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Inleiding	
	
Ter	gelegenheid	van	het	90-jarig	bestaan	van	Oud	Hoorn	beschrijft	Leo	Hoogeveen	in	
het	Kwartaalblad	uitvoerig	de	geschiedenis	van	de	vereniging	en	wat	er	in	negen	
decennia	tot	stand	is	gebracht	door	de	talloze	vrijwilligers.	Daarbij	noemt	hij	ook	het	
ambitieuze	project	van	de	Werkgroep	Hoorn	1806.	Die	is	een	groot	aantal	jaren	aan	de	
slag	geweest.	Dat	heeft	geresulteerd	in	een	bestand	waarin	gegevens	van	ca.	3000	
gezinnen,	afkomstig	uit	zeer	uiteenlopende	bronnen,	systematisch	bijeen	zijn	gebracht.	
	
Een andere werkgroep was Hoorn1806 onder leiding van Henk Saaltink. Een paar jaar na het ge - 
dwongen einde van de werkgroep Italiaanse Zeedijk startte hij in 1985 met deels dezelfde mensen 
een onderzoek naar het wonen en werken van de Hoornse bevolking in 1806. Dat jaar was gekozen 
vanwege de aanwezigheid van een patentregister uit 1806 en een verpondingskohier uit 1809 in het 
stadsarchief. Daarmee was het mogelijk in combinatie met de doop-, trouw en begraafregisters een 
reconstructie te maken van de huizen, de bewoners en hun bedrijvigheden. Doel was het verkrijgen 
van een beter inzicht in de sociaaleconomische verhoudingen in Hoorn in 1806. Saaltink bracht in 
het kwartaalblad regelmatig verslag uit van de voortgang van het onderzoek, ook inhoudelijk. In 1988 
schreef hij: "De leden van de werkgroep 'Hoorn 1806' weten langzamerhand, wat het is uit gegevens 
die elkaar tegenspreken, in onvoldoende mate of helemaal niet aanwezig zijn, een sluitend verhaal op 
te bouwen". In 1991 en 1992 heeft Joke Admiraal de gegevens ingevoerd in een database, "een soort 
elektronische kaartenbak", moest Saaltink toen nog uitleggen. Van het verwerken van de eigen 
gegevens in een publicatie is het niet gekomen. Daarom werd in 1997 besloten de informatie op een 
floppy te zetten en die ter beschikking te stellen van onderzoekers op het Westfries Archief De oranje 
ordners met de oorspronkelijke aantekeningen worden door Oud Hoorn zelf bewaard. 1 
	
Voor	een	goed	begrip	van	het	werk	en	waardering	voor	het	resultaat	van	de	Werkgroep	
wordt	aanbevolen	de	reeks	verslagen	van	Saaltink	in	het	kwartaalblad	door	te	nemen.		
	
Ze	zijn	in	dit	document	gebundeld.	Uit	respect	voor	de	figuur	Saaltink	en	wat	hij	voor	
Oud	Hoorn	heeft	betekend,	sluiten	we	de	bundel	af	met	het	‘in	memoriam’	dat	Leo	
Hoogeveen	in	2009,	eveneens	in	het	Kwartaalblad,	wijdde	aan	Henk	Saaltink.	
	

																																																								
1	Kwartaalblad	2007/4,	p.	143-160	



Uitnodiging historisch congres H. w s 
Enige tijd geleden ontving het bestuur van onze vereniging de hierna volgende uitnodiging met het verzoek 
tot publikatie in het kwartaalblad. 
Omdat deelname aan dit congres ook openstaat voor amateur-historici e n onder meer de onderwerpen 
stadsgeschiedenis, lokale en regionale geschiedenis behandeld zullen worden, meende de redactie zonder 
bezwaar aan dit verzoek gevolg te kunnen geven. 

Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de 
Rijksuniversiteit Utrecht organiseert de Utrechtse 
Historische Studentenkring het congres "Balans en 
Perspectief: over de aard en functie van kennis van het 
verleden". Doel van het congres is een balans op te 
maken van de ontwikkelingen in de Nederlandse 
geschiedschrijving gedurende de laatste decennia en aan 
te geven welke richtingen de geschiedschrijving in zou 
kunnen slaan. Het congresprogramma omvat een 
twintigtal lezingen van Nederlande en buitenlandse 
historici en een vijfentwintigtal werkgroepen over 
gespecialiseerde onderwerpen. lèvens wordt aandacht 
besteed aan geschiedenis en onderwijs, historici en de 
arbeidsmarkt. geschiedenis en media, de ontwikkeling 
van werk· en vindplaatsen en presentatie van onderzoek 
in wetenschapswinkels. 
Datum: 22. 23 en 24 mei 1986 
Plaats: De Uithof te Utrecht 
Informatie: Congrescomité "Balans en Perspectief'' 

Instituut voor Geschiedenis, kamer B 222 
Padualaan 14 , Postbus 80090 
3508 TB Utrecht, tel. (030) 53 40 63 

Programma (onder voorbehoud en voor zover nu 
bekend): 
Lezinghouders: .J. A. Aalbers, F. R. Ankersmit, P. den Boer, 
W. Th. Frijhoff, R. T. Griffiths. F. W. N. Hugenholtz, 
.1. Lucassen, E. Mulder, H. Soly, S. Stuurman, Th. van Tijn. 
G. T. M. Trienekes en H. T. Wallinga. 
Werkgroeponderwerpen: geschiedtheorie, 
professionalisering en verwetenschappelijking van de 
geschiedenis. bestuurlijke apparaten, politieke 
verhoudingen en partijgeschiedenis. staatsvorming, 
internationale betrekkingen. aristocratisering en 
democratisering, factor arbeid, sociale bewegingen, 
gezinsgeschiedenis, sexualiteit, discriminatie en uitsluiting, 
economische ontwikkeling en onderontwikkeling, 
bedrijfsgeschiedenis. consumentengedrag, rol van de 
overheid in het economisch leven, werkloosheid en crisis. 
economie van het Ancien Regime, religie en macht, 
cultuurdragers, deviant gedrag, onderwijs en opvoeding, 
sub- en tegencultuur. stadsgeschiedenis en lokale en 
regionale geschiedenis. 
Nadere gegevens over inschrijvingsmogelijkheden volgen 
nog. 

Hoorn anno 1806, wat doen we ermee H. w saattink 

Historici maken de geschiedenis. 
Want we weten net zoveel van het verleden, als de geschiedkundigen ons erover vertellen. Dat geldt niet 
alleen voor de vakmensen maar ook voor de amateurs. Alleen zullen de laatsten een beetje geleid moeten 
worden om niet te verdrinken in de brij van gegevens waarmee zij dat verleden gestalte moeten geven. Maar 
als het lukt, is het weer tot leven brengen van wat voorbij is, een bijzonder spannende bezigheid. Daarom 
durf ik hier voor te stellen een historisch onderzoek te starten met een groep enthousiastelingen uit onze 
vereniging. Het betekent nieuw leven inblazen in de archiefwerkgroep die een aantal jare n geleden een 
plotseling en door velen betreurd einde heeft gevonden. Hoe zo'n onderzoek zou moeten worden opgezet, 
welke fouten daarbij vermeden moeten worden, wat met de resultaten ervan gedaan kan worden, wil ik in 
dit artikel eens nader bezien. 

Keuze van het onderwerp 

Om een historisch onderzoek voor een voortijdig einde te 
behoeden moeten we uitgaan van twee eisen. Er moet 
een behoorlijke vraagstelling zijn en materiaal om die 
vragen te beantwoorden. Het een kan niet zonder het 
ander. Zonder vraagstelling ontaardt het onderzoek in 
een doelloos feitjes verzamelen, zonder materiaal kunnen 
zelfs de meest eenvoudige vragen niet beantwoord 
worden. Wel is het zo. dat we in vele gevallen eerst 
kijken welk materiaal er is en dan de vragen gaan 
stellen. Maar ook belangstelling voor een bepaald 
onderwerp en voor een bepaalde periode geeft richting 
aan de keuze. Het zijn alle factoren die me hebben geleid 
bij de keuze van het onderwerp dat ik met een eventuele 
werkgroep zou willen aanpakken: Hoorn in het jaar 1806. 
Een keuze die uiteraard om toelichting vraagt. 

Het begin van de negentiende eeuw is in de Hoornse 
geschiedsschrijving een wat verwaarloosde tijd. Over de 
eerste helft van de achttiende eeuw hebben we de 
doctoraalscriptie van Kooijmans 1) die nu ook als 
dissertatie is verschenen. voor de latere negentiende 
eeuw zijn er het boek van Onstenk2). de studie over de 
armenzorg in Hoorn in de negentiende eeuw3) en het 
werk dat de katholieke emancipatie in Hoorn behandelt 
als deel van de verzuiling in Nederland"). 
Voor de periode van rond 1800 zijn wel een paar vragen 
te stellen. Daarvoor is het noodzakelijk in te gaan op de 
algemene sociaal economische situatie in de stad op dat 
moment. In de achttiende eeuw was de welvaart in dit 
deel van Holland in een steeds sneller tempo gedaald. 
Over het vrij ingewikkelde stelsel van oorzaken daarvan 
wil ik het hier niet hebben . Voldoende is het te zeggen. 
dat de handel en scheepvaart uit Hoorn verdwenen en 
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daarmee de belangrijkste vorm van werkgelegenheid. De 
als gevolg daarvan groeiende werkloosheid leidde bij de 
ontoereikende sociale voorzieningen tot een relatief grote 
armoede. Relatief omdat het in het rijke Holland in 
vergelijking met de wereld buiten de provincie wel 
meeviel. Zelfs in de slechte tijden bleven de immigranten 
bijv. uit Duitsland toestromen. Een gevolg van de dalende 
welvaart was een teruggang van de omvang van de 
Hoornse bevolking. Het verband tussen welvaart en groei 
of daling van de bevolking is overigens niet altijd zeer 
duidelijk. Wel weten we dat er omstreeks 1730 in Hoorn 
bijna 14.000 mensen woonden en in 1795 nog maar 
9.551. een teruggang dus met bijna een derde. 
In 1795 kwamen de Fransen en hielden het tot 1811 in 
naam nog zelfstandige Nederland in de wurggreep. De 
bijna permanente oorlogstoestand gaf de nekslag aan wat 
er nog over was van de internationale handel en 
scheepvaart. Alleen in de landbouwsector bleef het 
redelijk goed gaan. Dit landelijk beeld is ook van 
toepassing op Hoorn. 

Vraagstelling 

De vraag is. of de hierboven overigens nogal grof 
geschetste situatie in overeenstemming is met de 
werkelijkheid. Een paar verschijnselen doen tegen deze 
achtergrond nogal vreemd aan. Zeker is. dat het aantal 
Joden in Hoorn in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw sterk toeneemt. enkele tijd vrij hoog blijft om na 
het midden van de negentiende eeuw weer te dalen. 
Bewijzen voor de groei zijn rond 1775 de bouw van een 
eigen synagoge aan de Italiaanse Zeedijk. de aanleg van 
een eigen begraafplaats en de benoeming van een aantal 
functionarissen. In het begin van de negentiende eeuw 
blijkt deze groep een relatief belangrijk deel van het 
onroerende goed in de stad in handen te hebben. De 
vraag is, waarom deze mensen naar Hoorn kwamen en 
niet naar het toch altijd nog vrij welvarende Amsterdam. 
Het aantal in Hoorn werkzame zilversmeden lag rond 
1800 ver boven het gemiddelde van een per duizend 
inwoners5). Het patentregister van 1805 geeft circa 25 
personen werkzaam in dit ambacht. waarvan er 20 een 
eigen bedrijf bezaten. op de bevolking van ongeveer 
9.000. Ter vergelijking: in Enkhuizen waren drie meesters 
werkzaam op een bevolking van 6.500. Aangezien het 
zilversmidsambacht een enigzins kapitaalkrachtige 
klantenkring nodig heeft. moet het met die algemene 
armoede in de stad nogal zijn meegevallen. Mogelijk 
hebben die zilversmeden voor een welvarende 
boerenstand in de omgeving gewerkt. maar in dat geval 
zal ook de rest van de middenstand van die 
afnemerskring geprofiteerd hebben. 
Bevolkingsachteruitgang leidt tot leegstand van huizen. 
Leegstand betekende op de lange duur afbraak. omdat 
voor huizen of ze nu niet of wel bewoond werden. de 
gewone grondbelasting. de verponding, betaald moest 
worden. Voor afbraak was echter toestemming van het 
stadsbestuur nodig, omdat door het verdwijnen van een 
huis de inkomsten van de overheid verminderden. Vaak 
kwam het er op neer, dat de jarenlang leegstaande 
panden wegens belastingschuld aan de stad vervielen. die 
ze dan toch nog maar liet afbreken. Het afkomende puin 
bracht althans nog iets op. Als we de achttiende eeuwse 
kaarten vergelijken met die uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw. blijkt de afbraak niet overal even 
intensief te zijn geweest. De zuidrand van de stad, het 

oostelijk en het noord-oostelijk deel zijn het zwaarst 
getroffen. Het centrum van de oude binnenstad toont veel 
minder gaten. De vraag is. waardoor? Mogelijk hangt de 
mate van afbraak samen met het karakter van de buurt. 
De buitenwijken die de meeste gaten vertonen, zouden in 
een voorgaande periode meer bij het havenbedrijf 
betrokken kunnen zijn geweest. terwijl de kern een meer 
verzorgende en administratieve functie vervulde. Als deze 
veronderstelling juist is. dan betekent dat, dat de stad wel 
het verzorgingscentrum voor het omringende platteland 
was gebleven. terwijl haar betekenis als handelsstad 
verloren was gegaan. 
De twee hoofdopgaven van ons onderzoek zijn dus de 
bepaling van de welvaart van de bevolking van Hoorn en 
de beantwoording van de vraag in hoeverre het sociaal
economische karakter van de stad een verandering had 
ondergaan. Van deze hoofdvragen laten zich een aantal 
subvragen afleiden bij voorbeeld het probleem of er een 
verband kan worden gelegd tussen de op- of neergang 
van de stad en de sociaal-economische ontwikkelingen 
binnen de verschillende geloofsgroepen. Men zou zich 
bijvoorbeeld kunnen indenken. dat de emancipatie van de 
joden of katholieken gevolgen heeft gehad voor de 
welvaart van de stad. Ook kunnen we de vraag stellen, of 
de veranderingen die de stad in de tweede helft van de 
achttiende eeuw doormaakte zichtbaar zijn in het 
ruimtelijk beeld, door nieuwbouw of afbraak. 
Hoe we die vragen moeten beantwoorden is in dit 
stadium nog moeilijk te zeggen. De welvaart onder de 
inwoners kan uit een aantal factoren worden afgeleid. 
Zoals het feit of de bewoners van een huis ook de 
eigenaars ervan zijn. Veelzeggend is ook de 
bewoningsdichtheid per huis. De betere stand pleegt nu 
eenmaal over meer woonruimte per persoon te 
beschikken dan zij die het minder breed hebben. Ook het 
bezit van meerdere huizen is een aanduiding evenals het 
beroep. Niet ieder beroep verleende dezelfde inkomsten, 
hetgeen is af te lezen uit de voor de patentbelasting 
betaalde bedragen. De tarieven daarvoor waren gebaseerd 
op de economische waarde van het beroep of bedrijf. 
De verandering van economisch karakter van de stad kan 
afgelezen worden uit het voorkomen van bepaalde 
bedrijven en beroepen. Zo kan de aanwezigheid van 
scheepshellingen, touwslagers en houtzagerijen wijzen op 
een nog niet verdwenen scheepsbouw. maar een hoog 
aantal kleine middenstandsbedrijven op een overwegend 
verzorgende functie. In dit verband moet ook een sociaal
economisch beeld van de verschillende stadswijken 
geschetst worden. Dat gebeurt door frequentie per wijk 
van de verschillende soorten beroepen en bedrijven aan 
te geven. door na te gaan. of zij een relatief hoog 
percentage minder welgestelden herbergen. ook of ze een 
hoger dan normaal afbraakpercentage laten zien. Daarna 
zal getracht moeten worden de oorzaken van het sociaal
economisch aanzien van de wijk te vinden door 
bijvoorbeeld een verband te zoeken tussen achteruitgang 
en een verdwenen functie in het voormalige havenbedrijf. 

Bronnen 

Na de vraagstelling nu de bronnen. De twee belangrijkste 
zijn het patentregister1;) en het verpondingskohier7). 

Het patentregister is een lijst van personen die het 
patentrecht betaald hadden, een belasting verschuldigd 
voor het uitvoeren van een beroep of bedrijf. Hiermee is 
ook direct de beperking van deze bron aangegeven. We 
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vinden er geen werklozen in. De patentwet. die het 
patentstelsel regelde, was het idee van de toenmalige 
minister van financiën, Gogel. die hiermee de basis aan het 
gilde-systeem wilde ontnemen. Voortaan was niet langer 
het lidmaatschap van een gilde nodig voor het uitoefenen 
van een ambacht. Men kon volstaan met het betalen van 
een belasting. De gedachte lag in de lijn van de ideeën van 
de hervormers uit de Franse Revolutie: gelijkheid van ieder 
voor de wet. Voor Hoorn zijn de registers - eigenlijk de 
staten waarin de betreffende ambtenaar verantwoording 
aflegt voor de geïnde gelden - aanwezig over de jaren 
1806 tot 1812. Het register voor 1806 geeft de naam en het 
adres van de betrokkene. het door hem uitgeoefende 
beroep of bedrijf en de voor het verkrijgen van het patent 
verschuldigde kosten. Het adres wordt gegeven in de vorm 
van een wijknummer en een huisnummer. De stad was in 
die tijd administratief in 19 wijken ingedeeld. Het 
verpondingskohier is een ten bate van de grondbelasting 
opgemaakte l ijst van bebouwde eigendommen in de stad. 
Deze lijst, feitelijk een herziening van de oudere uit het 
midden van de achttiende eeuw, vormt een onderdeel van 
de belastinghervorming van de hiervoor genoemde 
minister Gogel. We vinden er het adres van het betrokken 
pand en de naam van de eigenaar evenals het 
verschuldigde belastingbedrag. Het adres bestaat weer uit 
een wijkaanduiding. hier in de vorm van een letter. en een 
huisnummer. Wijk- en huisnummering van de beide 
registers lopen parallel. Om tot een beantwoording van de 
gestelde vragen te komen is het nodig incidenteel nog 
andere bronnen te raadplegen. met name de doop-. trouw
en begrafenisregisters van de diverse kerkgenootschappen 
en het kadastraal archief. In dit laatste, dat vanaf 1830 is 
aangelegd. vinden we de hulpmiddelen voor een 
plaatsbepaling van de grondeigendommen op de kaart van 
Hoorn. 

Methode 

Nadat de vragen zijn gesteld en de bronnen genoemd. 
kunnen we de richtlijnen aangeven waarlangs we een 
oplossing voor de gestelde problemen moeten zien te 
vinden. Het best kan het onderzoek in een aantal fasen 
worden gesplitst. 
1. Het aanleggen van een kaartsysteem met een kaart per 
pand. Hierop worden de namen van de bewoners 
aangegeven en hun beroep en/of bedrijf vermeld. 
2. !Vlet hulp van de doop-, trouw- en begraafboeken wordt 
de gezinssamenstelling bepaald, evenals de godsdienstige 
gezindheid en eventueel een herkomst van buiten de stad. 
3. Vanuit het verpondingskohier wordt de eigenaar van 
het betreffende pand genoteerd en de relatieve waarde van 
het huis. 
4. Aan de hand van de kadastrale gegevens uit 1830 wordt 
de ligging van het pand op de kaart van Hoorn 
aangegeven. 
5. Door vergelijking van de gegevens uit het verpondings
kohier van 1806 met die uit het kadaster van 1830 kan 
getracht worden na te gaan welke panden in deze periode 
zijn afgebroken. De problemen bij dit onderzoek mogen 
niet onderschat worden. vooral niet na fase 2. Hoewel de 
nummering in het patentregister parallel loopt aan die in 
het verpondingskohier kunnen ze niet volledig naast elkaar 
gebruikt worden, omdat ze verschillende soorten eenheden 
beschrijven. Adressen in het ene voorkomend kunnen in 
het ander ontbreken en omgekeerd. De verbinding tussen 
de percelen in het verpondingskohier en de overeenkomstige 

op de kadastrale kaart van 1830 is vaak moeilijk te leggen 
door afbraak, verandering van eigenaar en dergelijke. Een 
aantal problemen zal beslist onoplosbaar blijven. Het gaat 
erom deze blinde vlekken bij de uitwerking binnen een 
aanvaardbaar minimum te houden. 

