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De foto is van ongeveer 1905. Zat van Thijn toen op het adres Nieuwe Laagzijde hoek 

Noordersteeg? De gevel is anders dan van het pand op de latere foto’s, is er verbouwd? Van rechts 

naar links zien we 2 ramen met een deur ertussen, vervolgens 2 ramen en weer een deur, de 

vrouw staat in de deuropening. Dit alles in dezelfde gevel, de winkel rechts en de woning links. 

Eind 1924 zat van Thijn hier 50 jaar, dus vanaf ongeveer 1874. 

 



 

                                                                                                                        

Hier het antwoord op de vraag “Zat van Thijn toen op het adres Nieuwe Laagzijde hoek 

Noordersteeg?” Links een uitsnede van bovenstaande ansicht. Het gaat om het 3e pand van links, 

het bord boven de deur is duidelijk zichtbaar. Ook de ramen en deuren komen overeen met de 

eerste foto. Op de rechter foto van rond 1925 zien we dat het oorspronkelijke pand is ingekort. Het 

meest rechtse deel met de 2 ramen en de deur ertussen is verdwenen. Het is dus aannemelijk dat 

het rechter deel met daarin de winkel is gesloopt en plaats heeft gemaakt voor een nieuwe winkel.   



06-07-1902 

 

Deze badgelegenheid was bereikbaar door de van Thijnsteeg. Ik denk dat dit geen officiële naam 

was. Op dit terrein was ook de ijsbaan te vinden. Hier was ook de standplaats van het circus. 

23-04-1921 

 

 

21-06-1906 

 



07-10-1906 

 

Dat een ieder toen kon lezen, schrijven en rekenen was niet vanzelfsprekend. 

 

Uit de gemeenteraadsvergadering van 14-08-1906: 

 

Hier krijgt de “van Thijnsteeg” zijn officiële naam “Noordersteeg”  

 

03-11-1907, ruim een jaar na het invoeren van de nieuwe naam: 

 

Zelfs in de Schager raad duurde het even voor de nieuwe naam was ingeburgerd. 

 



02-08-1920 

 

 

Van Thijn schrijft: “ik heb reeds in Juni katoen besteld maar tot heden nog niets ontvangen” en 

“zend u mij per ommegaande ik ben er om verlegen ik zit al 2 maanden zonder katoen 29 wit” 

Op de kaart zien we dat van Thijn inmiddels ook is aangesloten op het telefoonnet. In het 

telefoonboek van 1914 komt hij nog niet voor, toen waren er precies 30 aansluitingen.  

  

 



31-12-1924 

        

   

“Het huis met den rooden schotel”. Op de foto van 1905 zagen we de schotel rechts aan de gevel 

beneden.  In de schotel, welke dus rood was, stond geschreven: “M van Thijn, Grossier in 

aardewerk”. Zeeman bleef de goede naam van van Thijn uiteraard gebruiken. 



 

Midden jaren Twintig. Op deze ansicht is de schotel aan de gevel goed te zien.  

 

 

Hier zien we de winkel, het 2e pand van rechts, vanuit de Molenstraat. Deze kaart is verzonden op 

11 augustus 1922. 



01-09-1925                                                                                               13-11-1926 

             

                                                                                                                    Stilstand is achteruitgang. 

18-11-1926                                                                        

             

23-11-1926 

  

 

 



19-02-1927                                                                     17-05-1927 

                

                                                                                        Met de handelsgeest van Zeeman zat het wel goed. 

 

23-07-1927 

     

                                                                               Een bestelling bij de fa Reus in Dordrecht. 



09-09-1933 

 

Van Drunen kreeg het pand niet in eigendom. Zeeman verhuurde het aan hem. 

 

09-09-1933 

 

Zoals we straks kunnen zien had van Drunen ook geheel andere plannen met het pand. 

 

 



14-10-1933 

   

Zijn aanstaande echtgenote was kennelijk ook van het ondernemende type, zij begon er een 

“dames kapsalon annex pedicure en manicure inrichting”. Nou, nou modern voor die tijd. 

14-10-1933 

 



21-10-1933 

 

 

11-11-1933 

 

Oh ja, en donderdag na 1 uur zijn we even gesloten. Kennelijk mocht het sluiten van het huwelijk 

niet teveel tijd gaan kosten. 



23-11-1935 

 

Per 1 februari 1936 verhuisde de kapsalon naar Molenstraat 52. 

