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Op het omslag de salon in 
het huis van de 
regentenfamilie Carbasius 
aan de Nieuwendam 9, in 
1791 geschilderd door 
W Kroon (WFM). 

Links een beeld van de 
'nette' jeugdmode aan het 
begin van deze eeuw, die 
voor jongens een kostuum 
met kuitbroek en pet 
voorschreef en voor meisjes 
een halflange, witte schort 
(AWG) . 

Hieronder een aantal 
vrouwen op een bleekveldje 
bij de Oosterpoort in 1729. 
De jonge aanplant is 
beschermd tegen loslopend 
vee, maar de was niet 
(WFM). 

Zeven eeuwen Hoorn, 
zijn bewoners ~n 
hun dagelijks leven 
Onder redactie van J.M. Baltus , W.F.M. Brieffies, A. de Graaf, K. Hazelzet , 
J.P.H. van der Knaap , D.C. van der Maarel , V.J. Nobel , H.W. Saaltink en R.J. Spruit. 

Tekst: K. Hazelzet 

In vroeger eeuwen klonk al bij zonsopgang de 
trompet van de nachtwaker over Hoorn. Zijn 
vrolijke reveil betekende in de middeleeuwen dat 
de dag was begonnen. Smeden , bakkers en andere 
ambachtslieden die voor hun werk vuur nodig 
hadden , mochten op dat sein hun ovens aanmaken. 
Even later klonken de klokken van de Grote Kerk , 
die de mensen naar de mis riepen. En het klokje van 
de poort naar de Ramen markeerde voor de 
werkers in de lakennijverheid het begin en het 
einde van de werkdag. De grote gebouwen van de 
stad , het stadhuis , de kloosters , de kerken , de 
Hoofdtoren , de stadspoorten , de waag en de 
scholen , hadden in die tijd allemaal een klok. Die 
klokken hadden in het dagelijkse leven een functie 
die later is overgenomen door de wekker, de radio 
en de agenda. Zij moesten de mensen 
waarschuwen , informeren en op hun verplichtingen 
wijzen. Maar ze vertolkten ook de gevoelens van de 
gemeenschap . De diepe klanken waren herkenbaar 

als rouw, veeltonig gebeier betekende vreugde en 
aanhoudend , haastig ge klep drukte angst en gevaar 
uit. 
De stad had een 'beyerman' in dienst , die de zorg 
had voor het uurwerk en de speelklokken van de 
Grote Kerk. Hij hield voor de bewoners de klok en 
de kalender bij. Een aanmerkelijke verlichting van 
zijn taak was in 1532 de aanschaf van een 
mechanisch klokkenspel dat de uren , de halfuren 
en de kwartieren aangaf. Voortaan hoefde de 
beyerman alleen nog het melodietje om de twee 
maanden te veranderen. Aan het eind van de 
zestiende eeuw klonk in mei het vrolijke 
'meyliedeken' en in oktober, de maand waarin de 
slag op de Zuiderzee werd herdacht , het 
toepasselijke 'claegh-liedeken van den Grave van 
Bossu'. Dat betekende niet dat de klokkenist nu 
met zijn armen over elkaar kon gaan zitten . Op alle 
zon- en feestdagen - en dat waren er wel honderd 
per jaar - stonden er twee speeluren op het rooster ; 
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op vrijdag , de 'kaesmerctsdag' en op zaterdag een 
uur en op dinsdag en woensdag een half uur. Tijdens 
de beestenmarkt zat de klokkenist van zeven tot elf 
te zwoegen aan het 'swaer clavier-werck', maar 
daarvoor kreeg hij dan ook als toeslag op zijn salaris 
een paar schoenen. Tenslotte moest hij ook nog in 
actie komen bij bijzondere gelegenheden , zoals de 
verjaardag van de stadhouder, wanneer het 
' b~kende airtje Wilhelmus van Nassau we' moest 
klinken. Bij de dood van keizer Karel V in 1558 
luidden de klokken een hele dag achtereen en een 
week lang halve dagen. 

Bonte krayen 
Vóór de Hervorming was het dagelijkse leven in 
Hoorn vol klanken. En kleurrijk was het leven ook. 
Het Hollandse laken, waarvan de kleding was 
gemaakt , was in heel Europa bekend en geliefd om 
zijn prachtige kleuren . De interieurs van de Grote 
Kerk en de openbare gebouwen waren rijk 
gedecoreerd met kleurige beelden en schilderingen. 
Kleurrijk waren ook de vele uithangtekens en de 
versieringen aan huizen , wagens en schepen . Voor 
buitenlanders was de zin voor kleur van de 
Hollanders iets opmerkelijks. Toen Karel de Stoute 
in 1475 tijdens een veldtocht in Duitsland Hollandse 
troepen ontbood, arriveerden van her en der bont 
uitgedoste legertjes. Die van Hoorn waren 
gestoken in 'kledinghe van groote strepen roots en 
wits door malcanderen'. Dit ontlokte aan de 
plaatselijke bevolking de spottende opmerking: 
'Het sal haest winteren , de bonte krayen zijn 
gekomen' . 
Evenals van de rijkdom aan klanken en kleuren , 
kunnen wij ons maar nauwelijks een voorstelling 
maken van de vele geuren die het oude Hoorn 
kenmerkten. Aan de havens was er de zilte 
zeelucht , vermengd met die van hout , pek en teer. 
Bij de pakhuizen rook je de geurige specerijen die 
daar lagen opgeslagen. En elders in de stad de 
schroeilucht van hoefsmederijen , de soms 
ondraaglijke stank van vollerijen en traankokerijen 
en de weeë geur van rottende dierenkrengen in de 
grachten. Vooral op warme dagen hing ook in de 
Grote Kerk en op het kerkhof naast de kerk een 
doordringende geur van rotting en bederf. In 1602 
viel een jonge leidekker uit een dakvenster van de 
kerk. Hij bracht het er levend vanaf doordat een 
stapel doodsbeenderen zijn val brak. 

