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1: LITERATUUR 

1: ARA Inv. 3.01.03 Archief Staten van Holland 1445-1572 
Inv nr 1303 Kohier 1 Ode penning uit 1562 van Hoorn. Gepubliceerd door R.A. Mekking, 

doctoraal scriptie UvA (1987) = M(ARA inv.nr. 1303 (1561-1561-1564) en contrarol invnr. 1519 
(Mekking) 

2: ArchiefWf Gemeenten, Hoorn, A WG; (ORA) in AWG 

3: P. Koster, Hoorn in de Middeleeuwen 

4: H. Saaltink: Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn ... 1630 en 1799, Hoorn 1992, 
(Saaltink, Vervolg) 

5: J. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheid in de 16de en 17de eeuw te Hoorn, Rotterdam 1994 
(St-K) 

6: A.v. Zoonen, Hoornse herbergen de eeuwen door, Kwartaalblad Oud Hoorn 
21 jg. no. 2, 1999, pg. 51 -58 (VZ) 

7: Blauwe multomap, nr. 10: Artikelen om te schrijven: Joris en Alwaer, 
lief en leed rond 1535 - De (Witte) Valk, naar H.A.M. Stumpel. 
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2: INLEIDING 

De kroeg: trefPunt voor ieder, plek van volksvermaak tijdens feestdagen, vastenavondvieringen, 
kroningsfeesten en dergelijke. Vedel, fluit en trom begeleidden zang en dans. Stedelingen, dorpers, vreemden 
en ingezetenen wisselden er het nieuws uit, deden er marktzaken, kwamen op verkopingen of verpachtingen 
af. Schepen werden er gereed, bemanningen ingesclu·even, omoerend goed verhandeld, koopovereenkomsten 
door notarissen besclu·even. Daarbij konden nogal eens flinke rnzies ontstaan. 
Ook schutterijen en gilden kwamen er wel. Er werd in de kroeg, herberg, tapperij voornamelijk bier en wijn 
geschonken; er werd gekegeld, gekaart, getriktrakt of gedobbeld. Overigens: met kaarten en schijven mocht je 
voor 1528 spelen (gokken) in de herberg. Met dobbelstenen NIET, op pene van drie pond. Vooral de aimen 
gokten dat het een aard had; misschien bood het kansspel een gemakkelijke en soms flinke winst (VZ, 51). 
Vrijwel iedereen mocht zo'n nering drijven. Hoewel: Albrecht van Beieren had in 1389 de schouten een 
tapverbod opgelegd. (VZ, 52). 
Die waren dan ook verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. 
Bedeelden mochten niet in de kroegen komen. Dat was al in 1430 bepaald, maar sinds 1531 was het een 
landelijk vvorschrift. Het was de armen toegestaan bier te kopen 'incannen oft potten om thuys met haerlieden 
huysgesin te drincken. ' Buurtmoeders moesten daarop toezicht houden. Over buurtmoeders weet ik verder 
niks (JPK). 
Onder de tappers waren vaak barbiers en brouwers te vinden, met name in de l 7de eeuw (St-K, 287 e.v.), 
maar ook vrouwen. Chirurgijns en vrije meesters werkten veelal in herbergen en kroegen. Patiënten werden 
nogal eens in het huis van de chirmgijn of in de herbergen verzorgd en gehuisvest tegen een zeker tarief. De 
heelmeesters hielden zitting in dergelijke logementen, vooral de vrije meesters en kwakzalvers. 
In de kroeg waren de timmennan met de bijl, de smid met zijn hamer of tang, en de chirmgijn met zijn mes 
gevreesde figuren als ze goede sier maakten of hun dorst kwamen lessen. Zie het proces tegen chirurgijn Jelys 
Vientz (1527), beschuldigd van godslastering toen hij in 'de Sonne' veel te veel op had. Een daverende 
vechtpartij was het gevolg; maar dat bracht hem niet voor de rechter: de blasfemieën wèl. Een van de 
getuigen tegen hem was Mr Frans Jans, organist. Jelys behoorde tot de gegoede ambachtslieden, was broeder 
van het H. Geestgilde en verkocht ook goederen die in de herberg aan de man waren gebracht, maar van 
zeeroverij afkomstig bleken (St-K, 287, 292 e.v.). ORA 4472 (1530), fol. 50 en inv. m . 4546 (1529). 
Een vechtpartij van chirnrgijn Mr. Alberts Graaf met een Engelsman in de herberg (welke? JPK), Not. Arch. 
2091 (1 649) had daar ook met zoiets te maken. 
In 1536 werd in Hoorn het schenken van Brandewijn in de herbergen verboden 'daer veel lieden haer leven an 
vercorten." In werkelijkheid probeerde het stadsbestuur het accijnsvrij handelen in sterke drank verder te 
voorkomen. Alleen venters met een 'tafelet' op hun rng of en vergunning om langs de huizen te gaan mochten 
brandewijn verkopen. 
Vechtpaitijen moest de waard aangeven. Dat kon je anders je vergunning (voor drie maanden) kosten; of je 
kreeg een tapverbod. Dat overkwam IJsbrand Jansz Verlaan, Anne Damas, Adriaen Borel, Pieter Mels (alias 
't manneken) en Joost Senten op 29-06-1584. In de herberg moesten messen worden ingeleverd (VZ, 51-53). 
Een tijdelijk voorsclu·ift: in 1557 werd het verboden op zondag in de herberg te drinken, vanwege een 
pestepidemie. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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1807: (VZ, 56) 131 tappunten, waarvan 92 tappers, 4 kolfbanen (een 
tussen Vijzelstraat en Nieuwendam, 1 hoek west/wester dijk, 
twee buiten de stad, 19 herbergen waarvan 2 met een 
kolftafel, 15 logementen en 1 sociëteit 

1830: (VZ, 56) 52 tappunten, 29 tappers, 3 herbergiers, 
6 logementhouders, 7 kasteleins, 3 koffiehuishouders, 
3 slaapsteehouders , 1 verhuurder van rijtuigen. 

1850-1860: 71 tappunten, waarvan 36 tappers(van wie 22 vrouwen), 
1 diligencehouder, 1 slaapsteehouder, 7 logementhouders, 

14 kasteleins, 7 herbergiers, 7 koffijhuishouders. 

1882: (VZ, 57) Van de 138 aanvragen worden 11 8 tapvergunningen 
toegekend (= l per 91 inwoners). 78 mannen en 40 vrouwen, 
w.o. veel weduwen. Hoogst aangeslagenen: zie: Mededelingen 
over kroegen op het jaar 1882 (blz. 30). 

N.B. Verwerkte gegevens in 3 (blz. 5 t/m 29) lopen tot het j aar 1855. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Christ Stoffelen (redactie) 14-2-2007 
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3: NAMEN, ADRESSEN, JAARTALLEN, BRONNEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VAN KROEGEN 

A: Onvolledige wetenswaardigheden 
worden allereerst venneld: 

1.478: Kathryn Floris Cuyper, die scone waerdinne 

Archief JPvdK 

29-10-1488, ORA 4138, pg. 534: Jacop Copgesz. had gedaecht den waert van Bystervelt mfr Jacob 
voirsz ... selve vellich bleven 

19-11-1488, Ora 4138, pg.539: Pieterj ansz. Bistervelt kende sculdich Jan van Neck iiij rf gulden min een 
braspenning van huyshuyr. Jan van Neck: broer van Jan van Leeck, JPK 

10-09-1501 , ORA 4140 dd.: Dirc Jansz x Katlu·yn die scoone wairdinne, zie Floppy P (herbergen?) 

11-04-1528, ORA 4573, pg. 252? Jaspar de goutsmit heeft de silveren gontvaten van Joest Al bout over 
gedaen de huysvrou van Albert Albout nyet meer daer van nemend dan zyn arbeytsloon hoe de derde 
pannyng meer hem toe geschat was. Zie ook: 15 51; Hees, pg. 4 = zeer waarschijnlijk Jasper de Smit, waert 
inden Vaedoeck 

29-09-1528, ORA 4573h, pg. 187; Hans Trapper van Y ske huizen wt Vrieslant f 62 10 st om 5 pairossen 't 
pair voir 10 phs guld bij Gerbrant Alberts de waert f 18 4 st 10 p geleend costgeld 

15-05-1546, ORA4574, pg. 104: Nieuwsteeg: Jacob van Groningen, (3oj oud) waard Arys Kistemaker en 
Ellert Comelisz uit de Kerksteeg komen tussen twee en drie uur 's nachts langs om een bier te drinken; zijn 
vrouw liet hen binnen, ze dronken er negen, Cornelis Cuyper en ene Meysink kwamen zingend over straat 
erbij , er waren er nog twee extra bij , dus nu met vijf man, er kwam en knokpartij van , de waard wordt half in 
elkaar geslagen op zijn bed. Er werd niet betaald, met wapens gedreigd, enz. 

(13): 04-10-1549: ORA 4415, pg. 269: Simon Willemsz, gezworen wijn verlaeter die grooticheyt vanden pijp 
zijn elk groot drie aem (costume van uutmetinge van wijnen vijftich stoepen voor een aem. , aldus een stuk 
van 23-07-1549) min een vemdel brandewijn; heel wat = ca. f. 38.-, aldus was gemeten op 4 oktober. (de pijp 
was groter dan andere, daarom was er kwestie over de correcte betaling). Meting vond plaats bij een leeg vat. 

11-03-1551, ORA 4149, pg. 270? Jacob Sym wae1t inde Gou 

1562: Mekking: Jan Pietersz Goutsmit (eigen huis, tapperij) 

1562, Mekking: OOST langs het... tot Waagh ende Kleine Havensteech 

Walraven Jansz; Hein Volckarts (zie: Gouden Berch) 

29-06-1584, Vz, 53: IJsbrand Jacobsz. Verlaan (schepen geweest?), Anne Dammas, Adriaan Borel, Pieter 
Melis alias 't manneken en Joost Senten: een tapverbod aan vreemden wegens het niet aangeven van 
vechtpa1tijen. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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B: alfabetisch 

N.B.: De kroegnamen zijn, tenzij anders vermeld, uit de schotboeken gehaald, vanaf 1426 

Venneld worden: naam, paginanummers, adres enjaartallen. 

Inde drie orange APPELEN op de turfhaven, pg. 66 (183), 
20-09-1596: ORA 4 190 (schepenrol) 1596-7: Pieter Jansz van Amack woent op de Turfhaven Inde drie 
orange appelen (kroeg of huis? JPK) 

APOSTEL 
18-07-1515: ORA 4143, Apostel (naam van een kroeg) 

ARKE NOe, pg. 67 (47) 
l 708;VZ, 55, tapperij? Kroegfunctie niet duidelijk 

De blauwe BERG, pg. 67), 
1891; VZ, pg.57; met grote paardestalling t/o het Witte Paard 

De gouden BERCH, pg. 66(6), op het Noort oostzijde, bij Kerksteeg 
1548, ORA 4416, S. fol 76: Cornelis Volckartsz van Hauwerden, wylen waart in den gouden berch had in 
ditjaar 110 gouden gulden tot 28 st. ontvangen van Ewout Willemsz om 3 jaar in Venetië te blijven tegen 330 
goudgulden. Verklaring opgetekend 26-09-1552 
22-07-1552, ORA 41 50, pg. 20r: Cornelis Volckartsz. wylen waert inden gouden berch heeft met 
uytghetogen wapen in toornige woede van levendige lijve ter <loot gebrocht heeft eenen Michiel Tijmsz. van 
Hauwert 
05-08-1552, ORA 4150, pg. 32r: Cornelis Volckartsz vellich- 14 dagen 
19-08-1552, ORA 4150, pg. 34v: Cornelis Volckartsz balling - helft v zijn goed (verbemd? JPK). Cornelis 
volckartsz contra de schout om zijn custinghe te ontslaen nae inhouden zijn vuytcoop. 
05-10-1552, Not.... 2035: Notaris Hermannus contractus; 

05-10-1552, 203 5, fol. 57ro: Cornelis Gerbrants waert inden gouden Bergh, overleden 1552 . 