Realisering 

F.en onderzoek als het onderhavige kan het beste in 
gedeelten worden uitgevoerd. Elk deel zou kunnen 
samenvallen met een in de vorige paragraaf genoemde 
fase. Aan het eind van zo'n fase zouden de voorlopige 
resultaten bij voorbeeld in een artikel in dit kwartaalblad 
kunnen worden gepubliceerd. Zo zou men aan het eind 
van de eerste fase al een overzicht kunnen geven van de in 
Hoorn in 1806 uitgeoefende beroepen en bedrijven en de 
verdeling daarvan over de verschillende stadswijken. Een 
dergelijke werkwijze heeft het voordeel dat de deelnemers 
al vrij snel het resultaat van hun zoekwerk onder ogen 
krijgen . Niets werkt zo ontmoedigend, als het steeds maar 
verzamelen van gegevens die voor meestal vrij lange tijd in 
een bureaula verdwijnen. Een samenvatting van alle 
onderzoeksresultaten zou in een afzonderlijke publikatie 
kunnen plaatsvinden waarbij een belangrijke plaats zou 
moeten worden ingeruimd aan de verklarende 
plattegronden. 
De uitvoering van het geheel vraagt veel man- of 
vrouwuren. Ik stel daarom voor dit onderzoek aan te 
vatten met een aantal geïnteresseerde leden van "Oud 
Hoorn". Het zou een herleving betekenen van de oude 
archiefwerkgroep. 
Ik verzoek de leden die belangstelling voor deelname aan 
het hiervoor beschreven onderzoek dit schriftelijk aan mij 
door te geven. Adres: 
H. W. Saaltink. Italiaanse Zeedijk 26. 1621 AH HOORN. 
U moet zich er wel van bewust zijn. dat deelname alleen 
zin heeft indien u in staat bent minstens gedurende een 
half jaar een avond per week voor het onderzoek vrij te 
kunnen maken. !Vlochten zich voldoende gegadigden 
opgeven. dan zullen de deelnemers van de verdere 
voortgang op de hoogte worden gesteld. Indien het 
onderzoek onverhoopt niet mocht doorgaan. dan zullen 
allen die zich hebben aangemeld daarvan op de hoogte 
worden gesteld. Bij een te groot aantal deelnemers zullen 
ook degenen die we dan moeten teleurstellen daarvan 
bericht ontvangen. Voorrang zal worden gegeven aan 
degenen die reeds eerder aan het werk van de 
archiefwerkgroep hebben deelgenomen. Verder beslist het 
tijdstip van aanmelding. 
Als L; meedoet stelt U "Oud Hoorn" in de gelegen heid 
geschiedenis te maken. 

IJ Onder regenten. Een onderzoek naar de eltte in dne 
Hollandse steden in de eerste helft van de achttiende eeuw. 
{Door) Joop de Jong, Luc Kooijmans e.a. Doet. scriptie, 
Univ. v. Utr. 1979. 
2) Onstenk {Jan), Zes eeuwen in 't Ghesthuus. 
Hoorn 1983. 
3) De Zwderzeesteden. Amsterdam 1985. 
4) Broeders sluit U aan. Amsterdam-Dieren 1.985. 
5) Meesterwerken in zilver {Tent. cat. met inl. door) K. A. 
Cilroen e.a. Lochem-Amsterdam 1984. Blz. 12. 
6) Palen/register der stad Hoorn over 1806-1812. Arch. 
dienst /nv. Gannef bergnr. 1801-1806. 
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Zon Plan tot bouw van gasregelstation aan de voet van de Kleine-Oostbrug. 

Kleine Oost-brug aan de voet 
van de oude Oosterpoort 

Werkgroep Hoorn 1806 H. W. s. 

'Oud Hoorn' is toch een nieuwe fase ingegaan. In het vorige nummer van dit blad vroeg ik om een aantal 
liefhebbers die me in de gelegenheid zouden stellen onze vereniging geschiedenis te laten maken in de 
letterlijke betekenis van het woord. Figuurlijk heeft 'Oud Hoorn' natuurlijk ... laat ik daar maar over zwijgen, 
want het hierna volgende is geen politieke verhandeling. Na een wat aarzelende start is de 
archiefwerkgroep 'Hoorn 1806' aan het werk gegaan. Hieronder een paar indrukken uit het bestaan van de 
enkele weken oude boreling. 

Zoals in het laatste nummer van 1985 werd uiteengezet 
houdt de werkgroep zich bezig met wonen en werken 
van de Hoornse bevolking in 1806. Gekozen werd voor 
dat jaar, omdat er enkele bronnen van dat moment zijn 
overgebleven die ons in staat stellen een goede greep te 
krijgen op de sociaal-economische situatie van de stad en 
haar bewoners. Dat zijn het patentregister, een voor 
belasting doeleinden opgemaakte lijst van beroepen en 
ondernemingen, en het verpondingskohier, een eveneens 
ten bate van de fiscus samengesteld overzicht van de 
onroerende eigendommen in de stad. Om een zekere lijn 
in het onderzoek te brengen is de werkgroep begonnen 
met het overnemen van de gegevens uit het 
patentregister op speciaal voor dit onderzoek ontworpen 
kaarten. Voorlopig zijn dat dus alleen de gegevens die 
informatie verschaffen over de bedrijven die in Hoorn 
gevestigd waren en de beroepen die de bewoners 
uitoefenden. Per gezin wordt één kaart gebruikt. Het 
begrip gezin wordt gehanteerd als een economische 
eenheid. Voor de bestudeerde tijd valt dit samen met een 
samenwoningseenheid. Bij gebrek aan sociale uitkeringen 
kende men nog geen voordeurdelers, terwijl LAT-relaties 
in strijd met de goede zeden waren en dus officieel niet 
bestonden. Als men zich met het verleden bezig houdt 
vallen bepaalde problemen weg, maar daarvoor in de 
plaats komen er weer andere. Zo is het vaak moeilijk de 
werkzaamheden achter verschillende nu verdwenen 
beroepsaanduidingen in te vullen. We weten nu wel 
ongeveer, wat iemand doet die de kermissen en markten 
frequenteert met een smakbord. De dikke Van 

Dale geeft als verklaring voor een smakbord een 'bord 
waarin men dobbelstenen gooit om koek te winnen'. Maar 
wat een winkelier in kokinge aan de man brengt, of wat 
de activiteiten zijn van een kraambewaakster of een 
ledikantbehanger is nog een onderwerp van studie. 
Hoorn had in 1795 9551 inwoners. In 1809 waren het er 
8193. In 1806 zal het totale bevolkingsaantal daar wel 
ergens tussen in gelegen hebben, waarschijnlijk in de 
buurt van de 8500. De grootte van een gezin, in ons 
geval bestaande uit kinderen overige verwanten en 
inwonend personeel, moet in die tijd tussen de 3 en de 4 
geschommeld hebben. Het aantal in te vullen kaarten is 
uit deze cijfers wel zo ongeveer af te leiden. Het zal 
daarom ook nog enige tijd duren, voordat de sociaal
economische situatie letterlijk in kaart is gebracht. Ook al 
omdat een deel van de bevolking niet in het 
patentregister genoemd wordt. Dat zijn de werkelozen -
hun aantal zal niet gering geweest zijn gezien de stilstand 
in handel en bedrijf als gevolg van de oorlogstoestand -
en aan de andere kant van de stedelijke samenleving het 
deel dat zo rijk was dat het van zijn geld kon leven. Om 
ook deze beide groepen bij het onderzoek te betrekken 
zullen in de toekomst ook ander historische bronnen 
gebruikt moeten worden. 
Om het beeld van Hoorn rond 1800 wat meer kleur te 
geven zal met de deelnemers van de werkgroep nog een 
bezoek aan het Westfries Museum worden gebracht. Er is 
overigens nog plaats voor een enkele deelnemer. Mocht u 
uw aarzeling overwonnen hebben en ook mee willen 
doen, belt u mij dan even op nr. 10319. 
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Hoorn 1806 een jaar later H. W. Saaltink 

"Oud Hoorn" geschiedenis laten maken. 
Ee n jaar geleden vroeg ik in een artikel in dit blad om enthousiastelingen die bereid zouden zijn zich actief 
met het Hoornse verleden bezig te gaan houden. Een tiental a ma teur-historici meldde zich aan en het wordt 
nu tijd eens te laten zien wat hun gewroet in de archieven heeft opgeleverd. Een kort verslag dus van het 
eerste half jaar werken van de archief-werkgroep "Hoorn anno 1806". 

Vrouwen 

Het waren tien mensen die zich in de eerste maanden 
van dit jaar - een enkele in een later stadium -
aanmeldden: de dames Admiraal. Van Balen. Huberts. 
Pieterse. Pitstra-Basjes. Röge en Stapel en de heren 
Nijntjes. Van der Stel en Van der Velde. 
Wellicht mogen we uit deze samenstelling de 
gevolgtrekking maken, dat de belangstelling onder onze 
leden voor geschiedenis vooral een vrouwelijke 
aangelegenheid is. 

Doel 

Zoals ik een jaar geleden uiteenzette. was het doel van 
het onderzoek het verkrijgen van een beter inzicht in de 
sociaal-economische verhoudingen in Hoorn in het jaar 
1806. Het jaar 1806 werd gekozen. omdat er voor dat 
jaar een paar belangrijke bronnen bij de Hoornse 
archiefdienst bewaard zijn gebleven. nl. het patentregister 
en het verpondingskohier. Het jaar 1806 werd ook 
gekozen. omdat het in een overgangsperiode lag waarin 
de stad van handelscentrum met belangrijke 
internationale contacten veranderde in een bescheiden 
verzorgingscentrum voor het omringende platteland. En 
tenslotte was het een flink stuk nieuwsgierigheid die ons 
ertoe dreef ons te verdiepen in het lot van de mensen die 
in een economisch zeer slechte tijd leefden. 

Patentregister 

Begonnen werd met een inventarisatie van de in 1806 in 
Hoorn uitgeoefende beroepen en bedrijven met behulp 
van het patentregister. 
Het aanleggen van het patentregister werd noodzakelijk, 
zoals ik in mijn vorige artikel vertelde, door de 
patentordonnantie van minister Gogel. Deze wilde 
hiermee volgens wat later goed liberale beginselen 
werden genoemd. een eind maken aan het gildestelsel. 
Na 1805 was men om een ambacht uit te oefenen of een 
winkel te drijven niet meer verplicht deel uit te maken 
van een gilde. maar kon men volstaan met een door het 
stadsbestuur af te geven patentakte. waarvoor alleen een 
bedrag aan zegelkosten moest worden betaald. Het 
bewaard gebleven patentregister is niets anders dan de 
verantwoording door de desbetreffende stads-ambtenaar 
van de ontvangen bedragen voor de afgegeven zegels. In 
het register staan de naam en het adres van de 
aanvrager, het door hem uitgeoefende beroep of bedrijf 
en uiteraard het betaalde zegelrecht. 
Hoewel het register als bron voor de kennis van het 
economische leven van onschatbare waarde is, kE>nt het 
een aantal beperkingen. Het noemt uiteraard alleen het 
werkende deel van de bevolking. 
Het in die tijd niet onaanzienlijke aantal mensen dat 
werkloos was en degene die van hun geld leefden. 
worden niet genoemd. Ook noemt de patentordonnantie 

een aantal beroepsgroepen op die geen vergunning nodig 
hadden. Dat waren geestelijken. ambtenaren. allen die in 
de landbouw een middel van bestaan vonden. schippers. 
voerlieden. die op een andere manier belasting betaalden. 
zeelui. huispersoneel. waarvoor dienstbodengeld werd 
betaald en jongeren beneden de twintig jaar. Kinderarbeid 
was in die dagen nog niet verboden. Met uitzondering 
van de vissers en de zeelieden waren dat voor Hoorn 
marginale groepen. Dat er een niet onbelangrijke visserij 
bestond. blijkt uit het grote aantal vishandelaren. dat 
vooral in de omgeving van de Italiaanse Zeedijk woonde. 
Een van de eerste problemen die nu opgelost moeten 
worden. is de vraag naar de omvang van de Hoornse 
visserij en van de Hoornse scheepvaart of wat daar nog 
van over was aan het begin van de 19e eeuw. En als het 
mogelijk is zal er ook via andere bronnen gezocht 
moeten worden naar de andere niet in het patentregister 
voorkomende groepen. Daarvan zullen de werklozen het 
grootste deel gevormd hebben. Pas als we iets meer 
weten over de Hoornse werkloosheid, kunnen we met 
zekerheid iets zeggen over de welvaart van die dagen. 
De patentordonnantie onderscheidde vij f afdelingen: 
bedrijven. personen. openbare vermakelijkheden, 
gepoederd haar en jacht. 
De twee laatste waren meer een soort weeldebelasting. In 
de eerste afdeling werd het patentrecht naar het bedrijf 
geheven waarvan de betrokkene (mede)eigenaar was. in 
de tweede afdeling voor het beroep dat men uitoefende. 
Uitgaande van dit beginsel zitten er nog wel een paar 
onduidelijkheden in het systeem zoals de indeling van 
kantoorpersoneel dat in dienst was van winkelbedrijven 
of fabrieken bij de eerste afdeling. maar verder zat het 
geheel logisch in elkaar. Typisch is. dat de economische 
activiteiten uit de primaire sector. waarin sprake is van 
het scheppen van goederen. de landbouw en de visserij , 
niet belast werden. In onze ogen is het ook nogal 
vreemd. dat men de kleine, arbeidsintensieve bedrijven in 
een aparte afdeling. namelijk de tweede, onderbracht. 
Blijkbaar verbond men deze ondernemingen veel sterker 
met een bepaalde persoon. Het waren de bedrijven die 
tot dan toe de strenge gildestructuur gekend hadden 
waarbij de produktie aan een groot aantal beperkende 
bepalingen was onderworpen. Idealiter werkten in deze 
ambachtelijke ondernemingen een meester met een 
aantal gezellen en leerjongens. 
Daartegenover stonden dan de veel moderner aandoende 
trafieken en fabrieken. zoals de patent-ordonnantie ze zelf 
noemt. Het zijn de kapitaalintensieve bedrijven, die dus in 
de eerste afdeling terecht komen. Bij deze vormen de 
machines, aangedreven door wind- en waterkracht. en in 
Hoorn pas veel later door stoom. het belangrijkste deel 
van het bedrijfskapitaal. 
De industriële ondernemingen uit de eerste afdelingen 
lijken gemiddeld zwaarder belast te worden dan die uit 
de tweede. 
De eerste afdeling kende vervolgens een driedeling in 
ondernemingen op aandelenkapitaal (banken, 
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handelsgenootschappen. rederijen e.d.). industriële en 
commerciële bedrijven. De industriële werden weer 
gesplitst in wind-. water- en stoommolens. daarnaast ros
of paardemolens en de bedrijven waarin de 
energievoorziening op een andere manier geschiedde. de 
zogenaamde fabrieken en trafieken (1). Vreemd genoeg 
worden poldermolens ook onder de ros- of paardemolens 
gerangschikt. Bij de commerciële bedrijven vinden we als 
eerste afdeling de koffie-. thee-. chocolade- en 
tabakswinkels. En dat in een tijd waarin deze produkten 
door het stagneren van de overzeehandel steeds schaarser 
zullen zi jn gaan worden. Waarschijnlijk is het patent op 
deze zaken voor de overheid een middel geweest de 
belastingopbrengst te verhogen, want de verkoop van 
deze artikelen werd meestal gecombineerd met die van 
andere produkten. In dat soort gevallen moest dus dubbel 
patent betaald worden. 
Bij de overige winkels werd nog weer onderscheid 
gemaakt tussen de handel in buitenlandse en zgn. 
inlandse produkten, dus van eigen bodem. tussen 
winkeliers en venters die met "pakken en marsjes" langs 
de deur gingen of de kermissen en markten afreisden en 
tussen Nederlandse en buitenlandse handelaren. 
In deze tweede afdeling komen we tenslotte nog een paar 
kleinere groepen tegen als de eerdergenoemde 
kantoormensen - die waren in Hoorn nog met een 
lantaarntje te zoeken - en vreemd genoeg ook de 
buitenlandse seizoenarbeiders. Het waren de 
hannekemaaiers en andere landarbeiders. meest uit de 
oostelijke provincies of uit Noord-Duitsland die in de 
zomermaanden over het l"oorhollandse platteland 
uitzwermden. De beroepen van de tweede afdeling vielen 
uiteen in acht klassen met patentbedragen die in Hoorn. 
een stad van de derde categorie naar grootte gerekend. 
uiteenliepen van 90 gulden tot 15 stuiver. 
Bepaalde beroepen zijn in meerdere klassen terug te 
vinden. De eerste klasse was die van handelaars in 
effecten en aandelen. Dan een klasse lager de 
logementhouders met gelegenheden met meer dan 
25 kamers en de wat kleinere effectenhandelaren. En zo 
gaat het dan verder in een afdalende reeks via 
distillateurs van fijne likeuren, grossiers in wijnen. 
baleinsnijders. haarbereiders, klanders. korenwassers en 
rolreders tot we in de zevende klasse terecht zijn 
gekomen bij de heel kleine ambachtsbedrijfjes met 
minder dan vijf man personeel en de artiesten(!). Dan 
hebben we een heel scala van schilderachtige 
beroepsnamen gehad als battemakers, besteders van 
kantoorbedienden, bierstek.ers. inbrengers in de Banken 
van Lening, rekenmeesters. hele en halve 
kostschoolhouders, schui tevoerdersbazen en zalmrokers. 
De onderlaag die in Hoorn 42'Yc> van alle patenten afnam. 
wordt gevormd door de achtste klasse. dat zijn allen die 
in loondienst werken. 
Onder de tweede afdeling behoren ook nog de mensen 
die in de loterij-handel werkzaam waren. Gezien het 
ondanks de hoge patentbedragen betrekkelijk grote aantal 
dat zich hiermee bezig hield. moet het een winstgevend 
bedrijf zijn geweest. 
Over het algemeen werd de grootte van het vereiste 
zegelrecht bepaald door de uit het betreffende beroep te 
verwachten inkomsten. 
De drie laatste afdelingen (openbare vermakelijkheden, 
gepoederd haar en jacht) laat ik voorlopig buiten 
beschouwing. omdat ze in dit stadium voor het 
onderzoek van weinig belang zijn. 

Methode 

Al de in Hoorn afgegeven patenten werden op bladen 
genoteerd. waarbij voor elk gezin een blad gereserveerd 
werd. Gezin wordt omschreven als een bijeenwonende 
groep mensen, die een economische eenheid vormt. 
Inwonend personeel werd dus tot het gezin gerekend. Een 
voorlopige. nog niet gecontroleerde telling leverde voor 
Hoorn :U95 patenten op. Zie tabel l. Bedacht moet 
worden dat een groot aantal personen meer dan een 
enkel patent aanvroeg. 