168 De mensen waren in die tijd vertrouwd met de 

dood. Ze waren ook heel wat minder kleinzerig en 
preuts dan wij. Ze leefden dicht op elkaar en 
hadden nauwe banden met familie en buren. De 
onzekerheid van het leven door de voortdurende 
dreiging van uitslaande branden , overstromingen, 
strenge winters, ziekten en gebrek, hield ze bij 
elkaar, als kinderen in het donker. 

Een hemels teken 
Op een zondag in de voorzomer van 1521 brak 
tijdens de kerkdienst plotseling een vreselijk 
onweer los. Bliksemschichten, onmiddellijk 
gevolgd door enorme donderslagen , deden de 
gelovigen ineenkrimpen van schrik. Velen lieten 
zich , bevreesd voor zoveel natuurgeweld , op de 
grond vallen. Tot ieders ontzetting schoot een 
vuurbal vanaf de zuidzijde door de kerk . Hij trof de 
barbier Aris , die bewusteloos neerviel , schoot door 
naar een engelenbeeld op een altaar en vervolgens 

Uiterst links een kamerpot 
van aardewerk uit de 15de 
eeuw, gevonden onder de 
kelder van het Westfries 
museum (WFM). 

Daarnaast een zogenaamde 
'Spaanse pot' uit de 
zeventiende eeuw. 

Hierboven de H. Familie in 
een eenvoudig 15de-eeuws 
interieur. Rechts zit St. Jozef 
in een tonstoel uit een 
houten nap zijn gortebrij te 
eten. Op de achtergrond de 
haard met verschillende 
kookpotten en aan de wand 
rekken met 
gebruiksvoorwerpen en 
tinnen vaatwerk 
(Getijdenboek van C. van 
Kleef). 



Uiterst rechts een zilveren 
knottekistje van Hoornse 
makelij uit omstreeks 1670. 
Dergelijke kistjes waren 
geliefd als 
huwelijksgeschenk en 
drukten de deugdzame vlijt 
uit, die van de vrouw werd 
verwacht (WFM). 

Hierboven de portretten van 
Albert Fransz. Sonk en 
Elisabeth Claesdr. Walings 
met hun twee kinderen, 
geschilderd in 1602. De 
kleding is ingetogen, maar 
zeer kostbaar. Het kind 
links is de tweejarige 
Frans jr. Jongens van zijn 
leeftijd droegen in die tijd, 
net als meisjes, rokken 
(WFM). 

Met lust harer handen 

'Huiselijkheid is 't vrouwen kroon cieraad'. Onder 
dit motto ontstond in de 17de eeuw een beeld van de 
ideale vrouw. Zij was onderdanig aan haar man, 
zorgzaam en altijd bezig. Het spinnewiel was haar 
attribuut. Gereformeerde dominees haalden graag 
de vrouw uit de lofrede op de deugdzame huisvrouw 
in de bijbel aan als voorbeeld ter navolging: 'Sij 
soeckt wo/le ende vlas ende werckt met lust harer 
handen'. V!·ouwen uit gegoede kringen maakten de 
handen liever niet vuil aan het spinnen, maar legden 
zich toe op de 'f raaie handwerken '. 

dwars door het gewelf naar de houten dakruiter die 
in brand vloog . Onder de kerkgangers brak paniek 
uit. Men 'klepte de kloeke en 't volck liep met 
groote menigte so in als om de kerck , niet wetende 
wat sy beginnen soude' . Ondanks de verwarring 
slaagde men erin de beginnende brand te blussen. 
Korte tijd later werden grote processies gehouden 
om God te danken. Maar vooral om het onheil af te 
wenden , dat zou zijn aangekondigd door dit 
hemelse teken. Want juist in die dagen werd de 
hooioogst bedreigd door aanhoudende regens en 
stak de pest zijn kop weer op . 

Brood en brij 
Bidden om goed weer werd door de kerk niet als 
bijgelovig gezien. Men bad in het Onzevader 
tenslotte ook om dagelijks brood. En daar was alle 
reden toe , want voor de meeste mensen was brood , 
samen met een brij van in karnemelk gekookte 