.. -10-1552: Cornelis Volckartsz van Hauwerden wylen waert inden Gouden Bergh 

27-02-1553, ORA 4416, fo l. 104: AefWillems, waerdinne inde gouden berch, zie ook 08-02-1553 (?); 
Cornelis Gerbrants is overleden 

23-05-1554 of: 06-02-1556, nr. 4120 Consignatieboeck, fol. 41: Jan Fransz koopt de Gouden berch metten 
stallagie. Aef wedue van Cornelis heer Gerbrants en haar voogd gaan akkoord met restant van F 245.- Zie 
ook: ORA 4150, fol.2lv, 26r, 32r 
7: 28-05-1555, nr. 4120, fol. 47ro: AefWillems nagelaten wedue van Cornelis Gerbrants bijden Gouden 
berch bekent ontvangen te hebben van Jan Fransz, waert in die Roode Leeuw 106 Kar gul cuITent, in 
minderinge van thuys, erve ende stallinghe daer Jan voorn. nu ter tyt in ende op woent (zie 46ro, 48vo, 49vo 
Jan Fransz ten volle betaelt 06-02-1556) 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Chris! Staffelen (redactie) 14-2-2007 
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03-06-1561, ORA 4657, Boedelpapieren, nr. 206: Voor schepenen van Hoogwoud schelden kwijt Y sbrant 
Remsz van Rustenburch en Jan Gerritsz van den Noordijck, aan Mary Willemsdr. nae gelaten wedue van 
wijlen Jan Fransz. poorterse der stede van Hoorn, vierdalff morgen lants genaemt die Grote Pape Weydt, in 
banne van Hoochtwoude door haer gekocht.- zullen het vryen, etc. NB: Cornelis heer Gerbrantsz: Deken 
Gerbrant van Schagen; zijn moeder was Jannetgen 

1562: Straten; Mekking, fol.5ro : 
OOST, van Jeroenensteeg naar Bostelsteeg: Jan Fransz. wed. (van de gouden berch op bet noort, oostzijde)? 
JPK; wrschl a/d Nzijde, 1 lde huis vanaf Jeroenensteeg. 
31-10-1564. ORA 4657, Boedelpapieren, nr. 206: Voor sch van Hoorn: wylen Cornelis Garbrandtsz had aan 
zalige Jan Fransz in zyn leven oick onse poorter een huis erf en schure aan de oostzyde van de Noorderstraat 
(beclassing 300 gulden hooftgelt) ... vercoft heeft. Veel namen van erfgenamen en kinderen 

De Blauewe BIJL, pg. 66(16), voor 1573 

Inden CLAVERSOED, pg. 66(3), 1551 

Oranje COFFIJHUIS, pg.67 (geen nummer), 18de eeuw, VZ, pg.55 

De CONINCNK van Polen, pg. 66(19), 1596 
12-04-1596, VZ, 52: Sijmon Willemsz, waerdt alhier in de Coninck van Polen meldt een steekpa11ij in zijn 
herberg, waarbij Thijszoon wordt neergestoken; doet daarvan 'waardengetuigenis' bij de schout. Dat was 
verplicht, op straffe van drie maanden sluiting of een tapverbod, zie 29-06-1584 in de inleiding 

De CROON van Sweden, pg. 66(27), 1635 
37: 26-05-1625: VZ, 53: De Croon van Sweden, Drieboomde singel (later: Drieboomlaan). Waard Jan 
Reyniersen deelt mee, dat op die avond dr. Dirck IJsbranssen Verburch de zaak betrad, waar hij in een 
zijkamer de hem bekende schilder Jan Linssen aantrof. Beiden vennaakten zich aanvankelijk in een aimabele 
sfeer met een potje kaart, maar kregen ruzie. Verburch trok een mes en bracht bovenhands over tafel Linssen 
zulke verwondingen toe, dat hij enkele dagen later daaraan overleed. Verburch vluchtte. Na vier vergeefse 
dagingen vonniste de schout de moedwillige doodslager bij verstek met verbeurdverklaring van lijf en goed 
en verbande hem uit de landen van Holland en Westfiiesland 'op den halsse'. (VZ, 53) 

De Oude DOELEN, pg. 66, 67(8, 41), VZ, 55 
Achterstraat (daarna Hotel De Doelen), 1558-1778, daarna -1972 

De NIEUWE DOELEN, pg. 67(41), Achterstraat, VZ, 55: 1700 

De EENHOORN, pg. 66(28) 
ORA 4415, 30-09-1549 
04-10-1549, ORA 4415, pg. 267, 268: Willem Evertsz wae11 inden Eenhoorn 

Inden ENGEL, pg. 66(31) 
12-04-1530: Jan Mae11sz de waert inden Engel heeft hem borge gestelt voor Jauke van Geesterlant wt 
Vrieslant voor de somma van xxvij phs gulden die Jauke voirs van van Joris die wae11 inden valck ontfangen 
sal datse Jorys vs betalinge versoucken sullen. 
(ORA 4574, pg. 255; zie ook 14-04-1530) 

De Witte Engel, pg. 68, Breed 44, 1900 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Chris! Stoffelen (redactie) 
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DeHaen; 
10-01-1485, ORA 4138, pg. 303: Claes Vuytten Haen gepand om XII Stucke Biers XVIIJ stuvers per stuck 

Inden blauwe Hant, ORA 4149, 02-09-1551 : Aelyt Dircksx inden blauwe Hant heeft executie geit betaelt op 
Wybrich Geerlofs; was dit alwaer van de Witte Valk? 

???? Johanna in de blauwe Hant 

't HEEREN Logement, pg.67(40), VZ, 55; Roodesteen naast het huidigen Wfr Musewn, 1700 

Dat Moeriaens HOEFT, pg.65, 66, 67(2), Roodesteen naast huis a\d westhoek Havensteeg, 1520, 1531 , 
1533, 1634, 1700, (VZ, 55) 1708 
16-08-1510, ORA 4141, f. 4 72: die waerdinnen in Moeryaens Hoeft".over 44 en een halve st. Floppy P 
(herbergen?) 
05-05-1531: Jan van Leeck woonde er 
2: 21-11-1533: Jan van Leeck woont int huys ander Roede Stien genaempt dat Moeriaens Hooft 
Geertje Dircksz h(Zwaag?) heeft er in de l 7de eeuw gewerkt; Rembrandt heeft haar getekend, o.a. op de rug 
gezien (Wikor) 
1708, VZ 55: Waard C laes Veen zit met achterstallige verpondingen 

Inde twee vergulde Hoofden, pg. 66, 75(21), Noord 
23-09-1 596, ORA 4190 (schepenrol) 1596-7: Ludu Jansdr, waerdinne inde twee vergulde Hoofden 

Inhet (of: Int) vergulde Hooft, pg. 66(17, 20), Noord, 1577, 1596 
1570: Gonnet: 't gulden Hooft, Noorderstraat 
1577, VZ, 55: Charlotte de Bourbon en 10-jarige zoon Maurits logeren in het vergulde Hooft; waardin: Anne 
van der Poort 
25-09-1596, ORA 4190 (schepenrol); Broer Hennansz waert int vergulde Hooft 

Inden HOORN (HOERN), pg. 66(32), Vismarct, 1527, 1530, 
1478-1480, Gonnet, pg. 50, nr. 382/2845, diffinitiones Kruisheren, 1477: "Item ic (Gheryt Claes coopman, 
JPK) sye sculdich piet' claes' in dem Hoem en sy broer ii hondert goude gulde" Hij was een van de 
uitgeweken Kabeljauwen die terugkeerden en op de Roodesteen zwoeren niet meer aan politiek te doen. l 0 
oktober 1480 werd hij vermoord; hij was naaste familie van de schout (Willem Claesz? JPK). 

13-10-1527, ORA 4145: Jacob Iansz de waert inden Hoim ande Vismarct pande Louw Pieter tBerchout op 
xxv van wyncoop 

1529, Jacob inden Hoorn, marktmeester 

01-05-1531, ORA 4573J , pg. 256/272: Jacob die waert inden Hoern - Joris Dircksz waert inde Valck 

13-10-1531, ORA 4145: mr. Lambert van Naerden n'g Jacob de wae11 inden Hoern om twie gulden een oert 
van bier; en 16-10-1531 Jacob op te Mollenwerff voor xx st. van bier 

04-03-1532, ORA 4146: Die waerdinne Inden Hoern pande rnr Lambert van Naerden om drie gul/ ter goeden 
rekeninge ende zy pande om zyn boecken ende alle zyn ander goeden 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Christ Stoffelen (redactie) 14-2-2007 
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't HUYS VAN GEMAK, pg. 67(38), Westerdijk bij Breed, 1772, 1910 
26-09-1772: 22.00 uur: Saaltink, Vervolg, 144: Brand in herberg Het huys van Gemak (laatste huis 
Zuidzijde Westerdijk bij de Westerpoort) + drie huizen ernaast. De stal van Het Ongemaakte Schip raakt 
ook in brand. de vonken vlogen tot de Noorderkerk toe. Er ware 9 spuiten ingezet: 6 van Hoorn, 1 van de 
VOC, 1 van de Admiraliteit en l van Blokker. De huizen ten oosten van het huys van Gemak (dat geheel 
uitbrandde) werden met grote moeite behouden. Het ongemaakte Schip was het laatste, meest westelijke huis 
op de Westerdijk, waar deze samenkomt met het Breed 

De KEIZERSKROON, pg. 68), Breed 41 , 1940, 2000 

Het Hollandsch KOFFIJHUIS, pg. 67, Roodesteen 
1822, zie: Het N ederlandsch Koffiehuis 

KEMPES DIJKIE, pg. 66(37), Holenweg 
1650: Op Kempes dijkie bij de drie watennolens aan de Uyterdijk wonen herbergiers 

Inde KLOK 
1617, OAH, Gonnet, bn 2136; Pieter GeITit 

Inde KNIP, ORA 4576, 27-07-1539; die waerdinne inde Knip 

Het Hollandsch KOFFIEHUIS, pg. 67, Roodesteen 
1822: zie het Nederlandsch Koffiehuis 
191 7 afgebroken. Bioscoop gebouwd; in 1924 gekocht door de fin. Wilson; later Winston theater, afgebrand 
in 2000? 

Het Nederlandsch KOFFIEHUIS, pg. 67, Roodesteen/Gr. Noord, 
1855, VZ, 56-57: men vraagt verlenging openingstijd van elf naar een uur 's nachts 

Het Noordhollandsch KOFFIEHUIS, pg. 67, Gouw, 
1855; VZ 56-7; Jan Bakker vraagt verlenging avondopening van elf naar een uur 'snachts 
1917: afgebroken, bioscoop gebouwd, in 1924 door de fam. Wilson aangekocht (NSB) 
1945: Wilsontheater veranderd in Winstontheater. Afgebrand (2000?) 
Oranje KOFFIEHUIS, zie Coffijhuis 

Int LANDTWYFF, pg. 66(9), opt oost, 1560, 1562 
19-08-1560, depositieboeck, ORA 441 7, pg. 88 
"Ten versoucke van lysbet in tLantwyff ende Clement Jacopss als voicht 
Claes Lambrechtsz vande Beets oudt 33 iaren verclaerde by ede dat tot ".digen Jan". wel heeft hooren seggen 
dat hij Jan int Lantwijff gegeven hadde eenige penningen om thuys te brengeb sonder onthouden te hebben 
hoe veel penningen hij hem gegeven had de actum den l 9de augusti 1560 pres( entie?) Rippert Hercxz en 
Gerbrant Heynesoen rol scepenen 
1562: Mekking, fol. 4: Lysbeth int Landwijff v Oost Nzijde?, tussen Begijnensteeg-Jeroenensteeg en de steeg 
ernaast (? JPK) 

De gouden Leeuw, pg, 67(42), (VZ, 55), 1700 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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Die Rode Leeuw, pg. 66(7), op het Noort, 1555 
10-06-1513, ORA 4 141 , f. 135r: Pieter Dircksz, waert, Floppy P (herbergen?) 
10-06-1523, ORA 4141, fol. 135r: Pieter Dircksz inde Roode Leeuw gepandt 
1562, Mekking: Cornelis Laeckeman eigenaar van herberg de Roode Leeuw 
1572, VZ, 55: Gerrit Eve1tsz waert inde rode leeuw 
20-09-1596, ORA 4190 (schepenrol) Gerrit Evertsz waert inde Rode Leeuw 

Archief JPvdK 

De Proesteger MOLEN, pg. 67(48), Proostensteeg (hoek Kuil, als het de molen zelf was JPK), 1708; 
tapperij? kroegfunctie niet duidelijk 

De roode Molen, pg. 66( 10), tussen Petercelye en Appelsteghe opt Oost, naar Roodesteen 
1562, Mekking. fol 6vo: notaris Hermanus Contractus bewoont het huys en spycker genaimt De Roode 
Molen; op dat moment geen herbergfunctie? Niet op het Grote Noord? (JPK) 

Opte MOLLENWERFF pg. 72, 16-10-1531 , ORA 4145: mr. Lambe1t van Naerden n'g Jacob opte 
Mollenwerff vaar xx st. van bier; kroegfunctie niet duidelijk 

De NADORST, pg. 67 Holenweg, VZ, 56-71728, 1891 , 1940, 2000 
coli. Rijksarchief: tekening 

De NAGTEGAEL, pg. 67( 44), (VZ, 55) 1708, waardin Volckje Jansz zit met achterstallige verpondingen 

NN 
APOSTEL, pg. 79 18-07-1515, ORA 4143 

NN 
GOUW pg. 66(30) 1551: Kathryn Flo1is CUYPER, die scone waerdinne, pg.70(geen nummer) 1478, 
aangeslagen voor 1 Lb, zie ook 1478, Inden VRIES 

NN 
'tHOOFT? 
pg. 70 (geen nummer) 29-06-1584:, VZ, 535: IJsbrandt Jacobsz Verlaan, Anne Dammas, Adriaan Borel, 
Pieter Melis alias 't manneken, Joost Senten wordt tapverbod opgelegd wegens het niet aangeven van 
vechtpaitijen, pg. 70(7) 29-06-1584; 
't HOOFT, pg.67(geen nummer), 1708 en (45); VZ, 55: Theunis Veen bij 't HOOFT, 