Tabel 1 Afgegeven patenten 1806 

Nr. Beroep of bedrijf Aant.pat. 

l Banken. handelgenootschappen 3 
2 Fabrieken en trafieken 6 
:~ Industriële molens 21 
4 Poldermolens 3 
5 Winkeliers met omzet 20.000- l.OOO p. 

thee e.d. 19 
6 Idem met omzet minder dan 1.000 p. 

thee 108 
ï Winkeliers in uitheemse en inl. waren 

omzet 15.000-1.500 guld. 22 
8 Idem omzet minder dan 1.500 guld. 36 
9 Winkelier in binnen!. waren omzet 

30.000-3.000 guld. 24 
10 Idem omzet minder dan 3.000 guld. 306 
11 Als 7 en 9 kermissen en markten 

afreizend 91 
12 Als 8 en 10 kermissen en markten 

afreizend 89 
13 Venters zonder winkel. behalve 

hieronder genoemde 21 
14 Venters met potten. pannen, brandhout, 

turf. fruit 210 
15 Boekhouders, kantoorbedienden 21 
16 3e klasse 18 
17 4e klasse 16 
18 5e klasse 101 
19 6e klasse 242 
20 7e klasse 436 
2 1 8e klasse 1.368 
22 gequalificeerde collecteurs loterijen 1 
23 ongequalificeerde splitsers van loten 9 
24 slijters in loten 24 

Arbeiderswijken en luxe winkels 

Met het op deze manier verkregen cijfermateriaal is 
getracht een eerste indruk te verkrijgen van de 
welvaartsspreiding over de stad. Ook wilden we weten. 
hoever het proces van omvorming van de stad van 
handelsstad naar regionaal verzorgingscentrum al was 
voortgeschreden. 
Beantwoording van de eerste vraag moest in principe 
mogelijk zijn, omdat het patentregister de adressen van 
de beroepsbeoefenaren geeft. Dit adres bestaat uit een 
wijknummer en een huisnummer. De spreiding van de 
beroepen over de wijken kon dus worden nagegaan. De 
grenzen van de 19 wijken waarin de stad aan het begin 
van de l 9e eeuw verdeeld was. zijn op enkele 
uitzonderingen na bekend. zodat de dichtheid van de 
verschillende beroepsgroepen in de diverse wijken op 
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kaarten kunnen worden ingetekend. 
Nu gaat het erom beroepen of bedrijven te vinden die 
een aanwijziging zouden zijn voor een hoog of een laag 
welvaartsniveau. Er zijn wel enige beroepen die als 
graadmeter voor een hoog welvaartsniveau kunnen 
gelden, zoals bankiers of eigenaars van fabrieken of 
trafieken. maar daarvan waren er te weinig in aantal voor 
een betrouwbare gevolgtrekking. I::en laag 
welvaartsniveau kan gemakkelijker bepaald worden. Als 
criterium hiervoor is het aantal afgegeven patenten voor 
de achtste klasse van de tweede afdeling (groep 21) 
genomen. Hierin komen bijna alleen arbeiders voor. de 
groep die direct boven de werklozen en armen ligt. 
Het gemiddelde voor de hele stad voor deze groep lag op 
42.8% Wanneer het percentage voor een wijk daarboven 
lag werd ze als arm gekwalificeerd, lag het percentage 
daaronder dan als niet-arm. 
Om het karakter van de stad als verzorgingscentrum voor 
het omringende gebied te bepalen werden de percentages 
winkeliers in uitheemse en binnenlandse waren (groep 7 
en 8) als graadmeter genomen. Het waren 
winkelbedrijven die artikelen leverden die niet als eerste 
levensbehoeften behoeven te worden aangemerkt en dus 
ook een deel van hun waren (kleding. sieraden, horloges. 
aardewerk, glas. porcclein e.d.) op het omringende 
platteland zullen hebben afgezet. Het gemiddelde van dit 
soort winkels in luxe artikelen voor de hele stad was 
1,8%. Lag het percentage hiervan in een wijk boven de 
1,8 dan werd het als hoog gekwalificeerd, onder de 1.8 
als laag. Er ontstaat nu het volgende beeld. Zie ook tabel 
2 en de grafiek. 

I 

Wijl? 9 werd voor een belangn1k deel bevolkt door kle111e 
wmkeliers. /nol 18e of vroeg /9e eeuwse w1nkelweegschaal wl 
de uerzamelmg van het Westfnes Museum (foto H. Koe/man). 

Tol de laagst betaalde groep (nr. 21, Be klasse) behoorden o.a. de s1ouwers. 18e eeuwse zilveren m1111atuur van een s1ouwer mei 
krwwagen uil de uerzamelmg van het Weslfnes Museum {foto H. Koe/man). 
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Percentages winkeliers luxe waren en arbeiders per 
wijk 1806 

Wijk percentage groep 7-8 percentage groep 21 

1 3.4 44,4 
2 1,1 46,7 
3 5.5 19.2 
4 0 55.6 
5 3 50.8 
6 ~~.5 33.1 
7 2.4 36.4 
8 2. 1 38 
9 0,6 31.3 

10 0 50,5 
11 3 30.8 
12 1.4 50 
13 0.6 52.2 
14 0 67,4 
15 1.1 55,7 
16 1.1 3:~.8 

17 2.3 26.6 
18 0.6 45 
19 0 61,6 

Percentage arbeiders per wijk 
p!'rr!'nlage !!roep 21 

l 2 3 4 ' ' 7 1 ' ü U U U H » U V U tt 

Percentage winkelier s luxe waren per wijk 
i><'rt'!'nlage groep Ï..j\ 

:! ~~---~---~~---~~~~..........-~~~~~~~~~~ j l.I ilem . ~ma raml -
l 2 3 4 5 ' 7 1 ' H U U U H » U V U tt 

Wijken met een 
hoogpercentage winkels in 
luxe produkten >I.8% 
Idem met een Jaag 
percentage <l.8% 

Wijken met een hoog 
percentage arbeiders >42.8% 

Idem met een laag 
percentage arbeiders <42,8% 

1. 3. 5. 6. 7, 8, Il, 17 

2. 4, 9. 10, 12. 13. 14, 15. 
16. 18, 19 

1. 2. 4. 5. 10. 12. 13. 14. 
15. 18. 19 

3. 6, 7, 8. 9, 11, 16. 17 

Als we deze cij fers op een kaart in beeld brengen zien 
we. dat de winkels in luxe produkten, met een 
verzorgende functie voor het omringende gebied in het 
centrum van de oude stad lagen. met een uitstulping naar 
het noordwesten (wijk 3). Zie kaart 1. De arme wijken 
liggen vooral langs de rand van de oude stad en vooral in 
het noorden. oosten en zuiden. Zie kaart 2. 
Opvallend groot is ook de correlatie tussen de arme 
wijken en de wijken met weinig winkels in luxe 
produkten. D.w.z .. dat de meeste arme wijken weinig 
winkels in luxe produkten herbergen en dat in de wijken 
met veel winkels in luxe produkten vaak weinig arbeiders 
wonen. 
Veel winkels in luxe produkten en weinig arbeiders zien 
we in de wijken 3. 6, 7, 8. 11, 17. Weinig winkels in luxe 

produkten en veel arbeiders in de wijken 2, 4. 10, 12, 13, 
14. 15, 18. 19. 
Een eerste voorzichtige conclusie zou kunnen zijn, dat 
het centrum van de stad redelijk welvarend was gebleven 
- hier vinden we immers de laagste aantallen arbeiders 
in de laaggewaardeerde en dus slecht betaalde beroepen 
- en dat het behoud van de welvaart samenhing met de 
verzorgende functie van een aantal winkelbedrijven in dit 
deel van de stad. We vinden hier immers ook het hoogste 
percentage van dit soort bedrijven. De voormalige 
havenwijken langs de zuid- en oostrand van de stad zijn 
het minst welvarend. Het havenbedrijf heeft dus 
economisch gezien weinig meer te betekenen. 
Het zijn conclusies die door verder onderzoek nog 
versterking behoeven. 

Onderzoek per wijk 

'.'ia de hiervoor beschreven tellingen is een wijk wat 
nader onder de loupe genomen. Het is wijk 9 (1) begrensd 
door Nieuwstraat-Kerkplein-Breestraat-Grote Oost
Jeroenensteeg-Gravestraat-Muntstraat. 
liet is een wijk met een weinig uitgesproken karakter. 
Het percentage winkels in luxe artikelen is laag maar ook 
het percentage mensen uit groep 21. die we als arbeiders 
gekarakteriseerd hebben. Om een wat beter beeld van 
deze wijk te verkrijgen hebben we de verschillende 
beroepen en bedrijven volgens een fijnere verdeling 
uitgesplitst en hebben we ook onderzocht hoe de 
verdeling was tussen huur- en eigen woningen. 
Voor dit laatste hadden we de andere reeds genoemde 
belangrijke bron nodig. namelijk het verpondingskohier. 
Dat geeft een opsomming van alle onroerende 
eigendommen in de stad. Het vermeldt de eigenaar van 
het al of niet bebouwde perceel. het adres. de aard van 
de bebouwing en het verschuldigde belastingbedrag en 
soms de verkoop of de afbraak van het betreffende 
gebouw. Patentregister en verpondingskohier kunnen met 
elkaar vergeleken worden, omdat door beide dezelfde 
wijkindeling wordt gebruikt, zij het dat het eerste een 
numerieke en het tweede een alfabetische wijkaanduiding 
gebruikt. Ook de huisnummering binnen de wijken loopt 
in beide boeken parallel. Een handicap is het ontbreken 
van straatnamen. 
Door vergelijking van de adressen van de eigenaars uit 
het verpondingskohier met die van de bewoners ui t het 
patentregister kan in principe worden nagegaan. of een 
huis verhuurd is of door de eigenaar bewoond wordt. In 
het laatste geval zijn de namen voor het betreffende pand 
in de beide boeken gelijk. Problemen die ontstaan. als 
huizen onbewoond zijn. in een later stadium worden 
afgebroken, of wanneer meerdere gezinnen in een 
woning hun intrek genomen hebben, laten we hier 
onbesproken. Het zijn overigens wel problemen die het 
onderzoek flink vertragen. Het is nog slechts voor deze 
ene wijk gelukt de relatie te leggen tussen de in de beide 
boeken genoemde adressen. De resultaten van dit 
onderzoekje naar de verhouding huur-eigendom zijn nog 
te gering om er enige conclusie aan te kunnen verbinden. 

Aard van de be bouwing 

Van de woningen in wijk 9 werden er 66 verhuurd en 
51 door de eigenaars zelf bewoond. Van deze 117 
woonhuizen hadden er 49 een erf. waarschijnlijk een 
klein tuintje of een binnenplaats. 68 niet. Bij de 49 waren 
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er 3 met een pakhuis, wagenhuis of koetshuis, bij de 68 
was dat met l het geval. Het ontbreken van erven wijst 
op een hoge bebouwingsdichtheid. 
Alle huizen waarvan in het patentregister geen bewoner 
kon worden gevonden. waarvan de naam afweek van die 
in het verpondingskohier werden als eigen woningen 
beschouwd. Hiervan kan een gedeelte leeg hebben 
gestaan of zelfs al zijn afgebroken. Het is dus op deze 
manier ook nog niet mogelijk na te gaan of er veel 
leegstand of afbraak in deze wijk heeft plaatsgevonden en 
dus of we met een welvarende stadswijk te maken 
hebben. 
Behalve de 117 woningen waren er 3 openbare gebouwen 
met een woning. nl. het Zeekantoor of het voormalig 
Admiral iteitsgebouw aan het Kerkplein, de Bank van 
Lening aan de Wisselstraat en het voormalig VOC-gebouw 
aan de Muntstraat. Voorts was er nog een gebouw in de 
Peperstraat. waarvan de status onduidelijk was. eigendom 
van de leden van het Concert. Tenslotte nog 3 stallen of 
wagenhuizen, 6 pakhuizen en l leeg erf. 

Wat deden zij? 

De grote hoeveelheid gegevens over beroepen en 
bedrijven stelde ons in staat te onderzoeken waarmee de 
bevolking van wijk 9 zijn brood verdiende. Bij dit deel 
van het onderzoek is minder gelet op de plaats van de 
betrokkene in het arbeidsproces (zelfstandige of arbeider) 
dan op het soort werk dat verricht werd . Voor een 
indeling naar soort arbeid is dankbaar gebruik gemaakt 
van een studie over het economische leven in Amsterdam 
in dezelfde tijd (2). Onderscheid is gemaakt tussen de 
activiteiten die voornamelijk gericht waren op de 
behoeftebevrediging van de eigen, stedelijke bevolking 
(links) en werkzaamheden ten dienste van de bevolking 
van de regio (rechts). Als straks mocht bl ijken dat deze 
tweede groep een zeer belangrijke plaats in de stedelijke 
economie zou innemen, dan zouden we kunnen stellen. 
dat de transformatie van Hoorn van handelsstad met 
internationale contacten naar regionaal 
verzorgingscentrum in 1806 al was voltooid. 

Kaart 1. /loom 1806: Gearceerd de w11ken mei ee11 meer dun gemiddeld percentage m luxe waren. 

- - - - . - - " .,.'""' ... . .. .-".111•) 

Kaart 2. Hoorn 1806: Gearceerd de w11ke11 met een meer dun gemiddeld percentage arbeiders {groep 21). 
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2 

:l. 

Beroepen en bedrijven in wijk 9 winkeliers <I 000 p. thee 6 
winkeliers in diverse waren 26 (naar aard van de activiteit) <= minder dan winkeliers ook ventende met 

Stedelijk Regionaal 
Landbouw (wordt in patentregister niet vermeld) 

Nijverheid 
Rewerkmg hout. kurk en stro 
bezemmakersknecht 

bOULIJntjUerhe1d 
loodgieter en leidekker 
<5 knechts 1 
metselaar <5 knechts 1 
metselaarsknechts 2 
steen kopersknechts 3 
timmermansknechts 
(waarvan 2 ook s1ouwerJ :3 
verwers en glazenmakers <5 
knechts 2 

JO 
steenbakkerijen. trasmolens ed 

eigenaar van een trasmolen 

metaalm1verhe1d 
z1lversm1d 

kledmg en rem1gmg 
kleerma(a)k(sl)ers 3 
kleermakersknecht 1 
naaisters (I ook 
kerkbnefjesombrengsterl Il 
pru1kemaker en haarsm1der 1 

16 

text1elm1verhe1d 
wolspinster 

voedmgs· en genotmiddelen 
roggebroodbakkers 2 
tabaks· en strubbersknecht 1 
varken doder 1 
w1t1ebroodbakker 1 

5 

leerbewerkmg 
schoenmakers (1 <12 
knechts. 2 <5 knechts) :l 
schoen· en leestenmakers 2 
schoenmakersknechts (1 ook 
orgelt reder) 2 

7 

Handel en verkeer 
herbergen, wtspanmngswezen 
bediende van College "Thuin kermissen frequenterende 
de Eendracht" met een stallet1e en 
houder van b1lllard smakbord 
tappers in w11nen en sterke tapper en herbergier <6 
dranken :i kamers 
tappers 111 sterke dranken 
(mnl en vrl 1 (i 

Il 

hulpbedn1ven van de handel. krediet· en bankwezen 
sll1ters 111 loten 2 boekhouder 
ongequallficeerde splitser 111 kantoorbedienden 
loten klerk en boekhouder 

makelaar 
:l 

groothandel 
kooplieden in diverse zaken 2 koopman speciaal in goud. 

zilver en juwelen 
zeehandelaars en koopt 
onder firma "Baart & Cie" 

2 

klemhandel 
bu1lder en meelverkoper 1 kermissen freq mei kraam 
fruit· en groenteverkopers 2 met schoenen en muilen 
kruideniersknecht 1 kermissen frequenterende 
melkverkoopster 1 met stalletjes met diverse 
venters en verkopers van waren 
fruiten. groentes (ook met winkeliers ook ventende en 
vis. koek. lokken en krullen) R markten freq 
ventster met garnalen 1 

2 

1 
2 
1 
1 
5 

2 

6 

4 

5 

6 

7 

diverse waren 11 

transport 
s1ouwers 
waagwerker 

Maatschappelijke diensten 

57 

5 Compagnie van Rheeden1 en 
1 Zeevaart 

6 

verplegmg en verzorgmg van zieken en doden 
ch1rurg11ns en vroedmeesters 2 
heel- en vroedmeester 1 
kraam bewaarster 1 

4 

hwsel11ke diensten 
werksters Il 

vrije beroepen 
muzikant 1 
notaris 1 

2 

onderw11s 
houdster van een 
kinders<· hooi 
houdster van een kinder" 
brei· en spelsc hooi 1 
dag- en avondschoolhouders 2 
kostschoolhouder 1 

5 

Overheid 
oppasser Zeekantoor Commies b11 

(belasting)ontvanger 

Kerk 
oppassers Grote Kerk 2 

(Onbekend) 
zaadzetter 

8 

Als we de activiteiten in dit overzicht bij elkaar tellen, 
zien we, dat er 145 stadgebonden en 21 streekgebonden 
zijn. De grootste groep is handel en verkeer. waarin weer 
de meerderheid wordt gevormd door de kleinhandel. 
Alles overziende mogen we de gevolgtrekking maken, dat 
wijk 9 een deel van de stad was, waar de nadruk van de 
economische activiteiten lag op het kleinwinkelbedrijf met 
vooral de behoeftenvoorziening van de plaatselijke 
bevolking. Over de rol van de stad als regionaal 
verzorgingscentrum is met deze cijfers nog weinig te 
zeggen. De wijk kende zoals we eerder zagen, slechts een 
relatief weinig omvangrijke arbeidersbevolking. Over 
bebouwing en bewoning van de wijk valt in dit stadium 
nog weinig te zeggen. 
In een volgend verslag hoop ik u wat tastbaarder 
resultaten te kunnen aanbieden. ook wat de rest van de 
stad betreft. 

Noten: 
(1.) Het verschil tussen fabrieken en trafieken wordt door de 

bron niet duidelijk aangegeven. Het verschil werd in 1805 
ook niet meer aangevoeld. In de 17e en de 18e eeuw zijn 
trafieken de bedrijven van ondernemers die tegelijk 
handelaar en industrieel zijn. Omdat er voor deze 
ondernemingen veel bedrijfskapitaal nodig was en ook 
omdat ze pas in een laat stadium verschenen. vielen ze 
buiten de beperkende gildebepalingen. Fabriqueurs 
besteedden de produktie uit aan derden. Beide groepen 
groeiden samen tot de moderne industriële grootbedrijven. 

(2.) D1ederiks (Herman). Een stad in verval. Amsterdam 
omstreeks 1800. Dissertatie Univ. van Amsterdam 1982. 

106 



Een wijk in cijfers: 
Verslag van de werkgroep Hoorn 1806 H. w saaltink 

"Und man sieht nur die im Lichte, die im dunklen sieht man nicht". Deze zin uit de Dreigroschenoper van Brecht 
zou van toepassing kunnen zijn op de leden van de werkgroep "Hoorn 1806". Er is de laatste tijd nogal wat werk 
verzet door de leden van deze werkgroep zonder dat daarvan naar buiten toe veel gebleken is. Het wordt daarom 
tijd weer eens verslag te doen van wat er in deze sectie van actieve leden de laatste maanden tot stand is ge· 
bracht. 

Problemen 

De werkgroep is opgezet om onderzoek te doen naar de 
sociaal-economische structuur van Hoorn in 1806. Voor een 
inleiding op het onderzoek verwijs ik naar de artikelen in de 
nummers van dit blad van december 1985 en december 
1986. Zoals ik reeds eerder opmerkte werd besloten de ge
vonden gegevens voorlopig per wijk te verwerken. Die ver
werking zou bestaan uit het intekenen van de gegevens op 
een plattegrond van de wijk en het leveren van bijbehorend 
commentaar. Daarmee krijgen we op een kaart de interne 
structuur van een wijk te zien. Door aan het eind deze kaar
ten samen te voegen zou een beeld verkregen kunnen wor
den van de spreiding van de beroepen over de stad, de bewo
ningsdichtheid, de spreiding van de godsdienstige gezind
heid, de ligging van welvarende en arme buurten en nog een 
aantal zaken meer. 
De eerstvolgende taak was dus het vervaardigen der wijk
kaarten. Daarvoor moesten we uitzoeken wie. waar, in welk 
huis woonde en welk beroep hij of zij uitoefende. Dat kan al
leen door een verbinding te leggen tussen het verpondings
cohier, waarin de eigenaars van het onroerend goed in de 
stad staan opgetekend, en het patentregister waarin de be
roepsbevolking van de stad te vinden is met hun adres. Daar
na moet de ligging van de percelen uit het verpondingsko
hier en dus de woonplaats van de beroepsbeoefenaren wor
den vastgelegd op de plattegrond. Deze opgave bleek moei
lijker te zijn dan aanvankelijk was voorzien. 
De relatie tussen patentregister en verpondingskohier zou 
gelegd kunnen worden - de telling in beide registers loopt 
namelijk gelijk op - door te bepalen welke beroepsbeoefe
naren in hun eigen huis woonden en dus onder hetzelfde 
adres zowel in het verpondingscohier als in het patentre
gister voorkwamen. De tussenliggende adressen behoorden 
dan tot huurhuizen en zouden uit het patentregister gewoon 
ingevuld kunnen worden. De ligging op de kaart van de 
adressen uit het verpondingscohier zou moeten gebeuren 
met hulp van de transportakten (akten waarin de overdracht 
van een onroerend goed van de ene eigenaar naar de andere 
worden vastgelegd) uit het oud-rechterlijk archief. In dit laat
ste wordt de ligging van de huizen namelijk wel nauwkeurig 
opgegeven door straatnaam en huurhuizen te vermelden, in 
het verpondingskohier gebeurt dit niet. 
Een probleem vormden al gauw de verspringingen in de tel
lingen van het verpondingscohier en het patentregister. Het 
verpondingscohier geeft aan elk grondstuk, woonhuis, pak
huis, openbaar gebouw een nummer. Het patentregister han
teert een telling waarbij bewoonde huizen altijd een num
mer krijgen, pakhuizen en onbewoonde panden soms wel en 
soms niet en waarbij twee huizen onder een kap twee num
mers dubbel geteld worden. In het laatste geval geeft het ver
pondingscohier maar een nummer, tenminste als er een 
eigenaar is. Een ander probleem was het ontbreken van een 
betrouwbare plattegrond. De kadastrale kaart die voor ons 
werk het meest geschikt is, werd voor het eerste getekend 

in 1830. Tussen 1806 en 1830 zijn er zeer veel gebouwen in 
Hoorn afgebroken. 
Voorlopig kunnen daarom de adressen slechts onder voorbe
houd op de plattegrond aangegeven worden. De resultaten 
zullen per blok huizen of per straat worden opgegeven. We 
kunnen nu nog slechts antwoord geven op de vragen wie 
woonde waar, in welk blok of welke straat. Het is dan toch 
nog wel mogelijk het karakter van de wijk te bepalen. 

