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1. Een 17de eeuwse voorstelling van de Haarlemse drukkerij van Laurens Jansz. Coster, 

maar in feite een nauwkeurige afbeelding van een drukkerij in de 17
de

 eeuw. Uit: P. 

Scriverius, Laurecrans voor Laurens Coster, Haerlem 1628 (Den Haag, Koninklijke 

Bibliotheek, 444 L 126). 
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WOORD VOORAF  

Deze tentoonstelling van voor 1700 te Hoorn gedrukte en uitgegeven boeken, die het resultaat 

is van samenwerking tussen het Rijksmuseum MeermannoWestreenianum/Museum van het 

Boek en de Afdeling Oude Drukken van de Koninklijke Bibliotheek, vindt haar oorsprong en 

aanleiding in een door de laatste twee ondertekenaars van dit woord vooraf onlangs 

gepubliceerde catalogus van Hoomse drukken: A shorttitle catalogue of books printed at loom 

before 1701. A specimen of the STCN (Nieuwkoop, De Graaf, 1979; Bibliotheca 

bibliographica neerlandica); De STCN (ShortTitle Catalogue Nederland) is bedoeld als de 

retrospectieve Nederlandse nationale bibliografie van de periode 1540  1800, als vervolg op 

de reeds bestaande bibliografieen van Nederlandse incunabelen en postincunabelen, en moet 

uiteindelijk de titels gaan bevatten van alle binnen Nederland en van alle Nederlandstalige 

buiten Nederland in deze periode gedrukte of uitgegeven boeken. De boekproductie van 

Hoom was, omdat deze kenmerkend leek voor een middelgrote Nederlandse stad wat betreft 

niveau, kwaliteit en gerichtheid op de nationale markt, sinds 1975 al een onderdeel geweest 

van een proef ter voorbereiding van het STCN-project, die in 1977 resulteerde in de 

Handleiding voor de medewerkers aan de STCN ('sGravenhage, Kon. Bibl.). Ten behoeve van 

de nu gepubliceerde Catalogus Hoorn zijn naast de collectie van de Koninklijke Bibliotheek 

en het Rijksmuseum MeermannoWestreenianum ook de collecties van de 

Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden (met de Bibliotheca Thysiana) en Utrecht 

en die van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoom systematisch en volledig bewerkt 

(planodrukken uitgezonderd); enkele andere binnen en buitenlandse bibliotheken leverden 

incidentele aanvullingen. Dit alles resulteerde in een lijst van ca. 350 Hoornse edities; daarvan 

worden er nu ca. 130 tentoongesteld, aangevuld met anderssoortig materiaal. Dat deze 

tentoonstelling kan worden gehouden danken we allereerst aan een reeks van bruikleengevers:  

Universiteitsbibliotheek, Amsterdam  

Bibliotheek Vereeniging tot Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam  

Vondelmuseum, Amsterdam  

Bibliotheek Vredespaleis, Den Haag Iconographisch Bureau, Den Haag  

Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn  

Westfries Museum, Hoorn (=legaat de Monté VerLoren) 

Universiteitsbibliotheek, Leiden  

Bibliotheca Thysiana, Leiden  

British Library, Londen  

Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam  

Universiteitsbibliotheek, Utrecht  

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 

De beheerders van al deze instellingen danken wij bijzonder voor hun medewerking.  



De Catalogus Hoorn is de eerste die de (voorzover achterhaalbare) volledige boekproductie 

van een Nederlandse stad in de 17e eeuw in een overzicht brengt, en zo een nieuw licht op de 

cultuurgeschiedenis van die stad kan werpen. De tentoongestelde selectie van Hoornse boeken 

is zo gekozen dat een zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van het belang van de 

Hoornse boekproductie voor de cultuurgeschiedenis van Hoorn en van Nederland in de 17e 

eeuw. Dit boekje is niet bedoeld om als gids of catalogus voor de tentoonstelling te fungeren, 

maar om de noodzakelijke achtergrondinformatie te geven voor zover die blijkt uit de 

tentoongestelde boeken en andere bronnen.  