NN 
NIEUWsteeg, pg. 66(5), 1546; pg. 71(8), 11 /12-05-1546 
Dinsdagnacht 11/ 12-05-1546: TAALGEBRUIK, FLOPPY M, B(A) ORA, 4574, pg. 104-107: Jacob van 
Groningen, waard op bed door vijf man gemolesteerd en gestoken; zijn vrouw Anke (22j) heeft Arys 
Kistemaker, Egbert Cornelis (wonend in de Kerksteeg), Cornelis Cuyper (of Muysinck) en nog twee man die 
zingend over straat liepen en aanklopten 's nachts binnengelaten; 'veegt al drinkend gelag uit dat op de tafel 
stond (met krijt;). De waard wordt het zat, komt zijn bed uit en wordt in elkaar geslagen en gestoken. Omdat 
hij een ijzeren pantser aarihad, liep het met die steekwonden wel los. Dienstmaagd geertgen (20 j.) getuigde 
dat dat Egbe11 en Arys al bij binnenkomst dronken waren; Muysinck gooide steeds de bierkan over de vloer; 
daar werd aanmerking op gemaakt door de huisvrouw Ankem daarna door de waard en toen brak de pleuris 
uit. Ze vertrokken tenslotte en namen en passant een bierkan mee. Betalen? Ho, maar! Ze hadden negen biers 
gedronken en er even betaald, beweerden ze later zelf. 
Later in de nacht kwamen ze terug wilden er weer in, maar dat lukte ze niet. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Chris! Stoffelen (redactie) 14-2-2007 

10 



Vereniging Oud Hoorn Oost-Indisch Pakhuis Archief JPvdK 

NN 
NOIRD, pg. 66 
05-08-1527, ORA 4573, pg. 98: Geert Claes, die waerdinne neffens Onser Lieve Vrouwe Kercke 

NN 
Byde NOIRDERPOORT, pg. 66(22) 
20-09-1596, ORA 4190 (schepenrol) 1596-7: Jan Comelisz Bakker (bitter? butter?), waert byde Noirderpoort 

NN 
OOST: 1562, Mekking: Lysbeth Jan Gysps, 28 gld; de vrouw van Jan van Gisp, beeldhouwer? JPK 

NN 
ROODEsteen, pg. 67( 4), 
1855; VZ, 57-7; Hendrik van Veen, waard, vraagt verlenging openingstijd van elf uur naar een uur 's nachts 

ORANJE Coffijhuis, pg. 67(4) Roodesteen Zuidzijde?, 18de eeuw 

HET WITTE PAARD, Keem/Pelmolenpad, noordzijde, 1891 -1 9 ... VZ, pg. 57 

Het PAARDEBIT, pg. 67(4), hoek Keern/Berkhouterweg, NW-zijde, 1891-19 .. VZ, pg. 57; later speel- en 
theetuin 'De nieuwe aanleg' 

Int PARADIJS, pg. 66(23) 
ORA 4415, 30-09-1549 
3: 30-09-1549, ORA 4415, Depositieboek, pg. 267: Adriaen Pietersz. waert inden Paradise 
25-09-1596 ORA 4190 (schepenrol): Pauwel Jans waert int Paradijs 
1612: Prins Maurits in de stad; zijn hellebaardiers en sodaten logeren inden Paradise en Inde Wildeman. 

Schouwburg 'HET PARK', pg. 67, VZ, pg. 56; Achterom/Westerdijk, 1855: VZ 56-57: Lodewijk 
Dankelman vraagt verlenging sluitingstijd van elf naar een uur 's nachts, zie ook 1882 

'PEJO', zie: WIE weet nog hoe 

De POSTHOORN, pg. 68, Breed 37, 1900 

De PRINS op de Dijck, 67(49), 1708 (VZ, pg. 55); herbergfunctie is niet duidelijk 

Die ROOSE, ORA 4146 24-01 -1 536, die waert inde Roose 

De ROSKAM, pg. 66(3), 1596 
20-09-1596, ORA 4190 (schepenrol) 1596-7: Jan Pietersz Bangaert, waert inde Roskam 

Inden SALM, pg. 65(25), Wognum 
1-03-1519, ORA 4 143: die waerdinne inden Salm, tot Wognum(?) zie ook 1596; zie ook: 4. 
1522, pg. 71 (8); 
05-09-1522, ORA 4573K, pg. 258?: Katryn meester Joests Inden salm. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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05-09-1522, ORA 4573K,pg. 327: Katryn die naister opt kerckhof huysvrouwe van meester Joost f 3 
schuldich mr. Anthonys Al bout chirurgyn 
10-05-1530, ORA 4421, pg. 38: zaak tussen Adriaen Willemsz ende Joris Dircxz' van Wognum over 
bewijzen van zijn 'roemsche veneetse en paryse reysen.' 750 Kar gul kosten, zie ook: 4. 
Is dat de waard van de Witte VALK? Het z iet er naar uit...JPK, pg. 52, 2? 
1546, , 25:2 
20-09-1596, ORA 4190 (schepenrol) 1596-7: Taems Jansz, waert inde salm tot Wognum 

't Ongemaakte SCIDP, pg. 67(39), Breed 40, hoek Westerdijk; 
_1723- einde jaren '60, 1772; zie: het saardammer WAPEN 
Het onvolmaakte SCIDP, pg. 67(4), Breed 40; 1780- eind 1860 
26-09-1 772: De stal vliegt in brand (overgeslagen van het Huys van Gemak (zie: 't huys van gemak) 
01-07-1773: Saaltink, vervolg, 148: Schoorsteenbrand in 't Ongemaakte Schip overdag; snel geblust. 

De Drie SLOCKERS, pg. 66(26), Risdam, 1596 
1596: VZ, 55: Risdam, buiten Hoorn; waard (cabarettyen): Claes Cornelis 

De SONNE (In de Zon), pg. 65, 66, 67(13), Gr. Oost-Zon (waarschijnlijk niet, JPK), of de kolfbaan op de 
hoek Westerdijk-West? Of: Gortsteeg? met uitloop naar burchwal (Achterom). Zeer waarschijnlijk wel JPK, 
z ie onder 1555 
(13), 17-02-1525, ORA 4144: barber in die Wildeman en de Nanning die wairt in de zon 
1527: Chirurgijn Jelys Vientsz staat met zijn dronken kop allerlei kerkonvriendelijke taal uit te slaan (Zie 
proces) op 1528 
09-10-1549, ORA 4415,pg. 272: Jacob Jansz. wae11 in den Son 
12-02-1555, ORA 4472, fol. 215r: huis, erf schuur stallagie ... by Claes Miensz (Mieusz? JPK) inden Son -
staende inden ghorststeech strecklende aenden burchwal + erfWesterdijck met uytgang Burgwal 
1562, vz pg. 56: 
185 5: VZ, 56-7; Jan Mager van de Zon, Westerdijk, vraagt verlenging sluitingstijd van elf naar een uur 's 
nachts 

De STOOMBOOT, pg. 67, Hoofd, 
1855: VZ, 56-7; Teun van Roon vraagt verlenging sluitingstijd van elf naar een uur 's nachts 

De SUANE (De Zwaan), pg. 65(0), 1307; Peter vanden Suane moet betalen "voor de doden aende zyde van 
de stad" (Koster, Pg. 2.3.4). Hij zat in de bum1 van of op de Vismarkt JPK. 
De SW AEN, pg . 66(15), aen de Vismarkt, 
??-04?-1524, ORA 45730, pg. 133(F? JPK): Neel Thonis waerdinne inde Zwaen; bunnetje paling, 12 st. 
1572, pg.71(8); 1572, 1600, pg. 66(15); (VZ, 55; St-K, 324) 
DE N OBELE ZWAAN, pg. 67 (43), 1700; (VZ, 55) 
SW AENTJE, pg. 67( 46), grote Havensteeg, 1708; tapperij? (VZ, 55) herbergfunctie niet duidelijk 

15: ??-04?-1524, ORA 4573G, pg. 133 (F?JPK): neel thonis wairdinne inde zwaen (vismarkt, zie 1572, 
VZ,JPK). In 1307 stond daar in de bum1 al een kroeg, die zo heette ... 
1600, Steendijk, pg. 324, Not. arch. 4419 (1600), fol. 302, 304: 
in De Swan zou een aan syfilis lijdende vrouw besmet z ijn door de dochter van de waardin; beide laatsten 
willen de vrouw helpen, nemen haar op ter verzorging, schakelen dokter Velius in, vragen een second opinion 
van dr Pieter Coster. Of het syfilis was? Een tweede twijfelachtig geval van een vrouw; ook daar werd De 
Swan als infectiebron genoemd. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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Inde hollandsche THUYN, ORA 4575, pg. 35 
27-09-1535: Jan Vientsz zoon van Jelys de chirurgijn, waert? 

De TOEKOMST, pg. 67, 1891; café 

Inden VAEDOECK, pg. 66(11), 1550, 1551 
13-07-1554: ORA,4151, dd; Alewijn contra Jaspar Vadoeck om VJ st. van costgelt. Zie oqk: De (witte) Valk 
10-03-1550, ORA 4149, schepenrol: Jaspar waert inden vaedoeck 
12-12-1550: ORA 4149: Quiryn Jan van Hoorns beclaechde Jaspar Smit om te kennen ofte ontkennen die 
èoop van thuys, etc zie ook onder HEES. gedaechde vellich gewesen 
15-12-1550, ORA 4149: Quirijn van Hoorn contra Jaspar smit... gedaegde seyde dat hy geen borch soude 
stellen 
15-12-1550, ORA 4149: die weesmeesteren ende voochden van Ppieter Fopps contra Jaspar Smit ende Louris 
heer Anthonis tot Zwaech (=de zoon van heer Anthonis, pastoor aldaar, JPK) om leveringe van Pieter Fopsz' 
wambuys mitsgaders om absolutie vanden comenscap met henluyden gedaen. / Aangezien Pieter uit de 
voogdij is, zullen gedaagd. De wambuys leveren in handen vande eyschers en absolveren Pieter 
19-12-1550, ORA 4149: Jasper Smit vellich van een obligatie - 4 tonnen biers te betalen. 
19-01-1551 , ORA 4149: Jan Maeckall pande Quitijn Jan van Hoorn nae inhouden tscepenbouck / vellich 
gewesen 
26-01-1551, ORA 4149: Quüijn Jan van Hoorn contra Jasper de wae11 om hem te vrijen van Jan Maeckall. 
De huysvrouw van ged. man 14 dagen (toegewezen). Desondanks pande Maeckall hem en is de scatting 
toegewesen. 
18-02-1551: ORA 4149: Quirijn van Hoorn contra Jaspar Smit om hem te vryen van Jan Maeckall vande 
wyncoop 
19-02-1551, ORA 4576, pg. 3 84: Jasper Smit waert inden Vaedoeck; schulden, messentrekker, een wild 
mannetje, zie HEES 
Jasper de goutsmit LV? Zie ook 1528 
04-03-1551, ORA 4149: Jasper Smit waert inden vaedoeck injurien bedreven op sheren straten inder stede 
ende inden convente vanden regulieren buijten dezer stede - wilde de stad in brand steken etc. lijff en goed 
13-03-1551, ORA 4149: Quie1ijn van Hoorn contra Jaspar Smit om zijn antwoort in te brengen Symon 
Huych uten naem van ged. beleende de penningen. 
23-03-1551, ORA 4149: Quieryn Jan van Hoorns pande Jaspar Smit - 14 dagen 
27-05-1551 , ORA 4149: Jaspar Smit moet zijn sculdboeck inleveren bij 't gerecht en zal dat doen 
Quirijn van Hoorn contra Cornelis Woutersz? om 16 st 1 oort biergelt 
01-06-1551 , ORA 4149: mr. Jacop Bartolomeusz. contra Jaspar Smit om f 32,- van bierscult 
17-06-1551: Jaspar Smit contra Jan Jasparsz. goutsmit om 7 st. vellich, zie ook 1528 
18-09-1551, ORA 4149: Quiryn van Hoorn contra Thonys Myeusz om iij guld. xv st an een scuttent verleyt 
ende xij st van biergelt 
20-07-1552, ORA 4150, pg. 24v: de schout contra Jasper Vaedoeck om xx st ter cause van mestreckinge 

De (witte) V ALCK, pg. 64, 55(4), Oosterstraat, 1526, 1530 zie ook Inde Salm, 1535 (met uithangbord), 
1538, 1556, etc. 

Joris Dircksz en Aelwyn (Almaer) Alyt Pietersz, lief en leed rond 1535. 

