~ 

~
=-t I ~-3 - )) (t~L) 

R:. .2;_-! ~;; oJ~ 

ft_ 2.f -J-1! {u 
tL" ;._ Y-}; (~ 
t'C y~y~ 'J (2) 
I3Q rf_ y--J f Û-.3) 
çc 11-)-Jl- (2_) 



Westfries Museum (oprichting) 

HC 28-10-1877 (3)(= oprichting CommissKe) 



Wieringermeer 

verzoek om concessie bedijking (HC 31-10-1877, p. 2) 
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