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Achtergrondinformatie Ypma: herenmodezaak ‘Hoeden en Petten’ 
Een verslag van een bezoek van Sarah van Mourik Broekman, stadsdeel Oud-West aan de heer 
Ypma een mevrouw Steentjes-Ypma op donderdag 1 juli 2004 
 
 
De heer Ypma een mevrouw Steentjes-Ypma zijn kinderen van de man die in de Ypma 
herenmodezaak Hoeden en Petten heeft gewerkt. 
 
 
 
Rond 1900 werkten een aantal tantes van de heer Ypma een mevrouw Steentjes-Ypma intern 
bij de V&D. Dat wil zeggen dat ze daar werkten en sliepen. Wel mochten ze naar de kerk. 
Oorspronkelijk was V&D namelijk Katholiek. Katholieken mochten in die tijd niet in dienst 
van de overheid werken. Vandaar dat er een grote Katholieke middenstand bestond. Bijna alle 
grote ondernemers waren Katholieken. 
 
Op een gegeven moment hadden de tantes zoveel ervaring bij de V&D opgedaan dat ze 
besloten om een eigen zaak te beginnen. Ze begonnen een textielzaak onder de naam ‘Zon’ in 
de Jan Pieter Heijestraat 90/92, op de hoek met de Jacob van Lennepstraat. De zon was het 
symbool dat V&D ook kende. 
 
De textielzaak liep goed en werd onder de naam Ypma uitgebreid naar het pand 86/88. De 
familie bestond uit twaalf kinderen. Op een gegeven moment vroegen de tantes hun jongere 
broer, de vader van de heer Ypma een mevrouw Steentjes-Ypma om ook een zaak te beginnen. 
Met spijt moest hij zijn werk bij Werkspoor stoppen. In het pand Jan Pieter Heijestraat 76/78, 
met 2 etalages in de Borgerstraat werd herenmodezaak Hoeden en Petten geopend. In ieder 
geval 1 zus hielp de vader met de zaak. De Ypma-textielzaak is in 1906 begonnen, de afdeling 
Hoeden en Petten moet een aantal jaren daarna gestart zijn. 
 
 
De familie Ypma bestond uit actieve ondernemers. Elk jaar organiseerden zij het 
Sinterklaasfeest in de Jan Pieter Heijestraat. Ze kwamen als Sinterklaas aan op de Jacob van 
Lennepkade, te paard of 1 keer zelfs over het dak. 
 
De heer Ypma en mevrouw Steentjes-Ypma zijn geboren en opgegroeid in de Jan Pieter 
Heijestraat. Zij gingen naar de Cornelisschool in de Kanaalstraat. Voor de oorlog waren er nog 
grote bomen in de Jan Pieter Heijestraat en reed er een tram door. Deze bomen zijn in de 
oorlog als brandhout gebruikt. De heer Ypma en mevrouw Steentjes-Ypma vonden de Jan 
Pieter Heijestraat maar druk. Als ze terug van vakantie kwamen vonden ze het jammer om 
weer terug in de stad te zijn. “Het enige leuke was dat we wel ´s middags met mamma naar het 
Vondelpark gingen”. Hun moeder zat dan met andere moeders in een rieten stoel die ze kon 
huren bij ‘Opa’. Ze mochten niet op  het gras spelen. 
 
De Jan Pieter Heijestraat was een echte buurtwinkelstraat. Later kwam de Kinkerstraat erbij die 
de Jan Pieter Heijestraat overschaduwde. Er kwamen een aantal concurrerende modezaken in 
de Kinkerstraat en tegenover hun eigen zaak. In de Jan Pieter Heijestraat zaten verder 
voornamelijk kruidenierszaken, slagerijen, een banketbakker etc. Een zak pinda’s kostte in die 
tijd 2 cent. 
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Ypma moest het vooral hebben van buurtklanten en middenstanders. Als middenstanders 
hoorde je elkaar te helpen en bij elkaar te kopen. Zij moesten dus elke week bij een andere 
kruidenier in de straat boodschappen doen om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Eén 
kruidenier viel af, die was fout geweest in de oorlog dus daar kocht je niet meer. 
Er is naar hun weten nooit een winkeliersvereniging geweest. In die tijd bestond dat überhaupt 
nog helemaal niet, dat is pas later gekomen met de komst van de feestverlichting. Bovendien 
weten zij dat het heel erg moeilijk is om zo’n vereniging te laten werken. Iets opzetten lukt nog 
wel, maar dan…De heer Ypma verklaart het als volgt: “Kijk, je begint een zaak omdat je een 
individualist bent. Het is moeilijk om tussen die individuen een saamhorigheidsgevoel te 
krijgen”. 
 
De Kinkerstraat was wel een echte winkelstraat en had op een geven moment dan ook een 
winkeliersvereniging. De Jan Pieter Heijestraat was ‘een straat met winkels’, een 
verbindingsweg tussen de Kinkerstraat en Overtoom. Een bepaalde periode is er ook markt 
geweest op de Jan Pieter Heijestraat. Er moest iets gebeuren in de Ten Katestraat waardoor de 
markt tijdelijk verplaatst werd. “Ik vond de Jan Pieter Heijestraat al erg, maar toen vond ik het 
helemaal erg” aldus de heer Ypma.  
 
 
Later heeft de heer Ypma zelf nog in de herenmodezaak gestaan. Daarna is hij voor zichzelf 
begonnen in Den Haag en in maart 1956 is de herenmodezaak Hoeden en Petten verkocht. De 
winkel is nog wel even doorgegaan onder dezelfde naam. Pas later is er een andere zaak in 
gekomen. De nieuwe eigenaar heeft waarschijnlijk een reclamebord tegen de reclame-
schildering Hoeden en Petten gehangen en alles eromheen dat nog zichtbaar was grijs geverfd. 
 
De heer Ypma een mevrouw Steentjes-Ypma horen graag wanneer met de restauratie van de 
reclameschildering Hoeden en Petten begonnen wordt, zodat ze even kunnen gaan kijken. Voor 
de opening moeten ze vanzelfsprekend worden uitgenodigd. Misschien kunnen ze wel een 
lintje doorknippen?! 