We weten niet of Joris Dircksz groot of klein, dik of mager was. Hij kwam waarschijnlijk uit Haarlem. Had 
een reis naar Denemarken ondernomen en op de terugreis wellicht in het Groningerland kennis gemaakt met 
Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Chris! Stoffelen (redactie) 14-2-2007 
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Aelwyn.* Er werd getrouwd; waarschijnlijk gingen ze wonen in Haarlem. Jaren later kwamen ze naar Hoorn. 
Hun zoon Dirck was toen al een jonge tiener. 
Nauwelijks in de stad aangekomen, werd Joris aangeklaagd door de mr. Jacob Velden, vice-cureyt van 
Haarlem, wegens achterstallige schuld. En hij was niet de enige. 
Het is mogelijk dat Joris en Alwyn begonnen zijn in de herberg de Salm in Wognum, omstreeks 1520. Hoe 
dat ook zij: 
in 1529 namen zij de herberg 'inden Witte Valck' aan het Oost over van Jan Vop en zijn dochter Dien die daar 
tot dan toe 'geherbergd' hadden. Zulks tegen een schuldbrief van 637 gulden t.n.v. de eigenaar Garbrant 
Dircksz de goudsmid. Misschien was die familie van Joris; tenslotte had die ook banden met Denemarken .. . 
In 1530 zette Joris als onderpand in "de custen van een huys tot Haerlem." 
Een herberg met erven, 3 schuren, koetsen en glazen, ongeveer ter hoogte van het postkantoor(? JPK)! Dat is 
niet niks ! Zie ook Inden Vries; E.v.: Zwarte multomap. 
De aanklacht van Haarlems waarnemend pastoor bleek tekenend voor het ko1te verblijf van Joris in Hoorn. 
Schuldeisers in Leiden, Haarlem, Amsterdam, achtervolgden hem als v looien. Wat dreef de man eigenlijk? 
Kwaadwilligheid? Oplichterij? Grootspraak? Het valt moeilijk aan te tonen. In de criminele boeken van 
Hoorn. Opvallend: z ijn kaufinännische activiteiten vallen vaak samen met een so01t weddenschappem. 
Als ... dan zou hij ... 
En zo moet het gebeurd zijn op een winterse decembe1middag in Schellinkhout, dat hij bij Maaiten Pauwels 
thuis aan Fop Meynertsz uit Hoorn een paard verkocht voor 100 gulden. Maar er zat een bijzondere conditie 
aan de koop. Joris zou 'leggende in dienste van de koning van hongerien en hemen, vellen een turck ende hem 
zyn hooft ofslaen ende tselve hooft brengen ten huse van fop voirseit.'** 
Misschien zat er bij Joris op dat ogenblik teveel drank in. In ieder geval kreeg hij blijkbaar spijt over zijn 
onbezonnenheid; hij ging niet. Totdat hij na twee jaar lijntrekken wel moest. 
In april 1532 vertrok Joris uit Hoorn, nagwuifd door een bezorgde Aelwyn, gezeten op een bruin paard met 
twee witte voeten. Die had hij voor 27 en een halve gulden gekocht van Gerbrandt Heddema uit Grijpskerk, 
in het Groningerland. Jan Maertsz, waard inden Engel, zou borg staan voor Jauke de Vries. Die trad toen als 
tussenpersoon op maar kon een obligatie die Joris hem gegeven had, niet te gelde maken, omdat het papier 
waardeloos bleek. Na een hoop gedoe heeft J01is betaald .... Een fraai paardetoom (nog niet betaald) en een 
paar Hoornse lakenen (gekocht van Thaems Jan Thaems onder "sekere" condities)* ven-ijkten zijn uitrnsting. 
Zijn rose tabbert had hij thuis gelaten (later werd die gepand door Jan van Neck, broer van de waard van het 
Moeriaens Hooft). Iedereen was benieuwd of Jo1is terngkomen zou met die turken kop! Hij moest z ich 
melden bij het Nederlandse leger onder bevel van de graaf van Nassau; de keizerlijke legers zouden 
opmarcheren naar Wenen om gezamenlijk onder leiding van keizer Ferdinand sultan Suleiman en zijn Turken 
mores te leren. 
Voor schout en schepenen op de Roodesteen hadden allerlei getuigen Joris nog herinnerd aan zijn belofte 
toen hij Fop Meynertsz voor honderd gulden een paard had verkocht: hij zou, compleet met getuigschrift van 
de koning van Hongarije en Bohemen, een door hem te voet ofte paai·d afgeslagen hoofd van een Turk mee 
terng moeten brengen. Dat was de vo01waarde: dronken, of onbesuisd, hij moest woord houden en gaan. 
Alles was in een schepenakte vastgelegd op 17 februai·i 153 1. 
Ongetwijfeld heeft Joris met Aelwyn afgesproken dat z ij in zijn afwezigheid de herberg moest drijven. In die 
tijd was dat niet ongewoon. En Joris kwam immers na zo'n twee jaar terng? Misschien wel met rijke buit 
beladen. En dat zou nodig zijn want ze zaten beiden flink in de schuld ... 
Eilacie! Joris keerde nimmer weer. En Alwyn, z ijn vrouw, raakte meer en meer in de schulden. Vorderingen 
en eisen stapelden zich op; het lijkt of ze 'tegen beter weten in' het hoofd boven water probeerde te houden 
voor haar en haar kinderen. De schepenrollen spreken duidelijke taal (ORA 4144, 1530 e.v.; ORA 4147 op 
1541 e.v.). 
Nu had ze de tijd ook niet mee; malaise in de handel als gevolg van de oorlog joeg de prijzen op. En teveel 
klanten bleven weg. Maar ja, je moet nu eenmaal hooi, rogge, bier en wijn blijven inkopen om de zaak 
draaiende te houden. De druk op de waerdinne werd langzamerhand te groot. 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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In Hoorn geloofden ze er niet meer in: Joris was en bleef weg. Een oude schuldbrief van Dirck 0 lfeitsz van 
367 en een halve rijnse guldens lening voor de aankoop van de herberg) kon Aelwyn niet restitueren. 
Koopman Maerten Jansz en Jan Jacobsz Vych, die beiden voor een kwart van de koopsom aan Joris en 
Aelwyn hadden geleend werden ongeduldig; wanneer zou afgelost worden?? In an-en moede verkocht 
Aelwyn een deel van de inboedel (19-02-1534). Maar het hielp niet: Boze schuldeisers gooiden de waterput 
van de herberg dicht. De pomp werd afgebroken. En de rekeningen bleven komen. Tenslotte kon ze het niet 
meer aan en stelde huys, schueren, erve en goet in handen van de burgemeesters om verkocht te worden 'tot 
profyt van huer pachtenaers ende credituers. 
De herberg werd in januari 1536 door de burgemeesters openbaar verkocht voor 700 gulden met 72 gulden 
.oude pachten aan Garbrant Melisz monnick, wonende tot 1530 in de Bostelsteghe (zijn eigen huis had hij 
toen aan scipper Rein verkocht). Garbrant Dircxs. goutsmit was de houder van die oude pachten en hield 
onder zich de afbetaalde schuldbrief van 63 7 gulden, aangegaan in 1529 toen Joris en Alwyn de herberg 
hadden betrokken. De afwikkeling vergde twee jaeren. Crediteuren en pachtenaars kregen hun deel van het 
geld terug en in 1542 heeft Garbrant de goudsmid het restant als "lichgelt" bewaard op het stadhuis. 
En toch: na de verkoop wordt Aelwyn nog steeds genoemd als waerdinne in de Valk. Ze bleef enkele jaren in 
het huis op het Oost wonen. Heeft ze een 'doorstart' gemaakt? Was ze misschien "zetbazin" geworden?. Het 
lijkt er wel op. Of het haar beter gegaan is? In ieder geval is er nog heel wat geschreven in de schepenrollen 
over de Witte Valk en zijn waerdinne. Zo moet Aelwyn op kosten van haarzelf en Heynrick Willemsz Soest 
in 1541 'een goot leggen op den oostzijde van Heynricks schuur om 't water zo zijn loop te laten hebben naar 
de haven toe.' Nog geenjaar later moet ze (met haar kinderen)"thuys genaemt de Valck" opleveren na 
verkoop aan Pieter Claes (Wits?) . Hij is er ook gaan wonen. Maar: Aelwyns' zoon Dirck werkt daarna nog 
steeds in de herberg. En zijn moeder heet in de volksmond: Aelwyn die waerdinne. Het lijkt erop dat ze een 
steenworp verderop een tapperijtje is begonnen in een huurhuis (en erfje) bewesten de St. Anthoniskerk 
(ORA 4149, 02-09-1551; ORA 4421, 13-04-1552, f. 69r). Misschien had het ook een naam: "Inde blauwe 
Haut." Twee jaar later kreeg ze ruzie met Jasper vaedoeck (waard van de herberg van die naam) over costgelt 
dat hij moest betalen (ORA 4149, 04-02-1551). 
De 81 steen laatste aantekening in de Hoornse schepenrol over Aelwyn dateert van 5 oktober 1556: Cornelis 
Boeckels, bierbrouwer te Delft eist van Aluwyn Dircksz betaling van dertig gulden en vier stuivers voor 
levering van vier tonnen 'vals'. Dan wordt het stil. 

AANTEKENINGEN: 
* Aelwer: Groningse naam, variaties in de schrijfwij ze in Hoornse stukken: aelwaer, aelwyn, alneer, alweyn. 
aelwer, alnaer. U mag uitzoeken. De naam komt in Westfrieland nauwelijks voor, hoewel: 
29-10-1520, ORA 4144 (Schepenrol): Tis gewesen vpt ontfallen van dat alwaer alyt pieters voldaen sa! thien 
stu binnen acht dagen up een dubbele stuver daechs. En: 14-11-1520, Ora 4144: Tis gewesen dat alwaer bet. 
sal cruch? thien st. van tontfallen vp een stoter daechs. 
Is dit de vrouw van Joris? Woonde zij dan al langer in Hoorn? Of misschien voordien in Wognum, in de 
herberg de Salrn? Wat ertegen is: in 1547 en 1554 wordt Aelwyn aangeduid met Dirckxzoen maar: 'zoen' is in 
1547 doorgestreept. In bijna alle andere stukken komen we alleen het achtervoegsel Dircxsz tegen, wat dan 
Dircxszweduwe zou moeten zijn. Vooralsnog houden we het op Alwaer (of Aelwyn) Alyt Pieters (dr). 

**Joris was nogal uithuizig; zo heeft Jacob Baemtsz hem injanuati 1531 korte tijd vervangen als waard. 

***Pieter Pietersz Coster en Jacob Pietersz Nol (Rol?) hadden zich borg gesteld voor de Hoemse lakenen die 
Joris niet had betaald. Schepenregister ORA nr. 4574, pg. 446, 447 

**** 05-04-1536: Jacob Syboutskynderen panden alwaer inden Valk om zevendalve na inhouden 
tWesenbouck, ORA 4146 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
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WEDERWAARDIGHEDEN van Joris Dircksz. en Aelwyn zijn vrouw waert en waerdinne in de Witte Valck 
op het Oost te Hoorn (1529-1542 e.v.) 

16-11-1492, ORA 4139, pg. 179: Allert Gerbrantsz. anders WaITewyck geheten met zyn vier kynderen: 
Gharbrent, C laes, Wybrant ende Stans wonen in een huys op't noort 

18-03-1493, ORA 4139, pg. 251: Alle11 Gerbrantsz, claechde vellich Timan Nannincsz mich voor 
anderhalve rins gl van costgelt. 

26-04-1439, ORA 4139: beide om tuich 

08-05-1493, ORA 4139?: allert wil er een eed op doen 

29-10-1520: zie: aantakeningen 

14-11-1520: ORA 4144: Tis gewesen day Aelwer bet. sal crnch(?) thien st. van tontfallen vp een stoter 
daechs 

1526: Jorys Dircxsz wae11 inde Valck: (kan niet, tenzij als zetbaas, JPK) 

13-10-1527, ORA 4145: Jacob lansz de waert Inden Hoim ande Vismarct pande Louw Pieter yftBerchout 
om xxv van wyncoop 

29-05-1528, ORA 4573, pg. 187 & 434: Gerbrant Allertsz Warwyck de waert ende een Henric Gerytsz wyn 
verlater tot Amsterdam hadden beslag gelegd op de 62 gulden 10 stuivers onder meester Pieter de Jonge, 
bestemd voor Hans Tapper van yske huysen wt Vrieslant van 5 paar ossen, 10 phs gulden het paar. Gerbrant 
heeft op 13.5 ontvangen 18 gulden van geleende pennningen en 4 gulden 10 st. van costgelt byden voirsz 
Hans Tapper tot zynen huyse verteert; Henric f. 40.- ORA 4573, pg. 434: 19.05.1528: Heru;c incasserde via 
zijn zwager Claes Claesz. wijn verlater. 
N.B> Pieter de Jonge was getrouwd met Maria Dircksz., zuster van Pieter en Garbrant Dircksz., goudsmeden. 

3 1-1 2-1528: Redde J ansz, schipper en koopman, overlijdt, zie 31 -12-1528 (? JPK) zie: 22-01-1529. 

08-01 -1529, ORA 4574, pg. 502: Simon Groot kocht Garbrant Allertsz' huys mit al tgeen dair an cleeft' om 
1270 kar. gulden; hij zal vandaag betalen een kwa11, maar dan moet garbrant het huis mimen, anders gaat de 
koop niet door. 

22-01-1529, ORA 4574, pg. 503: Simon Groot is wel betaald van AefHeddes weduwe van alle actie als hij 
van zijn vaders wege op Hedde Iansz gehad mag hebben. 

07-04-1529, ORA ORA 4145: Adam Pietersz beclaecht van Garbrant Warwycks om xviii en een halve 
stuvers van costgelt ende hy bleeft vellich. 

07-06- 1529, ORA 4145: Simon Groot vellich contra Garbrant Warwycks om xvij stuvers van bier (09-06: 
panding). 

mei 1529: Jorys Dircxsz eigenaar van de witte Valck 
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16-06-1529: akte Dirck Olfe1tsz. f 367 en een halve kar. guldens (verkoop: mei 1536) 

12-07-1529, ORA 4145, pg. 167: Margriet Dirck Claeszoonsdochter van Amsterdam pande Jorys inde witte 
Valck om twie vranscher schilden (oude pacht op de witte Valck, zie verkoop) nae Inhout hoir Sc. brief. 

16-07-1529, ORA 4145: Tis gewesen dat mr. Jacob Verden vicecureyt van Haerlem (zie 20-09-1530) zal 
zelfs zyn actie voortstellen voor deerste instancie tegen Jorys die waert inde Valck indien iet winnen wil. Zie: 
20-09-1530 

!9-07-1529, ORA 4145: Jorys inde Valck krygt thoyover acht dagen van Griet Geryts van Wognum . 