gort , het hoofdbestanddeel van het dagelijkse 
voedsel. Aardappelen werden pas na 1800 
algemeen gegeten en bladgroenten kwamen tot in 
onze eeuw maar zelden op tafel. Wel werd veel vis 
gegeten , veel meer dan tegenwoordig. Vlees kwam 
alleen bij welgestelden op tafel , maar dan ook in 
grote hoeveelheden. Overigens waren tot 
omstreeks 1600 de tafels van zelfs de rijkste mensen 
maar spaarzaam gedekt. Men at met de handen -
want vorken waren nog onbekend - uit 
gemeenschappelijke schalen . Messen en lepels 
waren voor algemeen gebruik en ook de kan wijn 
ging van hand tot hand. Als bord diende vaak een 
plat brood dat 'aelmisse' werd genoemd omdat het 
na de maaltijd meestal naar de armen ging. De 
meeste mensen echter aten roggebrood en lepelden 
de brij met een houten lepel uit een grote pot. 
Voor het dagelijks brood was men in Hoorn bijna 
geheel afhankelijk van ingevoerd graan. Er werd in 
de omgeving wel wat graan verbouwd, maar door 169 
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de nattigheid was de kwaliteit daarvan niet best. Er 
was geen samenhangend deeg van te kneden en om 
een fatsoenlijk brood te bakken , moest er 
'buytengraan' aan worden toegevoegd . Dit graan 
kwam voor het overgrote deel uit de landen rond de 
Oostzee. Maar vooral door de vele oorlogen kwam 
de aanvoer vaak geheel stil te liggen , met als gevolg 
dat de prijzen van het brood onmiddellijk werden 
opgedreven. Maar het omgekeerde gebeurde ook , 
zoals in 1537, toen een bestand werd gesloten. In 
april kostte een last graan 36 goudguldens en in mei 
nog maar 16. 
In het vroege voorjaar van 1557 begon de prijs van 
het roggebrood plotseling weer schrikbarend te 
stijgen , van 5 tot 7 en zelfs 9 stuivers. Tenslotte was 
nergens meer brood te krijgen. Er kwamen 
weliswaar geen graanschepen meer binnen , maar er 
moest nog voldoende voorraad zijn. Er werden , 
begreep het stadsbestuur, voorraden 
achtergehouden in afwachting van verdere 

prijsstijgingen. De schout ging met zijn knechten op 
onderzoek uit. Toen bij een burger een hele schepel 
rogge tevoorsèhijn kwam , sprak hij de wens uit dat 
in 'yder huys van de stadt soo veel gevonden mocht 
werden'. Dat was helaas niet zo. De maximum 
broodprijs werd vastgesteld op 8 stuivers , maar 
'onder duymen' werden de broden verkocht voor 
10, 11 en zelfs voor 20 stuivers en meer. 
Op 7 juni kwam de blijde tijding dat er graanschepen 
in aantocht waren. Heel Hoorn liep uit , zodat de 
dijk 'bycants swart was van volck'. Maar de 
teleurstelling was groot toen bleek dat maar één 
schip de haven binnenliep; de overigen zetten koers 
naar Amsterdam. Al spoedig volgden echter meer 

• graanschepen en ook de oogst was dat jaar 
bijzonder goed. Maar daardoor bleven de boeren 
weer met hun boter en kaas zitten. Zo was er 
telkens wat. Een arme inwoner van Hoorn vertelde 
dat het aan het einde van de vorige eeuw kon 
gebeuren dat een boer je in het voorjaar aanbood 

Linksboven een 
'matressenschooltje' in 1791. 
Deze schooltjes waren vaak 
niet meer dan 
bewaarplaatsen die onder 
leiding stonden van een 
'matres'. De matressen 
waren meestal oudere, 
alleenstaande vrouwen die 
zo 'n schooltje hielden als 
broodwinning en zelf vaak 
lezen noch schrijven konden 
(Atlas van Stolk, 
Rotterdam). 

Daarnaast de titelpagina 
van het Haneboek, het grote 
ABC-boek. Hiermee 
leerden de kinderen het 
alfabet en deden ze hun 
leesoefeningen. 

Links een klassefoto met 
kinderen van de Christelijke 
bewaarschool aan de 
Peperstraat in 1921. In het 
midden zit juffrouw Storm 
en links staat Dina 
Hardendood (Coli. B. van 
Zeben). 

Hieronder een 19de-eeuwse 
schooltas. Tot aan het begin 
van deze eeuw gingen 
kinderen naar school met, 
soms fraai beschilderde, 
houten schooltassen 
(WFM). 



De koeien in het veld 

In de middeleeuwen woonden in Hoorn heel wat boeren. Voor de 
werkzaamheden op het land mochten zij niet meer dan veertig dagen per 
jaar buiten de stad verblijven. Dat ongemak hadden de boeren graag over 
voor de status van het stadsburgerschap. 
Bij de hogere burgerij werd in de achttiende eeuw het buitenleven juist weer 
een statussymbool. De meeste regenten hadden een buiten waar zij de 
zomers doorbrachten om te bekomen van het drukke stadsleven. Dirk van 
Akerlaken keerde zelfs voorgoed het stadsleven de rug toe. Hij ging zich 
geheel toeleggen op het vetweiderij en de bosbouw. Het speet hem bijzonder 
dat zijn zoon geen liefde voor het buitenleven had en liever ging studeren. 
Van Aker/aken had liever gezien dat zijn zoon 'ware meêgegaan naar de 
koeien in het veld'. 

Rechtsboven: Het 
stadsleven deed omstreeks 
1930 nog erg dorps aan . 
Hier wordt een lading hooi 
gelost bij een sta/houderij 
aan de Achterstraat 14 
(AWG). 

