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De maatschappelijke functie 

van archieven

door André Troost

Een rol die voor een gemeentearchief is weggelegd is de bijdrage die het kan 
leveren aan

cultuurZIEN
In de etalage
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Wie bouwde de kelderkamer, 

Burgwalstraat 6? 

door Carin Koopman

Aan één van de toegangsstegen tot de Oudestraat, staat een goed bewaard 
gebleven laatgotisch pand uit 1530. Eigenaar Vereniging Hendrick de Key-
ser liet Burgwalstraat 6, samen met het naastgelegen nummer 8, in 1976 
restaureren. Tijdens het restauratie-onderzoek door ir. J.C.C. Kreek was 
al duidelijk geworden dat Burgwalstraat 6 in 1681 in handen was van de 
familie Bisschop. Het pand werd toen ‘de kamer van Engbert Bisschop’ ge-
noemd. Daarna behoorde Burgwalstraat 6 lange tijd bij Oudestraat 56, het 
tweede huis noordwaarts in de Oudestraat. Het pandje diende eeuwen-
lang als pakhuis voor de ondernemer aan de Oudestraat. Daartoe werd 
het in de 18de eeuw ook ingericht, met een vloer op straatniveau, laad-
luiken op de verdiepingen en een hijskapel in de kap. In 2018 wisselde 
Burgwalstraat 6/8 van huurder, reden voor cultuurZIEN om opnieuw de 
bewonersgeschiedenis te onderzoeken. 

De eerste opmerkelijke ontdekking was dat Burgwalstraat 6 al ver voor de 
aankoop door de familie Bisschop in 1628 bij Oudestraat 56 behoorde. Uit de 
oudste archieven rijst een beeld op van oorspronkelijk één groot en dubbel-
breed erf langs de Burgwalstraat, van Oudestraat tot Hofstraat.
Vrijwel de gehele 16de eeuw was het grote erf in handen van de familie 
Van Hengelen/De Wolffs. In 1508 wordt Gheert van Hengelen, schipper en 
koopman, genoemd als belender van Oudestraat 58. Gheert was getrouwd 
met Alyth. Samen hadden zij dochter Henrica en zoon Willem. Gheert was 
een vermogend man, met meerdere panden aan de Oudestraat in zijn bezit. 
Ook leende hij vaak geld uit. Gheert van Hengelen overleed in 1527. Dochter 
Henrica trouwde omstreeks 1518 met Johan de Wolffs. Van zijn oom Johan 
Voorne erfde Johan de Wolffs in 1498 het goed Westerode bij Zalk. Sinds-
dien noemt de familie zich De Wolff van Westerode (de familie bestaat nog 
steeds). Henrica van Hengelen en Johan de Wolff van Westerode kregen drie 
zoons: Wolter, Hendrick en Johan. Johan senior overleed in 1538. Joffer Hen-
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rica van Hengelen, weduwe van Johan de Wolff van Westerode, komt in 1573 
nog een keer voor in de archieven. Zij verkoopt dan een rente uit haar huis 
aan de Oudestraat, strekkende tot de Hofstraat. 
Heeft het echtpaar Henrica van Hengelen/Johan de Wolff van Westerode 
de kelderkamer, Burgwalstraat 6, laten bouwen? Het is een aantrekkelijke 
gedachte. Zij waren er bemiddeld genoeg voor en een dergelijk rijk uitge-
voerd pand pastte bij hun statuur. Maar volgens een acte van 27 september 
1542 woonde Henrica de Wolffs toen nog in Oudestraat 250, het derde huis 

De voorgevel van het pand 
Burgwal 6. 
Foto: Remy Steller.
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noordwaarts in de Oudestraat vanaf de Kerksteeg. Dat klopt met een ver-
melding op 7 februari 1543 waarin joffer Henrica de Wolffs voor het eerst 
genoemd wordt als belender van Oudestraat 54. Tussen het overlijden van 
Gheert van Hengelen in 1527 en de bewoning van het erf door dochter Hen-
rica de Wolffs in 1543, valt de bouw van Burgwalstraat 6 in 1530. Dat brengt 
ons bij zoon en broer Willem van Hengelen. Over hem is bijna niets te vin-
den. In 1517 komt hij voor in een acte over een schuldbekentenis. Het lijkt 
er op dat Willem het grote erf van zijn vader na 1527 heeft overgenomen en 
Burgwalstraat 6 in 1530 heeft laten bouwen. Na zijn overlijden verhuisde 
zus Henrica, sinds 1538 weduwe, terug naar het ouderlijk erf. 
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De achtergevel van het 
pand Burgwal 6. 
Foto: CultuurZIEN.
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