.. - 11-1529, ORA 4574, pg. 446: verklaring bij verkoop van een paard door Jo1i s aan Fop Meynertsz, dat hij 
een afgeslagen hoofd van een Turk zal meebrengen (zie 17-02-1531 ) . 

29-11-1529, ORA 4574, pg. 164: Garbrant Warwycks bekende Hillegont Cornelis Vops wedue (oude 
eigenares? LV) thien gulden min vyf stuvers te betalen inden xii nachten eerstcomende. 

19-01-1530, ORA 4 145: Aelwer in die Valck pande Mae1ten Saeckels (S. bouck?). 

23-01-1530, ORA 4515, fol. x/vo: Een Adriaen Dircksz. wordt verbannen en moet een jaar lang dienst nemen 
in het leger van koning Ferdinand van Hogarien en Bemen. 

28-01-1530, ORA 4145: Aeriaen Lambe1tsz kannernacker vellich contra Jo1ys in die Valck om drie en een 
halve guld van bier en broot (3 1-01 gepand Ae1iaen Lambertsz. 18.3 scattinghe) 

" -03-1530, ORA 4574, pg.122: Garbrant Allertsz Warwyck ende meester Mieeuws verdaecht zynde tot 
versouck van Garbrant Melisz. de rnonnyck hoe dat ten huze van de voirs. Garbrant Wa1wyck, scipper Rein 
gecoft heeft van de voirsz. Garbrant de monick zyn huys staende in die Bostelsteech dair Garbrant nu in 
woent an xxxiiij gul cunent (34 x 3= 102, LV) te betalen op dtie rneyen ende de eerste mey soude ann xvc 
xxix mit xvi st. siaers pacht daer op staende, want op Jan Meynerts (broer van Fop Meynertsz? LV) erve ende 
opt huys van Garbrant monyck voirsz. staet tsamen een gouden rinse gulden, soe gheeft Jan Meyne1ts x ij st. 
Ende hoe die gouden gulden te lossen staet, is nyet verhaelt (begin maart) 

14-03-1530, ORA 4573?, pg. 253: Jorys in die Valck bekende Jan Elbe1tsz. wt Blocker xiij en een halve gul 
min ij st. betaling palm eerstcom. (hooi? LV) 

19-03-1530, ORA 4574, pg. 116: Garbrant Warwycks heeft Jacob Ariaensz machtich gemaect zyn recht te 
vervolgen jegens Joris in die Valck (6 gulden, 14-03 LV). 

24-03-1530, ORA 4574, pg. 166: Garbrant Warwycks sall gheen custen heffen van zyn huys opt oest. 

12-04-1530, ORA 4573J (4574?), pg. 255: Jan Maertsz de waert inden Engel en J01ys die waert inden 
Valck."op versouck van Cornelis Iacobsz. Goutsmit 

12-04-1530, ORA 4574, pg. 255: Jan Mae1tsz de waert inden Engel heeft hem borge gestelt voor Jauke 
Geesterlant wt Vrieslant voor de somma van xxvij phs gulden die Jauke voirs van Jorys die waert inden 
Valck ontfangen sa! datse Jorys vs betalinge versoucken sullen. 
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14-04-1530, ORA 4145, pg.: Jorys die waert inden Valck sal Joucke de Vries xxvij Phs gul betalen 'by 
clivende sonne of alle ueren daimae op thien stuvers te verbueren. 

1530: Fop Meyne11sz wesenvoogd ('t wesenbouck) 

29-04-1530, ORA 4574, pg. 167: Gerbrant Heddema van Grypskerck wt Groningerlant bekende als 
principael hem deuchdelyck ende wel vemoecht ende voldaen van Joris Dirckz wae11 inden Valck van 
alsulcke zeventwintich phs gulden van een bruyn pae11 met twie witte voeten, van welcke penningen die selve 
J01is gegeven hadde een obligatie van zyn selfs handt, welcke obligatie Gerbrant voirs gedaen ende 
medegegeven hadde een Remert Venickeszoon to merssen om dair mede die voirs penningen vuyt zynen 
name vanden voim Joris in te nemen ende die selve obligatie J01is inden betalinge weder te leveren. Ende die 
voim Gerbrant verclaerde voirts dat die voirs Reme11 die voirs obligatie vercoft heft eenen Jouke vp 
Geesterlant/des hy geen macht en hadde, want die selve obligatie ovennits die betalinge by Joris voirs 
gedaen, alsnu nul ende van onwaird is, soe hy getuge zeide by zynen eed, aldus gedaen opten xxix apri lis 
anno xvc xxx voir Jacob Walravensz ende Dirck Claes Edam schepenen. 

10-05-1530, ORA 4421 , pg. 3 8: zaak tussen Adriaen Willemsz' ende Joris Dircxz' van Wognw11 over 
bewijzen van zijn 'roemsche veneetse en paryse reysen.' 750 Kar gul kosten, zie ook: 25 en 29-01- 1531, ORA 
4145 .. 

22-06-1530, ORA 4145: die schout pande Joris Dircksz, die waert in die Valck om drie karolus guldens op 
schepenkenisse. 

16-07-1530, ORA 4574, pg. 258: Joris Dircxsz wairt inde Valck heft hem geobligee11 ende borge gestelt voir 
Gerbrant Heddema voir xxvij phs. gul. byden voirs. Gerbrant wt handen vanden gerechte deser stede 
ontfanghen om die selve penningen mitsgaders drie sh. groot vlaems van oncosten van drie dagen dat Janke 
van Geesterlant inde hage geweest is weder te restitueren Indien byde Hove van Hollant anders 
geappoinctee11 wort. 

19-08-1530, ORA 4 145: Joris gepandt door Arys Claesz. om dexcys van drie quai1en van een aem wyns (22-
08: anderhalve gulden voir hem verleyt) 

20-09-1530, ORA 4574, pg. 262: Joris Dircksz. inde Valck bekenne schuldich te wesen Henric Olbrants van 
Leyen hondert rins gulden ende beloofde hem die te betalen palm eerst comende paeschen wel betaelt of xiiii 
dagen daemae onbegrepen, dair voir Claes Willemsz borch is geworden, des stelde Joris v's C laes Willemsz 
zynen borch weder ten onderpande zyn huys ende erve daer hy inwoent staende op tüost ende die custen van 
een huys tot Haerlem ende daer toe alle zyn andere goeden tegenwoordich ende toecoemende. Zie: 16-07-
1529, LV 

22- 11- 1530, ORA 4145: Volku Ian Backers vellich tegen Garbrant Warwycks om xxv stuvers van wyn ende 
b ier. 

11-01-1531, ORA 4574, pg. 268: Joris Dircksz en Jellis Camerlinck leggen een verklaring af (niet zo 
belangrijk; was wel in Hoorn, LV). 

16-01-1 53 1, ORA 4574, pg. 269: Die huisvrouw van Joris inden Valck bekende schuldich te wesen Jan 
Gaelmans van Westewoude xxij gulden naevolgend tantschrift en zy nam xiiij d. 
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29-01-1531 , ORA 4145: Baernt Bou(wensz) v'g Jacob Baerntsz die waert (zie 03-03-1531); het is bekend dat 
Joris reislustig was. Zie ook: 30-01-1531 , zie 10-05-1530 

30-01-153 1, ORA 4574J, pg. 270: Jacob Baerntsz die waü1 inden Valck bekende voir den gerecht schuldich 
te zyn duyff, Jacobs moder vier gulden ter goede rekeninge van huyshuyr verscenen alreheyligen Hy nam zyn 
xiiij dagen. 

30-01-1531, ORA 4145: Claes Verscharn inde name van Jan Gaelmans van Westewoude pande Joris inde 
.v alck nae inhou S bouck 

01-02-1531 , ORA 4145: Jan Gaelmans van Scellinchout pande Jorys Dircxsz. inde Valck nae Inhout 
Sc.bouck ende Aelwaer zyn wyff nam xiiij dagen 

03-02-1531 , ORA 4145 : baernt bouwensz gepandt van Jacob baerntsz. waert inden valck' na Inhout S.bouck 
(29 .) bleef vellich 

17-02-1 531: Pieter Pietersz. Coster verdaecht omme der waerheit getugenisse te gheven tot versouck van Fop 
Meynertsz heeft geaffümeert ende getuycht hoe dattet nu inden voorwinter lestleden omtrent eenjaar geleden 
mach wesen dat hy getuge sittende ten huse van Mae1ten Pouwelsz te Schellinckhout dair by geweest is dat 
Joris Dircksz de wae1t inde Valck binnen deser stede geveylt heeft den voirs Fop Meynertsz een peert 01mne 
te vercopen op sulcke condicie dat hy leggende in dienste van Ferdinand Coeninck van Hongerien ende 
Bemen etc vellen soude een Turck ende hem syn hooft ofslaen ende tselve hooft brengen ten huyse van Fop 
vs ende dat hy dair goed bescheyt van brengen soude van coeninck Ferdinand Ende dat Fop Meyne1ts vs t vs 
peert op dese condicie gecoft heeft van Joris vs omme die s01mna van hondert iins gulden current. actum de 
xvij februarij ao xv xxxi, presentes alle die scepenen dempto mr Jacob Ioesten. 

19-05-1531 , ORA 4574, pg. 446/7: Een Dirck Olfertsz getuigde in woorden van gelijke strekkking; 'Joris 
soude selfs in persone inden velde te peerde of te voet slaen een Turck ende hem zyn hooft voort ofhouden 
ende brengen alhier ter stede ten huyse van Fop vs'. 

27-02-153 1, ORA 4 145: T is gewesen dat Joris Dircxz in die Valck ende Thaems Ian Thaemsz sullen deen 
<lander borch stellen van hair comenschap ende dat Thaems vs leveren sa! Joris vs die lakenen tusschen dit 
ende acht dagen. 

06-03-1531 , ORA 4574, pg. 447: Pieter Pietersz Coster en Jacob Pietersz Rol stellen zich borg 'voir Joris 
Dirxsz die wae11 inden Valcke van een paer Hoernse lakenen' door hem gekocht van thaems Jans' op een 
j airdach ende zyn leven'. 

08-03-1531 , ORA 4145: Thaems sa! leveren voir de naeste rechtsdach op drie stuvers. 

13-03-1531 , ORA 4574, pg. 490: Re1mnet Ian Thaemsz heeft hem borge gestelt voor Thaems Ian Thaemsz 
zyn broeder voor alsulcke tnegentich gulden die Thaemsz voirs sa! wtkeren Joris in die Valcke indien hy 
volbrengt de condicie daer die penningen wt sprecken betaelt te worden 

01-05-1 53 1, ORA 4574, pg. 272: Joris in de Valck is aen Pieter Willems Soost vyf gulden min een oe11 
schuldig (05-04 1534; 18-08-1534). 
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01-05-1531, ORA 4574J, pg, 272 (256): Jacob die wae11 inden Hoern ; Joris Dircksz. die waü1 inde Valck. 
Heeft deze Jacob inde Valck overgenomen vanuit de Hoem? Nee. JPK 

19-05-1531, ORA 4574, pg. 173: Garbrant Allertsz Warwyck stelt zyn huys en erf te Amsterdam tot 
onderpand 

19-05-1531: (17-02-1531, 13-01 -1535), ORA 4574, pg. 122: Dirck Olfe11sz bekende hoe dat hy onder hem 
heeft ende ontfangen van Gharbrant Alle11sz Warwyck eenen scepenen brief van een pont Groot siaers op den 
goederen van Jan Maertsz vleeschouwer geduerende twie jaer 

03-11 -1531, ORA 4145: Tis gewesen na tuygen gehoort dat Jan Vientsz die tuygen geholpen ende die wedue 
van Fop Meynertsz gedeert hebben aengaende die penningen bescreven Int bouck van Joris Dirxsz de waert. 
(12-12: Jan pandt de wedue; 18-12: Om 5 gulden, zij nam haar 14 dagen). Zie ook: 31-04-1 532. 

17-01 -1532:, ORA 4145: heer Anthonis pastor in Zwaech verdaecht van Joris drxz om drie gulden van 
costgelt ende hy bleef vellich. 28-08: sal Alwer betalen als ze de eed doet; 02-09: hy is vellich alwer in de 
witte Valck 

19-02-1532, ORA 4145: Joris is aan Jan Teetsz by de watennolen 20 gulden schuldig van hooi 

27-03-1532, ORA 4574, pg. 390: Ten zelver dage tuychde Joris Dircksz de weert inden Valck dat hy ter zelv 
tyt als boven gescreven is geweest is tot Londen in ditmarsche aldair de zone van Heddo Jansz (broer tm. Ian 
hetsz, LV) genaemt Luytgen den voim Peter Nanne zekere molensteenen gelevert heeft/ende dat dezelve 
Luytgen wel xiii weken in Ditmarsche lach mit zyn scip ende en heft gheen geit van Peter Nanne ontfangen. 
Her Maerten Burchsz voirs heeft den zelven Luytgen zeker gelt geleent om pramende in zyn scip te copen 
ende heeft hem voÎl1 vervracht mit ossen alhier te lande te brengen ende anders weet hy niet te seggen. 
Mae11en Burchsz weet niet hoe lang geleden dat hy erby was' dat Luytgen zekere molenstenen van 15 en 14 
aan Pieter Nanne leverde; hij heeft toen geen geld gegeven, maar Luytgen elf en een halve gouden gulden 
geleent om ossen te kopen. 
Meester Hilbrant priester was op 31-12-1528 met het h. sacrament ten huise van Heddo Jansz en Heddo 
getuigde dat hij Peter Nanne geen penning schuldig was. 

