
Sjaak Jong

G©spuis  in d©  `Cm®mm© Em©b®®gh'
Tot in het midden van de  16e eeuw  stonden er aan
de Hoomseweg twee huizen waar drank getapt weid.
De bekendste was de herberg `De Vier Heems-
kinderen', aan het einde van de Hoomseweg, dus
vlák bij het centrum van Wognum.   Maar ook bij het
huis stamde naast de overtoom op de hoek van de
Kleine Zomerdijk kon men voor een neutje terecht.
In 1553 kwam hier nog een concurrent bij.   Op 5
april van dat jaar kwam Jan Melisz. alias De Goyer
ten huize van Neel Michielsdochter, waardin te
Hauwert, overeen met de vredemákers van Hauweft,
dat hij op bepaalde voorwaarden een huis mocht
timmeren op de hoek van de Hoomseweg en de
Zwaagdijk, op een stukje land dat eigendom was van
de gemeente Hauwert.

De Driespronck

Al vanaf het begin is dit huis als café gebruikt.  Het
wordt dan toepasselijk genoemd `De Driespronck'.
Maar hoewel dit etablissement zeer gunstig gelegen
was, op de hoek van twee van en naar Hoom gaande
wegen, blijkt de bedrijfsvoering de eerste jaren toch
niet echt rendabel.
Op 21 maart 1554 moet Jan Melisz. op verzoek vam
de schout van Hoom voor de schepenen aldaar ver-
schijnen.  Het blijkt, dat hij het huis gedeeltelijk op
de weg getimmerd heeft, en dat zonder toestemming
van de schout en burgemeesters vm Hoom.  Hij
wordt veroordeeld tot het van de weg verwijderen
van het huis en krijgt bovendien nog een boete van
tien gulden, welke hij op  18 juli  1554 betaalt.
Inmiddels blijkt Jan Melisz. de Goyer zijn buik vol
te hebben ván dit huis, want kort hiema verkoopt hij
het aan Jan Rensz. uit Wognum, en gaat in Hoom
wonen, alwaar hij ook weer in de horeca gaat.  Zoals
de meeste van zijn tijdgenoten hield Jan Melisz. de
Goyer ook wel van een weddenschap.  Maar van
betalen hield hij minder.   Op  14 okt.  1555 moet hij
voor de schepenen van Hoom verschijnen, omdat
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Claes Jansz. uit Wognum 40 gulden vam hem wil
vangen, omdat hij één jaar lang in geen herberg iets
gedronken heeft.
Klein amderhalfjaar later blijkt Jan Melisz. de Goyer
overleden te zijn.  Misschien is dat wel gebeud op
zijn reis naar het noorden, want zijn weduwe daagt
op  19 febr.  1557 ene Comelis Reynersz. voor de
schepenen, om `rekeringe vam Jan de Goyers
noordtze reyse'.  Het is wel grappig dat zijn weduwe
in enkele ákten niet word genoemd `de Goyer', maff
`de Goyster'.   Soms wordt ook haar volledige naam

vemeld.  Dan staat er `Lijsbeü llieensdr. De
Goyster'.   Op 5 maart 1557 staat de Goyster voor de
schepenen, omdat ze rente wil vangen van J€m
Rensz. van Wognum die, zoáls we hiervoor al lazen,
het huis `De Driespronck' van haar man gekocht
had. Maar ook de Goyster bleef in de horeca, want
op 3 dec.1557 daagt zij de dienaren van de schout
voor de schepenen, omdat ze wil dat die verklaren,
dat haar huis een eerlijke herberg is.  Ze had niet
zo'n hoge pet op van de rechterlijke macht, want een
zin in deze rechtzaak luidt:  `De Cbysfer seyde, dar des
scoutes dienairen sce[lemen zün' .