Onderaan op deze pagina de 
Noo rderpoort in 1727. 
Onder de mensen die de stad 
verlaten is een boer met een 
zeis te zien (WFM). 

datje gratis bij hem een kalf mocht komen halen en 
dat je dan niet durfde zeggen dat je al drie van die 
aanbiedingen had gehad. Maar dat waren 
uitzonderlijke toestanden. Doorgaans schafte de 
pot slechts brood en brij . Nog in onze eeuw was de 
term 'braivolk ' gangbaar als benaming voor minder 
bedeelde Westfriezen. 

Trapgans met kalmoes 
Met enige vindingrijkheid konden minder 
welgestelde mensen wel wat variatie in hun 
dagelijkse menu aanbrengen. Er was in de stad 
ruimte genoeg om een lapje grond te bebouwen. En 
als men de buren er geen overlast mee bezorgde , 
mocht men ook wel wat kippen of ganzen houden. 
Volgens een bepaling uit de vijftiende eeuw was het 
echter verboden in de stad honden te houden. 
Buiten de stad mocht dat wel , maar dan moest men 

'den bont sijn voirste poot offhouden of slaen' , 
zodat hij niet achter de konijnen aan kon gaan. 
Deze maatregel hield verband met het jachtverbod. 
Het jachtrecht was formeel voorbehouden aan de 
landsheer. Maar toen de regent Joan Abbekerk 
Crap omstreeks 1750 voorstelde hier eens de hand 
aan te gaan houden , wees een collega hem erop dat 
de Westfriezen niet beter wisten of ze hadden dat 
recht ooit verworven en het was maar beter hen in 
die waan te laten. En inderdaad werd in de 
omgeving van Hoorn menige 'soete Pluvier' en 
'Trapgans , scoon en vet' verschalkt en werden heel 
wat hazen gevangen in de 'cnijpende strick'. 
Voor eenvoudige mensen waren pittige kruiden en 
geurige specerijen uit verre landen en zoete , 
geconfijte zuidvruchten onbetaalbaar. Maar aan de 
slootkant vonden zij het aromatische kalmoes en 
rietsoorten met zoete knolletjes . En in de rijke 
boomgaarden van de Bangert , die omstreeks 1470 
was aangelegd , zou men enkele pruimpjes toch niet 
missen. 
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Een ongehoord schandaal 
De verschillen tussen rijk en arm werden in de 
zeventiende eeuw groter, niet alleen in vermogen , 
maar ook in levenswijze. Families die in de handel 
rijk waren geworden , gingen zich in hun levensstijl 
steeds meer richten naar de oude aristocratie . Bij de 
gewone burgers werd het na de middeleeuwen 
gebruikelijk dat echtparen met hun kinderen een 
eigen leven leidden en niet meer de zorg hadden 
voor ouders en hulpbehoevende familieleden . Wie 
ziek , oud of gebrekkig was , kon terecht bij het 
gilde , de kerk , stadsinstellingen of particuliere 
fondsen . Jonge mannen konden trouwen met het 
meisje waarop ze verliefd waren , zonder dat de 
ouders hun keuze probeerden te beïnvloeden. En 
als iemand zich misdroeg , werd hem dat persoonlijk 
aangerekend en niet meer zijn hele familie . 
Dat lag in de hogere kringen allemaal heel anders . 

172 Daar was men in de eerste plaats een 

vertegenwoordiger van zijn familie , die de opdracht 
had de goede naam, het aanzien en het vermogen 
aan een volgende generatie over te dragen . Vooral 
de oudste zoon moest zich terdege bewust zijn van 
zijn verplichtingen. Michael Klinkhamer, de oudste 
zoon van een Hoornse advocaat en schepen , kon 
daarvan meepraten. Tijdens zijn studietijd in Leiden 
had hij het in zijn hoofd gehaald de dochter van een 
pruikenmaker, bij wie hij inwoonde , een 
trouwbelofte te doen. In zijn jeugdige overmoed 
had hij op schrift verklaard: 'mij zelven noijt aan 
eenigh ander mensch te zullen verbinden'. Hij 
voegde daar nog aan toe: 'zoo my zulx in mijne 
minderjarigheijt al moght worden belet, nogtans na 
mijne meerderjarigheijt'. Daarmee had hij zich 
aardig in de nesten gewerkt. De vader van het 
meisje stond erop dat de jongen zijn belofte zou 
nakomen. Maar Michaels moeder stak daar een 
stokje voor. De trouwbelofte kon niet als 
rechtsgeldig worden beschouwd, meende zij, 
aangezien haar zoon die had gedaan toen hij 
minderjarig was. De inmiddels gepromoveerde 
Michael vroeg zijn moeder vergiffenis voor het feit 
dat hij 'door onbedaghtsaamheit ende des jeughts 
swakheijt in dit stuk van zijn plighten was 
afgeweken' en trouwde later keurig met een meisje 
van stand. 

Een ongehoord schandaal was in 1774 het tweede 
huwelijk van Agatha van Foreest , die ingetrouwd 
was in de rijkste familie van Hoorn. Na de dood van 
haar man , Joan van Foreest , besloot Agatha te 
hertrouwen met Jan Schenk, één van haar knechts 
'en nog paaps ook'. DatAgatha het met haar knecht 
hield , w.as al bekend. Zoiets was nog tot daaraan 
toe , maar 'geen Mensch dagt op trouwen' . In de 
betere kringen sprak men er schande van . Zo niet 
de schrijfster Betje Wolff, een goede kennis van 
Agatha . Zij had zelf in haar jeugd een hopeloze 
liefde gehad en schreef bewonderend: 'Wat is dat 
eene heldin, zij durft gelukkig zijn'. De romantische 
liefde begon in regentenkringen door te dringen . 

