
2013-3  herberg  ‘Ut Krom’

Inleiding

Vanuit de tekst in de overdrachtsakte van 1900, mogen we aannemen dat de boerderij, vanaf het begin tot aan de 
tijd dat paard en wagen en de hondenkar uit het beeld verdwenen, als herberg met uitspanning heeft 
gefunctioneerd. Het lag nlk. aan de hoofdverbindingsweg, ongeveer op de helft, tussen Schagen en Hoorn. De 
koetsiers en de mensen met de hondenkar staken op in de herberg ‘’het Krom’’.
De herberg lag aan een kromming in de toenmalige Limmerschouwweg. De paarden kregen hooi en water en de 
koetsier nam een borreltje in de herberg. Uit overlevering vertelde de huidige eigenaar dat er soms wel 8 
hondenkarren tijdelijk werden gestald. Het moet in de herberg vast af en toe gezellig geweest zijn. Na even 
opgestoken te hebben trok men weer verder met handel of vracht naar de dorpen langs de route. Volgens de 
huidige eigenaar liggen de basaltblokken die voor de verharding van de toenmalige weg dienden nog onder het 
huidige asfalt. In de akte van 1932 wordt niet meer gesproken over huis en herberg. Toch heeft Willem Fijnheer 
nog geruime tijd de herberg geëxploiteerd en samen met een paar koeien en wat akkerbouw zich een inkomen 
verschaft. We moeten aannemen dat de herbergfunctie op een goed moment is vervallen. 
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De boerderij met land werd gebruikt als gemengd bedrijf. Weiland en bouwland. De uitspanning werd 
omgebouwd tot veestalling. In 1956 werd dan ook overgedragen : de boerenwoning met veestalling, 
schuren, erf en weiland, gelegen aan de Limmerschouw 59 te Winkel.
Naar overlevering is de boerderij gefundeerd op koeienhuiden ???. De hoofddraagconstructie is het houten 
vierkant. De muren zijn opgetrokken van steen en het dak met riet en pannen gedekt. De aangebouwde 
veestalling is van steen en golfplaten gedekt. De toenmalige uitspanning was van hout en pannen gedekt. 
Gedeeltelijk platdak. Tegen een gedeelte van de veestalling (uitspanning) heeft een hooivijzel gestaan. De 
boerderij is vanwege de verlaging van de waterstand door de verkaveling in 1974 in z’n geheel verzakt en 
staat zo’n 45 cm. onder de weg. De boerderij wordt nu niet meer bewoond. De huidige indeling is : achter 
entree, gang, toilet/douche, keuken, 3 slp. Kamers, woonkamer met oorspronkelijk 2 bedstedes en 
voorraadkast, gang, dors en hooiberging. Een van de slp.kamers was de toenmalige woonkamer en de 
woonkamer was de herberg. 

Het boerderijtje is een van de weinige oude stolpjes met voorhuis, als voorloper van de westfriese stolp. Het 
bouwjaar is rond 1850 geweest, in opdracht van Cornelis Peetom, veehouder/vrachtrijder en herbergier. 
Enkele jaren later was Ariën Kos eigenaa/bewoner. Op 28 februari 1900 worden boerderij en percelen land 
verkocht door : Ariën Kos,(wonende te Callantsoog en weduwnaar van Anna de Beurs, die op 4 december 
1894 te Winkel is overleden), optredend voor zichzelf en voor zover nodig als vruchtgebruiker van de 
nalatenschap van zijn vrouw, zoals was vastgelegd bij testament van 21 april 1875. Alsmede hun kinderen 
Jacob Kos, Frans Kos, Dirk Kos, Kasper Bellis (optredend voor zijn vrouw Maartje Kos) en Rieuwert Rezelman, 
kandidaat notaris en makelaar, als gemachtigde van Gerrit Ens (vader en voogd van de minderjarige Pieter en 
Arie Ens, wiens moeder Elisabeth Kos was overleden voor haar moeder Anna de Beurs). Omdat de eigenaren 
geen titel van aankomst (eigendomsbewijs) konden overleggen en het ook niet ingeschreven stond op het 
hypotheekkantoor, werd de verkoop gedaan bij beschikking van 19 februari 1900 van de 
arrondissementsrechtbank te Alkmaar. De verkoop geschiedde bij openbare verkoop in cafe het Fortuin in 
Winkel ten overstaan van notaris Abr. Sloos. Volgens de tekst van de akte werden verkocht: ‘’Een huis, 
ingericht tot herberg, genaamd het Krom met stalling, boet, boomgaard, tuin en erf te Winkel, kadaster 
sectie C 558 groot 5 are 55 ca, benevens het zuidoostelijkst gelegen gedeelte ter grootte van ongeveer 11 are 
90 ca. zoals afgehekt is van gemeente Winkel sectie C nummer 559’’. Verder diverse percelen land. De 
boerderij en percelen land ter grootte van totaal 06 Ha. 07 are en 10 ca. werden op de veiling gekocht door 
Willem Fijnheer , koopman en kastelein te Winkel, voor de somma van 
zesduizendeenhonderdnegenentwintig gulden en achtenveertig cent ( f 6.129,48). Een perceel land werd 
gekocht door Gerrit Vis, landbouwer te Winkel, als gemachtigde van Pieter Timmerman, landeigenaar, 
wonende te Schagen, zijnde 01 Ha. 33 are en 90 ca. voor de somma van 
eenduizendnegenhonderdeenenzestig gulden en tweeënvijftig cent ( f 1.961,52 ). In de akte werden allerlei 
bepalingen opgenomen, waaronder het onderhoud van de hekken tussen de verschillende percelen. Het hek 
naar de openbare weg moest onderhouden worden door de eigenaren van de percelen die er gebruik van 
maakten, ieder voor een evenredig deel naar gelang de grootte van hun perceel. De kopers kregen ieder ook 
nog een bedrag aan strijkgeld uitgekeerd. Op 31 september 1914 overleed Willem Fijnheer. 