Uitwerking 

Door het grote aantal problemen bij het verwerken van de 
gevonden gegevens kunnen op dit moment nog slechts de 
resultaten van één wijk getoond worden. Dit is wijk nr 7 (G 
bij de verponding). De begrenzing van deze wijk loopt langs 
de westzijde van het Grote Noord vanaf de Duinsteeg, de 
noordzijde van de Kerksteeg (nu Lange Kerkstraat), de west
zijde van de Nieuwstraat, de zuidzijde van de Nieuwsteeg, de 
westzijde van de Ramen en de zuidzijde van de Duinsteeg. 
De grenzen van de wijk bleken hiermee iets anders te liggen 
dan eerder werd aangenomen. Vergelijk het kaartje op p. 105 
van het decembernummer van 1986. 
Bij de globale karakterschets van alle wijken die in het de
cembernummer van '86 was gegeven, werd vastgesteld, dat 
wijk 7 een relatief welvarende wijk was met een percentage 
luxe winkels dat boven en een percentage arbeiders dat on
der het gemiddelde lag. Nu willen we dus nagaan hoe de 
welvaart van straat tot straat binnen de wijk is verdeeld. De 
methode die we hiervoor hebben ontwikkeld geldt min of 
meer als proef voor de gehele stad. Bovendien geeft de 
weergave per straat van het gevonden materiaal straks een 
beter beeld dan de weergave per wijk. De grenzen tussen ar
me en welvarende stadsgedeelten behoeven niet samen te 
vallen met de grenzen van de stadswijken. De wijkindeling 
van 1806 stamt uit 1795 toen men de stad in wijken met 500 
mannelijke inwoners heeft ingedeeld terwille van de verkie
zingen voor de Nationale Vergadering. Elke wijk vormde 
een grondvergadering die kiesmannen aanwees, die op hun 
beurt de afgevaardigden voor de Nationale Vergadering 
kozen. 

Resultaten 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een 
aantal tabellen die iets laten zien van de verhouding tussen 
huur- en eigen woningen, de hoogte van de verponding, de 
status gemeten naar de aanslag voor de patentbelasting en 
de godsdienstige gezindheid van de bewoners van de wijk. 
Onder status wordt hierna verstaan de stand waartoe 
iemand volgens de normen van zijn tijd meende te behoren. 
Het bezit van een eigen woning kan een aanwijzing zijn voor 
een zekere welvaart, hoewel de bezitter van een krot er 
vaak slechter aan toe is dan de huurder van een kapitaal he
renhuis. Daarom is het bewonen van eigen of huurwoning 
bekeken samen met de verponding die voor het betreffende 
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Kijkje in de Nieuwsteeg vanaf het Grote Noord. 

Kaart 1 
huur/eigen woning 

v'~ 
~Q 

~-<.. 
f.o 

0 eigen woning 

• huurwoning 

"'"" 

ll:Ç] openbare gebouwen 
'? onbekend 

pand moest worden betaald. De verponding was namelijk 
gebaseerd op de fictieve of geïnde huurwaarde en kan dus 
in verband worden gebracht met de waarde van het huis. 
De betaalde patentrechten geven een aanwijzing voor de 
welvaart en de status van de betrokkene. De hoogte van het 
patentbedrag houdt rekening met de uit het beroep ontvan
gen inkomsten. maar ook met het soort beroep en de aan 
het beroep verbonden status. Artsen betaalden bijna ander
half maal zoveel patent als zilversmeden, hoewel de in
komsten elkaar niet zoveel ontlopen zullen hebben. Het lijkt 
dus verantwoord een relatie te leggen tussen status en de be
taalde patentrechten. Geprobeerd is een antwoord te vinden 
op de vraag of lieden die meenden tot verschillende sociale 
groepen te behoren, door elkaar woonden of duidelijk in 
groepen bij elkaar. 

Verhouding huurwoning - eigen woning 

Zie kaart 1. Bij alle hierna volgende opgaven is uitgegaan 
van het huis als eenheid, omdat op deze manier de resulta
ten beter op een kaart kunnen worden aangegeven. De oost
zijde van het Grote Noord is in tweeën geknipt, omdat deze 
delen soms sterk van karakter verschillen. Indien geen ande
re bewoner buiten de eigenaar gevonden is, is het huis als 
eigen woning vermeld. Pakhuizen en stallen worden dus als 
eigen woning opgegeven. Hierdoor wordt een niet geheel 
juist beeld verkregen, omdat een aantal huizen door niet
eigenaars wordt bewoond, die niet in het patentregister 
staan, omdat ze werkloos zijn of zo vermogend zijn, dat ze 
niet behoeven te werken. Getracht zal worden deze groepen 
alsnog op te sporen. Openbare gebouwen zijn buiten de tel
ling gehouden. Gebouwen waarvan de gegevens niet met el
kaar in overeenstemming te brengen waren zijn aangegeven 
met een vraagteken. Herinnerd wordt aan de eerder ge
maakte opmerking dat het niet altijd mogelijk was de plaats 
van een huis precies op de kaart aan te geven. 
Voor de verklaring der tekens zie de kaart. De huizen op de 
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hoeken van de Kerksteeg met de Nieuwe Noord en de 
Kruisstraat zijn bij de Kerksteeg geteld. De huizen op de hoe
ken van de Nieuwsteeg met de Kruisstraat en de Nieuwe 
Noord zijn bij de Nieuwsteeg geteld, het huis op de hoek met 
de Ramen is bij de Ramen geteld. De huizen op de hoeken 
van de Duinsteeg met de Ramen en het Nieuwe Noord zijn 
bij de Ramen en het Nieuwe Noord geteld. 

Verhouding eigen huur totaal 
huur/eigen woning abs.* % abs. % abs. % 
Grote Noord 1 
(Duinsteeg-Nieuwsteeg) 12 71 5 29 17 100 
Grote Noord Il 
(Nieuwsteeg-Kerksteeg) 10 56 8 44 18 100 
Kerksteeg 14 52 13 48 27 100 
Nieuwstraat 10 71 4 29 14 100 
Nieuwsteeg 12 55 10 45 22 100 
Kruisstraat 15 65 8 35 23 100 
Ramen 7 50 7 50 14 100 
Duinsteeg 2 50 2 50 4 100 
Nieuwe Noord 9 30 21 70 30 100 
abs* - absoluut: het getal zelf, niet als percentage uitgedrukt. 

Conclusie: in het eerste deel van het Grote Noord en de 
Nieuwstraat overwegen de eigen huizen, langs het Nieuwe 
Noord staan duidelijk meer huurhuizen. Het aantal panden 
langs de Duinsteeg is te gering voor een conclusie. De overi-
ge straten geven geen duidelijk overwicht van de ene of an-
dere soort te zien. 

Het Grote Noord in vroeger dagen. 
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Verponding 

Per straat wordt het gemiddelde aangegeven van de bedra
gen waarvoor de panden in de desbetreffende straat in de 
verponding zijn aangeslagen. Het totaal van de verpondings
bedragen is dus gedeeld door het aantal huizen. De bedra
gen in het verpondingskohier worden opgegeven in guldens 
en stuivers. Deze bedragen zijn omgerekend in moderne de
cimale opgaven. 
Voor de verklaring der tekens zie de kaart. De huizen op de 
hoeken van de Kerksteeg met de Nieuwe Noord en de 
Kruisstraat zijn bij de Kerksteeg geteld. De huizen op de hoe
ken van de Nieuwsteeg met de Kruisstraat en de Nieuwe 
Noord zijn bij de Nieuwsteeg geteld, het huis op de hoek met 
de Ramen is bij de Ramen geteld. De huizen op de hoeken 
van de Duinsteeg met de Ramen en het Nieuwe Noord zijn 
bij de Ramen en het Nieuwe Noord geteld. 

Verponding aantal huizen 
Grote Noord 1 (Duinsteeg-Nieuwsteeg) 17 
Grote Noord Il (Nieuwsteeg-Kerksteeg) 18 
Kerksteeg 26 
Nieuwstraat 15 
Nieuwsteeg 23 
Kruisstraat 26 
Ramen 16 
Duinsteeg 5 
Nieuwe Noord 33 

bedrag 
f 13,00 

14,91 
7,45 

16,05 
6,54 
6,34 

10,78 
4,80 
4,02 



Uit het bovenstaande blijkt, dat de betere huizen langs de 
oostzijde van het Nieuwe Noord, de westzijde van de 
Nieuwstraat en de oostzijde van de Ramen stonden. De hui
zen in de stegen dwars daarop waren duidelijk een klasse 
minder. De laagst aangeslagen huizen stonden langs het 
Nieuwe Noord, dat dan ook wel kwalitatief de minste straat 
in deze wijk is geweest. Langs de Duinsteeg was het aantal 
te gering voor een gefundeerde uitspraak. Het beeld van de 
Ramen wordt wat geflatteerd, doordat hier temidden van 
veel lager aangeslagen huizen de duurste panden van de 
wijk stonden, namelijk de nrs G 128 en G 129 (nu Ramen l 
en 3), waarvan de verponding respectievelijk f 39,20 en 
f 27,35 was. 

Status 

De status is gemeten naar de patentbelasting. Om het wat 
wollige begrip status in cijfers weer te geven is gebruik ge
maakt van een tabel die ik indertijd voor hetzelfde doel in 
een kleine studie heb verwerkt (1). 

1. leidinggevende laag: Regenten, eigenaars fabrieken en 
industriemolens, groothandelaars, winkeliers met grote om
zetten, predikanten. Patentregister zegelklassen f 50.- t/m 
f 20.-. 
2. Beter gesitueerde middenstand: Vrije beroepen (artsen, 
advokaten, makelaars), grote apotheken. winkeliers in luxe 
produkten (goud- en zilversmeden, boekhandelaars/druk
kers/uitgevers e.d.). Patentregister zegelklassen f 15.- t/m 
f 9.-. 
3. Kleine burgerij: Diverse soorten winkel- en ambachtelijke 
bedrijven, chirurgijns, kleinere apotheken, bovenlaag kan
toorbedienden, lagere stedelijke ambten, gravenmakers, 
waagwerkers, aansprekers. Patentregister zegelklassen 
f 7.10 t/ m f 2.- . (achter de punt stuivers). 
4. Toplaag arbeidersklasse: Zeer kleine winkelbedrijven, la
gere kantoorbedienden, "inlandse kramers". Patentregister 
zegelklassen f 1.- t/m f 1.10. 
5. Loontrekkenden: Diverse soorten werklieden (sjouwers, 

Kaart 2 
Verponding 

1 Meer dan f 25.-
2 f 15.- t/m f 25.-
3 f 10.- t/m f 15.-
4 f 7.50 t/m f 10.-
5 f 5.- t/m f 7.50 
6 t/m f 5.-
7 geen aanslag. bijzonder gebouw 
( .. ) openbare gebouwen. niet voor de volle waarde aangeslagen. 

naaisters. werksters). Patentregister zegelklassen t/m 15 
stuiver. 
Zie kaart 2. De cijfers op de kaart verwijzen naar de groepen 
van de hiervoor genoemde tabel. Groep 1 staat het hoogst 
op de sociale ladder, groep 5 het laagst. Indien een persoon 
meerdere beroepen uitoefende of verschillende leden van 
een gezin in verschillende groepen ingedeeld konden wor
den. is steeds voor de hoogste groep, dus die met het laagste 
nummer gekozen. Een min-teken betekent, dat er in het be
treffende pand geen personen gevonden zijn die een beroep 
uitoefenden. 
De waarderingscijfers die aan de gezinnen zijn toegekend 
zijn omgerekend tot gemiddelden per straat. Op deze ma
nier is getracht een beeld te verkrijgen van het statusniveau 
van de straten per wijk. 
Voor de verklaring der tekens zie de kaart. De huizen op de 
hoeken van de Kerksteeg met de Nieuwe Noord en de 
Kruisstraat zijn bij de Kerksteeg geteld. De huizen op de hoe
ken van de Nieuwsteeg met de Kruisstraat en de Nieuwe 
Noord zijn bij de Nieuwsteeg geteld. het huis op de hoek met 
de Ramen is bij de Ramen geteld. De huizen op de hoeken 
van de Duinsteeg met de Ramen en het Nieuwe Noord zijn 
bij de Ramen en het Nieuwe Noord geteld. 
Twee gezinnen per woning zijn beide geteld. 

Statusniveau per straat 

Aant. gezinnen 
Grote Noord 1 
(Duinsteeg-Nieuwsteeg) 17 
Grote Noord II 
(Nieuwsteeg-Kerksteeg) 17 
Kerksteeg 29 
Nieuwstraat 10 
Nieuwsteeg 24 
Kruisstraat 16 
Ramen 17 
Du insteeg 3 
Nieuwe Noord 27 

Gemm. waarde 

2.7 

2.8 
3.6 
2.5 
4.1 
3.7 
3.5 
5 
4.2 

< 

z 
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Ook hier krijgen we een beeld, dat overeenkomsten ver
toond met dat van de voorgaande conclusies. De hoofdstra
ten langs de rand, Grote Noord en Nieuwstraat krijgen een 
lager cijfer, dus worden bewoond door een bevolking met 
een hogere status dan de dwars daarop liggende stegen. Op
vallend laag genoteerd staan de Nieuwsteeg en de Nieuwe 
Noord. Ook hier was het aantal in de Duinsteeg te laag voor 
een gefundeerd oordeel. 

Godsdienstige gezindheid 

Zie kaart 3. Op de kaart zijn de volgende geloofsovertuigin
gen aangegeven: 
G = gereformeerd (nu Ned. hervormd) 
K = rooms-katholiek 
L = luthers 
D = doopsgezind 
R = remonstrants 
J = joods 
? = godsdienstige gezindheid onbekend 
..!..= gemengd gehuwd 
.. + .. =meerdere gezinnen per woning 
- = geen woonhuis 

De huizen op de hoeken van de Kerksteeg met de Nieuwe 
Noord en de Kruisstraat zijn bij de Kerksteeg geteld. De hui
zen op de hoeken van de Nieuwsteeg met de Kruisstraat en 
de Nieuwe Noord zijn bij de Nieuwsteeg geteld, het huis op 
de hoek met de Ramen is bij de Ramen geteld. De huizen op 
de hoeken van de Duinsteeg met de Ramen en het Nieuwe 
Noord zijn bij de Ramen en het Nieuwe Noord geteld. 
De halven ontstaan bij de telling van gemengd gehuwde ge
zinnen. 
Wijk 7 is een overwegend gereformeerde (nu Ned. hervorm
de) wijk. De gereformeerden vormen ongeveer tweederde 
van de bevolking, de katholieken ongeveer een vijfde en de Het huis Ramen JJ in het begin van deze eeuw (zie oms/ag
Luthersen iets minder dan een tiende. De gereformeerden illustratie. 

Kaart 3 
godsdienstige gezindheid 

g gereformeerd 
k katholiek 
1 luthers 
d doopsgezind 
r remonstrants 

joods 
? onbekend 
/ gemengd huwelijk 
+ meerdere gezinnen 
- geen woonhuis 

z 

71 



Godsdienstige gezindheid 

straatnaam aantal G K L D R J 
gezinnen abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

Grote Noord 1 17Y2 14Y2 83 2 11 Y2 3 Y2 3 
Grote Noord Il 16Y2 12Y2 76 3\12 21 Y2 3 
Kerksteeg 25 l 7Y2 70 3Y2 14 3 12 4 
Nieuwstraat 8 8 100 
Nieuwsteeg 17 6Y2 38 5112 32 3 18 2 12 
Kruisstraat 16 11 69 2 13 2 13 1 9 
Ramen 12 9 75 2112 21 Y2 4 
Duinsteeg 2 l Y2 75 1h 25 
Nieuwe Noord 21 10112 50 7\12 36 5 5 5 

Totaal 99 26 11 Y2 Y2 2 4 

Hieronder is de godsdienstige gezindheid nog eens in een grafiek uitgezet. 

25 

20 

15 

10 

5 

Gr. Nrd. l Gr. Nrd. Il Kerkstg. Nieuwstr. Nieuwstg Kruisstr. Ramen Duinstg. 

wonen aaneengesloten langs de Nieuwstraat, terwijl er zich 
ook een grote concentratie bevindt langs het eerste gedeelte 
van het Grote Noord. Een katholiek blok is te vinden op de 
hoek van de Nieuwstraat met de Kruisstraat. De Nieuwsteeg 
geeft een laag percentage gereformeerden en een relatief 
hoog percentage katholieken te zien. 

Conclusie 

Alles overziende zijn er nu wel enkele algemene lijnen te 
trekken, moeten we rekening houden met de onzekere fac
toren die in het begin genoemd zijn. 
De twee grote straten aan de west- en aan de oostzijde van 
de wijk, het Grote Noord en de Nieuwstraat, komen in karak
ter overeen. We vinden er veel eigen huizen die voor een ho
ge waarde worden aangeslagen in de verponding, relatief 
veel bewoners met een hoge sociale status, terwijl een groot 
deel van de bevolking gereformeerd is. Het zijn, wat we kun
nen noemen, de betere straten van de wijk. 
Het Nieuwe Noord springt er in negatieve zin uit. Hier staan 
veel huurwoningen, het aantal panden dat gezien de aanslag 
voor de verponding slecht is, is hoog er wonen veel mensen 
met een lage sociale status terwijl er ook de minste gerefor
meerde wonen. De Nieuwe Noord is letterlijk en figuurlijk 
een achterbuurt. Letterlijk, omdat de westzijde van de straat 
gevormd wordt door de achtererven van de huizen aan de 
Grote Noord. 
Het beeld van de overige straten en stegen is gevarieerder. 
Typisch is ook de verbinding die gelegd kan worden tussen 
status/welstand en geloofsovertuiging. Onder de gerefor
meerden is het aantal welgestelden met een hogere status 
groter dan onder de katholieken en de luthersen. Doopsge-

zinden, Remonstranten en Joden zijn te gering in aantal 
voor een steekhoudende conclusie. 
Het is nu zaak deze conclusies te vergelijken met de uit
komsten van de andere wijken. 

Noten 
(1) Henk Saaltink, Supplianten en requestranten. Achtergronden 
van de Hoornse partijstrijd 1785·1787. Hoorn 1983. 

Oproep 

De Stichting Lokale Omroep Hoorn is van plan een 
aantal programma's te wijden aan delen uit de Hoorn
se geschiedenis. 

Voor het realiseren van dergelijke programma's is het 
noodzakelijk dat er een redactieteam wordt gevormd 
waarin o.a. meerdere terzake kundigen zijn op
genomen. 

