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bouwjaar: 1682 
verwerving: 1987 
restauratie: 1954 en 1979 

Het Claes Stapels Hofje werd in 1682 gesticht ‘tot onder-
stand van eenige weduwe ende vrijster die niet wel konne 
voort koomen’. In dat jaar kochten de doopsgezinde  
kooplieden Jan Jansz Koekebacker en Pieter Bos en de 
remonstrantse notaris Claes Stapel, twee grote vroeg 
zeventiende-eeuwse huizen bij de stadswal van Hoorn met 
het oogmerk een vrouwenhofje te stichten. Nadat het bezit 
met enige buurerven was uitgebreid, was er voldoende 
ruimte voor de bouw van hofjeswoningen achter de twee 
huizen. De bouw werd gefinancierd door een collecte 
onder welgestelde burgers. Het hofje, dat aanvankelijk 
werd aangeduid als ‘het Vrouwenhofje’, werd beheerd 
door drie regenten en bewoond door onvermogende 
weduwen en alleenstaande vrouwen. 

De bewoonsters waren gereformeerd, remonstrants of 
doopsgezind en men streefde ernaar de verdeling over 
deze geloven gelijk te houden. Het reglement kende de 
bijzondere bepaling dat men elkaar vrij diende te laten  
in het beleven van de eigen godsdienst. Katholieken en 
luthersen waren uitgesloten. Er waren drie regenten, voor 
ieder geloof een. De bewoonsters kwamen uit de midden-
klasse en waren veelal werkzaam geweest in beroepen als 
dienstbode of naaister. Aanvankelijk moesten de vrouwen 
ieder jaar voor de regenten verschijnen om verlenging  
van bewoning te vragen. 

Het hofje bezat twee grote zeventiende-eeuwse huizen 
aan het Munnickenveld (tegenwoordig geen onderdeel 
meer van het hofje). Deze waren verdeeld in drie verhuurde 
woningen en droegen zo bij aan de instandhouding. In het 
rechterpand was een kleine regentenkamer ondergebracht 
en in het linker huis mogelijk een waskeuken. De bewoonsters 
waren voor hun kookvuur niet afhankelijk van centrale 
voorzieningen.

De hofjesbewoonsters werden in hun levensonderhoud 
ondersteund met preuven. Zo kregen ze bier, roggebrood, 
wittebrood, melk, beschuiten en zeep. Eens per jaar werden 
ze voorzien van boter, kaas, tarwemeel, gort, erwten en 
bonen. Voor de verwarming van de huisjes kregen de  
vrouwen jaarlijks tien ton turf. De preuven waren echter 
beperkt en afhankelijk van de beschikbare middelen.  
Zo werd vlees niet uitgedeeld. Voor hun overige levens-
benodigdheden moesten de bewoonsters zelf zorgen, dus 
geheel armlastige vrouwen konden er niet wonen. In de 
beginjaren golden er ook bepalingen omtrent bezittingen. 

Bij intrede moest iedere vrouw haar bezit aan het hofje 
afstaan en na haar dood verviel de nalatenschap aan het 
hofje. 

Het hofje bestaat uit drie lage vleugels met éénkamer-
woningen en een regentenkamer, gelegen rond een  
binnentuin. De bebouwing is gefaseerd tot stand gekomen. 
De westelijke vleugel met vijf woningen onder een door-
lopende kap verrees kort na 1682. Twee jaar later werden er 
in de noordoosthoek van het binnenterrein drie woningen 
gebouwd. Aan de oostzijde bouwde men in de achttiende 
eeuw nog drie woningen. De noordzijde van het hofje,  
aanvankelijk een bleekveldje, wordt ingenomen door een 
in 1895 gebouwde nieuwe regentenkamer en een in 1876 
verbouwd huisje voor de ‘hospes’ of hofjesvrouw. De hospes, 
een van de bewoonsters, zag toe op de dagelijkse gang 
van zaken in het hofje. Zij deed verslag aan de regenten en 
zorgde voor het uitdelen van de preuven. Haar huisje was 
iets groter dan de andere woningen. Naast haar woning 
stonden twee secreten. De binnenplaats van het hofje was 
in gebruik als tuin met bleekveldje, fruitbomen en bloemen-
perken. Tegen de huisjes stonden waterpompen en bankjes. 

Iedere woning had in de voorgevel een deur en een venster. 
De kleine woonkamer, waar werd gewoond, gekookt en 
geslapen, had tegen de zijmuur een stookplaats, ruggelings 
gekoppeld met de stookplaats van de buurvrouw. De 
getimmerde wand daartegenover werd ingenomen door 
een bedstede, een tochtportaal bij de voordeur en een 
vaste hoekkast. Vanuit het portaaltje ging een steektrap, 
waarvan het onderste gedeelte was uitgevoerd als een 
losse ladder, omhoog naar de zolder. Doordat de achter-
gevel een stuk hoger was dan de voorgevel was er op  
zolder ruimte voor de opslag van brandstof en mogelijk 
voor het drogen van wasgoed. Later, op het moment dat 
de bedstede in de meeste huisjes uit de woonkamer werd 
verwijderd, werd hier een slaapkamer gemaakt. In 1954  
en 1979 is het hofje verbouwd waarbij huisjes twee aan 
twee zijn samengevoegd. Hierbij ging de oude indeling 
grotendeels verloren. Ook de regentenkamer werd toen 
tot woning verbouwd. Het zeventiende-eeuwse poortje 
dat nu voor het hofje staat is afkomstig van de Latijnse 
School van Hoorn. Aanvankelijk had het hofje een houten 
schutting met poort, later een ijzeren hek.