Ouderlf ef de en kinderleed 
• De rijke families hadden hun handen vol met het 

regelen van alle familiezaken. Je kon immers niet 
de kinderen van je overleden broer naar het 
weeshuis sturen , of een abnormaal kind laten 
opnemen in het tuchthuis , zoals het 'gewone volk' 
deed. Lamberta Hemsing liet nadrukkelijk in haar 

Linksboven: Deze foto van 
twee kinderen op een 
bokkewagentje werd 
omstreeks 1900 gemaakt op 
het A chterom (Coli. 
K. Korperslioek, A ndijk) . 

Hierboven: Op dit 
17-eeuwse tegeltje zijn twee 
kinderen aan het kolven, 
een balspel dat in die tijd 
door jong en oud werd 
gespeeld (CM) . 

Links op deze pagina een 
portret van de vierjarige 
Claes Jacobsz Veen. 
Kinderen uit de 
regenten.klasse, zoals dit 
jongetje, werd al op jeugdige 
leeftijd ingeprent dat zij zich 
als een waardig lid van de 
familie moesten gedragen 
(WFM). 

Hieronder een 17de-eeuws 
fluitje van aardewerk 
(WFM). 
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Hierboven een kamer in het 
huis van dr. K. F. L. Kaiser 
aan Onder de Boompjes 20. 
Het behang in 
landschapsmotief is 
vervaardigd door de 
Hoornse behangselfabriek 
(AWG) . • 

Daarnaast de sobere, geheel 
betegelde keuken in 
hetzelfde huis, voorzien van 
een grote vuurplaats met een 
broodoven, zoals die er 
omstreeks 1910 uitzag 
(AWG). 

Rechts een ontwerp voor 
een behangselschildering 
met een buiten aan het water. 
In de steeds voller en 
drukker wordende stad 
ontwaakte de behoefte zich 
af en toe in de natuur te 
ontspannen. Een echte 
buitenplaats met aangelegde 
tuinen, landerijen en bossen 
konden alleen families als 
Van Foreest, Van Bredehoff, 
Merens en Crap zich 
veroorloven. Maar een tuin 
met een gezellige theekoepel 
aan de rand van de stad of er 
net buiten was voor veel 
meer mensen een 
bereikbaar ideaal. 
Lusthoven waren ook een 
geliefd onderwerp voor 
behangsels in stadshuizen, 
want dan kon men zich altijd 
buiten wanen (WFM). 

testament opnemen dat haar dochter Johanna niet 
mocht worden 'vastgeset wegens haar 
krancksinnigheijt'. Johanna zou haar leven lang ' in 
haar huijs bij haar vader moeten werden opgepast 
door een bejaarde dienstmaagt'. 
De familieleden keken elkaar voortdurend op de 
vingers. Wie opgroeiende zoons had , zat bovendien 
altijd in angst dat er één met de dienstbode vandoor 
ging. In de gesloten regentenkringen , waar 
regelmatig neven en nichten met elkaar trouwden , 
waren het niet zelden de dienstbodes die voor het 
verse bloed zorgden. Het was weliswaar een 
schande om benedenje stand te trouwen , maar nog 
veel schandelijker was het een zwangere vrouw te 
laten zitten. Als zij zich niet liet afkopen , zat er niets 
anders op dan haar te trouwen . De zoon van 
burgemeester Cornelis Ment moest in 1708 met een 
dienstbode trouwen en zijn zoon overkwam 
hetzelfde , tot grote ontsteltenis van zijn moeder. 
Kinderen uit gegoede families hadden ook een 

minder sterke band met hun ouders. Ze werden 
direct na de geboorte toevertrouwd aan een 
'minnemoer' die hen zoogde. En ook later konden 
ze bij een moederlijke kinder- of keukenmeid beter 
terecht met hun geheimpjes en hun verdriet dan bij 
hun' eigen ouders. Ze hadden natuurlijk het 
mooiste speelgoed , maar stoeien met kameraadjes 
of rondslenteren bij de havens was er niet bij. 
Volkskinderen waren wel zo vindingrijk dat ze bij 
elkaar scharrelden wat ze voor hun spel nodig 
hadden. Meisjes haalden bij de slager schapekootjes 
om ermee te bikkelen. Jongens verdrongen zich na 
de slacht om een varkensblaas te bemachtigen , 
waar ze een rommelpot van konden maken. Een 
dikke vliertak waar het merg uit was gepeuterd , kon 
dienen als proppeschieter. Van wilgetakken werden 
fluitjes gesneden en van de holle wortelstokken van 
riet kon je toeters maken. 
Op stille zomeravonden , wanneer het water van het 
Hoornse Hop zo glad als een spiegel was, keken de 173 