Leden van Oud-Hoorn die er iets voor voelen aan deze 
bijzondere programma's mee te werken worden ver
zocht contact op te nemen met Harry van Lunteren, 
Wisselstraat 6a, 1621 CT Hoorn, telefoon 02290 -
10301. 
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De huizen geadresseerd 
Verslag van de werkgroep Hoorn 1806 H. w saawnk 

Je vraagt je wel eens af, wat mensen ertoe brengt met een historisch onderzoek te beginnen. De lezer ziet alleen 
het resultaat, maar niet het zweet, de inkt en het papier, dat het gekost heeft om dat resultaat te bereiken . 
De leden van de werkgroep 'Hoorn 1806' weten langz.amerhand, wat het is uit gegevens die elkaar tegenspreken, 
in onvoldoende mate of helemaal niet aanwezig zijn, een sluitend ve rhaal op te bouwen. 
Hie ronder weer een tussentijds verslag van al dat gezwoeg met daarnaast de uitwerking van een gegeven dat 
voor ons onderzoek van veel belang was, namelijk de adressering van de huizen in de Hoornse binnenstad in 
het verleden. 

Stand van zaken 

Op deze plaats ga ik niet opnieuw vertellen, waarmee de 
werkgroep 'Hoorn 1806' bezig is en hoe ze werkt. Degenen 
die daarover nog eens hun geheugen willen opfrissen, kun
nen terecht in de nummers van dec. '85, dec. '86 en sept. '87. 
Het onderzoek gebeurt wijksgewijs. De meeste wijken be
vinden zich nu in de fase waarin enerzijds een verbinding 
gelegd moet worden tussen de bewoners van een pand en de 
eigenaars en anderzijds zo nauwkeurig mogelijk moeten 
worden bepaald, waar het betreffende gebouw lag. Het is 
een fase waarin de meeste problemen naar voren komen en 
die dus ook de meeste tijd vraagt. Het is nu al duidelijk, dat 
we van een belangrijk aantal huizen in de Hoornse bin
nenstad, waarvan we wel de adressen hebben, niet kunnen 
zeggen, waar ze precies lagen hoewel we in de meeste geval
len wel de straat kunnen noemen. Ook is het in een groot 
aantal gevallen moeilijk de relatie tussen eigenaar en bewo
ner te leggen. 
Om een indruk te geven, waar het ons om begonnen is, laat 
ik u hierbij een voorbeeld van een ingevuld formulier zien 
dat als basis voor het onderzoek dient. Het formulier bevat 
gegevens over het gezin dat woonde in het pand nu Gra
vestraat 2. 

Werkgroep Hoorn 1806 
Adres: 12-170 
Nr. verponding: M 154 
Kadastraal nr. 1830: A335 
Aanslag voor verponding: 4 gld 14 stuiver 
Straat: Gravestraat oostzijde 
Aard: huis huur/eigeHàefft 
Eigenaar: Coenraad Riehl 
Bewoner (man): Dirk Reek godsd. : gereformeerd 
Gedoopt: 25.01.1756 te: Hoorn 
Beroep: koekebakkersknecht 
Patent: 15 stuiver 
Gehuwd: 27.10.1782 te: Hoorn 
Middel op trouwen: 3 gld 
Bewoner (vrouw): Ytje Jans Tienekes 
Overige bewoners: 3 kinderen: 20 j" vr; 17 j., vr; 12 j" m 

De meeste van de ca. 2.500 gebruikte formulieren zijn veel 
minder volledig ingevuld dan het bovenstaande. Met name 
de gegevens over de gezinssamenstelling ontbreken vaak. 
Van de 19 Hoornse stadswijken zijn op dit moment de wijken 
3 en 12 zover gereed, dat ze gebruikt kunnen worden voor 
de algemene conclusie. Het materiaal van de wijken 5, 15, 
16 en 19 is wel grotendeels binnen, maar moet nog onder 
handen genomen worden. De overige dertien wijken zijn in 
bewerking. 
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Grondvergaderingen 

In het hiervoor gegeven voorbeeld zag u een adres staan be
staande uit twee getallen en een verpondingsnummer ge
vormd door een letter en een getal. Het adres komt uit het 
patentregister, het verpondingsnummer uit het verpondings
kohier. Op de manier huizen in de stad een uniek nummer 
te geven, met andere woorden ze van een adres te voorzien, 
zou ik hierna nader willen ingaan. 
Zowel het verpondingsnummer als hel eigenlijke adres be
rustten op hetzelfde systeem, waarbij de stad in 19 wijken 
was ingedeeld en de gebouwen in de stad binnen een wijk 
ongeacht de straat gewoon doornummerden. De indeling in 
19 wijken was in 1806 vrij nieuw. 

In 1795 ging de Republiek der Verenigde Nederlanden met 
de komst der Fransen ter ziele. In de daarop volgende jaren 
werden de grondslagen gelegd voor een moderne staat. Een 
van de revolutionaire nieuwigheden die het nieuwe staats
bestel met zich meebracht, was het algemeen kiesrecht. Al
gemeen in zoverre dat het alleen gold voor mannen, die 
geen tegenstander waren van het nieuwe bewind en die niet 
uit de openbare armenkassen werden ondersteund. Voor ons 
zijn dat belangrijke beperkingen, voor mensen die gewend 
waren bestuurd te worden door een klein groepje waarop 
weinig invloed kon worden uitgeoefend, was het dat niet. In 
de praktijk werden de rechten van de burger dan ook al 
spoedig weer beperkt en zijn het gedurende bijna de gehele 
l 9e eeuw gebleven. De verkiezingen waren getrapt. De hele 
Nederlandse bevolking werd in groepen van 500 personen 
ingedeeld. Zo'n groep heette een grondvergadering. Per 
grondvergadering werd een kiezer gekozen (eerste trap}. 
Dertig grondvergaderingen vormden een district. De kiezers 
van een district kozen daarop een afgevaardigde voor de Na
tionale Vergadering, de voorloper van onze Tweede Kamer 
(tweede trap). Er bestonden in Nederland in 1796 honderd 
zesentwintig districten en even zoveel leden van de Nationa
le Vergadering. Snelle rekenaars hebben al ontdekt, dat de 
Nederlandse bevolking zo ongeveer 1,9 miljoen zielen telde 
in dat jaar. 
De verdeling van de stad in negentien wijken is niets anders 
dan een verdeling in negentien grondvergaderingen om de 
verkiezingen voor de Nationale Vergadering mogelijk te ma
ken. Dat blijkt uit een stuk uit het Hoornse stadsarchief, 
waarop Arie Boezaard mij wees en dat als titel heeft 'Plan 
van een topografische verdeelinge der Stad Hoorn in 19 wij
ken of grondvergaderingen, bevattende een ieder zo na 
(=goed) mogelijk 500 zielen'. In het stuk worden de grenzen 
van de wijken aangegeven en de plaats van vergadering, dat 
wil zeggen het gebouw waarin de stemming werd gehouden. 
Negentien wijken van ieder vijfhonderd inwoners geeft een 
bevolkingsaantal van 9.500. Dat stemt vrij nauwkeurig over
een met de uitkomst van de eerste Nederlandse volkstelling 



Wijkve rdeling 1795 
Vermeld worden slechts de grenzen der wijken, niet 
de straten en stegen binnen deze grenzen. 

Wijk 1 
Rode Steen - Oude Noord w(est)z(ijde) - Gelderse 
Steeg z(uid)z(ijde) - Westerdijk - West nz 
Vergaderplaats: Roomsche Kerk op het Achterom 

Wijk 2 
Noord wz vanaf Gelderse Steeg tot Gortsteeg 
Gortsteeg zz - Westerdijk - Gelderse Steeg nz 
Vergaderplaats: Lutherse Kerk 

Wijk 3 
Noord wz vanaf Gortsteeg tot St. Janssteeg - St. 
Janssteeg zz - Varkenmarkt - Vale Hen - Smerig
horn beide zijden - Achterom - Gortsteeg nz 
Verg.pi.: Roomsche Kerk In de Slijksteeg 

Wijk 4 
Westerpoort - Hoge Vest, op en onder - Noorder
poort - Noord wz vanaf Noorderpoort tot St. 
Janssteeg - St. Janssteeg nz - Scharlo - Koemarkt 
- Noord oz van Noorderpoort tot Vrouwensteeg -
Vrouwensteeg nz - Achter de Noorderkerk. 
Daarbuiten nog: Buiten de Noorderpoort de stadscin
gel tot de Westerpoort, de molenpaden, het Keern tot 
het 2e of Zwager sluisje. 
Verg.pi.: Noorderkerk 

Wijk 5 
Noord oz vanaf het Breed tot de Vrouwensteeg -
Vrouwensteeg zz - Waaidje wz - Vest - Nieuwland 
wz - Turfhaven nz - Dal - Breed nz 
Verg.pi.: Koor van de Noorderkerk 

Wijk 6 
Noord oz vanaf Breed tot Duinsteeg - Duinsteeg nz -
Ramen wz - Turfhaven zz - Breed zz 
Verg.pi.: Roomsche Kerk aan het Nieuwe Noord 

Wijk 7 
Noord oz vanaf Duinsteeg tot Kerksteeg - Kerksteeg 
beide zijden - Nieuwstraat wz - Nieuwsteeg zz - Ra
men wz - Duinsteeg zz 
Verg.pi.: Schepenkamer in het Raadhuis 

Wijk 8 
Oude Noord oz vanaf Kerksteeg tot Rode Steen -
Kerkstraat wz tot Kerksteeg - Voor de Kerk beide zij
den (1) - Breedstraat wz - Schoolsteeg wz - Oost nz 
van Schoolsteeg tot Rode Steen - Kerkstraat oz 
Verg.pi.: Koor van de Grote Kerk 

Wijk 9 
Nieuwstraat oz - Achter de Kerk beide zijden (1) -
Breestraat oz - Schoolsteeg oz - Oost nz - Jeroe
nensteeg wz - Gravestraat wz - Munststraat zz 
Verg.pi.: Doopsgezinde Kerk in de Nieuwsteeg 

Wijk 10 
Achterstraat oz - Achter de Vest - Jodenstraat tot de 
brug (2) - Vullerswaal (3) tot de brug (4) - Muntstraat 
nz 
Verg.pi.: Oude Mannen- en Vrouwenhuis 
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Wijk 11 
Achterstraat wz - Nieuwland oz - over de brug (5) -
Turfhaven zz - Ramen oz - Nieuwsteeg nz van Ra
men tot Gouw 
Verg.pi.: Remonstrantse Kerk 

Wijk 12 
Oost nz vanaf Jeroenensteeg tot Bagijnesteeg - Bagij
nesteeg wz - Gerritsland nz van Bagijnesteeg tot As
hoop - Ashoop beide zijden - Turfhaven zz - Gra
vestraat wz - Gerritsland nz tot Bagijnesteeg 
Verg.pi.: Doopsgezinde Kerk op het Gerritsland 

Wijk 13 
Zon - Gerritsland zz - Bagijnesteeg oz - Oost nz van 
Bagijnesteeg tot Gevangenpoort (6) - Modderbakken 
(7) tot fabriekshuis (8) - Vest tot Oosterpoort (9) -
Kleine Oost nz. Daarbuiten nog: Stadscingel van 
Oosterpoort tot Koepoort, Koepoortsweg, Geldeloze 
Weg 
Verg.pi.: fabriekshuis 

Wijk 14 
Kleine Oost zz - Plankjes of Molenpad - Oostindi
sche Compagnieswerf - Zevenhuizen - Slangepad -
Keizerinnesteeg oz - ABC - Korperkuil - Ach
terompje tot Gevangenpoort. 
Daarbuiten nog: Venenlaan, Twee- en Drieboom
delaan 
Verg.pi.: Schutterskamer in de Doelen 

Wijk 15 
Binnenluiendijk vanaf Keizerinnesteeg tot aan de sluis 
- Baadland - Rommelhaven - Korperkuil - Keize
rinnesteeg wz - Veermanskade - Korenmarkt - Lln
dengracht - Mallegomsteeg - Oude Doelen - Dub
belde Buurt tot Otto's brug - Buitenluiendijk 
Verg.pi.: Kapiteinskamer in de Doelen 

Wijk 16 
Oost zz vanaf Gevangenpoort tot Appelsteeg - Ap
pelsteeg oz - Appelhaven tot Gevangenpoort 
Verg.pi.: Oosterkerk 

Wijk 17 
Oost zz vanaf Appelsteeg tot Rode Steen - Rode Steen 
zz - West zz vanaf Rode Steen tot Bottersteeg - Bot
tersteeg - Vijzelstraat nz - Voor de Vismarkt langs -
Appelhaven - Appelsteeg wz. Daarbuiten nog: Bier
kade - Fnidsen 
Verg.pi.: Wachtkamer in het Raadhuis 

Wijk 18 
Nieuwendam van Vijzelstraat tot Pompsteeg -
Pompsteeg nz - Zand - Laagje - West zz - Bot
tersteeg wz - Vijzelstraat zz van Bottersteeg tot Nieu
wendam. Daarbuiten nog: Visserseiland - Haai tot 
aan 's Lands brug (10) - Zand van 's Lands brug tot 
Pompsteeg 
Verg.pi.: Grote Kerk 

Wijk 19 
Nieuwendam vanaf Pompsteeg tot aan het Hoofd (Il) 
- Zeedijk weerszijden tot aan de Pompsteeg - Oude 
en Nieuwe Pompsteeg (12) oz 
Vergl.pl.: Jodenkerk 
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Oostzijde van de Gravestraat tussen Peperstraat en Gerritsland omstreeks 1940. Op de plaats van het pakhuis op nr. 2 stond het huis van 
de in de tekst genoemde Coenraad Riehl bewoond door Dirk Reek en zijn gezin. 

van 1795, die voor Hoorn op 9.551 inwoners uitkomt. 
De wijkindeling van 1795 heeft tot ver in de negentiende 
eeuw gegolden. Ze werd ook gebruikt voor de verponding, 
zij het, dat men daar dus de wijken met letters aanduidde in 
plaats van met getallen. 

Behoefte van de overheid 

De wijkindeling van 1795 verving een oudere waarbij de 
stad in 8 wijken was ingedeeld. Beide indelingen waren zui
ver administratief. Ze werden opgezet om de overheid in 
staat te stellen bepaalde taken beter uit te voeren, zoals het 
organiseren van verkiezingen, de inning van belastingen, 
brandbeveiliging en ordehandhaving. De schutterij, die met 
de laatste twee taken was belast, kende ook een eigen wijk
indeling. Voor de bewoners hadden de 'adressen' weinig be
tekenis. Toen men aan het begin van de negentiende eeuw 
bij overlijden van familieleden huis- en wijknummer moest 
opgeven, zat men er vaak twintig of dertig nummers naast. 
En dat ondanks het feit, dat het stadsbestuur een schilder op
dracht had gegeven alle huizen in de stad te voorzien van 
een huisnummer. Mogelijk was het verzet tegen deze nieu
wigheid zo groot, dat de opdracht slechts ten dele of hele
maal niet is uitgevoerd. Men had in die dagen voldoende aan 
een straatnaam. Brieven werden niet aan huis bezorgd en de 
vreemdeling kon snel de weg gewezen worden door een 
paar buurtbewoners. 
De overheid had in bepaalde gevallen dus wel belang bij een 
nauwkeurig adres. Bij de verponding van 1730, een belasting 
op onroerend bezit, dus huizen en grond, was het van belang 

(1) Het Kerkplein was administratief in tweeën gedeeld. Voor 
de kerk, dat was westelijk en zuidelijk deel, Achter de Kerk, 
het noordelijk en oostelijk deel. De pleintjes waren aan beide 
zijden bewoond, omdat om de Grote Kerk een aantal be
woonde huisjes stond. (2) Brug over de Turfhaven daar waar 
deze in de tegenwoordige Vollerswaal uitmondt. (3) Dit is het 
tegenwoordige Buurtje. (4) De brug tussen de Pakhuisstraat 
en de Muntstraat. (5) Brug over de toen nog niet gedempte 
Turfhaven tussen Nieuwland en Gouw. (6) Oude Oosterpoort 
tussen het Grote en Kleine Oost. (7) Nu Vollerswaal. (8) Werk
plaats en magazijn van wat nu de Dienst Openbare Werken 
is. (9) Nieuwe Oosterpoort. (10) Brug naar het Oostereiland 
waar toen 's Lands werf of Admiraliteitswerf lag. De Admira
liteit kan vergeleken worden met de tegenwoordige marine. 
(11) In dit overzicht wordt de tegenwoordige Veermanskade 
Hoofd genoemd en de Oude Doelenkade tussen Malle
gomsteeg en Korenmarkt Veermanskade. (12) Oude 
Pompsteeg van Nieuwendam tot (Italiaanse) Zeedijk, Nieuwe 
Pompsteeg van (Italiaanse) Zeedijk tot (Achter op 't) Zand. 

te weten, waar de belaste percelen lagen. De overheid had 
er dus alle belang bij een voor die dagen omvangrijk 
systeem op te zetten. Het resultaat van dat moeizame werk 
wordt bewaard in een aantal lijvige delen in het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag. We vinden daar alle Hoornse ge
bouwen met naam van de eigenaar, straatnaam, wijk- en 
huisnummer en verschuldigd belastingbedrag. 
Voor de administratie van de schutterij of bij het in onder
trouw gaan was het financieel belang van de overheid veel 
minder groot en kon er dus volstaan worden met de straat
naam. In de ondertrouwregisters verdwijnen de straatnamen 
rond 1775 trouwens helemaal. Maar na 1795 als de moderne 
staat vorm begint te krijgen, wordt de behoefte van de over
heid aan een nauwkeuriger bevolkingsadministratie groter 
vooral ten behoeve van belasting en leger. De Burgerlijke 
Stand wordt ingevoerd met registers van geboorte, huwelijk 
en overlijden. Men wordt voortaan verplicht nauwkeurig zijn 
adres op te geven. 
De in 1795 ontworpen wijkverdeling was voor de overheid 
een goed uitgangspunt voor een adressering van de huizen. 
Binnen de wijken behoefde men nog slechts de huizen te tel
len. Eigenlijk was een straatnaam niet eens nodig. In sommi
ge plattelandsgemeenten waar namen van wegen en straten 
bij de plaatsbepaling toch altijd al een ondergeschikte rol 
hadden gespeeld, liet men ze dan ook meestal weg. 
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw komt een 
nummering per straat op. 
Aan de gewone man ging dit alles voorbij. Pas bij de toena
me van het briefverkeer drong de moderne adressering in 
het algemeen bewustzijn door. 
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Verslag van de werkgroep Hoorn 1806 H. w saa1tink 

In de eerste maanden van 1986 begon de werkgroep "Hoorn 1806" met haar activiteiten. Nu, meer dan 
drie en een half jaar later komt het begin van het einde in zicht. Het goede moment dus om eens na 
te gaan, hoever we nu zijn en wat er nog gedaan moet worden. Om nog eens te laten zien, waar het 
eigenlijk om gaat, wil ik een van de Hoornse stadswijken bij de kop nemen, de min of meer "rauwe" 
onderzoeksresultaten laten zien en proberen aan te geven, wat we met die resultaten kunnen doen. 