Maar we gaan verder met Jan Rensz.   Ook hij bleef
niet lang eigenaar van dit huis.  Al op 30 mei  1554,
dus twee maanden nadat Jan de Goyer beboet werd
omdat het huis gedeeltelijk op de weg stond, eist Jan
Rensz. 53 gulden van de huisvrouw vam Jan Taemsz.
wegens custing van het huis genaamd
`Den Driespronck'.   Een custing was een aflossings-

temijn vam een hypotheek.   Kocht iemamd b.v. een
huis voor 200 gulden, en hij sprák af dat huis in vier
jaar te betalen, dan betaalde hij jaarlijks een custing
(meestal op  1 mei) van 50 gulden.  Hiemaast werd
natuurlijk nog rente over deze hoofdsom betaald.
Hoewel het huis dus nauwelijks één jaar oud was,
had het al zijn derde eigenaar.  Dit had trouwens wel
heel wat voeten in de aarde, want bijna een jaar lang
blijft Jan Rensz. processen voeren tegen Jan Taemsz.,
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Kopie akte no.648 betreffende: Veroordeling van Jan de Goyer om het huis van de weg te ruimen.
De akte begint met: `Tusschen die schout desen stede eiser, ende Jan de Goyer verweerder'.
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omdat die van de koop af wilde.  Zo lezen we b.v.
op 20 febr.1555  in de schepenrol:
•~Jan Rensz. uan Wognum contra oude Jan Taemsz. om

te ontuangen het lris op Zwaechdijck in de staat zoals
de eiser het gekochi heeft uan ene Jan de Goyer'.
Schepenen veroordelen de gedaagde in de eis op
hem gedaan en in de kosten.
In de marge staat echter bijgeschreven: 'De t;eroor-
deelde stelde hem appelant. Actum 1 maart 1555.'
Hij gaat dus in hoger beroep.

Omdat oude Jan Taemsz. ook zo af en toe genoemd
word met zijn achtemaam n.l.  `Rodermont' kunnen
\ve nog wat meer over hem te weten komen.  Hij
blijkt in Hoom te wonen, maar belegt zijn geld o.a.
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Ook Jan Taemsz. hield wel van een weddenschap.
Zo lezen we in de schepenrol van  19 juli  1555:
"I`ussen Ellert Claesz. Verscarn eiser aan de ene zijde

en Jan Taemsz. alias Rodermont gedaagd ter andere
zijde.,
De eiser beweert, dat omtrent kerstmis j.l. de
gedaagde van hem gekocht heeft het gereedschap
van zijn brouwerij, op voorwaarde dat als de eiser
met een schip dat hij zelf maken zal, en dat niet
groter mag wezen dan vier koeienhuiden om het
water te keren, vanuit de haven naar Dantzig
gevaren zal hebben, dat dan de gedaagde of zijn erf-
genamen voor deze koop zullen betalen 225 gulden.
Wel is nog bepaald, dat de eiser aan de binnenkant
van de huiden hout zal mogen aanbrengen, waar hij
de huiden aan vast kan spijkeren.   Dit schip zal hij
dan alleen en zonder iemands hulp naar Dantzig
moeten varen.

Hieronder en op de volgende pagina een kopie van bladzijden. ui.t f ]e `Kropi.j.k ya_n. Hoorp':  Hierop is dp ye.99er_-_
sáháp -opgetekend (ietïei riijk, ri]aár ook figuuriijk, zie rechtsonder) tussen Eiieri Ciaesz. Verscarn en Jan Taemsz.
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ln de op een na onderste regel van de linkerbladzijde wordt de weddenschap genoemd, `In dii zelflde jaaT viel
een aanmerkens waardig ...', enz., zie ook tekst hieronder.

En omdat de gedaagde onwillig blijft om de voor-
noemde goederen te ontvangen, concludeert de eiser,
dat de gedaagde door u veroordeeld zal worden, om
de goederen op voomoemde voorwaarden te ont-
vangen, en ook veroordeeld te worden in het betalen
van de kosten van deze zaak enz.

•   Feyken Rijp in zijn  `Kroniek van Hoorn' (1706)
bevestigt deze weddenschap.
Hij schrijft dat er in het jaar  1558 (hij kan het dus
niet uit de schepenrol hebben overgenomen):
`een aaTmerkensu]aardig u)edspel uoorviel tussen

Ellert Verscarn, anders de Graaf genaamd en een
Brouwer. Deze uoornoemde Ellert nam aan een
Schuut te maken alleen uan vier Koehuyden, met
u)elke hü zoude uaren uan Hoorn tot Danísig ,
sullende niemand bíj hem hebben als een kleyn
hondüe tot zijn uerdrif f. Deze wedding uoltrokken
zijnde is hij ucm Hoorn afigestoken en behouden tot
Danisig aangekomen; heeft zün Schuytje aan eerrige

Kooplugden aldaar uít rieuwsgierig heyd uerkog t
welke hetselve aan den Koring uan Polen uereerd
hebben u)elke hetselve tot Cracou (in KTakow) in de
Hoofidkerk tot een eeuwige  gedagterisse heef t doen
ophcmgen.'