 R.E.O. Ekkart  J.A. Gruys C. de Wolf  
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DRUKKEN EN UITGEVEN TE HOORN  

Hoorn is waarschijnlijk ca. 1300 ontstaan, op de plaats waar het riviertje de Gouw in de 

Zuiderzee mondde; het fungeerde toen als centrum van locale ruilhandel. In 1357 kreeg 

Hoorn stadsrechten, en de stad werd al spoedig een centrum van scheepvaart: visserij en 

handel op de Oostzee; in 1416 werd in Hoom een groot haringnet van een nieuw type 

uitgevonden, de haven werd uitgebreid ten behoeve van de vissersvloot, en er werd in 1426 

een wal en een gracht om de stad gelegd (zowel stad als haven werden tot in de 17e eeuw 

enige malen vergroot). De 16e eeuw met zijn godsdienstige en politieke onrust ging aan 

Hoorn zonder grote schade voorbij; in 1569 legerde Alva 400 Spaanse soldaten in de stad, 

maar op 19 juni 1572 koos de stad voor de prins. Eind 1573 feed de Spaansgezinde vloot van 

Bossu voor de rede van Hoorn een beslissende nederlaag, en nu de Spaanse dreiging was 

verdwenen, begon voor Hoorn de Gouden Eeuw. De stad floreerde door de handel en de 

visserij op de Oostzee (zoals vanouds), waar handel op ZuidEuropa en de Levant waren 

bijgekomen, en spoedig volgde de vaart op Oost en WestIndie; van zowel de Oost als de 

(minder succesvolle) WestIndische compagnie was er een kamer in Hoom gevestigd. In 1595 

werd door de Hoomse scheepsbouwmeester Pieter Jansz. Liorne de Fluit ontworpen: het 

meest populaire vrachtschip van de 17e eeuw, en Willem Comelisz. Schouten (de ontdekker 

van Kaap Hoom), Willem Ysbrantsz. Bontekoe (de auteur van het Journaal van zijn 

ongelukkige reis naar OostIndie) en Jan Pieterszoon Coen (de stichter van Batavia) waren uit 

Hoorn afkomstig. Hoewel de ecnomische expansie ca. 1650 was afgelopen, duurde de 

welvaart onverminderd voort tot in de 18e eeuw. Tegen het midden van de 15e eeuw werd de 

boekdrukkunst uitgevonden in Mainz door Johann Gutenberg. Technisch al snel vervolmaakt 

verspreidde zij zich spoedig: eerst verdere Duitse steden, dan Italie (1465), TsjechoSlowakije 

(1468) en Frankrijk (1470); in 1473 werd er voor het eerst gedrukt in Hongarije, Spanje, 

Belgie en Nederland; Polen (1474) en Engeland (1476) volgden. In Nederland verspreidde de 

nieuwe techniek zich snel: voor 1500 zijn er in Noord en ZuidNederland (toen nog één 

geheel) al tegen de 60 drukkerijen bekend, en na 1500, als de boeken inhoudelijk en qua vorm 

minder traditioneel en middeleeuws worden met het doordringen van de Renaissance in deze 

streken, neemt dit aantal enerzijds nog toe, maar wordt Antwerpen anderzijds het centrum 

waar meer dan de helft van alle boeken in de Lage Landen wordt gedrukt of uitgegeven. Na 

de val van Antwerpen in 1585 is de rol van deze stad uitgespeeld; de functie als nationaal en 

internationaal centrum van boekhandel en uitgeverij wordt overgenomen door Amsterdam. In 



de meeste steden van Holland ging het rond het midden van de 16e eeuw overigens slecht met 

boekdrukkerij en uitgeverij; door de maatregelen van Karel V en Philips II waren deze 

bedrijven aan strenge regels onderworpen, en ketterse drukkers werden gestraft of ter dood 

gebracht. Maar na de eerste successen van de Hollandse opstand van 1572 begon de 

wederopbloei alweer snel; hoewel, zoals gezegd, Amsterdam verreweg het belangrijkste was, 

gevolgd door Leiden, en geruime tijd in Leiden en Den Haag de belangrijkste 

boekenveilingen werden gehouden, kan aan de andere kant ook worden vastgesteld dat men 

rond het jaar 1600 kon zeggen dat er in de hele Republiek der Verenigde Nederlanden vrijwel 

niet een stad was die niet over minstens een drukkerij en een aantal boekhandels beschikte; en 

Hoorn behoort wat dit betreft tot de middenmoot: geen groot centrum als Amsterdam en 

Leiden, maar ook meer dan een slechts onbelangrijke productie voor plaatselijk gebruik. Het 

begin van de boekdrukkunst en uitgeverij in Hoorn is zoals in zovele steden in duister gehuld. 

