
  
 

Op de hoek van de Noorderweg en de Dorpsweg in Twisk, op nummer K190, 

staat het woonhuis van Piet en Riet Zee-Rentenaar met inpandig de 

slagerswinkel en de slachtplaats. Een karakteristiek en in het oog springend 

pand met zijn ronde muur. Rond 1860 begon Allewijn Ott hier al als 

caféhouder, slager en veehandelaar. Tot 1997 is hier een slagerij gevestigd, 

toen legde de laatste slager Piet Zee het bijltje erbij neer. 

 

In januari 2019 besteedde de regionale omroep WEEFF aandacht aan dit 

project. Dat gebeurde door middel van een artikel en een filmpje. 

U kunt het filmpje hier zien. Het artikel volgt hieronder. 

 

  

Project 2018-06  Slagerij   Dorpsweg 190, Twisk 

 

Woning en slagerij, anno 2016. 

 

Het bord met het huisnummer: K 190. 

https://youtu.be/mSNhVn2Sb68


Bouwhistorische commissie legt karakteristieke panden vast 

Een bijzonder pand is het, het woonhuis met de slagerij van Piet en Riet Zee aan 

de Dorpsweg in Twisk. Goed om zo’n waardevol object vast te leggen. En dat 

doen Sam Bruin en Ina Broekhuizen dan ook. Ze zijn lid van de bouwhistorische 

commissie van het Westfries Genootschap. Doelstelling van deze club is: 

opmeten, beschrijven en fotograferen van kenmerkende en authentieke panden 

die verbouwd of gesloopt zullen worden. 

‘Maar dat is niet alles, we leggen ook nog bestaande oude werkplaatsen vast,’ 

vertelt Ina, ‘zoals smederijen, timmermanswerkplaatsen en slagerijen.’ 

 

Begin januari 2019 houden ze zich bezig met de slagerij van Piet en Riet Zee. 

Het echtpaar begon hier in 1959 en bouwde een goedbeklante zaak op. In 1997 

stopten ze met de werkzaamheden, maar nog altijd wonen ze met plezier in het 

karakteristieke huis in het hart van Twisk.  

Al in 1860 zat hier een slager, die ook caféhouder was. De woning heeft dan ook 

tal van bijzonderheden zoals een ronde muur aan de straatkant, een diepe 

waterput, een heel oude trap naar zolder en natuurlijk een slachtplaats en een 

stookhok. 

Sam meet alles op en tekent de plattegrond van het pand, Ina fotografeert en 

beschrijft de bewoningsgeschiedenis. 

De gegevens over Dorpsweg K 190, Twisk, zijn binnenkort te bekijken op 

www.westfriesgenootschap/bouwhistorie.nl. Daar staan ook de meer dan 

vijftig overige projecten die de bouwhistorische commissie vastlegde. 

 

 

De Noorderweg omstreeks 1912. Rechts café-slagerij Bakkum, met inrijstal. Het café was aan de 

dorpswegzijde en de slagerij aan de achterzijde. In de deuropening staat slager Jan Bakkum. Links is de 

(hoef)smederij van A. Groenwoudt. Verder naar achteren links de gevel van een huis dat in 1940 werd 

afgebroken en rechts zichtbaar de ook afgebroken woning van P. de Geus. 

http://www.westfriesgenootschap/bouwhistorie.nl


Bijzondere tegelrand in de tegelwand 

van de slagerij. 

Schietlood en kogel, links een tang 

om de nagels uit varkenspoten te 

trekken en twee pakjes zuiver 

rundvet. 

Piet in de slagerij 

Beschrijving van het pand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Achterwand winkel met de deuren van de koelcellen Gehaktmolen in de winkel. 

Diepe put in de gang. Daarnaast 

was vroeger een kelder 

Oude deur van de gang naar de 

keuken. 

Mengmachine. 

Winkel 

In het interieur van de winkel vallen meteen de geheel betegelde muren op. 