De voorgaande zaak  werd wel door Jan Taemsz.
verloren, maar in de marge staat vermeld, dat hij in
hoger beroep gaat bij het hof van Holland.   Het lijkt
wel of hij er een sport van maakt om in hoger beroep
te gaan.   De uitslagen hiervan zijn niet zo gemakke-
lijk te achterhalen, en we weten dus ook niet eens
zeker of hij ooit wel officieel de eigenaar van `De
Cromme Elleboogh' was.   We weten nu echter wel
dat hij niet echt blij met deze koop was, en er liever
zo snel mogelijk weer vanaf wilde.

Schelmen en rabauwen

Op  16 sept.1556 lezen we in de schepenrol, dat ene
Comelis Evertsz. wonende `op di.e `Drüe Spronck'
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Foto genomen 23-5-1978.  Het huis was van Meester, vroeger café `Uitspanning' en
stond op de hoek van de Zwaagdijk / Hoornseweg, toen nog gemeente Wognum.  Het
huis is gesloopt eind mei  1981.

3 gulden en  12 stuivers schuldig is aan Comelis Jan
Beuckelsz., brouwer tot Delft.   Dit is de laatste akte
waarin dit huis `De Drye Spronck' wordt genoemd.
Hiema heeft men het altijd over het huis genaamd
`De Cromme Elleboogh'.

Van Comelis Evertsz.  is niet bekend of hij eigenaar
of huurder was, want er is niet veel over hem te
vinden.   Maar des te meer is er te vinden over zijn
opvolger.

Met de volgende eigenaar ging de buurt er niet erg
op vooruit.   De naam van deze nieuwe eigenaar was
Vincent Bartels, en hij was afl(omstig uit
Stellingwerf in Friesland.   Hij was bepaald geen
eerlijk en deugdzaam type.   In  1558 wordt hij dan
ook door de schout van Hoorn gevangen genomen,
waama er verscheidene mensen een getuigenis tegen
hem afleggen.  Zo verklaren ten verzoeke van de
schout op  14 maart  1558 Pieter Jansz. Streng van de
Bobeldijk, Aris Arisz., Gerbrant Pietersz. en
Comelis Ruter Dircx altesamen vaii de Leeck
(Leekermeer) het volgende :

`Omdat er uan de voornoemde Pieter Streng , ATis

ATisz. en Gerbrant Pietersz. daags na St. Mathijsdag
uerschillende goederen zijn gestolen, zijn ze gegaan
naar de krom uan Wognum, uoor de deur genaamd

`De Cromme E[1eboogh', alwaar ziJ een paaT uan hun

gestolen goederen zagen staan, zoals tu)ee lege zak]cen.
En toen ze probeerden in het huis te komen, om daar
hun goederen te zoeken, heeft de waard genaamd
Víncent hen met geweld naar buiten gewerkt.   HÜ
wilde rriet hebben, dat ze biTmen kujamen om te
zoeken.'

Vier dagen later verklaren Herman Hercksz. (huis t/o
G. Eeken), Jan Simonsz. (huis P. de Wit), Heynrick
Hamansz. (in  1560 in het spoorhuis), Comelis Jansz.
(huis Cor Bruin), allen van Zwaagdijk, Jaep Thijsz.
en Volckart Diricxz. beide bij de overtoom en Jan
Claesz. van de Risdam eendrachtelijk onder eede:
`Dat in de tijd, toen de uoornoemde Vïnceni u)oonde in

de Cromme Elleboogh bü Zwaagdijk, zÜ getuigen dik-
u)ijls, ja bijna dagelijks zagen, dat de uootnoemde
Vïncenl allerlei boeuen zoals dieuen, geu]eldenaaTs,
schelmen en rabauwen onderdak geboden heeft.  Met
het gwolg dat een ieder die het uoornoemde huis
passeerde, bij dag of bij nacht, veruuld uan angst u)as
om beroofd of uermoord te u)orden.
Akle 18 maart 1558.'