 

22-02-1936                                                                   11-06-1937 

         

Dit was nog gevestigd aan de Nieuwe                   Vanaf nu dus geen porselein en aardewerk meer                                                                                    

Laagzijde.                                                                      aan de Nieuwe Laagzijde.  

In november 1938 werd aan van Barneveld een vergunning verleend om aan het Rensgars een 

pakhuis te mogen bouwen.  

 

 



 

Dan wordt het september 1937 en duikt er een nieuwe naam op met betrekking tot het pand. Prins 

zal hier een kruidenierswinkel gaan beginnen. Het pand blijft eigendom van Zeeman. 

 

14-10-1940. De Tweede Wereldoorlog woedt in alle hevigheid. Het pand was groot genoeg om ook 

nog een Helderse evacué te huisvesten. 

 

13-08-1942  



Adverteren doet verkopen: 

           

21-08-1942                                                28-08-1942                                          09-10-1942 

 

          

24-12-1943                                               12-08-1944 



 

Begin jaren veertig, een prachtige foto van de kruidenierswinkel van Prins. 

Op de foto is te zien dat er op het woonhuis links een bord staat met nog juist leesbaar 

(da)”gblad”. Dit was het kantoor van het Noord Hollandsch dagblad, de katholieke krant. Jan 

Louwe, de dagbladjournalist, woonde hier tot de herfst van 1942. Toen verhuisde hij met de krant 

naar de Molenstraat en kwam de familie Kouw er wonen. Kouw was sportjournalist voor de krant, 

hij kwam uit Mijdrecht. Toen Kouw er kwam wonen was het bord er niet meer, dus de foto is van 

voor de herfst van 1942. Het woonhuis was eigendom van de RK Kerk. 

Dolf en zijn broer Henk Volten waren bevriend met de zoon en dochter van Prins. Op verjaardagen 

kwamen ze bij elkaar. De familie Volten had thuis al lang een watercloset. Bij Prins was het in de 

jaren vijftig nog niet zo modern. Midden in het huis stond een ouderwetse “poepdoos” met een 

deksel. Henk Volten moest nodig een grote boodschap doen en wist zich niet direct raad met zo’n 

rare plee. Het gevolg was dat er werd gepoept op de deksel.. Iets later moest vader Prins even naar 

de poepdoos. Voor hij het wist had hij niet alleen de deksel in zijn hand.     

 

 



 

Het interieur van de winkel met in het midden een, toen nog moderne, koffiemolen. 

Zeeman heeft het winkelpand van van Thijn gekocht en is eigenaar gebleven. Prins was de laatste 

huurder. Zeeman en Jan Volten, de vader van Dolf waren kennissen. Toen Zeeman het pand wilde 

verkopen bood hij het Volten aan. Ook Prins was een kennis van Volten dus wilde Volten dat 

Zeeman het eerst aan Prins aan ging bieden. Deze deed een bod wat Zeeman te laag vond waarop 

hij het aan Volten verkocht.  

Het pand werd midden jaren zeventig, nadat het door Volten was aangekocht, gesloopt en 

vervangen door een nieuw pand. De eerste huurder was Leo Horn van de Twentse textiel, Mej. 

Duivekate was de bedrijfsleidster. Het huidige adres is Nieuwe Laagzijde 45, Deco Home is er nu 

gevestigd. Hieronder zien we de situatie in april 1974.  FOTO JAN LOUWE. 

 



Al met al weten we nu: 

Ongeveer 1874: van Thijn heeft zich gevestigd. 

Augustus 1906: van Thijnsteeg wordt Noordersteeg. 

Tussen ongeveer 1910 en 1920 wordt het winkel gedeelte gesloopt en vervangen door een nieuw 

pand. 

Eind december 1924: Jb Zeeman neemt de zaak over van van Thijn. Zeeman krijgt het winkelpand 

in eigendom. 

September 1933: P P J van Drunen neemt de zaak over van Jb Zeeman, welke eigenaar blijft van 

het pand. 

Oktober 1933: naast de grossierderij opent de partner van van Drunen er een kapsalon. Ook van 

Drunen huurt van Zeeman. 

November 1935: J G van Barneveld neemt de grossierderij over van van Drunen. Zeeman blijft 

eigenaar van het pand.  

Februari 1936: de kapsalon verhuist naar Molenstraat 52. 

Juni 1937: van Barneveld verhuist naar de Loet / Rensgars 

September 1937: Prins is de bewoner en huurt van Zeeman.  

Midden jaren zeventig is het pand gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 
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