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Opgericht in 1829

HO 0 RN,

D e oprigting der genoo:lfchappen van MoEDEllLIJKE WELDADICIIElD , heeft zoo
1teer de :undàcht van Hare Majesteit onze KONINGIN tot .zich getrokken , .dat H oogstdezelve zich wel tot derzclver Beschermster heeft gelieven te verklaren , niet om in die
betrekking eenig be!l:uur of bemoeijenis over dezelve op zi ch te willen nemen, m:iar
alleen met het doel van aanmoediging dezer allezins lof verdienende in!lelling.
Het edele doel v:m de voormelde genoodfchappcn is, de tijdelijke verzorging van
behoeftige Kraamvrouwen en derzclver pas geborene kinderen.
"'Wij vlcijcn ons rut wij geene meerdere aanprijzing behoeven tc bczigen, maar bieden UEd. liever de gelegenheid aan , om medelid te worden van het alhier opterigten
genoodfchap van MoEDERLIJKR \VELDAD IGHEID, terwijl wij guurnc alles zullen trach·
ten bijtdragen, hetgeen de administratie gemakkelijk maakt, en het bedoelde nut kan
daar!1:cllcn.
Eene kleine bijdrage van

s of 10 Cents per week,

vermccncn wij aan het oogmerk

voldoen:le te zullen zijn, waarvoor vuzocht wordt aan den voet dezer te tcekenen, te
voldoen op zoodanigen tijd als meest convenabel door UEd. wordt geacht; zullende
<lezc na verloop van acht dagen wederom worden afgeh:u!d.
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DE MAATSCHAPPIJ VAN DE MOEDERLIJKE WELDADIGHEID
De burgemeester van Hoorn, de heer J C van de Blocquery,
stuurde op 19e januari 1829 een gedrukt rondschrijven
aan diverse geachte burgeressen van de stad Hoorn.
Het was een verzoek om een gedelijke bijdrage voor het
oprichten van een genootschap met het doel "behoeftige
kraamvrouwen en derzelven pasgeborene kinderen van
ondersteuning te voorzien".
Hare Majesteit de Koningin had verklaard beschermvrouwe
te willen zijri, om deze alleszins lof verdienende
instelling aan te moedigen. In die tijd was dat Koningin
Wilhelmina van Pruisen, gemalin van Koning Willem I.
Op 2 november 1829 werd op de oprichtingsvergadering
mevrouw de Weduwe Crommelin tot voorzitster benoemd en
werd tevens door de burgemeester aangezegd een voorschot
te geven van f 200,--.
De leden kregen ieder twee wijken, door het lot toegewezen,
waar ze met behulp van buurtmoedersbezoeken gingen afleggen om te kijken welke zwangere vrouw er hulp nodig had,
Deze bezoeken moesten later worden herhaald om te zien of
van de verleende "onderstand" geen misbruik was gemaakt .
Bij eventuele aanmelding werd onderzoek gedaan .of de
vrouw wettig getrouwd was , één kind in leven had, haar man
minder dan vier gulden in de week verdiende en reeds vier
jaar woonachtig was in de stad Hoorn , Volgens de eerste
officiele reglementen kreeg zij dan na de bevalling een
hemd, een laken en een pakje 'luyermandsgoed'. Ook zou
haar f 1,50 gegeven worden waarvan zij 'gepaste' uitdeling moest doen.
Op 31 maart 1830 werd het genootschap door Koning Willem I
officieel goedgekeurd. Monnickendam, Den Helder en Aalsmeer
werden als plaatsen genoemd waar ook een dergelijk genootschap werd opgericht en waarvan de reglementen Koninklijk
waren goedgekeurd.
BUURTMOEDERS
Wat was de achtergrond van het plotseling verschijnen van
dergelijke verenigingen? Kerken en burgelijke overheid
zagen het als hun plicht voor de armen te zorgen. Armen
moest men liefhebben en aalmoezen geven. Het probleem
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Behoeftig gezin, 1830