174 

kinderen toe terwijl volwassen mannen aan het 
'kwispelen' waren . Sommige mannen konden de 
platte keitjes zo over het water keilen , dat ze wel 
zes , zeven keer opsprongen voor ze zonken. De 
kinderen hielpen hen met het zoeken van de beste 
keitjes en leerden meteen ook tellen . En dat kwam 
goed uit , want geld voor een school hadden hun 
ouders niet , laat staan voor een universitaire 
opleiding en studiereizen . Dat was alleen voor 
regentenkinderen weggelegd . 
In één opzicht was er nauwelijks verschil tussen de 
standen , namelijk in de levenskansen van kinderen . 
In de achttiende eeuw stierf 40% van de kinderen 
voor het achttiende levensjaar. 5 à 10% werd dood 
geboren en ook veel vrouwen stierven in het 
kraambed. De grote pestepidemieën waren aan het 
eind van de zeventiende eeuw wel over, maar 
kinderziekten als de pokken maakten vele 
slachtoffers . De schepen Wijnand Aukema verloor 
in drie weken tijd drie kinderen aan deze gevreesde 
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ziekte . Cornelis van Foreest verloor een zoontje 
Nanning. Zoals gebruikelijk was , noemde hij het 
volgende zoontje weer zo . Maar ook deze Nanning 
stierf binnen een jaar. Aafje Coster, de vrouw van 
Herman Verloren , baarde twee Jannen , twee 
Pieters , vier Catharina's en vier Ludowijntjes voor 
zij 'op haar begeerte bij haar overleden kindertjes 
begraven' werd . 

Het vuile werk 
Na de Hervorming werd het aanzienlijk stiller in de 
stad. Veel rechtzinnigen hadden het liefst het 
kerkorgel en het klokkenspel voorgoed het zwijgen 

• opgelegd . Op zijn minst moesten 'ontuchtige , 
lichtvaerdighe voijsen int clockegespel als mede int 
trompetten' worden vermeden , vond de kerkeraad 
in 1619. Naakt slapen en gezamenlijk baden in 
openbare badhuizen , zoals voordien gebruikelijk 
was geweest , werd als lichtzinnig gedrag afgewezen. 

Hierboven: A lledaagse 
verschijnselen als zwanen in 
de singel, duiven op een 
platje, een parkiet in een 
kooitje of, zoals op deze foto 
van omstreeks 1900 een 
volière in een stadspark 
waren in de middeleeuwen 
ondenkbaar en getuigen van 
de emancipatie van de 
burge1: Z eldzame dieren 
zag m en toen alleen aan 
hoven en alleen de adel had 
het recht om zwanen of 
duiven te houden (AWG) . 

Daarnaast een tegeltableau 
m et vogelkooi, afkomstig 
uit een woonhuis. Vogels 
werden altijd veel 
gehouden. In de 15de eeuw 
gold de kleurige distelvink 
nog als exclusief, in de 16de 
eeuw kon m en eer inleggen 
m et een tropische kaketoe, 
maar in de 17de eeuw 
raakten zeelui de prachtigste 
papegaaien niet m eer k wijt 
aan de betere families 
(WFM). 

Links de Nieuwe Weg m et de 
uitspanning 'De Nadorst', 
getekend door Cornelis 
Pronk in 1727. Deze 'fraaie 
en zeer bezochte herberg' 
was een geliefd einddoel 
voor de zondagse 
wandeling. De in 1660 
aangelegde straatweg was 
tot in de vorige eeuw 
omzoomd mer 
'menigvuldige optrekjes en 
tuintjens' (WFM). 



Het geringste werk 

In 1736 liep Susanna Ment, een meisje uit de betere 
kringen, van huis weg. Zij weigerde nog langer 'het 
veragste en geringste werk, dat slimmer als een 
dienstmaagt, te moeten doen'. Zelfs de knecht en de 
meid van de buren waren het er over eens dat het 
'voor een jonge dogter van haer fatsoen 
onderverdragelijk' was. 
Dienstmeiden moesten het niet wagen werk te 
weigeren. Neeltje Jans van Riet werd ontslagen 
nadat ze geweigerd had te koken en haar baas had 
toegevoegd: 'ik wil 't niet doen, ik ben soo goet als 
gij bent, gij sult over mij niet heerschen of te seggen 
hebben, ik wil mij van jouw niet regeeren laten'. 

Rechtsboven: Twee vrouwen 
met kinderen in 
matrozenpakje op de Oude 
Doelenkade in 1905. De 
huizen zijn in de 17de eeuw 
gebouwd als woningen en 
pakhuizen voor kooplieden 
(AWG). 

Rechts: In de 17de eeuw 
kwam theedrinken in de 
mode. Er werd een hele 
ceremonie van gemaakt, 
waaraan het kostbaarste 
servies te pas kwam. 
Gaandeweg drong de 
gewoonte door bij de 
burgerij. Op de foto de 
familie Jonker aan een 
welvoorziene theetafel in de 
tuin . De foto is gemaakt 
rond 1900 (AWG). 