Weer drie dagen later wordt er op verzoek van de
schout nog een getuigenis op papier vastgelegd.
Deze  luidt als volgt:
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Kopie no.540:  Begin van het eerste blad van de rechtzaak tegen Vincent Bartels enz.

`Claes Sivertsz. uerklaarde onder ede, dat hiü ongeveer

drie u)eken geleden  te paard laJ)am rijden voorbü het
huis genaamd  "de Cromme Elleboogh" bij Zwaagdijk.
Daar zag hü uoor het uoornoemde huis een landmcm
staan, die ongeveer het uolgende tegen hem zei:  "Ik
denk dc[Ï ik daar mijn lakens zie hangen".  WaaTop hiü
tegen de uoomoemde hrisman  zei: "Als ik u ujas, zou
ík uu] huisvrouw gaan halen, om de lakens te beküken.
Zij zal ze wel herkeTmen".  Deze raad uan Claes
Sivertsz. stond hem wel aan.  Ongeueer twee of dTie
uTen later is hij u)ederom te pac[Td uoorbü het voor-``   noemde huis gekomen, alwac[T hiü toen ueel huislieden

zag staan, die in het uoornoemde huis naar hun
goederen wilden zoeken, u)aarvan ze zeiden, dat die
hen ontstolen waren.  Dat probeerde de voornoemde
Vïncent  hun echter met geweld te beletten.
Bedreígende met een zu)Ünenspil in zün hand eerieder,
die zo dc[pper was om te proberen het huis birmen te
komen om naar zün goederen te zoeken.
Akte 21 maart 1558.  Present Pieter Diricxz. Lam en
Díríck Pietersz. Hem Schepenen."

Uit vissen

Op 7 april  1558 verschijnen Vincent Bartels, waard
in `de Cromme Elleboogh' en de dieven aan wie hij
onderdak had verleend voor de rechtbank van schout
en schepenen in Hoorn.   De beschuldigden waren:
Reyner Janss. van Harlingen uit Friesland, Comelis
Jacopsz. van Alkmaar, Vincent Bartelsz. van
Stellingwerf in Friesland, Jurian Frits van
Auwerijck, Baemt Harmansz. van Kampen beroep
mesmaker, Timan Wilfertsz. van Amersfoort beroep
kuiper en Vrerick Janss. van Aken van beroep
metselaar.
Dit dievengilde geeft toe, 'zonder daarfoe door
marfeíi.ng fe z]J.n gedwongen', diverse spullen te
hebben gestolen.   Te Leeuwarden en Groet is geld
ontvreemd.   In Lutjewinkel zijn 's nachts uit een
`veldhuis' vijf of zes vrouwenkeursen (lange rokken)

gestolen, uit een landhuis te Zijdewind is garen
weggehaald. Uit het huis van Comelis van Veen in
Alkmaar vijf hemden en zeven servetten. Voorts uit
Alkmaar een half vat bier!

`Maar wcLÍ nog erger is, hij (Reyner Jcmss.) heeft

omlcmgs in Schagen met de uoornoemde Comelis ín de
kerk, uit een offerblok, met een lijmstok geld gehengeld
en gestolen.  Ook is hiü nog in andere kerken geweest,
om te proberen met het uoornoemde instrument de
voornoemde dief istal te uolbreng en, ujat heilig schenris
'.s.'
`Ook is het uiaar, dat de voomoemde Vïncent toegeeft,

dat ten tüde toen de huislieden kwamen uoor het huis
staande in de a.orTme Elleboogh, alwac[T hü in die tüd
woonachtig u)as, om aldaar in huis te zoeken bepaalde
goederen die hen onlstolen u)aTen, hiü die gestolen
goederen geheeld en  "geherberchi" heeft'.  `Nelke
goederen door zekere dieven aldaar gebracht waren,
en waarvan hij volgens zijn zeggen voor zijn portie
een hemd gekregen heeft.   En omdat hij hiemaast
nog continu in het voomoemde huis dieven en schel-
men onderdak geboden heeft, concludeert de schout
in de naam zoals boven vemeld, dat zij lieden om
deze zaak, anderen ten voorbeeld, gewurgd zullen
worden met een koord en gehangen aan een galg
tussen hemel en aarde.   Of een andere straf zoals de
schepenen na beraadslaging over deze zaak bevinden
zullen juist te zijn.