Regentes, 1830

armoede werd niet opgel6st en was een door God gegeven
verschijnsel. (Armen waren per wijk geregistreerd) . Door
de recessie in de begin jaren van de 19e e e uw , de Franse
tijd, was de armoede ongekend groot , De arme n z org werd
meer gecentraliseerd en kwam voornamelijk in handen van
de gemeente, al bleven er verenigingen van weldadigheid
bestaan.
Het woord buurtmoeder is al eerder genoemd , In de vierde
druk van de Veliuskroniek (1740) was te lezen, dat de
kerkarmenvoogden en de huijszitten armenvoogden niet de
enige waren, die de armen ondersteunden.
Buurtmoeders waren vertrouwenspersonen van de mensen uit
de buurt in de verschillende wijken van de stad , Zij
hielpen de kerkenarmenvoogden (benoemd door het stadsbestuur) en spe~lden een rol bij de wekelijkse brood- en
turfuitdeling, Zo speelden zij een rol in d e armenzorg
vanaf 1620 ,
Tot de deugden van de 'ideale' vrouw in de p e riode vanaf
6

1820 behoorde de weldadigheid, deze was een vrouwenplicht o Dames van gegoede stand begonnen zich hiervoor
verantwoordelijk te voelen. De kring waarin deze
vrouwen zich bewogen was erg klein. Hun onwetendheid
was groot, educatie was zeer eenzijdig, de opvoeding
was slechts gericht op het beheren van het huishouden
bijbelkennis en goede manieren. Geleerde vrouwen zouden hun huishouden maar verwaarlozen. De verarming
deed een sterk beroep op het vrouwelijk gemoed, de zin
voor doelmatigheid deed de rest: Het rechtstreeks bezoeken van de armen was een grote bijzonderheid en
voor die tijd ongehoord.
Het genootschap van de Moederlijke Weldadigheid, past
in het beginnend verbreden van de interesse van de vrouw.

Een rijke dame bezoekt een arm gezin.
Schilderij van G Terlaak, 1832 (Call. Rijksmuseum.)
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DE ONDERSTAND
De vereniging hield een register- en een notulenboek bij.
In het register werd bijgehouden waaruit de pakketten
bestonden •en 'aan wie ze werden gegeven. Tevens werd vermeld het aantal kinderen van het gezin en het geloof:
Gereformeerd, Rooms, Joods, Mennonietisch of Remonstrants .
Ook werd er een kasboek gehouden, waarin de aanschaf van
textiel te vinden was en het maakloon van een naaister
of breister van hemdjes. Het aantal pakketten varieerde
sterk, van twee tot acht per maand. Dit veranderde niet
gedurende . tientallen jaren •
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Strekkende deze tot \"crantwoording ran de gcuocmde Wijkmeesteresse.
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Zoo de vrouw , mor wie dit goed bestemd is, niet schrijven kan, zal de
man zijnen naam teekenen, of anders een kruisje zetten in tegenwoordigheid
Yan iemaud uit de lnnu1..

Een ontvangstbewijs van een pakket, ca. 1860
De ondergetekende heeft dit met een kruisje bevestigd.
Een pakket bestond uit: één hemd, één laken, één rode
luier, vier witte luiers, twee hemdjes, twee wollen
borstrokjes, één japonnetje, twee halsdoekjes, twee
boven- en twee ondermutsjes.
Uit naam de namen van de regentessen viel op te maken dat
het dames uit 'de hogere kringen waren, de echtgenotes van
de dominee, notaris, rechter, eigenaar kaaspakhuizen,
burgemeester, enz. In 1829 waren dat de dames: Crommelin,
Van Marken (geb, De Vicq), Huijdecoper, Berckhout, Pan
Rutgers, Van Akerlaken, Kops, Van Goens en Faber.
Op 1 december 1829 werd de eerste vrouw aangemeld , die
aanspraak kon maken op de onderstand: Antje Calcar, huis8

vrouw van Koops uit wijk 8. En er kwam bericht van ene
juffrouw Schuurman (van de naaischool) zij wilde enig
luijermandsgoed laten naaien door jongelieden van haar
school.
De regentessen besloten tijdens de vergadering dat, als
het kind binnen acht dagen stierf men in plaats van een
pakje, één gulden zou schenken.
In 1830 meldde men in de notulen een schenking van de
heer Van Hulst: "Een ! anker roode wijn ten gebruike
van zwakke vrouwen".
In 1838 werd volgens de notulen bericht ontvangep van
de secretaris van de Princes Sophie over de toezegging
van een jaarlijkse gift van f 50,--. Deze schenking
werd later nog verhoogd tot f 100,-- jaarlijks, inderdaad een vorstelijk bedrag als je in het kasboek leest,
dat Lyssie Simons en Lieffi Timmer als naaisters voor
18 japonnetjes f 1,80 ontvangen en voor 24 mutsjes en
ondermutjes f 4,80 . Ook het "verschot" aan de naaischool
was zeer mi niem, maandelijks varieerde dat van 25 cent
tot 60 cent .
Halverwege de 19e eeuw we rd er bi j het pakket dat nog
steeds hetzel f de was, ee n s pijsbriefje gegeven, waarop
2 kop gort, 1 pond zeep , l pond stroop, een pakje roem,
~ pond koffie en een ton lange turf konden worden verkregen.