Hieronder een Westfriese 
'kinderton ', gefotografeerd 
in 1942 (WFM) , 

De vermogende koopman Albert Fransz Sonk liet 
zich in 1602 met zijn vrouw en kinderen portretteren 
in stemmig zwart. Hij met de tekenen van 
standvastigheid in het huwelijk en zij met de 
'eygenschappen eener deugdelicker huysvrouwe' . 
Zo hoorde het in de zeventiende eeuw, toen de 
sexualiteit strikt tot het huwelijk beperkt moest 
blijven en uitsluitend mocht zijn gericht op de 
voortplanting. 
Het was uitgerekend een Sonk die zich in de jaren 
dertig van de achttiende eeuw te buiten ging aan 
iets waarvan men in die tijd de naam nauwelijks 
durfde uitspreken . MeyndertAlbert Sonk werd met 
enkele van zijn knechts aangehouden naar 
aanleiding van een ruzie waarbij een schepen 'een 
snee in z'n bek' had opgelopen. Tijdens het verhoor 
kwam een van de knechts met het verhaal dat zij 
regelmatig met hun meester 'het vuile werk ' 
hadden verricht. Toen daarover werd doorgevraagd , 
bleek er een homosexueel circuit te bestaan. Heel 

wat heren van stand bezochten regelmatig 
'lolhuizen', waar knechts hun sexuele diensten 
aanboden. Enkele knechts van Sonk, die 'met veel 
moeijten tot bekentenis gebragt' waren, werden ter 
dood gebracht , want het godsgruwelijke en 
tegennatuurlijke gedrag van deze 'sodomieten' 
moest met wortel en tak worden uitgeroeid . Sonk 
zelf werd drie jaar lang verhoord, maar hij bleef 
alles ontkennen. Hij ontliep de doodstraf, maar 
kreeg in 1733 wel levenslang. Toen hij twee jaar later 
een vluchtpoging had ondernomen , verzocht de 
familie hem 'een rijs buijten 's lands' te laten maken , 
maar dit verzoek werd afgewezen. Kort daarop 
overleed Meyndert Sonk op 35-j arige leeftijd. 

De dronken waagmeester 
Als doel van die buitenlandse reis had de familie 
ongetwijfeld Indië op het oog. Dat was voor nette 
families de allerlaatste maatregel , waartoe men zijn 175 
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toevlucht nam als alles was geprobeerd , zoals ook in 
het geval van Johanna Klinkhamer. Johanna was al 
herhaaldelijk weggelopen van haar man , de 
waagmeester Ennema , omdat hij dronk en haar 
mishandelde. Telkens drongen haar ouders erop 
aan het nog eens te proberen , want scheiden was 
een schande. Pas toen Ennema in een dronken bui 
dreigde haar te vermoorden , wendde Johanna zich 
tot de magistraat en smeekte de heren haar man 
naar Indië te sturen. Daar verzette de familie van 
Ennema zich heftig tegen , want die schande kon 
men hen niet aandoen. Ennema maakte het echter 
zo bont , dat hij als waagmeester werd ontslagen en 
in het tuchthuis belandde. Dat was voor zijn familie 
aanleiding hem te laten vallen. Toen Ennema vrij 
kwam en prompt weer begon te drinken , werd hij 
met een WIC-schip afgevoerd naar Guinea. 

De vrese des Heeren 
Tot aan het begin van onze eeuw waren de 
standsverschillen duidelijk merkbaar in kleding en 
levenswijze. Een ieder hoorde zijn plaats te weten. 
Zo werd dat in de kerk en op school geleerd. De 
oprichting van de Vaderlandsche Maatschappij in 
1777 was niet alleen bedoeld om de economie uit het 
slop te halen en de armen werk te verschaffen. Zij 
moesten ook worden onderricht in de 'vrese des 
Heeren' en 'gehoorsaamheijd aan Ouders en 
Overheden'. Voortaan was armoede geen excuus 
meer om niet te weten hoe het hoorde. Was dit de 
mensen eenmaal goed ingeprent , dan zorgde de 
sociale controle er wel voor dat iedereen in het 
gareel bleef. En de sociale controle was 
onverbiddelijk. Wie zich aan het begin van deze 
eeuw opvallend kleedde , werd voor uitslover 
uitgemaakt. En een vrouw die niet elke week de 
buitenboel deed , was een slons. De kinderen 
moesten er netjes bijlopen , de kleren onzichtbaar 
versteld, hele klompen aan de voeten en een pet of 
hoedje op het hoofd. Loodgieter Steeman van het 
Kerkplein maakte, omdat zijn jongens zo sleets 
waren op hun petten , voor ieder een zinken pet. 
Even vindingrijk was hij in het herbergen van zijn 
vele kinderen . In de alkoof maakte hij een 
constructie van rails met bakken , waar de kinderen 
een voor een ingeschoven werden. 
Meestal was er maar één zo'n bak in de alkoof, de 
krib aan het hoofdeinde , waarin het jongste kind te 
slapen werd gelegd. Soms was er onder het 
ouderlijke bed een onderkooi , waarin een paar 

grotere kinderen sliepen. De oudste jongens 
sliepen op zolder. Veel ruimte ging in de kleine 
huizen verloren doordat het fatsoen voorschreef 
dat de voorkamer was ingericht als mooie kamer, 
die dus zelden werd gebruikt. 

Boenen en schrobben 
Het huishouden betekende voor de vrouwen veel 
en zwaar werk . Volgens een vast schema was 
maandag wasdag. De was moest eerst in een grote 
pan op het fornuis worden gekookt. Vervolgens 
moest alles op een ribbelbord worden geschrobd , 
dan gespoeld en tenslotte gewrongen. Elke vrijdag 

• werd het hele huis schoongemaakt , maar vanaf 
februari stond de hele boel op zijn kop. Dan begon 
de grote schoonmaak , die tot pasen duurde . In het 
najaar was er dan nog een minder ingrijpende 
schoonmaak, het 'schaken' of ' roden'. 
Schoonmaken betekende vooral boenen en 

Uiterst links: Bij PM. van 
Wijk aan her Breed kon men 
terecht voor alles wat de 
propere huisvrouw nodig 
had (Col/. PM. van Wijk). 