Er zijn bewijzen dat Hoorn in de vijftiende en zestiende eeuw kloosterbibliotheken en 

boekhandels telde en er zijn enige namen van zestiendeeeuwse boekverkopers overgeleverd, 

maar gedrukt of uitgegeven werd er door hen niets.  

De eerste boekverkoper wiens naam op een boek zou voorkomen, is Nicolaes Biestkens: in 

1578 drukte hij of liet hij voor zich drukken een boekje met stichtelijke brieven in de stijl van 

Paulus, geschreven door Martialis Cephas, leerling van Paulus en bisschop, en Polycarpus, 

martelaar. Wij danken dit gegeven aan de I8eeeuwse bibliograaf Isaac le Long, die twee keer 

vermeldt dat hij deze uitgave bezit, maar later is men er niet meer in geslaagd een exemplaar 

van dit boekje te vinden. Over de persoon en de werkzaamheid van deze Biestkens heerst 

grote onduidelijkheid: de naam komt voor in Emden en deze Biestkens gaf zijn naam aan de 

bekende Biestkensbijbels, maar is waarschijnlijk niet dezelfde als de Amsterdamse: daar liet 

zich in 1579 een Nicolaes Biestkens inschrijven als poorter, en vermeldde daarbij dat hij 

boekverkoper en afkomstig uit Hoorn was, maar verdere Hoomse gegevens of een boek met 

zijn naam op het titelblad zijn nooit gevonden.  

  

2. Het oudste bekende boek met Hoorn op het titelblad, een Heidelbergse Catechismus 

gedrukt omstreeks 1580 (Utrecht Univ.bibl.) 

In dezelfde tijd, rond 1580, liet een andere Hoornse boekverkoper, Edze Hermanzoon, een 

Heidelbergse Catechismus drukken in Rotterdam bij Dirk Mullem; op de titelpagina liet hij 

zetten: 'Men vintse te coop by Edze Hermanzoon boeckvercooper tot Hoorn, in die vette 



Henne' (= de naam van de winkel) en met dit boekje waarvan slechts den onvolledig 

exemplaar nog bekend is, wordt hij de oudste Hoornse boekverkoper die bewijsbaar een boek 

uitgegeven heeft (zie afb. 2). Deze uitgaven van Biestkens en Hermanzoon moeten echter 

beschouwd worden als een min of meer toevallig uitvloeisel van een normale 

boekhandelsactiviteit. Onder de snelle economische groei aan het einde van de zestiende eeuw 

krijgt ook het drukkers en uitgeversbedrijf in Hoorn een meer solide basis, en het is niet to 

verwonderen dat de eerste aanzet hiertoe komt vanuit Amsterdam: de eerste drukker en 

boekverkoper bij wie wij een bedrijf kunnen veronderstellen, was Ewout Cornelisz. Muller, 

afkomstig uit Amsterdam, waar hij in 1588 getrouwd was. Hij was een neef van de grote 

Amsterdamse drukker Harmen Jansz. Muller, en werkte van 1589-1591 in Hoorn, waar hij in 

elk geval ook drie boeken drukte. Het eerste was een schoolboekje: de Chronycke van 

Hollant, Zeelant en Vrieslant. Hierin wordt de geschiedenis op zeer beknopte wijze behandeld 

van de oudste tijden tot op de eigen tijd toe; de eerste druk verscheen in 1538 en vanaf het 

einde van de zestiende eeuw tot in het begin van de negentiende eeuw is het in de gehele 