Samenste Uing van een
bakerpakket, aa. 1890
9

BAAIEN LUIERS

Uit het kasboek bleek dat er aan de Maatschappij
o.ao rode baai geleverd werdo
Rode baai was een dicht geweven en vettige wollen stof
dus uitstekend geschikt om de nattigheid tegen te
houdeno De stof werd dan ook gebruikt om er de omslagluier van te makeno Pas begin onze eeuw verving men de
baaien luiers door molton. Het onderscheid tussen arm
en rijk was ook aan de luiers te zieno De rode was
voor de armen, bij de rijken gebruikte men de crème
wollen luiero De luiers werden vastgespeld met
"bakerspelden", net onze gewone speld, die we bij het
naaien gebruiken, echter iets langer en iets dikker.
Pas tussen 1910 en 1920 kwam de veiligheidsspeld als
aanschaf in het kasboek voor. Voor de babyponnetjes
noemde men steeds 'paars' katoen en voor het nachthemd
voor de moeder 'geel' katoen, wat waarschijnlijk een
algemeen gebruikte benaming was voor ongebleekte katoeno
In die tijd ca. 1850 waren er diverse textielzaken in
Hoorn: Fa. Renkens, leverde per el rode baai; S van
Milligen, ellen katoen; M Segers, katoen; en de fa.
Messcher leverde rode baai. Na 1900 werden er geen stoffen meer geleverd maar kocht men de kledingstukken en
luiers per stuk.

Gerritsland, begin 19e eeuw. Veel pakketten Z&Jn hier
uitgedeeld. Er waren grote gezinnen met wel 19, 20
kinderen die in zeer kleine huizen woonden.
10
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Nota van de
fa. De Vries
aan de Maatschappij,
1912.

OVER DIT BEDRAG ZAL DE VOLGENDE MAAND !Se:CHIKT WCROEN.

De winkel van de
fa. De Vries, ca. 1940
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Grote Noord, ca. 1910
Rechts op de hoek V & D waar ook veeZ hemdjes door de
Maatschappij werden gekocht.
HET BESTUUR
Het bestuur bestond in 1850 uit de volgende dames :
Carbasius, Bast-Pan, Van Akerlaken, Nijssen , Overbeek
en Berkhout c
De inkomsten werden zeer zuinig beheerd, nooit waren de
uitgaven groter dan d e inkomsten . De jaarlijkse gift
van de Kon ingin was zeer welkom en ging over van
Koningin Sophie o p Koningin Emma en als laatste
Koningin Wilhelmina. Ve rder waren er vaste inkomsten
van het b e s tuur zelf (lidmaatschap), van intekenlijsten
die lan gs d e gegoede burgerij ging en en van losse
g iften en legaten .
Bij de oprichting van het genootschap v e rgade rden d e
dames in een kamer van het leegstaande Ze ekantoor , nu
d e bi lbiotheek. Eind 19e eeuw werd de ver gadering
gehouden in de kleine trouwkamer van het stadhuis
(Nieuwstraat ) waar ook de voorraadkast stond. Daar
scheurden ze de ellen stof tot vierkante lappen voor
12

de luiers. Ze beschermden hun kleding met een geruit
schort van de vereniging en maten de stof na met een
eigen ellestoko Ook de schuier . van de dames, waarmee
zij zich na dit stoffige werk af borstelden, is
bewaard gebleveno Het meisje dat tijdens deze vergaderingen voor thee zorgde, werd met een fooi van een
dubbeltje bedacht en als het kermis was zelfs met een
kwartjeo
In 1903 begon in het kasboek de post 'bakerdiensten '
De bakers gaven nu aan het bestuur door, de adressen
van de vrouwen die in aanmerking wilden komen voor
een pakket. De regentessen besloten de bakerdiensten
indien nodig te vergoeden voor het gezin. Dit loon
voor twee weken bakeren bedroeg f 6 , -- , in 1909 werd
het verlaagd naar f 4,--, wat zo bleef tot de
twintiger jaren. Daarna zorgde de vroedvrouw als aangeefster van adressen o (Mevrouw Hilbrands-de Boer).
In het bestuur vonden weinig wisselingen plaats, pas
door verhuizing , ziekte of overlijden kwam er een
vacature. Er werd iemand uit eigen kring gezocht of