Aan de galg

Na hiertegen gehoord te hebben het antwoord en het
toegeven van de gevangenen, die elk afzonderlijk
gehoord zijn, en ook de informatie over de diefstallen
en andere misdaden meegenomen te hebben, hebben
de schepenen na rijp beraad en na overweging van
alles wat bij deze zaak in aanmerking genomen kan
worden   besloten tot het volgende vonnis:
`Reyner Jcmss. en Cornetis Jacopsz. zullen uit zake

uoornoemd gewurgd u)orden aan een koord en ge-
hcmgen worden aan een galg tussen hemel en aarde.'
De voornoemde Vincent zal `strengelijck' gegeseld
worden tot `uuytstortinge van bloede toe'en met het
brandijzer op zijn rechter schouderblad gebrandmerkt
worden. Vooils zal de voomoemde Vincent gebannen
worden, en ze bannen hem mits deze vandaag nog te
vertrekken uit het baljuwschap van Medemblik, uit
de stad Hoorn en uit de jurisdictie van dien, zonder
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Vergunning tot sloop van het huis 9-10-1700

daarin terug te mogen komen binnen tien jaar, op
straffe van verbeurdverklaring van zijn hals.
Akte en uitspraak 7 april  1558.
Aanwezig Comelis Jacopz. Goutsmit, Pieter
Wiggerss., Simon Gerbrantsz. Rol, Pieter Diricxz.
Lam, Dirick Pietersz. Hem en Coman Claes Simonss.,
schepenen. Voorts aanwezig Pieter Janss. Scock, oud
burgemeester van deze stad, meester Jan Diricxz. en
Willem Pieterss. Enchuysen, mede burgemeesters.
Bevelende iedereen nadrukkelijk om ruimte te maken
rondom de `stede plaets' ten einde de uitvoering van
het vonnis op een bekwame manier mogelijk te
maken.

Mr. Jan Zijbrantsz. `scerprechter' bekende op datum
ondergetekend uit handen van Adriaen Willemsz.
schout van Hoom ontvangen te hebben 32 carolus-
guldens en twee stuivers in gangbaar geld voor de
betaling van zijn reis van Den Haag naar Hoom, en
voor vijf vonnisvoltrekkingen.   Voorts voor de
executie van twee personen te wurgen `mette bast' en
twee geselingen met het brandmerken.
Akte 7 april  1558.
Aanwezig Comelis Jacopsz. Goutsmit en Simon
Gerbrantsz. Rol, schepenen, die het ondertekend
hebben.
Het blijkt wel dat men zo'n vierhonderd jaar geleden
niet al te zachtzinnig omging met misdadigers.   Geld
uit een offerblok stelen was samen met nog wat
kleinigheden al goed voor de doodstraf.
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Vincent Bartelsz. moest zijn met heling verdiende
hemd ook zuur bekopen.  Na zijn geseling en tien-
jarige verbanning uit deze regio zal hij zijn neus wel
niet meer in Zwaagdijk en Wognum hebben laten
zien.

Het huis op de hoek van de Hoomse weg is altijd
een café met de naam `de Cromme Elleboogh'
gebleven.  Op 9 oktober 1700 gaven de regeerders
van Hoom toestemming aan ene Jan Albertsz. tot
sloop van dit huis.   Ruim een halve eeuw  heeft er
toen niets gestaan, maar tussen  1750 en  1800 is het
herbouwd en kreeg het ook weer de fimctie van café,
wat het bleef tot in de eerste helft van de 20e eeuw.
In  1981  is het uiteindelijk weer gesloopt. De laatste
bewoners waren de familie Meester.                          <<

Voor dit verhaal zijn de volgende archiefstukken
geraadpleegd:
Rüksarchief Haariem:
Kroniek Claes Barentsz. van Hauwert.
10e penning Wognum 1553.

Streekarchief Hoom :
Depositieboek, O.R.A., inv.no.4416.
Sententien,  O.R.A.,  inv.no.4515.
Schepemol, O.R.A.,  inv.no.4150 t/m 4152.
Ttansporien, O.R.A., inv.no.4566e
O.R.,  inv.no.146.
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