Republiek gebruikt op de scholen als leerboekje voor de vaderlandse geschiedenis, en er zijn 

dan ook talrijke uitgaven in verschillende steden bekend. Een dergelijke schoolboekje 

betekent voor een beginnend drukker en uitgever dan ook nauwelijks enig risico. Ook de 

volgende druk van Muller was een boekje waarvan hij een grote afzet kon verwachten en 

waarmee hij ook vanwege de samenwerking met een uitgever, geen groot risico liep: in 1590 

verscheen Die historie van die schone Margriete van Limborg, een populaire prozabewerking 

van een middeleeuws ridderverhaal, gedrukt voor de grote Amsterdamse uitgever Cornelis 

Claesz. en daarmee bedoeld niet alleen voor de Hoornse maar ook voor de nationale markt. 

Wellicht is hierdoor diens belangstelling voor Hoorn gewekt, want na de terugkeer van Muller 

naar Amsterdam in 1591, en toen er geen drukker of uitgever meer in Hoorn was, liet Claesz. 

tussen 1593 en 1595 drie boeken drukken (in Haarlem en Alkmaar) met op het titelblad: Voor 

Cornelis Claesz., Boeckvercooper, woonende op 't Noordt in den vergulden Bybel tot Hoorn. 

Wij molten daarbij aannemen dat Comelis Claesz. in deze jaren een filiaal had in Hoorn, 

waarvoor hij ook speciaal enkele boeken liet drukken. Het eerste is alweer een schoolboekje: 

een verzameling raadsels voor kinderen door de schoolmeester Jacob van der Mersch, en de 

twee andere zijn Nederlandse bewerkingen door de Hoornse rentmeester Cornelis Taemsz., 

resp. van een bundel stichtelijke spreuken en van een reisbeschrijving door China; voor het 

laatste bleek zo veel belangstelling dat Claesz. in hetzelfde jaar een herdruk vanuit zijn 

Amsterdamse zaak op de markt bracht. Ongeveer in dezelfde tijd begon Willem Andriesz. op 

het Noord met een drukkerij, boekhandel en uitgeverij die de belangrijkste zou worden in 

Hoorn en zelfs in Holland benoorden het Y. Het begin van zijn werkzaamheid als 

boekhandelaar is niet bekend, maar het eerste door hem gedateerde gedrukte boek verscheen 

in 1598 (waarschijnlijk daarvoor drukte hij een pamfletje dat betrekking heeft op een 

gebeurtenis in 1596). Het is, alweer, hetzelfde schoolboek: De chronyck van Hollant. Is het 

toeval, of een teken van overname van de zaak, dat zijn winkel als naam had 'In 't 

Schrijfboeck' dezelfde naam als de Amsterdamse zaak van Cornelis Claesz.?  

De uitvoering en lay-out van schoolboeken is van ouds her sterk traditioneel en de 

titelpagina's van verschillende drukken van de Chronyck vertonen van de zestiende tot de 

achttiende eeuw veel overeenkomst: een houtsnedelijst, daarboven in houtsnede 'de tuin van 

Holland' en de wapens van twee steden, en in het midden de titel in typografie. De druk van 

Muller van 1589 sluit aan bij de Amsterdamse versie van o.a. Harmen Jansz. Muller met het 

wapen van Amsterdam, maar deze druk van Willem Andriesz. heeft een (nieuwe?) houtsnede 

in dezelfde stip maar nu met de wapens van de steden Hoom en Enkhuizen; in het vaandel 

van de leeuw liet hij zijn huismerk snijden. Dit houtblok werd ook gebruikt bij de volgende 

Hoornse uitgaven van de Chronyck door Hendrick Jansz. in 1619, en Isaac Willemsz. in 1638, 

bij een Alkmaarse uitgave van 1631, en zelfs nog, sterk afgesleten, bij een uitgave in 

Purmerend door Pieter Jordaan, circa 1750, zodat het ruim anderhalve eeuw gediend heeft als 

het kenmerk van de Westfriese editie van het schoolboekje voor de vaderlandse geschiedenis. 

Zie afb. 3.  