Gemeentelijke vroedvrouw
Mevr. G van der OordSmit. Geb. 22.12.1873
te Bovenkarspel. Begon
in 1898 als vroedvrouw
in Hoorn en overleed op
18.9.1954 te Beverwijk.
Foto: "Toen Hoorn nog
Oud-Hoorn was".
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Nota van de
firma De Flart
Januari 1926
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De winkel van de heer
Posthwna op het Grote
Oost, ca. 1935
Hij verzorgde na het
tonen van het spijsbriefje het pakket
voedingsmiddelen.
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Gravenstraat - Hoorrr
de funktie ging van moeder op dochter overo In verschillende fami lies gebeurde dit soms drie genaraties
lang o
Vanaf 1912 zijn diverse bonnen bewaard gebleven van
textielzaken in Hoorn: H H Schwietert Grote Noord 45
S J de Vries, Gouw (nu Kieft)
F Polak & Co o, Havensteeg
J A Morhaus, Kleine Noord
Fa o M Laan , Turfhaven 19-21
D Weidema, Grote Noord 39
W Th de Flart, Grote Noord 140
(Magazijn "De Witte Engel",
hoek Breed) o
Voor de spijsbrief jes zorgden eerst de firma J de Best
& Zoon "De Groote Gaper", Kleine Noord 27, zij leverden op vertoon van het spijsbriefje een voedingsmiddelenpakket, dan was het de heer Kloppenburg, Rode
Steen (hoek Kerkstraat) en later de heer Posthuma,
Grote Oost tot in de jaren zestig o
t5

DE NAAISCHOOL
De naaischool, die sinds de oprichting verbonden bleef
aan de vereniging, liet de meisjes als onderdeel van
hun naaischoolwerk textiel afwerken tegen een geringe
vergoeding. In 1918 werd echter de Vakschool voor
meisjes geopend aan het Kerkplein, met aan het hoofd een
directrice, die het pand ernaast bewoonde, evenals de
concierge.
De meisjes naaiden als lesonderdeel "het babyhemdje"
van katoen en flanel, de school verkocht ze aan de
vereniging van de Moederlijke Weldadigheid o De leerlingen mochten de hemdjes ook zelf kopen o Tot hun
veertiende jaar moesten de meisjes overdag naar school
en ze verdwenen dan vaak tijdens het tweede leerjaar
omdat ze dan de vereiste leeftijd hadden en in een
dienstje het vaak broodnodige geld voor het gezin konden verdienen.

Rechts naast de Boterhal het gebouw waar de
naaischool gevestigd was. Foto ca. 1950
16

Voorbeelden van breischoolwerk, ca. 1900

Voor korte tijd was de pakketsamenstelling wat uitgebreider, de crisistijd zo rgde hierna voor vermindering
van aantalleno In 1935 was de pakketsamenstellin g:
Acht wit t e luiers à f 0,22; drie molton luiers à f 0,30
drie truitjes à f0,35; drie camizooltjes à f0,29; één
laken à f 2,-; één sloop à f 0,60; één nachtjapon à
f 1, 55; zes spelden f 0, 08 o
Spijsbriefjes: twee pond suiker; twee pond rijst; twee
pond zeep; een pond koffie; ! pond cacao; een pak
sunlight zeep; een koek; 14 dagen een liter melk (rond
1900 ook wel bier!)o
In d e krant e n uit die tijd werd door de Maatsch a ppij een
oproep geplaatst om giften, me n wilde enige 'Oranjev r eugde' b rengen in behoeftige gezi n n e n, niet alleen
geld, maar ook babyartikelen en kledingstukke n. De
konink l ijke famil i e verwacht t e e e n blij de ge beu r tenis!
He t notulenboek ver me ldde een ops omming van luierb roeken, sokjes , manteltjes Ooa , van de padvindsters en
de zusters van het stadsziekenhuis . Zo konden dus de
gezinnen extra bedeeld worden na de geboorte van H,K.H
prinses Beatrix in januari 19380
De vereniging was een weldadig genootschap en werkte dus
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in stilte, Zo was het nu één keer naar buiten getreden en nogmaals gebeurde dit in de jaren vijtig
na de watersnoodramp, toen men een oproep deed en
vele wiegen en kleding ontving, om naar Zeeland te
sturen,
Gegadigden naar de betrekking van