Aandachtspunten en problemen 

Uitgangspunt voor de werkgroep, een van de loten aan de 
stam van Oud-Hoorn, was het verkrijgen van meer inzicht in 
de sociaal-economische situatie in de stad aan het begin van 
de 19e eeuw met hulp van het patentregister van 1806 en 
verpondingskohier van 1809. Degene die nog eens zou wil
len nagaan, hoe dat precies in zijn werk is gegaan. verwijs 
ik naar het inleidende artikel en de drie voorgaande versla
gen. Die kunt u vinden in de nummers van dec. '85. dec. '86. 
sept. '87 en juni '88. 
Op dit moment wordt voor een aantal gebouwen in de 
Hoornse binnenstad nog getracht een verbinding te leggen 
tussen bewoner en eigenaar. Het is inmiddels duidelijk ge
worden, dat het percentage onoplosbare probleemgevallen 
vrij hoog is. Oorzaak daarvan is de vaak gebrekkige infor
matie die door de beide hoofdbronnen voor het onderzoek, 
patentregister en verpondingskohier, wordt gegeven. Het pa
tentregister, waarin de beroepen of bedrijven van de betrok
ken personen worden vermeld. geeft wel het adres in de 
vorm van een wijk- en een huisnummer, maar men heeft bij 
het samenstellen van dit register nog wel eens fouten ge
maakt. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk, of de in het 
register genoemde figuur ook op het aangegeven adres 
woont of dat hij er alleen maar zijn bedrijf uitoefent. Het ver
pondingscohier, een lijst met de eigenaren van onroerend 
goed in de stad, geeft adressen in de vorm van een letter
getal combinatie. In geen van beide registers wordt gezegd 
in welke straat de genoemde adressen liggen. Over het alge
meen loopt de telling van de huizen in de beide bronnen ge
lijk op, maar onverklaarbare verspringingen in de numme
ring zorgen voor grote probleemgebieden binnen sommige 
wijken. Daarboven wordt het onderzoek bemoeilijkt door de 
omstandigheid dat het patentregister waarvan voor het on
derzoek is uitgegaan, in 1806 is opgesteld. terwijl het ver
pondingscohier in 1809 tot stand kwam. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat er zich nog zoveel blinde vlekken op de 
Hoornse sociaal-economische kaart van 1806 bevinden. 
maar wel dat er nog zo veel gevonden is. Alle lof daarvoor 
komt toe aan de medewerkers van de werkgroep die tenslot
te amateurs zijn. 
In de meeste gevallen zijn we nu zo ver, dat we kunnen gaan 
zoeken naar de godsdienstige gezindheid en de herkomst 
van de bewoners. Die godsdienstige gezindheid is belangrijk. 
omdat er van de omvang van de verschillende geloofsge
meenschappen in de stad in de tweede helft van de achttien
de eeuw tot nu toe slechts een globale indruk bestaat. Het 
wordt zo langzamerhand ook duidelijk, dat ondanks het te
ruglopende bevolkingsaantal in de genoemde periode er een 
omvangrijke immigratie bestond. Het is belangrijk te weten 
van hoeveel mensen de wieg buiten de stad heeft gestaan en 
waar ze vandaan kwamen. 
Het probleem wat daarna naar voren komt. is van techni
sche aard. De gevonden gegevens van de ca 2500 gezinnen 
die de stad in 1806 telde zullen per computer verwerkt moe
ten worden voor het trekken van de noodzakelijke conclu-

sies. Het is de bedoeling al die informatie met een behoorlij
ke samenvatting in een publikatie aan belangstellenden en 
leden van "Oud Hoorn" aan te bieden. Vooralsnog ontbre
ken echter man- of vrouwkracht en tijd om het gevonden 
materiaal in de computer in te voeren. 

Mogelijkheden en onmogelijkheden 

Laten we dan nu eens kijken naar wijk 3 - of wijk C volgens 
het verpondingscohier - om na te gaan, welke gegevens het 
nu bijna voltooide onderzoek opleverde en wat er met deze 
gegevens gedaan zou kunnen worden. De keuze viel op deze 
wijk, omdat hij de meest volledige gegevens leverde en daar
door ook voor de minste problemen zorgde. 
Voorgesteld moet worden, dat je met de gegevens die uit het 
onderzoek van een enkele wijk verkregen worden, nog wei
nig kunt doen. Zoals ik de vorige keer opmerkte, werd de 
stad in 1795 alleen in 19 wijken ingedeeld om 19 groepen 
van 500 inwoners te vormen 1l. Wijkgrenzen hoeven daarom 
niet samen te vallen met de grenzen tussen arme en welva
rende buurten of tussen buurten waarvan de bevolking op 
dezelfde manier in zijn levensonderhoud voorzag, zoals vis
sers of winkeliers. Zo werd bijvoorbeeld het Noord in zijn ge
heel vanaf het Breed tot de Rode Steen gekarakteriseerd 
door winkels en kleine ambachtelijke bedrijven. Deze straat 
was echter verdeeld over zes wijken. Het patroon van welva
rende en arme buurten, stadsgedeelten met veel en weinig 
huurhuizen, veel of weinig gereformeerden kan pas herkend 
worden als de gegevens uit de gehele binnenstad bekend 
zijn. Maar met de resultaten van een enkele stadswijk weten 
we echter al wel wat we wel en nog beter wat we zeker niet 
van het onderzoek kunnen verwachten. In het begin van het 
onderzoek dachten we een beter inzicht te kunnen krijgen 
in de gemiddelde gezinsgrootte in de stad aan het begin van 
de negentiende eeuw. Het is nu duidelijk, dat dat met de be
schikbare bronnen niet mogelijk is. 

Wijk 3 

Volgens de"Topografische verdeling" van 1795 omvat wijk 3: 
Noord W(est)Z(ijde) van Gortsteeg tot Sint Janssteeg, Sint 
Janssteeg Z(uid)Z(ijde), Varkenmarkt, Vale Hen, Smerighorn 
beide zijden, Achterom tot Gortsteeg. Gortsteeg N(oord)Z(ij
de) en alJe straten en stegen daarbinnen gelegen. In de wijk 
stonden 134 geregistreerde gebouwen. een aantal dat niet 
zoveel verschilde met het gemiddelde per wijk voor de hele 
stad. In deze gebouwen werden 121 gezinnen geteld. Het 
exacte aantal gezinnen valt niet te bepalen. Voor de ge
zinstelling is het patentregister als bron gebruikt. Hierin wor
den geen gezinnen vermeld, waarvan geen van de leden 
werkt. Ook worden er een aantal beroepen niet in opgeno
men, zoals bijvoorbeeld vissers. Dan is het niet altijd duide
lijk, of twee op hetzelfde adres wonende werkzame perso
nen tot hetzelfde gezin behoren. Het werkelijke aantal ge
zinnen moet dus hoger liggen dan deze 121. Het aantal ge
zinnen ligt uiteraard lager dan het aantal gebouwen, doordat 
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verschillende gebouwen alleen als bedrijfsgebouw in ge
bruik zijn of leeg staan. Daarentegen blijken soms ook duide
lijk van elkaar te onderscheiden gezinnen op hetzelfde adres 
te wonen. 
In een eerdere fase van het onderzoek was reeds gevonden. 
dat wijk 3 in een welvarend gedeelte van de stad lag2'. Het 
percentage luxe winkels was er 5,5, het hoogste in de hele 
stad, terwijl het percentage arbeiders het laagst was. n.l. 
19,2. Ik wil de beroepsstructuur van deze wijk voorlopig la
ten liggen en ingaan op waarde van de huizen, herkomst en 
godsdienstige gezindheid van de bewoners. 
Door de verkoopwaarde van de huizen te vergelijken met de 
voor verponding verschuldigde bedragen kon geconclu
deerd worden dat er een zekere relatie tussen de beide be
dragen moel hebben bestaan. Het leek daarom niet geheel 
onverantwoord het verpondingsbedrag als graadmeter voor 
de waarde van het huis te gebruiken. Ik heb dit gedaan en 
de verpondingsbedragen ondergebracht in drie grafieken 
waarin op de verticale as de bedragen in guldens staan aan
gegeven, op de horizontale as de huisnummers uit het ver
pondingcohier (grafiek 1. 2, 3 en 4). Voor degenen die wat 
vreemd tegen dit soort tekeningen aankijken: Elke punt 

geeft het verpondingsbedrag aan van het huisnummer dat er 
loodrecht onder staat. Door een horizontale lijn te trekken 
naar de bedragen op de verticale as krijgt men een indruk 
van de hoogte van het bedrag. De centrale horizontale lijn 
geeft de gemiddelde waarde aan, in deze wijk 9,27 gulden. 
Ter vergelijking: De gemiddelde waarde waarvoor de huizen 
in wijk 7 in de verponding werden aangeslagen, was 8,76 
gulden. Ook hieruit blijkt. dat wijk 3 relatief welvarend was. 
Als we de wijk aan de hand van de grafieken doorlopen zien 
we, dat aan het (Oude) Noord de waarden over het algemeen 
boven het gemiddelde lagen met als uitschieters de pakhui
zen op nr 15 en 28. Het duurste huis in deze straat en tevens 
het duurste huis in de hele stad was nr. 26, de verfwinkel an
nex kruidenierszaak van de wed. Johanna Best, geb. Bree
baart, aan de westzijde van het Kleine Noord, tot voor een 
aantal jaren Apotheek "De Grote Gaper". Dit pand werd aan
geslagen voor 22 gulden en 7 stuiver. De waarde van dit huis 
was lager dan het duurste huis van wijk 7 (nu Ramen 1) waar
voor 39 gulden en 4 stuiver betaald moest worden, maar dit 
laatste was dan ook een regentenwoning. Wijk 3 was, zo 
blijkt uit het patentregister, een wijk van vooral middenstan
ders. Zeer dure regentenwoningen kwamen in deze wijk niet 
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Oude foto van 3 huizen op de hoek van Breed en Dubbele Buurt. In het hoekhuis " De Posthoorn" had in 1806 Cornelis Haafakker (RK) 
ook al een herberg. Hij was tevens melkverlw per. stalhouder en verhuurder van rijtuigen (nr. C83 of 3-76). 
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voor. In de Sint Janssteeg, nrs 37 tlm 39, stonden alleen 
maar goedkope huurhuizen. Het beeld van de Varkenmarkt, 
nu Scharloo, was zeer wisselend. Er stonden daar woningen, 
maar ook een paar bedrijven met pakhuizen en werkplaat
sen, zoals de gortmolen annex grutterswinkel van Klaas 
Swart (nrs 45 en 46) en de smeersmelterij annex huidenhan
del van Jan Kerk (nrs 51 en 52). De Dubbele Buurt had het
zelfde gemengd karakter, de Molenwerf (nu Vale Hen) was 
een tegen de stadswal gelegen achterafbuurt met lage huur
waarden. terwijl het Smerig Horn (Breed) ongeveer hetzelf
de beeld vertoonde als het Noord. Het Achterom met de 
twee noordelijke stegen is ook weer een armoedige buurt 
met lage huurwaarden. 

Herkomst 

Voor het eerst is het mogelijk van de bewoners van een wijk 
de herkomst na te gaan. Daarvoor zijn de ondertrouwre
gisters en voor degenen die na 1811 zijn gestorven, de over
lijdensactes van de burgelijke stand geraadpleegd. Als plaats 
van herkomst gold de plaats die door gezinshoofd als zoda
nig werd opgegeven. We hebben met excuses aan de femi
nisten onder onze lezers de man als gezinshoofd beschouwd. 
Hiermee handelen we in overeenstemming met de opvatting 
van die tijd. 
Uitzondering op deze regel vormen de gezinnen waarvan op 
het betreffende adres slechts de gegevens van een enkele 
vrouw gevonden kon worden of de gezinnen waarvan de 
man overleden was. In bepaalde gevallen werd in de onder
trouwregisters Hoorn als plaats van herkomst genoemd. ter
wijl uit de overlijdensakte bleek, dat de betrokkene elders 
was geboren. Alleen de personen waarvan in de doopboe
ken van de Hoornse kerken een doopinschrijving kon wor
den gevonden, zijn als van Hoorn genoteerd. Van bijna 30% 
van de huwenden was het niet mogelijk de herkomst te ach
terhalen. (zie tabel 1). 

In deze tabel zijn in de eerste kolom de voornaamste plaat
sen en gebieden van herkomst aangegeven: HRN (Hoorn). 
WFL (West-Friesland), NH (Noord-Holland). NO (Noordooste
lijk Nederland: provincies Friesland, Groningen, Drenthe en 
Overijssel), RN (rest Nederland), OLD (Duitsland), OB (overig 
buitenland). ONB (onbekend). In de derde kolom worden de 
percentages genoemd, in de vierde kolom de perentages 
zonder de onbekenden. Het eerste wat opvalt, is het hoge 
percentage van de buiten Hoorn geborenen. Het percentage 

TABEL l 

Plaats aant.gez. 

HRN 52.5 

WFL 4,5 

~H 5 

;.JO 8 

RN 5 

OLD 9.5 

OB 

ONB 35.5 

TOTAAL 121 

% 

43.4 

3,7 

4.1 

6.6 

4.1 

7.9 

0.8 

29.3 

100.0 

% 

61,4 

5,3 

5,8 

9,4 

5,8 

11.1 

0,9 

99.6 

van de gezinshoofden die in de stad zelf geboren zijn. ligt 
tussen de 43 en de 61 % en omdat de als onbekend genoteer
de personen voor het grootste deel van elders zullen zijn ge
komen. zal het aandeel van de echte Hoornsen dichter bij de 
43 dan bij de 61 liggen. Dat betekent dat de helft of meer van 
de bevolking immigrant was. zeker als we bedenken, dat 
geen rekening is gehouden met de herkomst van de vrou
wen die geen gezinshoofd waren. Daarbij hadden verder 
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weg liggende gebieden een groter aandeel dan de directe 
omgeving: er kwamen meer Duitsers de stad binnen dan 
Westfriezen. En dan ook weer niet direct naast de deur, zoals 
blijkt bij Jacob Hendrik Heydenrijk, die een kruidenierswin
kel dreef op Breed 3-77 en opgaf in Danzig (nu het Poolse 
Gdansk) geboren te zijn. In grafiek 5 vindt u de gegevens nog 
eens samengevat. 

Religie 

Wijk 3 vertoont wat godsdienstige gezindheid betreft ook 
een beeld dat afwijkt van het Hoornse gemiddelde (zie tabel 
2). 

TABEL 2 

Religie aant.gez. % % 

GR 36 29,8 35,3 

RK 46 37.6 45, l 

LU 6,5 5,4 6,4 

DP Il 9,1 10,8 

RE 0,5 0,4 0,5 

JD 2 1.7 2,0 

ONB 19 16,l 

TOTAAL 121 100,0 100.0 

In deze tabel zijn in de eerste kolom de voorkomende reli
gies vermeld: 
GR (gereformeerd), te vergelijken met wat nu Nederlands 
Hervormd is), RK (rooms katholiek), LU (luthers), OP (doops
gezind), RE (remonstrants), JO (joods) en ONB (onbekend). In 
de tweede kolom staan de aantallen gezinnen, daarnaast de 
aantallen als percentages van het totaal, in de laatste kolom 
de aantallen als percentages van het totaal zonder de groep 
onbekend. 
De halven in de tweede kolom zijn ontstaan door de ge
mengd gehuwden. Van twee echtparen was de man katho
liek en de vrouw gereformeerd, van twee anderen de man 
doopsgezind en de vrouw gereformeerd, van een echtpaar 
de man gereformeerd en de vrouw luthers en van het laatste 

de man remonstrants en de vrouw gereformeerd. Dat zijn er 
6 van de 102 gezinnen waarvan de godsdienstige gezindheid 
komen worden vastgesteld. Gemengd gehuwden kwamen in 
grotere aantallen naar voren, dan verwacht was. Tot nu toe 
werd aangenomen dat de verschillende gezindten vrij geïso
leerd naast elkaar leefden. Waarschijnlijk heeft het grote 
aandeel van katholieken, luthersen en doopsgezinden de 
kans op gemengde huwelijken vergroot. 
Afwijkend van het normale beeld is het grote aantal katho
lieken en doopsgezinden in deze wijk. De katholieken vorm
den met bijna 45% veruit de grootste groep, terwijl de gere
formeerden met 35V2% duidelijk op de tweede plaats staan. 
Van de gehele stadsbevolking was ongeveer een derde 
katholiek4l. In de tweede helft van de achttiende eeuw was 
waarschijnlijk tussen de 4 en de 5% van de Hoornse bevol
king doopsgezind51• 

Grafiek 6: Religiet 
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Samenvattend kunnen we zeggen. dat wijk 3 in de Hoornse 
gemeenschap een naar verhouding welvarende wijk was 
met een vrij hoog aantal winkelbedrijven. Een groot deel 
van de bevolking, waarschijnlijk meer dan de helft, was niet 
in Hoorn geboren. 
Meer dan een gemiddeld deel van de bevolking was katho
liek of doopsgezind. Of dit grote aantal katholieken iets te 
maken heeft met de vele middenstanders zou nog onder
zocht moeten worden. Leenders wees er reeds op, dat in de 
negentiende eeuw een naar verhouding groot deel van de 
Hoornse middenstand katholiek was 41• 

We staan nu aan het begin van de laatste en spreekwoorde
lijk moeilijkste fase van het onderzoek: Verzamelen van de 
laatste gegevens en een samenvatting geven voor de gehele 
stad. Pas als dat gebeurd is kunnen we de resultaten van dit 
onderzoek aanbieden als uitgangspunt voor nieuwe studies 
over Hoorn op het moment van overgang naar de 19e eeuw. 

11 Oud Hoorn, jrg. 10 (1988), blz. 51-53. 
2l Oud Hoorn, jrg. 8 (1986), blz. 104. 
31 Oud Hoorn, jrg. 9 (1987) blz. 69-72. 
41 J. J. M. Leenders, De papieren kapelaan, in: "Broeders 
sluit u aan" (Z. pl. 1985), blz. 199. 
51 H. W. Saaltink, Supplianten en requestranten (Hoorn 
1983), blz. 56. 
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Een mogelijke laatste verslag 
H. W. Saaltink 

Na een bestaan van vijf jaar is de werkgroep "Hoorn 1806" bijna met 
haar werk gereed. Er rest nog slechts het uittikken van het verzamelde 
materiaal en het publiceren van de resultaten. Maar dat zijn aktiviteiten 
die naar het zich laat aanzien, nog enkele jaren vergen. 

Problemen 
In het kort nog een keer het doel 
van de werkgroep en de manier 
waarop zij dit doel moeizaam, dat 
wel, heeft trachten te bereiken. Wie 
het nog eens in alle uitgebreidheid 
wil nalezen, verwijs ik naar de vori
ge verslagen van dec. '85, dec. '86, 
sept. '87 en juni '88. 
De deelnemers aan de werkgroep 
wilden met hulp van het verpon
dingskohier 1809 en het patentre
gister 1806 een overzicht geven van 
de sociaal-economische situatie van 
de stad Hoorn in het jaar 1806. In 
eerste instantie zou het resultaat 
worden neergelegd op losse bladen. 
Deze bladen zouden het uitgangs
punt kunnen worden voor een pu
blikatie. Tijdens het onderzoek 
bleek, dat het het meest eenvoudig 
was, een blad per gezin in te vullen. 
Als gezin werden beschouwd een of 
meer mensen die een huishouding 
vormden. Dat konden zijn: alleen
staanden, normale gezinnen met of 
zonder kinderen of uitgebreide ge
zinnen met inwonende verwanten 
of personeel. 
Problemen waren er legio. Het was 
niet mogelijk een volledig overzicht 
van de stadsbevolking te verkrijgen. 
Het patentregister waarvan voor 
het bevolkingsoverzicht moest wor
den uitgegaan, geeft slechts infor
matie over een deel van de werken
de inwoners. Boeren, maar die 
woonden er weinig in de stad en 
vissers, daarvan zullen er meer ge
weest zijn, werden niet geteld. Men
sen zonder werk, dat waren de 
werklozen en aan de andere kant 
renteniers, werden uiteraard niet 
opgenomen in het patentregister, 
dat werd opgesteld voor de admini
stratie van een belasting op beroep 
of bedrijf. Daarentegen geeft het 
verpondingskohier wel een volledi
ge opsomming van alle gebouwen 
in de stad. 
Hoorn verkeerde aan het begin van 
de 19e eeuw in een diepe economi
sche depressie, waardoor er veel 
woonhuizen en bedrijfsgebouwen 
leegstonden. Daarentegen werden 
veel huizen door meerdere gezin
nen bewoond. De nummeringen in 
het patentregister en het verpon
dingskohier liepen niet parallel, zo
dat het vaak moeilijk was na te 
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gaan, in welk huis de in het patent
register genoemde mensen precies 
woonden. Na veel gepuzzel lukte 
het het grootste deel van de in 
Hoorn werkzame bevolking onder 
te brengen, maar in een naar onze 
smaak te groot aantal gevallen 
moesten we het antwoord op de 
vraag waar iemand zijn domicilie 
had, schuldig blijven. 