Daamaast een 
schoenmakerij aan de 
Italiaanse Zeedijk 
omstreeks 1900 (AWG). 

Huishoudelijk personeel, 
zoals in deze keuken, was in 
de 18de eeuw zo goedkoop 
dat één op de vijf gezinnen 
zich een dienstmeid kon 
veroorloven. Regenten 
hadden meestal een 
lijfknecht, een keukenmeid 
en een werkmeid (WFM). 



Hierboven een foto uit 1928 
met twee vrouwen aan de 
was voor de 
aardappelhandel van 
C. Degeling. Bij gebrek aan 
ruimte in huis gebeurde dat 
op straat. Links een houten 
rek met sporten, waarop de 
was te drogen werd 
gehangen (Co lt. 
WF.H. Rabat). 

Daarnaast de Italiaanse 
Zeedijk 56-58 aan het begin 
van deze eeuw. De 
woonhuizen werden in de 
17de eeuw gebouwd voor 
kooplieden. In de 19de eeuw 
veranderde de sociale 
structuur in de oude 
koopliedenbuurten 
aanzienlijk, toen 
ambachtslieden en kleine 
middenstanders zich er 
gingen vestigen (AWG). 

Rechts een keukenmeid, 
bezig een eend te plukken. 
Bij welgestelden werd veel 
gevogelte gegeten, van 
vinken tot zwanen. Een 
bijzondere lekkernij was 
hoen gevuld met 'oesters en 
wat fijn gestoten beschuyt, 
pepe1; foelie, noten-poeyer 
en een dun schijfke11; of drie 
verschdamoenen ' (WFM). 

Hieronder een strijkijzer uit 
de 18de eeuw op een treeft 
van messing. 

177 
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schrobben. De borstelfabriek De Arend aan het 
Breed had wel twaalf soorten tapijtborstels in de 
aanbieding en verkocht verder ragebollen, stoffers, 
potloodborstels , lepelvormige glazenwassers , 
lampenpoetsers , straatbezems, insmeerborstels en 
flessenwissers . Elke dag waren er grote 
hoeveelheden aardappelen te schillen en 
boterhammen klaar te maken . 'sAvonds lag er dan 
nog een hele berg verstelgoed te wachten. 

De huizen waren , naar onze begrippen , koud en 
weinig gerieflijk. Op 15 november werd de kachel 
pas aangemaakt en op 15 maart ging hij weer uit. 
Geen dag eerder of later. De mensen waren dan ook 
veel warmer gekleed dan tegenwoordig. De 
flanelletjes en borstrokken gingen zelden uit. Toch 
was vooral de winter een moeilijke tijd en velen 
zouden het niet hebben gered zonder de erwtensoep 
en de gort die in de Soepsteeg gratis werden 
verstrekt. 

De welvaart na de Tweede Wereldoorlog en de 
technische vooruitgang hebben het dagelijks leven 
aanzienlijk gemakkelijker gemaakt. In onze 
comfortabele woningen hebben wij ons omringd 
met een, voor middeleeuwse begrippen , 
onvoorstelbare hoeveelheid spullen. En over het 
dagelijks brood hoeven we ons geen zorgen meer te 
maken . Maar ook zullen er niet veel mensen zijn , 
die onlangs nog trapgans met kalmoes hebben 
gegeten. 
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Linksboven het Kleine 
Noord aan het begin van 
deze eeuw. In het midden de 
rails van de paardetram naar 
Enkhuizen (Coli. 
WFH. Robat). 

Daarnaast een aantal 
woonwagens op doorreis in 
Hoorn . Aan het begin van 
deze eeuw waren mensen 
van vreemde culturen nog 
zeldzame verschijningen in 
Hoorn. Wanneer zigeuners 
de stad aan.deden, werden ze 
al bij voorbaat van diefstal 
verdacht. Maar ook werden 
afbeeldingen van 
beeldschone 
zigeunermeisjes de meest 
geliefde wandversieringen 
en werd hun levensstijl sterk 
geromantiseerd (Coli. 
WFH. Robat). 

Links de Gedempte 
Twfhaven bij het Breed. Tot 
aan de Iiveede Wereldoorlog 
waren standsverschillen 
onmiddellijk herkenbaar 
aan de kleding. Op deze foto 
staat de werkman met pet, 
de boer op klompen, de heer 
met hoed, terwijl de f ietsers 
sportief gekleed zijn 
(AWG). 

Rechts de hoek Peperstraat 
en Gasfabriekstraat rond de 
eeuwwisseling, met enkele 
huisjes van slechts één 
verdieping met zalder. Deze 
huisjes zijn in.1948 
afgebroken (Co /l. 
WFH. Robat). 

Op de achterzijde een 
portret van Cornelis 
Bakker, geschilderd door 
A.I. Liets in 1667. Het in 
rokken geklede jongetje is 
uitgerust met een enorme 
lans, ter voorbereiding op 
een. carrière als onder meer 
schepen, kapitein. van. de 
schutterij en. directeur van 
L evantse handel (WFM) . 
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