Willem Andriesz. werd opgevolgd door zijn zoon Isaac Willemsz. van der Beeck, die 

werkzaam was van 1620-1650 en de belangrijkste en grootste boekdrukker en uitgever in 

Hoom is geweest: er zijn van hem ca. 70 drukken bekend. Omstreeks 1651 droeg hij de 



leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Abraham Isaacxsz., die het tot 1690 voortzette, en 

alleen in 1658 en 1659 financierde hij nog in compagnie met G. Martens de uitgave van drie 

werken van de in en buiten Hoorn bekende dichter en conrector van de Latijnse school 

Henrick Bruno, die ook het volgende gedicht op hem schreef:  

 Den ouden knecht,  

 JOANNES IN EODEM.  

 Aen de oude man,  

 ISAACK WILLEMSZ. vander BEECK,  

 Boeckverkooper binnen Hoorn.  

Al wederom lelt my de Poezy aen d'ooren,  

Die ick soo menigmael to vooren had' verswooren.  

Nu is't, dat gy my weer met 't nieuwe boeck gerijft,  

En in mijn rymery en lymerijen stijft.  

Dus weet ick niet, of ick al weer u wil bedancken;  

Verdient het danck, alsmen in sieckten stijft den krancken?  

Ja; want nu ick hier in mal wesen moet en sal,  

't Is beter dan gerijmt, en ongerijmt niet mal.  

Hij was een vooraanstaand man in het sociale en culturele leven van Hoorn: corporaal van de 

Hoornse schutterij en lid van de rederijkerskamer De Rood' Angieren waarvoor hij in 1646 

een uitgave verzorgde waarin ook een gedicht van hem zelf is opgenomen. Een van zijn 

grootste drukkersmerken is een houtsnede, evenals zijn andere merken voorstellende een beek 

met bomen, dieren enz. en de spreuk: zal zijn als een Boom geplant aen Water Beecken' (Ps. 

1) die hij onder andere gebruikte bij bruiloftsgedichten; dit houtblok werd overgenomen door 

zijn zoon en nog tot in de achttiende eeuw zien wij dezelfde houtsnede, maar nu zonder zijn 

huismerk en de initialen IWVB, gebruikt ter versiering van de titelpagina van 

bruiloftsgedichten (gedrukt bij R. Beukelman, 1739). Het boekdrukkersgeslacht Van der 

Beeck beheerst de gehele eeuw door de Hoomse boekproductie: van hen zijn tussen 1596 en 

1690 circa 130 edities bekend. De grote drukker en uitgever in de tweede helft van de 17e 

eeuw was Stoffel Jansz. Korting: hij is de eerste drukker van de bekende zgn. `Hoornse 

mopsjes' een liedboekje voor bruiloften.  

 

3. de westfriese uitgave van het vaderlandsche geschiedenisschoolboek met de Hollandse 

tuin, de wapens van Hoorn en Enkhuizen en middenboven het huismerk van de familie van 

der Beeck (Leiden, UB) 



De belangrijkste boekverkopers die ook als uitgever zijn opgetreden, zijn: Zacharias 

Cornelisz. en zijn zoon Pieter Zachariasz. (Hartevelt): ruim 60 edities tussen 1609 en 1661, en 

Marten Gerbrantsz. en zijn zoons Gerbrant en Jan Martensz.: bijna 50 edities tussen 1626 en 

1658, en J.J. Deutel, zijn weduwe en zijn zoon: ca. 25 edities tussen 1636 en 1682. Van 

speciale fondsvorming bij de uitgevers is in het algemeen geen sprake geweest, behalve bij 

Zacharias Cornelisz. die vrijwel uitsluitend doopsgezinde boeken uitgaf: stichtelijke 

liedboekjes, bijbels, geloofsbelijdenissen en vrijwel alle werken van de doopsgezinde leraar 

Pieter Jansz. Twisck. Na diens dood in 1636 liet hij dan ook enkele treur en eerdichten op 

Twisck drukken, gevolgd door een lijst van Twiscks werken die bij hem to verkrijgen zijn.  