01 De twee zeventien-

de-eeuwse huizen met daar-

naast het Claes Stapels 

Hofje (collectie Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed)

02 Het Claas Stapels Hofje, 

gezien vanaf de binnentuin 

(collectie Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed)

Claes Stapels Hofje   Munnickenveld 21, Hoorn
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Reglement voor de bewoonsters van het Claes Stapels 
Hofje, 1682*

Notitie van de prove en ’t gunt ijder proveniresse in en  
opt Vrouwen Hofje wonen sal mogen genieten

1. De vrij en kosteloose bewoninge van soodanige 
Huysje als ijder sal worden toegevoegt.
2. Het gebruijk van ’t Veldt put en bak voor haarselven, 
en van ’t gebruijk van de groote keuken om daar te mogen 
wassen mitsdan weder schoonmaken, ijder sal vrijheijd 
hebben om in en uijt te gaan daar en soo ’t haar betaamt 
ook ter predicatie gaan daar elk gewoon is en verkiesinge 
maakt, mitsdat sij maken des avonds voor 10 uren thuijs of 
in ’t Hofje wesen.
3. Haar geensints te begeven tot het nuttigen van  
sterken dranck, als swaar bier, wijn, brandenwijn of andere 
gedistelleerde wateren, ook niet te zuijgen van toeback, 
ten ware jmant van de voors specije als medicijne tot  
conservatie van gesondheijd most gebruijken in welken cas 
of gevalle de soodanige het als dan ook soo sober, heijmelijk 
en in ’t verrborgen sal moeten doen, het niemant sal mogen 
merken op dat sij altoos geen aanstoot aan ijmant ter 
wereld geve en vooral seer groote sorge dragen dat noit in 
’t minste tot misbruijk onmatigheid of dronkenschap komt 
te vervallen.
4. Noijt met ijmandt op het Hofje te twisten of te kijven, 
dan een den ander iets te verwijten of malkanderen qualijk, 
vinnig of schamper te bejegenen, maar vrindelijk en lief-
tallig met malkanderen om te gaan, en schoon der al ijmant 
mochte wesen, die haar of door overijling of swakheijd  
hier tegen quame te vergrijpen als verhoopt word neen, 
soos al den ander gehouden zijn daar op te swijgen zulks 
over te zich te lijden en te verdragen, maar soo het meer 
malen met deselve voorviel, dan sulks aan ijmand van de  
Opsienders sediglijk bekent te maken, gemerkt wij in ons 
Hofje genegen zijn liefde, vrede en godvruchtigheijd te 
bouwen ende het geensints tot een twistnest gemaakt te 
hebben.
5. Oock selfs niet met malkanderen heftiglijk te disputeren 
ofte twistredenen over verschillige geloofspoinckten en 
insichten van religie, die onder de huijdendaagse Christenen 
in verschil staan, maar met malkanderen als gesusters 
Vroom gerust en verdraagsaam leeven.
6. Malkanderen ale liefde te bewijsen behulpsaamheijt 
en handtrijkinge daarin den een den anderen noodig heeft 
en insonderheijd in siekten en anderen ongelegentheden 
naar vermoogen.
7. Datse ook voornemen om den Heere te Vreesen, te 
Dienen en gehoorsamen naar inhoud van sijn Heijlig woord 
in ’t Nieuwe Verbond geopenbaard.

8. Datse haar alle vorders goede ordene de Huijshoudinge 
rakende sullen onderwerpen.
9. Datse ook alle jaren omtrent alderheijligen de 
Opsienders sullen moeten vragen die genegen is te blijven 
oft Haar gelieft, datse voort moogen continueren.
10. Dat niemant van sijn prove die elk komt genieten iets 
buijten het Hofje direckt of indireckt sal mogen brengen.
11. Dat elk getrouwelijk aan de Opsienders in tijt van de 
aanneminge sal moeten openbaren wat sij in eijgendom 
besitten of in de Werelt hebben en ’t geen bij ijder die der 
in comt te woonen met ter dood word ontruijmt ter sij noch 
in ’t Hofje is sal moeten in ’t geheel aan ’t Hofje in eijgendom 
vervallen.

03 Plattegrond en doorsnede 

van een woning in het hofje, 

reconstructie situatie voor 

1982 (tekening H.J. Zantkuijl) 

04 Binnentuin omstreeks 

1900–1924 (collectie  

Westfries Museum)

05 Het Claes Stapels Hofje 

(tekening H.J. Zantkuijl) 

06 Binnentuin omstreeks 

1920–1940 (collectie  

Vereniging Oud Hoorn)

*  Bron: Jeeninga 2002.
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