Tussen de witte tegels is een fraaie blauwwitte rand met een verhoogd 

slangenmotief. In de noordwand zijn de deuren van de beide koelcellen te zien. 

Aan de zoldering zit de lange ijzeren stang waar het vlees aan hing. De muren 

hebben een hoogte van drie meter tot de onderkant van de balken. 

 

   

In de gang naar de slachtplaats bevindt zich een diepe put. Rechts daarvan was 

een kelder, die echter lekte en dichtgegooid is. In die kelder, waarin je kon 

staan, waren pekelbaden waarin hammen en spek lagen om te zouten.  

De deur van de gang naar het woongedeelte is oud evenals de steile houten 

trap die naar de zolder leidt. Op die zolder hing rookvlees en spek om te rijpen 

en te drogen. Ook hingen hier kruiden en papier. 

 

 



Gedeelte van de slachtplaats. Lier om de bouten mee op te draaien. 

Trap naar de zolder. 

Deurknop met ivoren uiteinde.. 

Uitzicht op de Dorpsweg vanuit 

het kamerraam. 

 

Slachtplaats 

De slachtplaats is onveranderd gebleven. In de rechterhoek staat een 

mengmachine voor het worstenvlees. Dit was eertijds een deegmachine, 

eigendom van bakker Pool uit Oostwoud. Aan de wand hangt een zaagmachine 

voor mergpijpen. In de oostwand de koelcellen en een lier om de bouten op te 

trekken, die werden opgetakeld en het slachten begon. Piet hakte de bouten 

met een hakmes door. Dat betekende kracht zetten. Bij het laatste stukje 

raakte hij steeds de betonvloer waardoor er groeven in de vloer ontstonden die  

nog steeds goed te zien zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woongedeelte 

De woonkamer is op de hoek van Dorpsweg en Noorderweg. Het uitzicht vanuit 

deze kamer is ruim. De toegangsdeur aan de kant van de Noorderweg is 

dichtgemaakt. Deze woonkamer hoorde in de cafétijd bij het cafégedeelte. De 

huidige slaapkamer en het smalle kamertje ernaast fungeerden destijds als 

woonkamer. Daarnaast was een gang en dan de deur naar het café. De mooie 

houten deurknop heeft een punt van ivoor. Via een kleine hal met trap naar 

boven is de huidige keuken bereikbaar. 

 

  



Muuranker 

Aanzicht van het pand aan de kant van de 

Noorderweg. 

Achterzijde van het pand met de slachtplaats. 

Achterzijde van het pand met het raam van de keuken. Deur van het rookhok. 

Buitenzijde 

Aan de kant van de Dorpsweg is de stoep met de toegangsdeur naar de slagerij 

en één raam. Daarnaast het raam van de woonkamer. Aan de kant van de 

Noorderweg de andere twee woonkamerramen, de niet in gebruik zijnde deur 

met stoep en twee ramen van de slaapkamer. Boven de loze 

deur een eenvoudige dakkapel. Het dak is een schilddak met 

blauwzwarte pannen. 

Onderlangs de muren bevindt zich een zwarte rand. 

Aan de achterzijde (noordkant) het raam van de keuken, de 

achterdeur, de gang naar de slachtplaats en de slachtplaats. 

Links in de muur van de slachtplaats de ijzeren deur van het 

rookhok. 
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Bewoningsgeschiedenis 
Omstreeks 1860 begonnen Allewijn Ott en Dirkje Peetoom hier als caféhouder, 
slager en veehandelaar. Het pand was in die tijd breder aan de kant van de 
Dorpsweg. Daar waren vier caféramen en de toegangsdeur van het café dat 
toen De Ridder Sint Joris heette. Aan de kant van de Noorderweg bevonden 
zich ook twee caféramen plus de voordeur van het woongedeelte en twee 
kamerramen.  
 