leostorossrrNaaiYronw

uo de 1tadaoaai- en brei1ehool, alhier,
waanoor all"n io aaomerlr.iug komen zij,
die grondige keooia bezitten no het nuieu,
breien, m11en, stoppen eo knippen eo te·
vene bewijzen kanoen o•erleggeo de noo·
dige geechiklheid te bezfüeo om io die
handwerken onderricht te ge'Feo, worden
oit11:eooodigd hare op gezegeld papier geechreYeo eollicitatiiin te zenden aan den
Borgemeealer dezer gemeente t66r deo
lOeo J'oui a 1.
Deaannng•jat.rwedde bedraagt f 3110.-,
met twee S-jaarlijksche yerhoogingen un

/{10.-.

Hoorn, 1 Juni Ull.
Bargemee1ter en We1houder1 no Hoorn,
H. W. DE JONCBEERE.
De Secretari1,
W. VAN WANING.

Advertentie voor de betrekking van MeesteresseNaaivrouw aan de Stads
naai- en breischool.
Hoorn, 1911
Uit: "Toen Hoorn nog
Oud-Hoorn was".

OP DE BON
De Tweede Wereldoorlog bracht distributie en schaarste
zodat de linnenkast van de Maatschappij zo goed als
leeg was, De vrouwen zouden op eigen bonnen kunnen
aanschaffen tot een waarde van een bepaald bedrag ,
Levensmiddelen konden nog wel gegeven worden , later
vervangen door surrogaten ,
Na december 1943 stopten de vergaderingen. Het verstrekken van levensmiddelen ging zoveel mogelijk door,
Ook na de bevrijding bleven de moeilijkheden om aan
textiel te ko~en nog lang voortduren en men hielp zo
veel mogelijk met een levensmiddelenpakket en de verstrekking van melk gedurende veertien dagen,
Pas in 1948 waren er weer voldoende babykleertjes en
linnengoed te koop. Op de kaarten, voor de aanvraag
van een luierpak, die door het echtpaar werden ingevuld, staan gegevens als: Beroep van de man, zijn
18

verdiensten, hoelang wonende te Hoorn, geloof, hoelang
getrouwd en aantal kinderen in leveno Als men in aanmerking kwam voor een pakket, na deze aanvraag, moest
de vader met het geboortebewijs in de hand, het pak
kleertjes ophalen o
Het loon van een arbeider in de jaren vijftig, schommelde tussen de f 30,-- en de f 45,-- per weeko Het
pak kostte toen zo'n f 14,-- en de levensmiddelen f 4,--

De voorraadkast van de Maat schappij .
Lange t ijd s tond deze kast in de kleine
trouwzaal van het stadhuis aan de Nieuwstraat
alwaar de vergaderingen van het bestuur gehouden
werden.
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NIEUWE BESTEMMINGEN
In de jaren zestig liep het aantal aanvragen snel terug
sociale uitkeringen zorgden er voor dat instellingen
als de Moederlijke Weldadigheid overbodig werdeno
Toch werd er ieder jaar vergaderd om de rente van het
gespaarde kapitaal aan een goed doel te besteden ,
Zo werden de laatste jaren giften gedaan aan de
SOS-telefonische hulpdienst, Projekt Hulp aan slachtoffers van misdrijven, diverse schenkingen aan het
Opvangcentrum Hoorn, Aan de naaicursus van Turkse
vrouwen in de De Schoor werd een lockmachine gegeven,
verder verstrekte men giften aan het Dienstencentrum
'Tafeltje Dekje' en de werkgroep Speel-o-theek,

Het bestuur anno 198? bestaat uit de d(JJTleS
regentessen:
Mevrouw Buiskool-de Leur, mevrouw De Leur-Broeckens,
mevrouw Baalbergen-Nieuwenhuis en mevrouw Koning-Modder
20