Computer 
Om het gevonden materiaal te kun
nen bewerken, wordt het met een 
database programma - een systeem 
dat werkt als een elektronische 
kaartenbak - in de computer inge
bracht. Deze noteert bij elkaar be
horende gegevens op zo'n kaart of 
in een computertaal een record. 
Daarna biedt het programma de 
mogelijkheid tellingen uit te voeren 
van het aantal malen dat een be
paald woord in het bestand voor
komt of alfabetische lijsten samen 
te stellen van de gebruikte termen. 
Zo wordt het dus mogelijk om bij
voorbeeld het aantal kruideniers
winkels dat in een bepaalde wijk 
voorkomt, te tellen. De voordelen 
van een dergelijke bewerkingsme
thode springen direct in het oog. 
Het materiaal kan op een overzich
telijke manier afgedrukt worden, 
waarbij door uitgebreide indexen 
de enorme massa gegevens toegan
kelijk wordt gemaakt. Dit laatste is 
een onvoorwaardelijke eis gezien 
de hoeveelheid van de gevonden 
gegevens. Hoorn was in 1806 ver
deeld in 19 wijken. Per wijk zijn tus
sen de 150 en 200 bladen ingevuld 
zodat gerekend kan worden op ca. 
3000 bladen. Deze kan men rang
schikken op nummer, maar daar
mee worden de andere gegevens 
praktisch onvindbaar. De noodzaak 
van alfabetische namenlijsten van 
bewoners, huiseigenaren en straat
namen is zonder meer duidelijk. 
In de voorgaande artikelen gewijd 
aan het onderzoek is al een beschei
den voorbeeld gegeven hoe het ge
vonden materiaal met hulp van een 
computer bewerkt kan worden. Zo 
kunnen bijvoorbeeld de godsdien
stige gezindheid, het voorkomen 
van met name genoemde beroepen 
of herkomst van de bewoners in de 
verschillende wijken met elkaar ver-

geleken worden. 
De gebruikte methode heeft slechts 
één nadeel. Alle gevonden gegevens 
moeten ingetikt worden, want al
leen materiaal dat zich in het com
puterbestand bevindt, kan onder
zocht worden. Omdat op dit mo
ment slechts een enkel lid van de 
werkgroep in staat is dit tikwerk uit 
te voeren - wij zijn haar daarvoor 
eeuwig dankbaar - zal de neerslag in 
boekvorm nog wel een jaar of wat 
op zich laten wachten. 

Voorbeeld uit de wijk 
Op dit moment is één wijk in de 
computer ingebracht, nl. wijk 8 (of 
M). Om te laten zien in welke rich
ting de ideeën gaan voor de vorm 
waarin de gegevens uiteindelijk zul
len worden afgedrukt, geef ik hierbij 
een bladzijde van de uitdraai uit de 
computer. Deze blz. 13 bevat de ge
gevens van de panden M55 (gedeel
telijk) t/m 58. Omdat het huis nr 
M57 twee woningen omvat die ieder 
door een gezin bewoond worden, 
zijn er op deze bladzijde vijf re
cords afgedrukt met gegevens die 
ieder informatie geven over een ge
zin. Om ruimte te besparen wordt 
een groot deel van deze informatie 
in afgekorte vorm gegeven. Boven
dien is de informatie gestroomlijnd , 
wat wil zeggen, dat dezelfde begrip
pen door dezelfde woorden of af
kortingen worden weergegeven. Al
leen op deze manier is het mogelijk 
tellingen uit te voeren van bijvoor
beeld het voorkomen van bepaalde 
beroepen of bedrijven, of de her
komst en godsdienstige gezindheid 
van de bewoners. Ik geef hierbij een 
korte verklaring van de termen van 
record M056. 
Op de eerste uitspringende regel (s) 
staan de gegevens van het gebouw. 
Het record opent met het gebouw
nummer, zoals dat voorkomt in het 
verpondingskohier. De records zijn 
op deze gebouwnummers gesor
teerd. Dan komt het huisnummer 
uit het patentregister (12.066) en 
daarna, indien bekend, het kada
strale nummer (KA323). Dat ver
wijst naar het nummer (A 323) 
waaronder het gebouw te vinden is 
op de kadastrale kaart van 1832. Op 
deze manier kan nauwkeurig de 
plaats van het gebouw bepaald wor
den. Vervolgens een opgave van het 
soort gebouw: HS voor huis zonder 
omliggende grond, EG voor eigen in 
tegenstelling tot huur. Dan de aan
slag in de verponding f. 5. 70. Dit be
drag is omgerekend in een decimale 



waarde, het verpondingskohier 
geeft dit bedrag in de toen nog ge
bruikelijke aanduiding van 5 gulden 
en 14 stuiver. Dan volgt de ligging: 
Gerritsland noordzijde. Tenslotte 
de eigenaar: Care! Zeegers. Om sor
tering door het computerprogram
ma mogelijk te maken wordt de fa
milienaam eerst genoemd. 
Op de tweede inspringende regel 
staan de gegevens van de hoofdbe
woner. Eerst de naam Care! Zee
gers, dan de geboortedatum, die in 
dit geval onbekend is, waarom hier 
alleen maar nullen zijn ingevuld. 
Vervolgens de plaats van geboorte, 
Hoorn en de godsdienstige gezind
heid, rooms-katholiek. 
Op de volgende regel de informatie 
over het beroep of bedrijf van de 
hoofdbewoner. De beroeps- of be
drijfsaanduiding wordt voorafge
gaan door een nummer, omdat het 
interessant is te weten, hoeveel ver
schillende aktiviteiten een ieder uit
oefende, die economisch aktief was 
in de Hoornse samenleving. De eer
ste rij afkortingen geeft aan, dat 
Zeegers een winkel had in en venter 
was met fruit, groente, vis, koek en 
dergelijke met een omzet van min
der dan f. 3000 per jaar. Hij moest 
daarvoor een patentbelasting van 
f. 1.50 per jaar betalen. Om de in
komsten uit dit kleine bedrijf wat 
aan te vullen was hij ook nog offi
cieel in dienst van de stad als 
droogwerker, waarvoor hij f. 0, 75 
patent betaalde. De betekenis van 
het beroep droogwerker is nog niet 
achterhaald. 
Uit de volgende regel blijkt, dat hij 
op 13 november 1791 te Hoorn ge
huwd was, waarbij hij bij gebrek 
aan eigen vermogen geen huwelijks
belasting had behoeven te betalen 
en dus in de klasse Pro Deo (PO) 
viel. 
Zijn vrouw werd toen de weduwe 
Frederica Mooy-Greeve, op een 
voor ons onbekende datum gerefor
meerd (GR) gedoopt in Zwolle. De 
getallen achter de plaatsnamen 
moeten het mogelijk maken gebie
den van herkomst van de Hoornse 
bevolking te achterhalen. 
Op de volgende regel staat het be
roep van de vrouw. Hier is "gemeen
schap van goederen" ingevuld, om
dat zij door op deze manier te trou
wen voor de patentbelasting het
zelfde beroep als haar man mocht 
uitoefenen zonder daarvoor nog 
eens extra belasting te betalen. 
Op de volgende regel kunnen gege
vens over geboorte, beroep en ver
houding tot de hoofdbewoner van 
medebewoners staan. Onbekend is, 
of deze er waren, daarom is 'on' in
gevuld. In het huis M58 staat op de-

ze regel een inwonende meewerken
de schoonmoeder vermeld. 

De laatste. weer inspringende regels 
geven nog wat losse bijzonderhe
den die in de voorgaande velden 
niet konden worden ingevuld. 
Meest zijn dit transporten (bezits
overdrachten) van het betreffende 
pand tussen 1805 en 181 l. In dit ge
val wordt vermeld, dat op 21 maart 
1810 het huis verkocht is door 

Hoorn 1806 - wijk M 

Luikes, Antje .................................... . 
Lune, Jan ......................................... . 
Lune, wed Barend .......................... ". 
Maas, C. Willemsz."."".""" ... "."."". 
Maas, Pieter Willemsz""""""."" .... . 
Mak, Christiaan .............. " ................ . 
Mastenbroek, Roelof"" ...... " ........ " .. 
Medemblik, Klaas .. "." " ..... " ... " ....... . 
Medes, Elisabeth ." ... " ... " ....... " ....... . 
Meed ik, Hendrik """ ................ " ... " .. 
Meerens, Allart ........ "."" ... "."" ....... . 
Mennonite Gemeente"." ... " ............ . 

Meuringer, Bonifacius .. " ..... "." ..... ". 
Meyer, Albert "."" .. """" ."" ... " .. " ... " 
Meyerink, Willem ... "." .............. "" ... . 
Mooy, Hiltje "." .... "".""" .. """"."".". 
Mooy-Greeve, wd. Fred erica .......... . 
Mulder, Borber Jans" .. " ...... " ... " ..... . 
Nauwta, Trijntje .... " ......................... . 
Neuteboom, Herman"." ... " ............. . 
Nierop, Trijntje ""."" ........... " .......... . 
Nieuwenbos, Jacob .. " .................. " .. 
Nottelman, Abraham .............. " ....... . 
nvt ................................ " ................... . 

Ocks, Jannetje" ............ "" ................ . 
Olthoff, Arnoldus " ... " ... " ........... " ... " 
Olthoff, Johannes .... " ... " ... "." ... " ... " 
on ....................................................... . 

Oote, Grietje Jans ." "." .. " ........ " ...... . 
Ophem, Jan van en de Groot ......... . 
Ophem, Jan van." ......... "." ........ " ... " 
Overman, Christiaan .... "." ... " ........ " 
Paarde bos, Marijtje ........................ " 

Frans Houttuyn als verkoper - hij 
trad als deurwaarder op voor Zee
gers - aan de weduwe Marijtje Exter
Buddebelt als koper. Het pand 
wordt dan omschreven als een huis 
met grond, aan de noordzijde van 
het Gerritsland, aan de oostzijde 
begrensd door een eigendom van 
het Protestants Weeshuis aan de 
westzijde door onroerend goed van 
Cornelis Vlaming. Een voorbeeld 
van een ingang op de gevonden ge-
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gevens is de aparte afgedrukte alfa
betische namenlijst van alle eigena
ren van gebouwen, hoofdbewoners 
en hun echtgenoten van wijk M met 
verwijzing naar de nummers waar
onder zij gevonden kunnen worden. 
Nvt betekent niet van toepassing. 
De term on voor onbekend geeft de 
plaatsen aan waar de nijvere onder
zoeker het ook niet meer wist. 

Vlaming, Cornelis Willemsz on 
01; wittebroodsbakker: f. 9 
on 
on on 
on 
on 

1806.00.00; VK Kalker Jurian; KP Vlaming, Cornelis Willemsz; HSmgr en kamertje onder 1 dak en uitgan
gen in de kleine Klampsteeg; Gerritsland NZ; 0 Zeegers, Care!; W Kleine Klampsteeg; PHm gr; grote klamp
steeg; Z Zeegers, Care!; N Tieleman, Jacob (M096); f. 1000 

M056; 12.066; KA 323 HS; EG 5.70 Gerritsland NZ Zeegers, Care! Zeegers, Care! 0000.00.00; Hoorn; 010; RK 
01; wi en ve fr en gr vis koek ed < f.3000; f.150; 02; stadsdroogwerker; f.075 
1791.11.13; Hoorn; 010; PD 
Mooy-Greeve, wd Frederica 0000.00.00; Zwolle; 032; GR 
01; gemeenschap van goederen 
on 

1810.03.21; VK Frans Houtuyn deurwaarder (Zeegers, Care!); KP 
Exter-Buddevelt, wd Marijtje; HSm gr; Gerritsland NZ; o 
Protestants Weeshuis; W. Vlaming, Cornelis 

M057; 12.067; KA322 HS; EG 4.20 Gerritsland NZ hoek Grote Klampsteeg Meedik, Hendrik 
Meedik, Hendrik 0000.00.00; Edam; 013 
01; wi zout zeep kr mosterd laatstgenoemde ve < f.1 500; f.1.50; 02 
1000 pond thee; f. l 
1803.07.31; Hoorn; 010; f.3 
Ruyter, Reinouwtje 0000.00.00; Bovenkarspel; 011 
on 
on 

1810.03.05; VK Meedik, Hendrik, KP Fikke, P; HSm gr+achterwoning; Gerritsland NZ; W exter-Buddevelt, 
wd Marijtj e; 0 Grote Klampsteeg; f. 64 

M057; 12.068; KA321; vv nvt nvt nvt nvt 
Rodijk, wd Anthony 0000.00.00; Raalte; 040; RK 
on 
1800.03.09; Hoorn; 010; PD 
Sanders, wd Elisabeth on 
01; werkster; f.O, 75 
on 

nvt 

M058; 12.069; KA315 HE; EG 8.35 Gerritsland NZ hoek Grote Klampsteeg Pel, Anthony 
Pel, Anthony on 
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01; houtkoperskn sjouwer los werkman; f0.75 
1805.05.19; Hoorn; 010; PO 
Groot, Margretha de 1772.08.21; Hoorn; 010; GR 
01; 1000 pond thee; f.1; 02; wi zout zeep gr en kr waren turf hout< f.3000; f.l 
Mulder, Femmetje Coertsz; werkster; f.075; schoonmoeder 

1807.02.04; Vk Pel, Anthony; KP Wolff en Halm; HSE+ vrije uitg 
Grote Klampsteeg; Gerritsland NZ; 0 Wiek, Dirk; W Grote Klampsteeg; f.165 



De Archiefgroep 'Hoorn 1806' 

Opgedragen aan mijn voormalige medewerkers van 
de archiefwerkgroep J Admiraal, Th. van Balen, 
E. Huberts, H. Nijntjes, A. Pieter.se, JE. Pitstra-Basjes, 
Röge, T Schrickx, H. Stapel, JA. v.d. Stel, H W Swee
ring, H v.d. Velde en alle anderen die hebben meege
holpen om een betere kijk op Hoorn in het fameuze 
jaar 1806 te krijgen. 

Voor enkele van onze leden is het een legendarisch be
grip, andere staan je met glazige ogen aan te kijken, als 
je het hebt over de archiefwerkgroep "Hoorn 1806". 
Degenen die erbij waren, zien nog de eindeloze stapels 
formulieren en oranje mappen. Sommigen zagen het 
niet meer zitten en verlieten de gelederen van de snuffe
laars. Uiteindelijk bleken voorliefde voor puzzelen en de 
bereidheid een grenzeloze hoeveelheid gegevens in te 
tikken noodzakelijk om het geheel tot het gewenste ein
de te brengen. Nu het gehele werkstuk aan de openbaar
heid wordt prijsgegeven door overbrenging naar de ar
chiefdienst, wil ik nog eens nagaan, hoe het zo
ver gekomen is, wat we gedaan hebben en wat onze le
den ermee kunnen doen. Want dat was de bedoeling, 
de leden een hulpmiddel te bieden bij historisch onder
zoek. 

Hoe het ontkiemde 
De idee voor een archiefwerkgroep is ontstaan in de 
late zeventiger jaren, toen "Oud Hoorn" in een stroom
versnelling terecht kwam. In Hoorn leerden we het 
woord overloop kennen en merkten, dat de bevolkings
groei ook gevolgen had voor de vereniging "Oud 
Hoorn". Kwaliteit en kwantiteit van het ledenbestand 
begonnen te veranderen. 
De vereniging was niet langer een club van burgers uit 
de betere stand, maar werd een verzamelplaats voor 
vreemdelingen. Op een foto van het achtkoppige be
stuur uit 1982, zien we alleen maar mensen die buiten 
de stad geboren zijn. En het bestuur was hierin een af
spiegeling van het ledenbestand. 
De opmerking van de stadsbevolking, dat je om toegela
ten te worden tot Oud Hoorn, minstens eigenaar moest 
zijn van een huis aan de Doelenkade, veranderde in de 
uitspraak dat ze bij Oud Hoorn niet eens wisten waar 
de Kaasmarkt lag. 
De vereniging kreeg een nieuw gezicht, doordat het be
stuur veranderde. De bedaarde burgers moesten plaats 
maken voor een stel jonge honden, die de hele zaak 
overhoop gooiden. Wie de lijst van bestuursleden be
studeert, die Leo Hoogeveen in het eerste nummer van 
deze jaargang publiceerde, ziet, dat er in de jaren vijftig 
2 nieuwe bestuursleden aantraden, in de jaren zestig 8 
en in de jaren zeventig 14! 
En het was dan ook niet zo gek dat een grote groep le
den eens wat meer wilde clan één maal per jaar een ver
gadering in een café bijwonen of een slaapverwekkend 
jaarverslag te ontvangen, en dat het bestuur het daar
mee volkomen eens was. 

Korte tijd na elkaar verschenen er een kwartaalblad, 
twee werkgroepen, één voor archeologie en één voor 

Henk Saaltink 

archiefonderzoek en werden er rondwandelingen geor
ganiseerd. 

Moeilijke start 
De archiefwerkgroep onder de enthousiaste en bekwa
me leiding van Leo Hoogeveen maakte na een redelijke 
start een moeilijke periode door. Zelf bewaar ik nog de 
beste herinneringen aan de uitstapjes en lezingen die er 
het eerste jaar georganiseerd werden. Maar door een 
aantal botsingen binnen de archiefdienst kwam het 
plan, een geschiedenis van de volksbuurt rond de Itali
aanse Zeedijk te schrijven, niet van de grond en na on
geveer twee jaar werd de werkgroep opgeheven. 

De idee van een archiefwerkgroep bleef echter leven en 
in de beginmaanden van 1985 begonnen we met een 
tweede werkgroep. We hadden van het eerste onder
zoek geleerd, dat het wel nodig is van een goed om
schreven doelstelling uit te gaan, omdat je anders in 
een oneindig gepriegel verzeild raakt en nooit tot een 
afrondende conclusie komt. 

We wisten, dat zich in het Hoornse archief een paar 
stukken bevonden met een schat aan gegevens, waar
van tot dan nog weinig gebruik was gemaakt. Dat waren 
het patentregister van 1806 en het verponclingskohier 
van 1809. Het eerste geeft een overzicht van de beroe
pen die door een groot deel van de Hoornse bevolking 
werden uitgeoefend , het tweede laat nauwkeurig zien, 
wie de huizen- en grondbezitters in de stad waren. De 
vragen die je met dit materiaal zou kunnen beantwoor
den, waren gauw gesteld. 
Hoorn maakte in de eerste vijftien jaar van de negen
tiende eeuw economisch een zware tijd door. Hoe had
den de Hoornse mensen zich door die tijd heengesla
gen? De handel van de V.O.C. was verdwenen. Veel men
sen kwamen zonder werk te zitten. Wat waren al die 
werkelozen gaan do~n? 
Voor we die vragen konden beantwoorden, moesten we 
al de mensen die in die twee archiefstukken voorkwa
men op een rijtje te zetten. We begonnen vol goede 
moed. Dat het er een kleine 3000 waren, wisten we toen 
gelukkig nog niet. 

Patentregister en verpondingskohier 
Voor je een bronl voor je onderzoek gaat gebruiken, 
moet je wel weten waar hij oorspronkelijk voor ge
maakt is. Een belastingkohier bezit een andere graad 
van betrouwbaarheid clan een kroniek van Klaas van 
Voorst. Daarom een paar woorden over het patentregis
ter en het verpondingskohier. 

Het patentregister is de verantwoording van een belas
tingambtenaar voor afgegeven patenten. Een patent 
was toen een gezegeld biljet met toestemming om een 
daarin omschreven beroep uit te oefenen. Volgens een 
in 1806 door minister van Financiën Gogel ingevoerde 
wet moest ieder die een ambacht of een bedrijf wilde 
uitoefenen, voor het opgestempelcle zegel betalen. Na
tuurlijk was de wet ingevoerd om de staat aan gelei te 
helpen, maar ook hoopte Gogel door het invoeren van 
de patenten de oude gilde-organisatie de nek om te 
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draaien. Voor die tijd moest ieder die een ambacht of 
een bedrijf uitoefende, lid zijn van een gilde. Er waren 
nogal wat Nederlanders die tegen opheffing van de gil
den waren, soms uit louter behoudzucht, maar ook om
dat de gilden belangrijke sociale functies vervulden, zo
als het ondersteunen van weduwen van overleden gil
demeesters of het verzorgen van de begrafenissen van 
de leden van het gilde. Voortaan was voor uitoefening 
van een ambacht geen toestemming van het gilclebe
stuur nodig, maar kon ieder die de zegelkosten van het 
patent voldeed, het gewenste bedrijf of ambacht uit
oefenen. In het register boekte de ambtenaar de naam 
en het ambacht of bedrijf van de aanvrager, zijn adres 
bestaande uit een wijk- en een huisnummer en het be
taalde patentbedrag. 