Totaal zijn er tot 1700 in Hoorn ruim 50 drukkers en uitgevers werkzaam geweest. Deze 

werkten soms onderling samen maar hadden ook contacten buiten de stad: Hoornse drukkers 

werkten ook regelmatig voor uitgevers in de directe omgeving, vooral in De Rijp, waar drie 

uitgevers boeken lieten drukken bij I.W. van der Beeck, maar ook voor uitgevers in 

Amsterdam; omgekeerd lieten Hoornse uitgevers ook boeken drukken in Amsterdam, Leiden 

en Haarlem (en zelfs in Antwerpen voor katholieke boeken).  

Er zijn tot 1700 in het geheel 347 in Hoorn gedrukte en/of uitgegeven boeken bekend. De op 

en neergang van de Hoomse boekproductie loopt min of meer gelijk aan de gehele 

economische ontwikkeling van Hoorn: een duidelijke groei aan het einde van de 16e en het 

begin van de 17e eeuw, het hoogtepunt van ± 1620-1650, en een geleidelijke achteruitgang in 

de tweede helft van de eeuw.  

Wat betreft de omvang ervan behoort Hoorn tot de middelgrote steden: Amsterdam is veruit 

de grootste, daarna volgt Leiden, maar Hoorn is vergelijkbaar met steden als Rotterdam, 

'sGravenhage, Franeker, Leeuwarden, Haarlem, Middelburg.  

Een enigszins globale verdeling naar genre ziet er zo uit: meer dan de helft (54%) is 

godsdienstige literatuur: bijbels, waaronder zes edities van het zgn. BiestkensTestament, 

gezangboeken, zoals het Hoorns liedboek (eerste druk 1630), stichtelijke liedboekjes voor de 

godsdienstoefeningen, zoals het Klein Hooms liedboek, en ook voor andere feestelijke 

gelegenheden, zoals het Groot Hoorns liedboek, verder belijdenissen en catechismi; ongeveer 

40 procent van de godsdienstige literatuur bestaat uit preken en andere stichtelijke lectuur en 

ongeveer 20 procent uit polemische geschriften over actuele godsdienstige en kerkelijke 

zaken, waarin duidelijk enkele jarenlang slepende kwesties zijn te onderscheiden. Een groot 

deel van de godsdienstige literatuur is doopsgezind, waaronder behalve de hierboven 

genoemde titels ook de eerste uitgave van de verzamelde werken van Menno Simonsz. 

(1600), de eerste druk van het zgn. Hoornse martelarenboek (1617), en vrijwel alle werken 

van Twisck. De andere helft van de boekproductie is een bonte mengeling van stoffen: 

Nederlandse literatuur in brede zin: oorspronkelijk en vertaling en bewerking: in proza en 

podzie en voor een groot deel op het niveau van middelmatige rederijkers, en enkele Latijnse 

dichtbundels (samen ± 13 procent), kleine bundeltjes van gelegenheidsgedichten op huwelijk 

of overlijden (± 9 procent), grotere en kleinere geschriften over de actuele politieke of 

economische toestand, bijvoorbeeld over de ontvangst van de Nederlandse ambassadeurs in 

Londen, of wat te doen in deze tijd van duurte van de eerste levensbehoeften, of over de 

windhandel in tulpen (samen ± 7 procent) en verder kronieken zoals Velius, reisverhalen 

zoals Bontekoe, schoolboeken voor het leren rekenen, brieven schrijven, voor de vaderlandse 

geschiedenis, enz. en nuttige boekjes zoals een almanak, een boekje over de astrologie, een 

tafel voor de 200ste penning van landerijen, een voor de natuurlijke historie, en overheids-

uitgaven zoals een vonnis van de rechtbank, ordonnanties enz.  

Behalve boeken werd er in de zeventiende eeuw, evenals nu, nog veel meer gedrukt en wel op 

losse bladen en blaadjes: planodrukken. Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor een begrafenis, 

reclameblaadjes voor winkels (met prijslijsten), huwelijksaankondigingen, schotschriften, 

losse gedichten en liedjes die op straat werden uitgevent en overheidspublicaties als 

ordonnanties en plakkaten die werden aangeplakt. De meeste zijn niet bewaard maar werden 

na gebruik weggegooid en wat er over is bevindt zich meestal in archieven en is min of meer 

toevallig bewaard door een speciaal verzamelaar, ofwel officieel bewaard door de overheid, 

zoals de bundels ordonnanties van de Archiefdienst Westfriese gemeenten te Hoorn. Zo 



zullen er naast de drukkers die ook boeken hebben gedrukt wel drukkers geweest zijn die 

alleen dit smoutwerk hebben gedaan en die wij niet kennen.  