Het bestuur anno 1987 bestaat uit de dames regentessen
Buiskool-de Leur; De Leur-Broeckens; Baalbergen-·
Nieuwenhuis; Koning-Moddero
In deze periode van bezuinigingen blijkt een gift aan
projekten of instellingen geen overbodige luze, maar
is vaak hard nodigo Mensen, die van een uitkering
leven krijgen het steeds moeilijker om daarvan rond
te komeno Dat heeft tot gevolg gehad dat mensen
zuiniger met textiel omspringen en dat een tweede gebruik mogelijk is door het te verzamelen en voor een
klein bedrag te verkopen. Dat zijn Ooa. winkels in
tweedehands kleding o Bij gezinsuitbreiding kan mendus
de nodige babyspulletjes voor weinig geld aanschaffen.

21

VERENIGING VAN DE MOEDERLIJKE WELDADIGHEID,
ENKHUIZEN, 1861-1961.

In Enkhuizen werd de vereniging later opgericht en
was bestemd voor Protestants behoeftige kraamvrouwen.
Men moest minstens zes jaar gehuwd zijn en men kwam
pas bij het vierde kind in aanmerking voor een kraampakket. De overige kinderen van de vrouw moesten getrouw het onderwijs volgen, Als de echtgenoot haar
verlaten had tijdens de zwangerschap of ze was
weduwe geworden in die periode, dan was er op haar
zedelijk gedrag niets aan te merken en kon de vrouw
zich aanmelden bij de vereniging, Een verschil met
Hoorn was, dat in Enkhuizen de vrouwen zichzelf
moesten melden tijdens de vergadering en de dames
regentessen om een pakket moesten verzoeken. Het
pakket uit 1861 bestond uit: een linnen baayen
schoudermantel (14 dagen te leen ) ; een laken; een
half laken; een hemd; zes witte luiers ; twee rode
luiers ; twee hemdjes; twee halsdoekjes ; een wollen
borstrokje; een wit borstrokje; twee ondermtitsjes ;
twee bovenmutsjes; drie bandjes .
Als voeding werd alleen rijst, koffi e en brood verstrekt, Het eerste bestuur bestond uit de dames :
de weduwe le Coultre-Bastest; Boonacker-Berns ;
Feith-de Koningh; Cats Wor-van der Wort en nog elf
leden, De inkomsten bestonden uit contributie der
leden en een gift van het Snouck van Loosenfonds van
f 200,-- jaarlijks vanaf het jaar 1893 . In het
archief werd in 1868 melding gemaakt van het feit,
dat een naaischool veel naaiwerk verricht maar dat
de breischool voor de slaapmutsjes en ondermutsjes
zorgde. Jongedames van goede huize naaiden gratis
voor de vereniging, in tegenstelling tot de naaischool die er'een kleine vergoeding voor kreeg. Alle
gemaakte goederen werden ten huize van de presidente
van de vereniding bewaard. De Koninklijke goedkeuring
werd pas in 1904 aangevraagd en verkregen,
In de Tweede Wereldoorlog stond men voor dezelfde
problemen als Hoorn. De nood was groot en er was
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moeilijk aan textiel te komeno Toen dat niet meer
mogelijk was, moesten de vrouwen textielpunten
inlevereno Voor een pakket had men zo'n honderd vijf
en twintig punten nodig.
Vlak na de oorlog op 22 januari 1946, richtten de
echtgenoten van het bestuur, een eigen vereniging op
te weten "De Vaderlijke Milddadigheid". Zij stelden
zich ten doel om eens per jaar de dames te huldigen
voor 'haar' arbeid ten bate van de vereniging door
bijvoorbeeld een maaltijdo Uitsluitend de echtgenoten
konden lid worden er hoefde geen contributie te
worden betaald, Het archief bestaat slechts uit twee
papieren, dus of geze vereniging lang heeft bestaan?
Het doel was toch heel milddadig opgezet en het zal
de dames zeker plezier hebben gedaan, dat hun
echtgenoten zo meeleefden,
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Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door steun
van het bestuur van de Maatschappij van de
Moederlijke Weldadigheid te Hoorn.
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Het Westfries Museum dankt alle personen en instellingen die medewerking verleenden bij het tot
stand komen van deze uitgave , Hoorn 1987
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