27-03-1532, ORA 4574, pg. 297: Jan wt Zwaech (60 jaar) deelt mede op verzoek van Hans Manne uit 
Ditmarsche dat hij er ongeveer 12 jaar geleden bij was ten huize van heer Pieter te Londen in Ditmarsche. 
Toen hebben Peter Nanne en Hedde Jansz saligher memorie een compositie gemaakt: Peter Nanne zou een 
molensteen van 20 gouden guldens te Rensburch ontvangen en een hantscrift ook te Rensburch van 24 
gouden guldens Hedde toecomende. Hedde bleef hem nog ongeveer 29 guldens schuldig, daarvoor leende hij 
van Peter een molensteen van 14 en hij zou er een zelfde steen of betere voor teruggeven en dat heeft hij naar 
Jans beste weten niet gedaan. 

15-04-1532, ORA 4146: Joris inden Valck vellich contra Jan Reyersz van Alcmair om xx st. van een pae11 
ende toem ende 50 st van verleyt gelt (19 en 20-04 panding; 29-05 vellich) 

Jorys is ve11rokken, zie ook 14-05-1532 (LV). 

31-04-1532, ORA 4574, pg. 522: Fop Meyne11sz wedue oud voogd o.a. van St Anthonis capelle (afbetaling 
orgel), zie: 03-11-1531 . Sinds een jaar worden op alle altaren aldar missen gelezen, zie: Gonnet, 79: 
Resolutien, Contracten, Reglementen Hoorn, 1516-1760, Archief Hoorn. 
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2 1-08-1532, ORA 4574, pg. 23: Alneer Joris Dirckz wyf bekende sculdich te wesen Jan van Neck (zie: 22-08 
F 15.-, LV) xxij gulden viij stuvers, actum voir Jacob Wenkes ende Jan Pietersz scepenen, den xxi augusti Ao 
xvc xxxij ende zy beloofde te betalen als Joris hoer man thuys quam of mit alle recht verwonnen. 

06- 11-1532, ORA 4574, pg. 24: achtervolgende het vercregen recht dat Jan van Neck heeft op alneer 
waerdinne inden Valck soe heeft Jan van Neck vs ontfangen an syn penningen twie tabbers een mans tabbert 
ende een vrouwentabbert dien rossig ende <lander paars ende zyn geestimeert by Maiy Pels ende Brecht 
Wouters wtdraechsters ter somme van sestien karolus gulden, act. ter presencie van scout Jan Puwelsz nu· 
Jacob Garbrantsz Jacob Iansz wenkes ende Jan Pietersz scepenen opten vi-en novembrii anno xv xxxii. 

09-12-1532, ORA 4574, pg. 394: Alneer Dircks die waerdinne inde Valck bekende schuldich te wesen 
Michiel Vrericksz xxviij en een halve gouden gulden van twie paer Hoemse lakenen 

20-12-1 532, ORA 4574, pg. 26: Alneer de waerdinnen inden Valck bekende schuldich te wesen Jan Abbesz 
· van Scellinchout twintich silveren gulden ende beloofde dese penningen te betalen op palm eerstcomende of 
by gebreke vandien mit allen recht verwonnen te wesen stellende daer voir onderpand alle hoir goede tilber 
ende ontilber, actum voir scout ende scepenen. 

( 15-01-1533, ORA 4574, pg. 356: Lysbeth Joriswedue byden Noorderpoort kiest Jacob Allertsz tot voogd) 

07-07-1 533, ORA 4574, pg. 30: Alweyn inden Valck bekende schuldich te wesen Elbert Straetgen 
negendalve gulden lanthuer; ze neemt haar xiv dagen 

15-09-1 533, ORA 4515, fol. xixr - Sentencien; ORA 4146: Tis gewesen indien Gerbrant Jacob Walravensz 
wil seggen by zyn eedt dat hy naer de tyt dat Jacob Walravensz zyn vader betaelt heeft voir hem, Joris in die 
Valck xxi gulden van verteerde penningen ten huyse vande selve Joris nyet verteert heeft, dat hy mitsdien sal 
vry wesen vande eysche van alneer de huysfrou van Joris vs. (04-03-1532) was Gerbrant 'wt die voechdy 
gestelt' en schepenen waarschuwen geen comeschap met hem te doen noch geldlenen 'of borge voir wyn of 
bier.') 

15-09-1 533, ORA 4 146: Jacob Walravensz moet by zyn eedt maer getuygen dat zyn soon Gerbrant betaelt 
heeft aen Joris inden Valck, xxi gulden. 

26-09-1 533, ORA 4574, pg. 48: Aelwer schuldich Pieter Jan Vries in Blocker zestalve gulsen ende halve 
stuver; betaling palm eerstcomende (hooi, LV) 

08-1 0-1533, ORA 4574, pg. 358: Lysbeth laep Reylofs ende Joost lansdochter, wtdraechsters hebben 
gewai..rdeert een bedde mit en deken mit twie dueren van gardyns te samen werdich te weesen vyf karolus gul 
welcke goeden ga.rbrant iacop walravensz ontfangen heeft van alneer de waedinne inde Yalck (24-09-1553?) 

19-01-1534, ORA 4574, pg. 33: Alneer de waerdinnen inden Valck bekent schuldich te wesen Jan Heyn 
Bases twie last rogge nae inhouden obligacie die Jan vs. heeftzij nam hoir xiiij dagen (zie 19-02) 
ook is zij schuldig aan Claes Veen 'negentien gulden min een oe1t van butter ende beloofde te betalen mey 
eerstcomende of by gebreke verwonnen te wesen".Zie ook 19-02-1534 

19-02-1 534, ORA 4574, pg. 502: achtervolgend tvercregen recht dat Jan Heyn Bases heeft vp Alnaer de 
waerdinne inde Yalck van ix gulden daer hy borch voor geworden was, soe zyn hem toegescat ende toe 
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geeygent dese nae bescreven percelen van goeden te weten een zevenste van tt-yper een viercante tafel vier 
viercante stoelen een creckstoel noen en noch een bank noch een grote viercante tafel noch drie drystallen 
noch vier drystallen Item zes bedden noch twie creckstoelen noch drie drystallen noch vyf dekens twie 
stoelen twie oercussens ofte insteckers twie yseren braers mit een yseren huegel ende tange noch een crucifix 
Item dat houtwerck vs wtgesondert die stoelen is geestimeert tot thien karolus gulden Item die stoelen 
geestimeert xlvij stuvers Item die bedden geestimeert tot xxiiij gulden Item die oercussen ende stoelcussen 
geestimeert tot twie gulden vyf st. Item die twie bemdysers mitte huegel ende tange ende die crucifixe 
geestimeert tot drie gulden. (wouters zie 06-11-153 2; 19-01 -1534. Rogge was o.a. verschrikkelijk duur zie 
Velius, LV) Item noch een caste opte camer geestimeert mit seven gulden, act. by Brecht duytdraechster ende 
Lysbet Iaep Reylofs wtdraechsters in presencie van scout Claes Iacob Simonsz, Jan van Leeck wardeyn, Jan 
Vries, Willem lans Camerlinck ende Claes Verlaen, scepen, opte xix februarij anoo xvc xxxiiij (=48 gld 12 
st). 

16-04-1534, ORA 4574, pg. 35: Alneer is schuldig Jan Vych ende Comen Maerten xiij gulden min een oert, 
daer zy op gepant is op huyden ende verwonnen van alle recht des is wtsettinge tot mey eerstcomende 

04-05-1534, ORA 4574, pg. 36: Alwaer bekenne Pieter Willemsz Boechairt xxv stuvers die Joris hoir man 
hem schuldich is van een boss ende sal betalen alreheyligen naestcomende, indien Joris hoir man binnen 
middel tyden nyet thuys quame. 

28-08-1534, ORA 4146: Maerten Jansz hem pande alneer de waerdinne inden Valck om anderhalve gulden 
wtstaende pacht Alneer de waerdinne inden Valck vellich contra Lysbet Y sbrant comen Claes wyf van xliij st 
geleent geld (31-08 pand) 
Pieter Willem Soots pande Alneer de waerdim1e om xxv stuvers (31-08 panding) 
zie 1-05-1531 : Alneer vellich Pieter Willem Soots om xvii en een halve stuvers vanwegen hoir zoon. 

31-08-1534, ORA 4146: Alwaer vs v' q Maerten Jansz capiteyn van hoir keer (zyn S brief en S bouck) te 
weten anderhalve gulden samen (02-09: schatting toegewezen). Zie 28-08, JPK 

23- 12- 1534, ORA 4146: Aelwaer Dircks waerdinne inden Valck v' q Simon Gerbrants om vier gulden en 4 
st. ter cause van pitauw .. (wijn, LV) zy nam hoir xiiij dagen 

13-01-1535, ORA 4146: Dirck Olfertsz pande Alnaer de wairdinne inden Valck om xiij gulden min een oert · 
van verlopen pacht (S brief), 19-05-153 1, LV 
Fie Ellerts pande Alner de waerdinne inden Valck op twie gouden gulden verlopen pacht Zie ook: 20-01-
1535, JPK) 

15-01-1535, ORA 4146: Alneer de waerdinne inden Valck vellich van hoir pantkeer contra Simon Garbrantsz 
en Fy Ellerts 

20-01-1535 , ORA 4146: Fy Ellerts pande by scepenvonnisse Aelwaer waerdinne inden Valck om verschenen 
pachten, scatting toegewesen; 
27-01: ook aan Dirck Olfertsz den darde penning meer 

29-01- 1535, ORA 4146: Die gemeen creditoers van Alner de waerdinne Inde Valck beclaechden dezelve 
Alner dat sy gehouden sal wesen cessie te doen van hoir goeden alsoe zy mit scattinge verwonnen is omme 
die goeden vercoft te worden by tt·echt van contribucie tot profyt van hoir creditoers Ende zy bleef vellich 
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05-02-1535, ORA 4146: Tis gewesen dat Alneer de waerdinne inden Valck alhier gehouden sal wesen huer 
pachtenaers van huer pachten ende achterwegen te voldoen van van huyden over acht dagen of by gebreke 
vandien dat zy sculdich sal wesen met hair vouchts hant cessie van alle hueren goeden te doene in handen 
vanden burgemeesters alhier omme dezelve goeden byden burgemeesters vercoft te worden tot profyt vande 
zelve pachtenaers ende andere credituers 

15-02-1535, ORA 4575, pg. 4 (?JPK): Alnaer Dircks de waerdinne Inden Witten Valck binnen deser stede 
heeft Jelis Camerlinck gecoren tot hoiren voucht in conununi forma. Ende ter zelve tyt soe heeft de voim. 
Alneer Dirks by wille en consent van Jelis Camerlinck haeren gecoren voucht vs belooft te betalen hoir 
pachtenaers van een Jaer verlopen rente ofte pachte tusschen hier ende pynster naestcomende ende daer 
boven soe blyft een jaer pacht noch staen onbetaelt. Ende de zelve Alneer by consent van van haer voucht vs 
doet cessie van haer huys ende erve mitten schuyren daer toe behoerende daer zy nu ter tyt in ende op woent 
inde Oesterstraete, daer zy die Witte Valck wt hanct, stellende tselve in handen vanden burgemeesters alhier 
omme op bequame tyt by hem luyden vercoft te worden by trecht van contribucie tot profyt van hoir 
pachtenaers ende credituers. Act. voorden scout burgemeesters ende gerechte, den xv-en february anoo xvc 
vyf ende dartich. 

23-06-1535, ORA 4575, pg. 7: Alneer de waerdinne inden Valck bekenne sculdich te wesen G1iet Dirck 
Claes dochter van Amsterdam, twie mael twie gouden franckryckse schilden iaerlixe pachten die verschenen 
waeren nu te mey lest geleden ende mey over eenjair. Ende maeckte machtich Claes Verscham dese 
penningen van hairen wegen in te nemen ende te ontfangen in alle schyn of zy zelfs present ware, act op te 
xxiij Jnii (1535, LV) 

20-1 0-1535: e.e.a. over de pomp 

10-01-1536, ORA 4472, fol. 90,91: Vercoepknge van Jorys Dirxz huys genoempt de Valck mit zyn schuyren 
(zie copieen). 

26-01-1536, ORA 4146: Die excysmeesters panden noch Aluyn de waerdinne inde Valck om drie gulden xvj 
stuvers van de oude excys. 

05-04-1536, ORA 4146, Jacob Syboutsz kynderen panden alwaer inden Valck om zevendalve (guld? LV) 
nae Inhouden tWesenbouck 

1537: Gharbrant monick marktmeester 

21-10-1538, ORA 4575, pg.25: Alneer de waerdinne inde Valck onse poorterse bekenne schuldich te wesen 
Olfe11 Wybrantsz (zie 17-02-1531) van Schellinckhout twie gulden min een stoter Ende verclaerde voorts hoe 
dat Thaems Jansz van Schellinckhout s. memmie hair schuldich gebleven is twie gulden min een stoter van 
verteert geit van bier ende wyn/ ende heeft dair de zelve twie gulden min een stoter een eygendom vpge 
dragen ende quytgescouden Olfert Wybrantsz vs ende dat hy die zelve penningen wnde wedue ende 
erfeganamen van thaems sal mogen inwinnen ende vpbueren als zyn vry eygen, Act. voir Jan Iansz Coster 
ende Claes Jacob Symonsz scepenen opte xxi octobris anno xv xxxviij. 