Een bijzonder aspect aan de boekgeschiedenis in Hoorn is het voorkomen van 

boekenveilingen: al vrij vroeg in vergelijking met de meeste andere Nederlandse steden 

(slechts Leiden en Den Haag waren aanzienlijk eerder) worden in Hoorn boeken geveild: in 

1628 de nalatenschap van de Hoomse arts Cornelis Costerus, en later is het Abraham Isaacsz. 

van der Beeck die regelmatig boekenveilingen hield, zoals op 15 juli 1664 de bibliotheek van 

Henrick Bruno.  

Een andere verkoping vond plaats in 1692: op 14 mei van dit jaar werd in het huis van de 

zuster van de overledene op het Oude Noord verkocht de nalatenschap van Pieter Boeyesz., in 

zijn leven boekdrukker tot Hoorn, die bestond uit onder andere vele soorten letter en twee 

persen met koperen degels en `vat meer tot een welgestelde drukkerij behoort'. Voor deze 

gelegenheid werd van zijn typografisch materiaal een letterproef gemaakt (Proeven van 

veelerhande letteren), en dit is tevens het enige dat wij van hem kennen.  

Deze drukkerij kan met haar twee persen niet al te klein zijn geweest; mogelijk betreft het hier 

het materiaal van A.l. van der Beeck, van wie tot halverwege 1690 drukwerk bekend is en 

wiens drukkerij Boeyesz. mogelijk voor korte tijd kan hebben overgenomen; was hij zijn 

meesterknecht?  

Aldus kunnen wij proberen ons er een voorstelling van te maken hoe een gemiddelde 

drukkerijboekhandel in de 17e eeuw er uit gezien kan hebben: een winkel waar men boeken 

kan kopen waarvan er enkele door de boekverkoper zelf worden uitgegeven, en misschien 

zelfs zijn gedrukt, verder papier, schrijfwaren, prenten, wereldbollen, en waar men 

(eenvoudig) bindwerk kon laten uitvoeren, en waar men een eigen tekst maar ook 

familiedrukwerk kon laten drukken (soms zelfs ook de tekst van bruiloftsgedichten bij de 

rederijkeruitgever kon bestellen), en waar als daar geld en belangstelling voor was, ook 

boeken gedrukt werden voor de plaatselijke en nationale markt. Daarnaast waren er 

boekverkopers die geen pers hadden, en wel of niet geld in eigen uitgaven konden investeren, 

en aan de andere kant waarschijnlijk ook drukkerijen zonder meer.  

Wie zijn ideeën in druk wil laten uitgaan kan vanzelfsprekend ook zelf een drukkerij opzetten, 

bijvoorbeeld voor een politieke partij of een godsdienstige groepering. In dit verband zeer 

illustratief, en van verderstrekkend belang dan Hoom is het volgende citaat uit een brief van 

A. van der Borre aan Simon Episcopius van 15 september (van het jaar 1622 of 1625/26). 

Beide zijn Remonstrant en worden daarom in deze tijd vervolgd; ze houden zich schuil, 

trekken regelmatig van de ene stad naar de andere , in het geheim de Broeders,hun 

medestanders, bezoekend, en schrijven met elkaar en over anderen in de vorm van 

pseudoniemen, initialen enz. Ze zijn voortdurend op zoek naar wegen om hun geschriften te 

laten drukken, wat meestal in het geheim moest gebeuren, en ook deze brief gaat over twee 

verweerschriften, waarmee bij het drukken problemen zijn gerezen. In dit verband werd er 

blijkbaar gedacht aan het opzetten van een eigen drukkerij voor de Societeit van de 

Remonstranten, en verder is er in de brief sprake van de Hoornse drukker, die blijkbaar 

bekend is (en misschien at eerder voor de Remonstranten in het geheirn gedrukt heeft) maar 

van wie het nadeel is dat hij geen griekse letters heeft en veel te duur is:  

`Aengaende 't opstellen van een druckerije, daervan hadde ic onlangs propoosten met Sr. de 

Man [= J. Wtenbogaert j. De costen souden soo groot niet zijn. Om 200 oft 250 guld. 

soudemen eene soo goede, als de Societeyt behoeft, connen oprechten. En sij soude haer selve 

in een jaer tijts (soo daer yet gedaen werd) betalen. Maer .1. daer behoort tijt toe, eer men 't al 

bij een crijcht. En connen die stucken, die nu bijnae veerdich zijn, wel soo lange toeven? 2. 