Op 15 april 1915 werd bij een akte van scheiding en deling aan zoon Matthijs Fijnheer toebedeeld
enkele percelen wei- en bouwland ter grootte van samen 5 Ha. 70 ca. Waarschijnlijk is Matthijs toen
op de boerderij gekomen en is zijn moeder verhuisd naar Lutjewinkel. In die betreffende akte wordt voor 
haar als woonplaats Lutjewinkel vermeld en als beroep koopvrouw. Op 1 februari 1921 werd in cafe de 
Zwaan in Winkel ten overstaan van notaris G.J. van Leersum een boerderij met ongeveer 18 Ha. land 
openbaar verkocht. Op die veiling kocht Matthijs Fijnheer als gemachtigde van z’n moeder twee percelen 
land ter grootte van 01 Ha.57 are 30 ca. voor de prijs van f 4.064,36. 
Op 2 februari 1932 overleed mevrouw Catharina Fijnheer- Tuinman. En bij akte van 20 mei 1932 werd bij 
akte van scheiding en deling bij notaris van Leersum, een gedeelte van de erfenis toebedeeld aan Matthijs 
Fijnheer. Deze betrof a. een huis met erf te Winkel, kad. Sectie C nr. 477 groot 5 are 56 ca. en b. een huis met 
schuur, erf, wei, en bouwland kad. Sectie C nrs. 719, 809 en 810 samen groot 2 Ha. 63 are 70 ca. Dit laatste 
perceel was dus de boerderij met stalling enz. Matthijs was gehuwd en had twee kinderen, een zoon en 
dochter. Beiden hadden geen belangstelling voor het bedrijf. Zoon Wim was kaasmaker bij Aurora.
In 1956 verkocht Matthijs Fijnheer het geheel aan Nicolaas Laan. Het perceel had inmiddels het adres 
Limmerschouw 59 gekregen. De overdracht vond plaats bij notaris Appel te Obdam. Voor de overdracht van 
het onroerend goed kocht Laan de hele veestapel  (8 koeien, 2 pinken, 1 kalf, 1 paard) en de hele 
landbouwinventaris voor de prijs van f 15.000,--. De heer Laan was geboren in Opmeer ,maar woonde toen 
in Woerden. Ten tijde van de overdracht op 18 augustus 1956 woonde hij reeds op de boerderij. 
Nicolaas Laan, geb. 22-2-22, was getrouwd met Agatha Tessel, geb. 8-3-31. Ze hebben daar geboerd en 
kregen 5 kinderen. Zoon Bertus heeft in 1991 bij akte gepasseerd door notaris Appel te Obdam, de boerderij 
met ruim 2 Ha. land gekocht. De andere percelen land werden met melkquotum verkocht aan de heer Harry 
van der Hulst. Zoon Bertus gebruikt de boerderij nog gedeeltelijk, samen met z’n partner Sijke de Vries. 
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noord-oost gevel

zuid-oost gevel



4

zuid-west gevel
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plattegrond

In plaats van hondekar en paard en wagen

doorsnede
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rondom de stolp
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binnen de stolp