1541 , Gonnet, bergnr. 189, pg. 4: Burgemeestersrekeningen: Noch ontfangen XX gl. van Aelwel Dircks wyt 
handen van meester Evert (Punner, secr. LV) van die custen van thuys 
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01-06-1541 , ORA 4147 (schepenrol): Geweesen tusschen Heunrickaa Willems Soest en Aelwijn die 
waerdinne inden Valck, betreft een kwestie over een waterganck. Ze moeten op beider kosten' een goet 
legghen op de oestzyde van Heynricks schuer om twater alzoe zyn ganck te mogen hebben ende houden nae 
die haven toe'. 

18-11-1541 , ORA 4147; Dirck Alluynsz vellich tegen 1m. Wouter om meesterloon; 23-11: panding 

28-11-1541, ORA 4147: mr. Wouter pande de waert inden Valck; vellich van zijn keer 

01-02-1542, ORA 4147: Aluyn die waerdinne vellich tegen Volkert Iaep Aeriaensz om een tonne biers van 
xxii stuvers. 

01-03-1542, ORA 4147: Guert die zeepzieder pande Aelwyn. 

19-04-1542, ORA 4147: Dirck Maertens pandt Aelwijn in de Valck voir 5 gulden verlopen pacht. 

21-04-1542, ORA 4147: Dirck Maerten Pietersz wedue pand haar en ze neemt haar veertien dagen. 

15-05-1542, ORA 4147: Tis geweesen dat Aelwyn mit hoer kynderen sal Pieter Claes leveren thuys genaemt 
de Valck na inhoude die tusschen hem beyden gemaicte coopcedullen. 

19-05-1542, ORA 4147: 1m. Wouterpande dirck inden Valck om meesterloon en hem is scatting tho 
gewesen. 

19-05-1542, ORA 4147: Aelwer Dircks vellich tegen Joest Jan Yfsz van Haerlem om honde1t ses en daitich 
gulden berekent gelt, noch Aelwer vellich tegen Ysbrant Mathij sz om 38 gulden en drie stuvers tot goede 
rekeninge afgaend datter betaelt is noch Aelwer vs vellich tegen Pieter C laes Wits (01-06-1541) om t vonnis 
te voldoen tusschen haer en hem gewesen aengaende de waterganck of procuratie te geven om tvonnis te nyet 
te maicken tusschen Heynrick Willemsz en hoirgewesen op hoi.ren costen. 

20-05-1542, ORA 4 147: scatting Aelwer Dirckx vellich tegen Joest Jan Yfsz van Haerlem 136 gul berekent 
gelt; vellich tegen Y sbrant Mathysz 289 gul 3 st tot goede rekeninge en vellich tegen Pieter Claes Wits 
wegens vonnis over waterganck. 

16-06-1542, ORA 4147: Tis geweesen dat aelwyn dirckx sal leveren pieter claeszoen thuys nae inhout hoir 
coop cedullen bynnen 14 dagen vp twie stuv. daechs. 

28-06-1542, ORA 4147: Tis geweesen dat Dirck Egbertsz inden Valck vry en quyt sal wesen vanden atTest 
by Claes Veen opte custen gedaen. 

27-07-1542, ORA 4147: Dirck die zoon inden Valck bekende de wedue van Soetegen schuldich te wesen ... 
van costgelt; nam zijn 14 dagen; 28-07-1542: panding. 

31-07-1542, ORA 4147: de wedue van Soetegen pande Dirck Aluyns; nam 14 d. 

11-10-1542, ORA 4147: Aelwyn vellich tegen Griet Claes verscharns om een gouden gulden van bier; 16-10-
1542 gepand: vellich. 
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11 -04-1 543: Aelwyn de waerdinne bekende Jan Yfsz vyf gul. en 2 stuv. van bier. 

19-01-1546, ORA 44 72: Alwyn koopt een huys en erve aan de Peterceliesteeg westzijde aan het kerkhof voor 
tl 226.-

07-09-1547, ORA 4148: Aelwer Dirckx~ (zoen is doorgestreept) contra Jan Claesz van Leyden om 
levering van een corallen vyfting(?) 

26-10-1547, ORA 4148: Alewyn Dirx Eyscher Jan claes van Leyden verwerer betreffende een 'corallen pater 
noster' door haar verpand en door hem verkocht (ORA 4421 Senentien, fol. 7r) 

05-03-1548: Aelwyn claechde vellich Claes Pieter Veelmans om VI stuv. 

05-04-1 549, ORA 4148: Aelewer Dirckx claechde vellich Ysbrand Mathyszoen om XIII gul en III groot dat 
Pieter Fopszoen tot hoiren huyse verdronken heeft. 

10-04-1549, ORA 4148: Aelewer Dirckx claechde vellich Y sbrant Mathysz als voecht van Pieter Fopszoen ... 

12-06-1550, ORA 4149: Aelwyn Dircx claechde vellich Jan Dircxz. Lonuner en Cathryn Meynerts om 
betaling van vierthiend alve guld als costgelt by Pieter Fops ve1teert voor de clockluydinge des voogdyscaps. 

11-07-1550, ORA 4149: Clarenconvent klaagt aan Jel de weduwe van Gherbrant (Melisz) de monick cwn 
sociis om restitutie van 22 guld en de helft van onzekere onkosten: nam 14 dagen. 

04-02-1551 , ORA 4149: Aluwyn wardinne claehde vellich Adriaen Wibrechts om VI stuv van costgelt. Tis 
gewsen dat Jaspar Smit die cannen by hem gecoft ontfangen sal ende daer borge vair stellen of by gebrecke 
van dien dat Jaspar die wyncoop betaelen sal. 

02-09-1551, ORA 4 149: Aelyt Dircx in de Blauwe Hant heeft executiegelt betaelt op Wiebrich Geerlofs. Het 
betreft huis en erfj e bewesten Sint Anthonis Capel hoek Jeroenensteeg (nu: Claes Joesthuis). (ORA 4421 , 13-
04-1552, f. 69r). 

24-09-1550, ORA 4415, pg. 317: Tot versouck van mr. Joost contra Lysbeth Jaep Reylofs. diverse getuigen 
verklaren dat 40 gulden door haar zou worden betaald indin de buren binnen 10-11 dagen beterschap zouden 
verklaren. Dat was niet zo; de afspraak was dan een derde van het geld. 

16-12- 1551 , ORA 4 149: Aelwyn claechde vellich Thonys dal om te kennen ofte ontke1men zeeckere huer van 
een huys. 

13-01-1552, ORA 4 149:? Die wedue van Noteboom scoutendienaer claechde vellich Jan Jorisz' om XXV 
stuv van costgelt en VII stuv van geleent gelt. 

01-11-1552, ORA 4150, fol. 64v: Dexysmeester vanden brandewyn claechen vellich Aluwyn Dircx om X 
guld nae Inhoude de kueren. Gedaechde compareerde niet Eysch toegewesen. 

13-11-1553, ORA 4150, fol. 224r: Alewyn contra Cornelis Schilder om restitutie van een bdtgen ende 
spyntgen by Jan legwercker achtergelaten. Als zij'by haer ede' wi l verklaren dat Jan haar beloofd had 14 st. te 
betalen, moet Cornelis of betalen of het bedje teruggeven. 
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28-11-1553, ORA 4150: Pieter J Kan excysmr. vanden brandewyn pant Aluwyn nae lnhoude Sc.Bouck. 
gedaechde compareerde niet: vellich. 

29-01-1554, ORA 4150: Aluwyn contra Jacop Boeckbinder om restitutie vaneen teyc. 

13-07-1554, ORA 415 1: Alewyn contra Jasper Vadoeck om VJ st. van costgelt. 

16-08-1554, ORA 4151: Pieter Claes Wits heeft geleit onder de gerechte die tweede custinge van Aluyns 
huys dair hy nu ter tyt in woent te weten honde1t en vyf gul vyf st. en braspenning opren VJ july Ao XVc 
XLIII(?) - hij kort 3 7 st. en 1 oe1t voor twee langeladders, een leren emmer en 4 st. an verbeteringe van 
glaezen ingeslagen by Dirck Aluynsz' ... meer. (ORA4576, pg. 521) 

31-08-1554, ORA 4151: Aluwyn Dircx contra Geert Volckarts om restitutie van eenchoralen vijftich 
(absolveren) 

10-10-1554, ORA 4151: Aluwyn Dircksdr (!) contra Cornelis Hackebort om betalinge van XVI sts. van 
drinckgelt (condempneert). 

05-07-1555, ORA 4151: Aluwyn contra Hackebort om XV st. costgelt. Hij belooft sweecx 4 st.25-10-1555, 
ORA 4151: Aluwijn contra 1m. Douderic om restitutie van een huyck laken en om VIIJ st. van costgelt. 

18-12-1555, ORA 4151: Aluwyn contra Dirck Evertsz wyff om weder te ontfangen een vierende! 
brandewyns gecoft voor Vgl. (sch. absolveren). 

05-10-1556, ORA 4152 (5152? nee toch .. .jpk): Cornelis Jan Boeckelsz brouwer tot Delft contra Aluwyn 
Dircx om betalinge van da1tich carolus gld. ende vier stv bereckent mitsgaders om ses guld acht stv van vier 
tonnen vals (Sch.condempneren gedaechde). 
(tot blz. 177) 

N.B.: 28-01-1569, ORA 4577, f. 55v: Cornelis Jorisz waert inden Vergulde Salm te Haerlem. Het heette dat 
Joris Dircsx uit Haerlem kwam; is hij misschien in de Salm te Wognum waert geweest? 
Zie ook 25, JPK 

't VOSJE, koffiehuis, Roodesteen, pg. 67, l 8de eeuw, VZ, pg. 55); Roodesteen; 1882 aangeslagen voor 
vergunning: f1 200.- Aelwyn. 

Inden VRIES, pg. 65(1) Oost; 1478, pg. 70(7), 1483; pg.65(2), 1546; 
1478: het schotboek: Fop Jansz, waard, aangeslagen voor 3 pond; Kathryn Floris Cuyper, die scoone 
waerdinne voor i Lb ((Inde Wildeman? op de Gouw? JPK). Hoek Bostelsteeeg, waard 1478) Fop Jansz; naast 
hem (westzijde). Zij had een zoon Jan Dirckxz. en d1ie bloedmooie dochters ... 
Mag. Jan Dircksz, 1500 gewijd, doctor in de godgeleerdheid, rector Magnificus aan de universiteit van Erfurt, 
+ 1534, Chronicon,pg. 107; Letters of Erasmus, pg.532; zie ook: GOUW 

12-01-1483 : ORA 4138, pg. 13-14: Dirc Claesz van Amsteredam panded Fop Jansz. die waert inden Vries en 
heeft gemachtight Jan Hedesz om dat te vervolgen ... 
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15-01-1483, ORA 4138, pg. 17-19: Mathijs Claes pande Aef Joestsz. wedu ... v1y huys ende vry erve voir Ilc 
RF staende int Oesterstraat zwtzyde; lenden; Fop Jansz. (Oostzyde inden Vries, JPK) en Jan Coster 
(Westzyde) ... 
05-1488: Aef Joestsz. wedue naast haar Jan Coster, pg. 70(7); 
10-09-1501, ORA 4140, dd.; Claes Biscop wedue pandt Kathrijn die scone waerdinne. Jacob Dircksz inden 
name van Dirc Jansz geechte man van den scoonen waerdinne Kathrijn, seide verder meister Jacob 
vleischouwer/Jacob Simons ende Beatris Claes Simonsz Biscop wedue alsulcke pennnyngen als zy onder 
hebben op jairlixe renten die te lossen ende afcopen binnen een half jair na dato van desen. Is Jacob Dircksz 
een zoon van Kathrijn? Magister Jacob Dircksz (nogal eens verward met Jacobus Ceratinus die ook Dircksz 
heette), was doctor in de godgeleerdheid aan de universiteit van Erfurt waar hij ook rector magnificus is 
geweest; "hij heeft een moeder en drie bloedmooie zusters in Hoorn, die zich bezig houden met de handel in 
boterc en kaas, Chronicon, pg. 107r; letters of Erasmus, pg. 532, JPK; zie ook: GOUW 
??-09-1546, ORA 4415, Depositieboek: Fop Jansz de waert (in den Vries? JPK) verklaaii iets op verzoek 
van Allert Dircksz. apotheker (op het Noert? JPK) over verkoop van een huis. (Als dat zezelfde is, moet-ie 
zowat 80 zijn, JPK) 

Het Saardammer WAPEN, pg. 67, Breed 40, 1723 

WIE weet nog hoe, pg. 68, Keern, 1949, VZ, pg. 56; thans is daar Pejo; pentekening Kerkmeyer 

In de WILDEMAN, pg. 65, 66(14), Pompsteeg, in het midden, 

1478-1649 
Wildeman: oorspr. : Berserker: volgeling van Wodan. Berserkers maakten gebruik van het steelrecht, 
oorspronkelijk inning van het erfdeel der doden, totdat het uit de hand liep en ze plunderaars werden (later 
werd dat het verplaatsen van losstaand roerend goed naar elders). Berserker en Viking is vaak hetzelfde. 
Afbeelding: de man in wolfsvel (weerwolf= wolfman) met de knots (symbool van de eik Yggdrasil); het 
herinnert aai1 drank bij extatische onunetochten, mannenbonden met hun rituelen, bv. de minnedrank (Eng: 
wild man= wilde jager, aanvoerder die het wilde heir 's avonds voor Driekoningen door de lucht aanvoert). 
Wildemansdansen: hoe hoger men springt, hoe hoger het vlas groeit (de schotse trye, nog gedanst in 
Wognum door mijn grootvader en zijn dochter, was er nog een rest van. Wat kon die kleine man hoog 
springen! Ook toen nog was dat een maatstaf voor goed dansen van de tiy e. (JPK) (t1y e is geen 'drie', maar 
"troj a", oorspronkelijk een spiraalvonnige, rituele weg of rouwe, b.v. naar een altaarsteen. Het woord 
betekent: draaien JPK). Dansen zijn vaak synoniem met 01mnetochten; zie de springprocessie in Echtemach. 
De Kerk probeerde deze 'duivelsdansen' te verbieden. 