Het verpondingskohier is een lijst van onroerende goe
deren (gebouwen en percelen grond) waarover men 
verponding, een grondbelasting, moest betalen. De ver
ponding was in tegenstelling tot het patent een zeer ou
de belasting, die al in de middeleeuwen werd geheven. 
Deze belasting werd geheven van de inkomsten van on
roerend goed. Naar aanleiding van de belastingherzie
ning van Gogel werd een nieuw verpondingskohier op
gemaakt. 
In dit kohier werden vermeld het voor de verponding 
verschuldigde bedrag, het adres van het huis, ditmaal 
bestaande uit een letter voor de wijk en een huisnum
mer, de naam van dé eigenaar van het huis of het 
grondstuk en een omschrijving van het belaste perceel. 
Dat laatste kon uiteenlopen van eenvoudig "huis" tot 
"huis met erve en zeemmolen" of "huis met stadhuis". 

Het verschil tussen het patentregister en het verpon
dingskohier is, dat bij de patenten het initiatief van de 
aanvrager uitging, maar bij de verponding van de over
heid. 
Niemand was verplicht een patent aan te vragen, maar 
had dan ook bij niet betaling het recht om het be
treffende beroep uit te oefenen, terwijl iedere grond- of 
huiseigenaar wel verplicht was grondbelasting te beta
len, of hij wilde of niet. Het verschil tussen deze twee 
bronnen is niet zo belangrijk, omdat de meeste mensen 
uit economische overwegingen toch wel gedwongen 
waren een beroep of bedrijf uit te oefenen en dus een 
patent aan te vragen. 

Langzame voortgang 
Belangrijker is , dat bepaalde beroepsgroepen geen pa
tent behoefden aan te vragen. De patentverplichting 
was er voor beroepen die zich daarvóór in een gilde 
hadden moeten verenigen, en die verplichting had niet 
gegolden voor boeren en zeelieden2. Het patentregister 
bevat dus niet alle beroepsbeoefenaren in de stad. Het 
was een van de eerste problemen die we al werkend te
genkwamen en we hebben het nooit kunnen oplossen. 
Maar er kwamen er meer. Er ontstond de behoefte de 
godsdienstige gezindheid te bepalen, omdat we de in
druk kregen dat alle Hoornse vissers die we konden 
achterhalen, remonstrants waren, in de textielhandel 
de meerderheid katholiek was en het huiseigendom ge
concentreerd was in joodse handen. Het lukte vrij aar
dig uit allerlei bronnen de kerkelijke gezindte van de in
woners van Hoorn te bepalen waarbij de meeste van 
onze veronderstellingen bevestigd werden. 

Een kwestie waar we niet geheel en al zijn uitgekomen 
is dè adressering voor de onderzochte panden. De in 
1 796 ingevoerde indeling van de stad in 19 wijken3 werd 
zowel in het verpondingskohier als het patentregister 
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gebruikt, zij het dat het eerste boek voor de wijkaandui
ding letters en het tweede cijfers gebruikte. De volgor
de van de huizen in de wijken kwam aardig overeen, 
maar de straatnamen ontbraken. Door eindeloos verge
lijken met andere bronnen als begraafregisters, notarië
le akten en na 1811 akten van de burgerlijke stand kon 
het grootste deel met het nodige voorbehoud bepaald 
worden. Een ander obstakel bij het juist vaststellen van 
de ligging van de huizen was het feit, dat sommige hui
zen door meerdere gezinnen , andere helemaal niet be
woond werden. De rest van de problemen laat ik ter wil
le van de plaatsruimte achterwege. 

Vanaf het begin waren de binnengekomen gegevens per 
gezin op bladen genoteerd. Als gezin werd een bij el
kaar wonende groep personen beschouwd. Dienstbo
den, leerjongens, inwonende oude grootmoeders wer
den dus tot het gezin gerekend. Op dit moment zijn er 
2924 bladen ingevuld. 

De computer in en verder 
Gegevens van 3000 gezinnen zijn alleen nog via een 
computer te bewerken. Daarvoor moesten de gegevens 
van de kaarten worden overgebracht in een zogenaam
de database, een soort electronische kaartenbak. Het 
was ons lid Joke Admiraal die al de bijzonderheden van 
de Hoornse bevolking in zo'n systeem heeft ingetikt te 
beginnen met wijk A nr. 0001, Rode Steen westzijde, 
waar gevestigd was Dirk Groen, logementhouder met 
minder dan 5 kamers, tapper van wijnen en sterke dran
ken en verkoper van melk4 tot en met wijk T nr. 120, 
Pompsteeg, op welk adres verbleef Christiaan Kars, 
zonder nader aangegeven beroep. 

In 1992 was het systeem min of meer gebruiksklaar. Dat 
wil zeggen, dat de gegevens van de 3000 gezinnen ge
bruikt konden worden door bezitters van een compu
ter, die bovendien met het gebruikte computerprogram
ma moesten kunnen omgaan. Van gebruik van de gege
vens in een artikel buiten enkele bijdragen in dit kwar
taalblad is het nog niet gekomen. Vooralsnog schijnt dit 
aanvankelijk gestelde doel, wat te hoog te zijn gegre
pen. Om echter het resultaat van met zoveel enthou
siasme verricht werk ongebruikt in de kast te laten lig
gen, vond ik ook jammer. 

Ik heb dus in overleg met Jan de Bruin, medewerker 
van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, besloten 
het werk van "Hoorn 1806" ter beschikking te stellen 
van de Archiefdienst. Bezoekers van de archiefdienst 
kunnen de gegevens raadplegen, voorlopig alleen op 
dinsdag- en donderdagmiddag na afspraak met Jan de 
Bruin of één van zijn collega's. Binnen afzienbare tijd 
krijgt de archiefdienst de beschikking over een compu
ter voor bezoekers en is het maken van een afspraak 
niet meer nodig. Een handleiding voor het oproepen 
van de gewenste gegevens en een overzicht van wat de 
database biedt, is op de studiezaal van de Archiefdienst 
aanwezig. De database geeft de volgende bijzonderhe
den van de Hoornse bevolking in 1806: Wat de huizen 
betreft: het huisnummer, bijzonderheden van het pand, 
of de bewoner het huis in huur bezat of in eigendom, 
welke bedrag hij voor de verponding betaalde, aan wel
ke straat het huis stond en wie de eigenaar was. Wat de 
bewoners aangaat: naam van de hoofdbewoner, zijn 
doopdatum en -plaats, zijn bedrijf of ambacht, zijn hu
welijk, dezelfde gegevens voor zijn echtgenote en de 
medebewoners, bijzonderheden over de verkoop van 
het huisS. Tenslotte als voorbeeld de gegevens van een 
enkel gezin. 



Henk Saaltáik (r.) geeft Jan de Bruin oan de archiefdienst een floppy met alle gegevens van 'Hoorn 1806'. 

1. Grof gezegd is een bron alles waaruit men voor zijn 
onderzoek gegevens kan putten. 
2. Het Rijnschippersgilde was meer een verbond van 
kooplieden en geen ambachtsgilde. Daarom behoefden 
de schippers geen patent te betalen. Boeren waren er 
praktisch niet in de stad. Melkboeren, die meest eigen 
vee hadden , betaalden wel patent. 
3. De indeling was ingevoerd ten behoeve van de ver
kiezing voor de Nationale Vergadering, de eerste Nede
landse volksvertegenwoordiging. 
4. Een van onze leden vroeg zich af, of Dirk een melk
boer met alcoholische problemen was, of kamers ver
huurde waarbij de gasten elke morgen getracteerd wer
den op melk met een borrel. 
5. Omdat het patentregister in 1806 is opgemaakt en 
het verpondingskohier in 1809, is onderzocht of het be
treffende pand tussen deze twee jaren van bezitter is 
veranderd. Er is naar gestreefd zoveel mogelijk ook wat 
het eigendom betreft de toestand van 1806 weer te ge
ven. Bezitswijzigingen tussen 1806 en 1809 zijn hier ge
noteerd. 
6. Volgens het verpondingskohier wijk H nr. 96 of vol
gens het patentregister wijk 8 nr. 94. Op de kadastrale 
kaart van 1830 komt het pand voor op blad A als 
nr. 430. Nu Grote Oost 19. 
7. HS: Huis zonder erf of tuin. EG: het pand is eigendom 
van de bewoner. 
8. on: onbekend. De doopdatum en plaats van her
komst van Bresser waren niet te vinden. 
9. 01: Het volgende is het eerste door hem uitgeoefen
de beroep. Omdat de inkomsten erg laag. wáren, oefen
den veel personen meerdere beroepen uit. Om te con-

troleren hoeveel beroepen men gemiddeld had, is het 
aantal beroep~n van1-ieder genummerd. f.9 is de prijs 
van het patent vo0r het uitoefenen van het beroep van 
koekenbakker. 
10. 10 is een codering voor de namen van de geboorte
plaatsen, om de immigratie in Hoorn te kunnen bepa
len. f. 3.- is het middel op het trouwen, een belasting 
die geheven werd bij het huwelijk en afhankelijk was 
van het eigen vermó'gen. f. 3.- werd geheven bij een 
eigen vermogen van f. 300 tot f. 2000. 
11. GR: gereformeerd (nu Ned. Hervormd) gedoopt. 
12. nvt: Niet van toepass ing. Het huis is in de jaren 
1806 - 1809 niet van eigenaar veranderd. 

(Gegevens betreffende het huis) 
Huisnr: H096; 8.094; KA 4306. 
Gebouw: HS;EG7 Verponding: f.7 .
Straat: Oost NZ, hoek Hogesteeg ten 0. 
Eigenaar: Bresser, Fredrik 

(Gegevens betreffende de bewoners) 
Hoofdbewoner: Bresser, Freclrik 
Doop: ons 
Beroep: 01; koekebakker; f.99 
Huwelijk: 1785-02-17; Hoorn; 010; f.3-10 
Echtgenote: Pootjes, Selia. 
Doop echtgenote: 1766-08-24; Hoorn; 010; GRii 
Medebewoners: on 
Bijzonderheden: nvt12 
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IN MEMORIAM HENK SAALTINK 

LEO HOOGEVEEN 

Op vrijdag 23 oktober 2009 is Henk Saaltink 
overleden. Het kwam niet onverwacht, want we 
wisten dat hij al lange tijd ziek was. In 2006 
openbaarden zich de eerste verschijnselen van 
zijn ziekte en moest hij zich terugtrekken uit de 
redactie van ons blad. Zijn laatste bijdrage was een 
aflevering van de veelgelezen rubriek 'Men vraagt 
ons' in het maartnummer van dat jaar. Er ontstond 
een vreemde leegte in de redactie, want Henk had 
het blad 27 jaargangen lang mede gedragen. Zijn 
bijdragen zijn ontelbaar. 
Over Henk Saaltink schrijven is een precaire zaak. 
Hij was wars van elke persoonsverheerlijking. 
Onderscheidingen waren niet aan hem besteed. Hij 
heeft nooit erelid van Oud Hoorn willen worden. 
'Ook niet postuum', liet hij een keer met nadruk 
weten. 

Henk Saaltink is geboren op 12 januari 1932 in 
Arnhem. Na omzwervingen door het hele land 
begon hij op 1 oktober 1971 als wetenschappelijk 
medewerker/conservator van het Westfries Museum. 
Daar bleef hij ruim twintigjaar werkzaam, tien 
jaar onder directeur Braasem en tien jaar onder 
directeur Spruit, tot hij op 1 juni 1992 met de VUT 
ging. Tot zijn 65e verjaardag zette hij zijn werk in 
het museum als vrijwilliger nog enkele jaren voort. 
In deze functie heeft hij vele tentoonstellingen 
samengesteld, waarvoor hij intensief historisch 
onderzoek deed. Dat weerspiegelde zich in de 
catalogi die hij maakte en de artikelen die hij als 
ondersteuning van de tentoonstellingen schreef in 
allerlei periodieken, waaronder het kwartaalblad. 
Ik leerde Henk kennen in 1977, toen wij samen op 
verzoek van het toenmalige bestuur van Oud Hoorn 
een opzet maakten voor zomeravondwandelingen 
door de stad voor leden en belangstellenden. 
We hebben ons voorstel uitgelegd tijdens een 
bestuursvergadering bij Jaap van Zaal thuis 
aan het Venidse. De verdere uitwerking van de 
stadswandelingen, het uitzetten van de routes, het 
opleiden van de gidsen, komt geheel op het conto 
van Henk Saaltink. De eerste wandeling was op 
vrijdagavond 17 juni 1977. 
In diezelfde maand werd Henk bestuurslid van 
Oud Hoorn. Hij werd op 3 juni in de Keizerskroon 
gekozen als opvolger van John de Visser. In 1988 
trad hij om studieredenen af als bestuurslid. 
De bestuursvergaderingen werden in die tijd nog 
gehouden bij de bestuursleden thuis. De eerste 
jaren woonde Henk aan Het Oude Ambacht, de 

oudste straat van Risdam-Zuid. In 1980 verhuisde 
hij naar de Italiaanse Zeedijk 24-26, twee oude 
vervallen huisjes die door Stadsherstel wei:den 
gerestaureerd en tot één woning samengevoegd. 
"Tegenwoordig bewoont een bekend ~istoricus van 
Hoorn de gehele dubbele woning", schrijft Olga 
van der Klooster in haar boek '30 jaar Stadsherstel' .. 
Het bestuur en de redactie zijn daar vele malen te 
gast geweest om te vergaderen. 
Aan archeologisch onderzoek werd in deze 
tijd in Hoorn nog weinig gedaan. Er was geen 
belangstelling voor, behalve bij de schatgravers, 
over wie Henk Saaltink zich scherp uitliet: "De 
plaatselijke bevolking is alleen actief als er ergens 
tegels gevonden worden, die voor grof geld 
verkocht kunnen worden". Het is de verdienste van 
Henk dat hij in 1978 een grote groep vrijwilligers 
bijeen wist te halen die werkelijk geïnteresseerd 
waren in de oudste geschiedenis van de stad. De 
werkgroep ging in 1981 over van Oud Hoorn 
naar de Archeologische Werkgemeenschap voor 
Nederland. Henk Saaltink bleef nog een aantal jaren 
verslag van de activiteiten doen in het kwartaalblad. 
Nog altijd is een indrukwekkende groep 
vrijwilligers actief bij de Archeologische Dienst in 
de voormalige studiezaal van het Westfries Archief 
in het stadhuis. In 1985 startte Henk Saaltink een 
nieuwe werkgroep: Hoorn 1806, die op basis van 
het patentregister en het verpondingskohier de 
welvaart van de bevolking trachtte te bepalen en 
de vraag probeerde te beantwoorden in hoeverre 
het sociaaleconomische karakter van de stad een 
verandering had ondergaan. De werkgroep werkte 
vijf jaar lang aan het onderzoek. De verzamelde 
gegevens zijn nu in digitale vorm te raadplegen in 
het Westfries Archief. 

Tijdens de roemruchte ledenvergadering in Edam 
op 25 november 1978 is het kwartaalblad geboren. 
Jan Dijkstra hield een krachtig pleidooi voor een 
verenigingsblad en toonde de haalbaarheid daarvan 
op overtuigende wijze aan. De ledenvergadering 
ging akkoord en in februari 1979 verscheen het 
allereerste nummer. Vanaf het begin was Henk 
Saaltink lid van de redactie. Tot diens plotselinge 
overlijden in de zomer van 1992 onder leiding van 
Jan Dijkstra, over wie Henk schreef: "Gehuld in 
een wolk van blauwe sigarettenrook gaf hij tijdens 
de redactievergaderingen zijn verhalen ten beste". 
Daarna kwam de krantenman Herman Lansdaal. 
"Na de artistieke Jan Dijkstra was hij de leider, de 
organisator", schreef Henk in zijn 'In memoriam' 
in 2003. 



Na het vertrek van Herman Lansdaal in 2002 nam 
HenkSaaltink de leiding van de redactievergaderingen 
over. Dat gebeurde op een heel losse manier. De 
vergaderingen kabbelden zo wat voort, er werd 
over van alles en nog wat gepraat, foto's werden 
bekeken en becommentarieerd. Maar iedere keer 
lag het kwartaalblad er weer, telkens met degelijke 
stukken van Henk. 
Hij produceerde in de 2 7 jaarvanzijnredacteurschap 
een grote variatie aan artikelen, over Hoorn in 
de Franse tijd, de Schutterij, Joden in Hoorn, 
Landuitgifte in de 17 e eeuw, het revolutiejaar 1787, 
de geschiedenis van de gebouwen van het Westfries 
Museum en nog veel meer. 
Twintig jaar lang, van 1986-2006, verzorgde hij de 
meest gelezen rubriek in het kwartaalblad, "Men 
vraagt ons". Doel was de namen van niet meer 
bekende geportretteerde te weten te komen. Van 
groepsfoto's trok hij de contouren van de afgebeelde 
personen over en voorzag iedereen van een nummer. 
Bij elke foto wist hij boeiende achtergrondinformatie 
te geven. Zo heeft hij bijgedragen aan de identificatie 
van honderden mensen uit het Hoornse verleden .. 
Henk zou nu tegensputteren: de lézers hebben die 
namen aangedragen. 
In de jaren 2002 tot 2004 probeerde hij discussies 
uit te lokken met een column in het kwartaalblad 
onder de titel 'Prikkels'. Meer met verbazing dan 
met irritatie moest hij constateren dat het niets 
uithaalde. Niemand reageerde. 

Henk Saaltink had een voorliefde voor de oudere 
geschiedenis. Toen hij in 1979 de rubriek 'Hoorn 
honderd jaar geleden' van Bert van der Saag in 
het Weekblad voor Westfriesland overnam, gaf 
hij die serie een andere naam: 'Hoorn door de 
eeuwen heen'. Dat gaf hem de vrijheid te schrijven 
over onderwerpen uit de geschiedenis van voor 
1800. De negentiende eeuw lag hem minder, 
al verwaarloosde hij die niet, evenmin als de 
twintigste. In ons kwartaalblad viel in de rubriek 
'Men vraagt ons' wel op dat hij vrijwel uitsluitend 
foto's van vóór 1940 behandelde. 
In 1981 ~chreef hij de inleiding en toelichtende 
teksten bij de stadsplattegronden voor het boek 
'Hoorn in kaart'. Het was aanvankelijk de bedoeling 
dat hij alleen de oudere plattegronden zou 
behandelen, maar uiteindelijk schreef hij ook de 
teksten voor de twintigste eeuw. Bij gelegenheid van 
deze uitgave zei hij : "Ik schrijf over het algemeen 
niet zo vlot. Ik ga niet lekker zitten schrijven, 
maar ben enorm geconcentreerd bezig en dat kost 
gewoon veel inspanning" . 

In 1986 stelde hij met Piet Boon van de Archiefdienst 
'Van Stad tot Streek' over de geschiedenis van vier 
Westfriese ziekenhuizen samen. Henk nam De Villa 
en het Streekziekenhuis voor zijn rekening, waarvan 
de geschiedenis zich geheel in de twintigste eeuw 
afspeelde. 
Bij het 75-jarigjubileum van Oud Hoorn verscheen 
in 1992 het "Vervolg op de Chronyk der Stad 
Hoorn van de heer dr. T. Velius" . Het was de uitgave 
van een anoniem handschrift in de verzamelingen 
van het Westfries Archief, toen nog Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten geheten. Hij schreef de 
inleiding en verzorgde samen met Jan Dijkstra 
minutieus de honderden annotaties en voetnoten. 
Naast het vele werk voor het Westfries Museum 
en Oud Hoorn volgde hij in zijn vrije tijd ook een 
universitaire studie geschiedenis. Hij behaalde in 
november 1983 cum laude de titel van doctorandus. 
Daarna begon hij aan een promotieonderzoek naar 
Hoorn in de patriottentijd . Helaas heeft hij dit niet 
kunnen afmaken. 
Voorzitter Ton van Weel verwoordde de verdiensten 
van Henk Saaltink voor de geschiedschrijving van 
Hoorn bij diens afscheid als redactielid op 14 oktober 
2006 in de Oosterkerk zo: ,Jij hebt voor zeer velen 
die geschiedenis op vele wijzen toegankelijker 
gemaakt. Daarmee heb je een onuitwisbare bijdrage 
geleverd aan ons aller historisch besef'. 

Henk Saaltink 
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