Boven de ronde muur zaten twee koehoorns, een teken dat hier ook een 
slagerij was gevestigd. Achter aan het huis vast zat een doorrijstal voor het 
stallen van paard en wagen. De slachtplaats stond los van het huis, hier kon 
men vlees kopen. De wagens werden in de doorrijstal gezet, het vlees besteld 
en een borreltje gedronken waarna de bestelling klaar was. Naast de doorrijstal 
stond een kapberg met een dubbel vierkant waarin koestallen en 
varkenshokken waren. 

 

 

In 1902 werd de zaak overgenomen door Jan Bakkum en Trijntje Meyer. Het 

pand stond destijds te boek als Bondshotel en droeg de naam Ridder Sint Joris. 

 In 1917 vond de laatste bruiloft plaats: het 40-jarig huwelijksfeest van Barend 

Koolhaas en Dirkje Bregger. Daarna is het pand grondig verbouwd. De ingang 

van het café met het verlengde gedeelte is verwijderd. Het aldus vrijgekomen 

stukje grond werd verkocht, daar werd een renteniershuis op gebouwd. 

Het cafégedeelte is in tweeën gedeeld: de ene helft werd slagerij, de andere 

helft woonkamer. Er kwam ook een op gas gekoelde koelcel. Voor die tijd 

koelde men het vlees in een houten ijskast, dikke ijsstaven zorgden voor 

koeling. Die ijsstaven haalde de vrachtman uit de ijsfabriek in Hoorn. 

Het meest rechtse gedeelte van de voorgevel met 

toogdeur was een apart gedeelte met kop, het welk 

gesloopt is, toen de ernaast gelegen woning werd 

gebouwd, ansicht gestempeld in 1915. 

 

Deze foto is genomen ten tijde dat Jan Bakkum voor het 

eerste jaar in deze slagerij woonde. Dit is voor 1923. 

Gezien de bouwaanvraag, verbouwing, dus vermoedelijk 

in 1916. 



Twee slachtkoeien voor slagerij Weeshoff. V.l.n.r.: 

Daan Oppenhuis, ??, Henk Weeshoff, mevr. Weeshoff-

Baas, Piet Leegwater, IJs Pijper. 

Piet en Riet Zee-Rentenaar in de slachtplaats, januari 

2019. 

Raam en deur van de slagerswinkel. 

Met dank aan: Riet Zee-Rentenaar en Stichting Twisca  

Foto’s: Beeldbank Stichting Twisca, Theo Annes en Ina Broekhuizen-Slot. 

 

Er werd nog niet veel in de winkel verkocht, alles werd aan huis bezorgd. Jan en 

Trijntje Bakkum hadden ook kostgangers. In de kamertjes boven stonden veel 

ingetimmerde bedden. In 1925 kochten Niek Smit en Tietje Visser de slagerij en 

het caé. Als extra bron van inkomsten hadden ook zij veel kostgangers.  

 

 

 

 

Henk Weeshof en Marie Baas kwamen in 1945 in dit pand. Ook nu werd er 

weer verbouwd. De slachtplaats die los van het huis stond werd met het huis 

verbonden door middel van verlenging van de gang en het bouwen van een 

worstmakerij. Ook kwamen er een douche en een wc. 

In 1959 kochten Piet en Riet Zee-Rentenaar de slagerij. In de kapberg mestte 

Piet varkens, als ze op het goede gewicht waren, werden ze geslacht.  

Halverwege de jaren zestig is het interieur van de winkel veranderd. Er zat een 

wit marmeren etalage  en een kleine marmeren toonbank in. Die zijn 

vervangen door een moderne gekoelde toonbank en een open diepvrieskist. 

Tot 1989 slachtte Piet zelf. Daarna werden de regels te streng waarop hij 

besloot daarmee te stoppen. In 1990 is de kapberg gesloopt. Er kwam een 

kleinere schuur voor in de plaats, een stolpmodel echter zonder vee-stalling.  

 

In maart 1997 stopten Piet en Riet Zee 

met de slagerij. Anno 2019 wonen ze nog 

steeds zeer tevreden in hun 

karakteristieke huis. De winkel doet 

dienst als klein museum, aan de 

slachtplaats is niets veranderd. 

 

 

 