De knots herinnert aan Wodan die zijn uitverkorenen er de hersens mee inslaat om ze te verwelkomen in het 
Walhalla; de knots is ook wel symbool van de grote levensboom, de eik Yggdrasil. Eng: Wild man = wilde 
jager (een epitheton van Wodan). 
De herberg wordt venneld van 1478 (Oude Aantekening, pg. 
De wildeman met knots is bekend uit o .a. het wapen van Monnickendam, waarop de w ildeman is gekerstend 
tot monnik. 
14: 1478: in die W ildeman, Jan Bruyn, waert (Hij was een hoekse rebel) Zie: Oude A antekening, fol. 104 
vso, pg 14; ze gooiden aanhangers van schout Maerten V elaer de stad uit; op dat j aar (?) staat in het 
Obituarium Pietersdal, 139 fol. 27: Jan Dircksz Backer waert in die Wildeman. Waarschijnlijk toen 
overleden. 
13-01-1483: ORA 4138, pg. 16: ... sculdich Jan Bruyn Symonsz., scout van Hoem .. . die waert ... 
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20-05-1488, ORA 4138, pg. 515: de schout claechde vellich Jan Bruyn die waert om XV Lb ende voitt 
gecoITigeert te wesen by den gerechte om dat geseit hadde dat Comelius Claesz (schepen!) valselekken over 
hem gezegelt had. (Zo! maar ja, de kabelj auwen waren toen de baas ... JPK). 

13: 17-02-1525, ORA 4144: Barber in die Wildeman ende Nanning die wairt in de Zon (was die wildeman 
toen nog geen kroeg? JPK; Barber wordt geen wairdinne genoemd!) 
04-12-1531, ORA 4145: angaende dat de scout gecauseert heeft Piter Cornelis Jonge Dirck ende Claes 
Claesz. inde Wildeman (broer Floris, LV) dat zy luyden contrarie tplacaet der K Mt op een sonnendach 
onder den hoeftmisse geseten hebben ten huyse vande v's Claes Claesz. Dircksz. concluderen dat zy luyden 
dair omme ghelden zullen de pene uit selve placaet begrepen scepen geboert den antwoerde ende confessie 
panden gedaechden v's condemneren de zelven gedaechden anden pene int selve placaet begrepen - ; 04-12-
1531: Scepenen wysen Claes Claesz de waert inde Wildeman ter boet van onkosten by hem inden rechte 
gedaen/navolgens de keur deser stede 
???:Obituarium Pietersdal, fol. 27: Pompsteech: Jan Dircxsz. Backer, waart in de Wildeman Obituariwn 
Pietersdal fol. 27; rente loopt tot 1649 
25-02-1551: ORA 4415, Depositieboek, pg. 354: Trijn Pieters waerdinnen in de Wildeman 
1562: Pompsteech: Marten inden Wildeman (in het midden) 
1572: VZ, 55 
1612: Maurits in de stad; zijn ruiters en hellebaardiers logeren in de Wildeman en in't Paradise. Dat moeten 
dus flinke herbergen zijn, JPK 
1649: Wildeman, Gonnet. 

Int Wilde WYF, pg, 66(12), ARA Nieuwendam, 
1430-1649 
1562: Mekking, zie ARA N ieuwendam, hoek Pompsteeg: Tryn int Vilde Wyf huyrt van Adriaen Ketels wyf; 
herberg; wilde vrouwen= Berserker wijven (wolvinnen, aldus de god Thor); er werden wolfshonden gefokt. 
Aan de Waag hing een hondeming; beesten, die daar niet doorheen konden, mochten niet in de stad gehouden 
worden, of blijven. Alleen de wolfshoinden van Int Wilde Wyf werden vrijgesteld om door de hondeming te 
springen; ze waren te groot en werden gebruikt door de rakkers van de schout (1643). 
De herberg wordt ve1meld van 1430- 1649(!). Zie ook: In die Wildeman. 
1562, Mekking, fol.59, 20, straten: N ieuwendam tussen Houtuyn en Vij selstraat: daar lag ook een kolfbaan, 
maar wanneer? VZ, 56. 
T1yn int Vilde Wyf huyrt van Adriaen Marten Ketels wijf 

De ZON, zie: De SONNE 

De ZWAAN, zie: Suane 

De nobele ZWAAN, zie: Suane 

Int gulden ZWAERT, ORA 4149, pg. 66(29) 
1551: Jan Jacobsz, waert 
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4: Mededelingen over kroegen, na 1882 

1882: (VZ, 58): hoogst aangeslagenen voor vergunningen: 

Café Dalmeijer, Rodesteen 9: f 200.- Met wintertuin 
Dhr. M.G. Dankelman, Veermanskade 2, (nu Schippershuis): f 350.
Hotel De Doelen, Achterstraat 2: f200.-
Café-restaurant De Witte Engel, Gr. Noord 140: f 450.-
Hoofd oneven zijde, Wed. W.M. Hartog-Schwecke (wed. v. de smid Hartog): f 450.
De Keizerskroon, Breed 31/33: f 300.-
Kolfbaan tot de Achterstraat, Dirk Boot, Nieuwland 26: f 250.-
Café De Koophandel, ook bierbottelarij en slijterij, Nieuwstraat 2: f 500.
Het Nederlandsch Koffijhuis, Rodesteen 5: f 375.-
De Morgenster, Gouw 1/3: f275.-
Het Park, Achterom 51: f 700.-
Slijterijen J.G.A. Schenner & B. Schenner, Kl. Noord 47 en Kerkstraat 11 , resp f. 400.- en f 200.
De Roskam, nu: Azië, Veemarkt 49: f 300.-
De Grote Sociteit, Noorderstraat 1: f 200.-
Pieter Soutendijk, Achterom 1: f 300.-
De Toekomst, Koepoortsweg 8: f 200.-
Hotel De Toelast, nu: 'Bosporus', Rodesteen 3: f250.-
Mw. C.F. Visser-Wibbelman, wed v. A. Visser, Muntstraat 1: f 400.
Café 't Vosje', Rodesteen 2: f 200. -
Het Wapen van Hoorn, Dubbele Buurt 20 (nu: 't Hoomsche Veerhuys): f200.
Comelis Van Wijk, nu: Brandpunt, Kerkplein 3: f275.-
De Zaadmarkt, Grote Noord 115: f200.- (VZ, 58) 

CAFE'S 

1998: BAR Jajum Bar, Breestraat 
De BEIAARD, Roodesteen 
BRANDPUNT, Kerkplein 
BRUINTJE, West 
De BUURMAN, Proostensteeg 
Jan Pietersz COEN, Veemarkt 
DADA, Korte Achterstraat 
HARROD'S, Veemarkt 
De HEERTJES, Rodesteen 
De KERSEPIT, Moerbalk 
De KLINKER, Rodesteen 
't KROEGIE, Kerkplein 
MEMPHIS, Rodesteen 
De MORGENSTER, Koepoortsplein 
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PLAFOND, Kleine Noord 
PLEIN 4, Rodesteen 
De PROPELLER, Genitsland 
't SCHIPPERSHUIS, Veermanskade 
SNEEK.ER Veerhuis, Korenmarkt 
De STADSKROEG, Kerkplein 
SW AF, Kerkstraat 
De TEMPELIER, Kerkplein 
TREFFERS, Dubbele Buurt 
Het Hoomsche VEERHUIS, Dubbele Buurt 
De WERELD, West 
't WEST, WestDe vier WINDEN, Nieuwe NoordCharlies, Breed 
't ZANDBLAD, Rodesteen 

Cafetaria's, Pizzeria's: 

Di Angelo, Betje Wolffplein 
Antalya, Breed 
Febo-Fat-Food, B. Wolffp lein 
Gallië, Lange Kerkstraat 
Grandrnother's, Ged. Turfhaven 
Haykel Pitaria, Pieterseliesteeg 
't Hoofd, Hoofd 
Judith, Spoorstraat 
Les Paul, Kerkstraat 
Do Phi, Weidemolen 
Snackhuis De Poo11, Koepoortsweg 
Van Ree, Koepoortsweg 
Rick's Diner, Gouw 
Smikkelhof, Grote Beer 
Snackbar De Mok, De Huesmolen 
't Sparretje, Veemarkt 
Theo's Kwalitaria, Nieuwsteeg 
Van Vechgel, Vismarkt 

Hotels 
Hotel BASTION, Lepelaar 
HOORN Hotel Pension, Drieboornlaan 184 
HOTEL Hoorn, Lepelaar 1 
KEIZERSKROON, Breed/Kleine Noord Oostzijde 
De MAGNEET, Kleine Oost 5 
Petit NORD, Kleine Noord 53 

Jan Piet van der Knaap (auteur en samensteller) 
Chris! Staffelen (redactie) 15-2-2007 

Archief JPvdK 

30 



Vereniging Oud Hoorn Oost-Indisch Pakhuis 

Restaurants 
ALPINO, Breed 
AZIE, Veemarkt 
't BAETLAND, Oude Doelenkade 
Jadranka BALKAN, N ieuwendam 
Bella IT ALIA, Rode Steen 
De BOLDER, Korenmarkt 
Brasserie BONTEKOE, N ieuwendam 
BOSPORUS, Rode Steen 
De BOURGONDiëR, Nieuwland 
CHINA, Gouw 
Lale CUISINE, N ieuwe Noord (de Vier WINDEN) 
AZIE, Veemarkt 
De CLOWN, Neutronweg 
COSY, Nieuwland 
DIMITRAKOPOULOS, Kerkplein 
Sweet DREAMS, Mexican, Kerkstraat 
De EETHOORN, Breestraat 
De EETKAMER, Kruisstraat 
De GALGENBOCHT, Dubbele Buurt 
Golden GARDEN, Grote Beer 
De HAAI, Visserseiland 
HONG KONG, De Huesmolen 
DeHOOFDTOREN,Hoofü 
LIN WAH, Betje Wolffplein 
LOTUS, Vale Hen 
't LUIFELTJE, Rode Steen 
l'OASIS de Ie Digue, De Hulk 
MESoN de Espana, Bierkade 
De NADORST, Westerblokker 
NORA, Reiger 
't Witte PAARD, Lange Kerkstraat 
PORTOFINO, Nieuwland 
Het STATION, Stationsplein 
THAI-LAi-Thais Restamant, Betje Wolffplein 
(La bascule) De WAAG, Rode Steen 
De ZAAK, dubbele Bumt 
De ZOMERTUIN, West 
ZORBA, Kleine Noord 

Ik twij fel aan de volledigheid van deze lijst, JPK 
72, 1910 (Ridderikhoff, 23): Het huys van gemak, Westerdijk 
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5: BROUWERIJEN 

1391: (VZ, 53) De stad verbiedt het tappen van bier van buiten de stad 
Bostel: veevoer, afkomstig van afgewerkt mout die overblijft na het bereiden van bier. 
(Bostelsteeg, nu Bottelsteeg) 

1498: Hoorn verkrijgt het privilege van de biermijl (=1660 m.) 

1514: (VZ, 53) Drie brouwerijen 

1533: (VZ, 54) De biermijl uitgebreid met een keur, dat noch op de Risdam, noch in Jan Hese Boomgaard, 
in de (huidige) Bangert noch bij de watermolens buiten de Oosterpoort drank getapt, verkocht of 
geconsumeerd mocht worden 

1550: (VZ, 53) Vijf brouwerijen 

1700: (VZ, 53) Drie brouwerijen: 
De Rode Hand, Baadland aan de oostzijde, op de hoek van de Luyendijk; al omstreeks 1650 genoemd, 
Saaltink, Vervolg, 9; bestond nog steeds in 1775, Saaltink, Vervolg, 155 

1700: (VZ,53) Het Wapen van West-Friesland, Italiaanse zeedijk, 
hoek Brouwe1ijsteeg (tussen It Zeedijk en N ieuwendam? 

1700: (VZ, 53) Het gebroken Hart, Wate1tje, zuidzijde; brandt tot de grond toe af 
op 31-12-1747 in zes uur tijd. Saaltink, Vervolg, 94 

1700: (VZ, 53) Een mouterij (aan de Bostelsteeg? JPK) 

1700: (VZ, 53) De Pauw, Peperstraat. 13-02-1786: Saaltink, Vervolg, 201: 
Brand in de oude brouwerij De Pauw geblust. 

1785: (VZ, 53) Philippus Constantijn brengt de (3? 4? JPK) brouwerijen in een hand; gaat failliet 
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