Men moest daer toe hebben een naerstich ende oprecht vroom wercman. En waer vindt men 

juijst sulc een, die trouw is? 'T is rata avis die soorte van menschen. En crijcht men daer geen, 

die soo gestelt is, als de tijden & onse staet vereijsschen, soo salmen niet hebben als trots, 

moeijte & grooten costen, weijnich werck. De Broeders mogen 't eens in eernst overleggen. 

En in gevalle de eijgene druckerij niet op wort gestelt, can ick geen reder wech bedencken, als 

die ic aengewezen heb. De Hoornsche drucker is onversien van letteren, immers Griecksche. 

En te costelick. T'is een schande, jae een rechte knevelarije, soo veel te nemen, als hij doedt. 



Men soude hier anderhalve riem hebben ten hoochsten om 7 g. 10 st. daer men gins voor eene 

9 gulden geeft.'  

Uit dezelfde tijd is een clandestiene Hoornse druk voor de Remonstrantse zaak bekend en 

zelfs beroemd geworden: De wereldvermaarde jurist Hugo de Groot, Remonstrant, vriend en 

medestander van Oldenbarnevelt werd in 1618, toen prins Maurits de wet in het land verzette, 

Oldenbamevelt ter dood werd gebracht, en de Vervolging van de Remonstranten begon, 

veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op het slot Loevestein. Na zijn ontsnapping in de 

boekenkist op 22 maart 1621 vluchtte hij Naar Parijs, en daar schreef hij een verdediging van 

de oude regering van Voor 1618: Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van 

Hollandt en WestVrieslandt. Hij stuurde het handschrift naar Remonstrantse vrienden die het 

lieten drukken op kosten van de Societeit van de Remonstranten door een Amsterdamse 

drukker. Door een ongelukkig incident raakte dit bekend aan de magistraat die in augustus de 

drukker liet oppakken en zijn materiaal en de enkele vellen die al gedrukt waren, in beslag liet 

nemen. De kopij kon echter worden gered, en werd overgebracht naar Hoorn en daar in het 

diepste geheim gedrukt door Isaac Willemsz. van der Beeck: in november kwam deze eerste 

druk in een oplaag van 1500 exemplaren op de markt, zonder vermelding van plaats van 

uitgave of naam van drukker. Op het titelblad op de plaats van het impressum staat: 

`Accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys. Met Privilegie van den Coningh, 1622', 

waarmee bedoeld is dat de tekst overeenstemt met de door Grotius zelf vervaardigde Latijnse 

vertaling die een maand eerder in Parijs verschenen was met het privilege van de Franse 

koning. Het boek werd onmiddellijk bij plakkaat van 24 november door de StatenGeneraal 

verboden als beledigend voor de regering en voor prins Maurits en aanzettend tot 

ongehoorzaamheid en er werd bij de boekverkopers ijverig naspeuring naar gedaan, maar in 

drie of vier weken, misschien wel mede door het verbod, was het boek uitverkocht. Begin 

januari 1623 was de tweede druk bijna klaar (ook door Van der Beeck gedrukt?) en daama 

volgden nog verscheidene andere, alle in het geheim. Aangezien er behalve Isaac 

Willemszoon van der Beeck in de periode 1621-1625 nog slechts den andere drukker in 

Hoorn bekend is, mogen wij nu wel veronderstellen dat Van der Beeck de Hoomse drukker is 

van wie in de bovenvermelde brief van Van den Borre sprake is, en dat (als de datering 1622 

van de brief juist is) voor het drukken van de Verantwoordingh een schandelijk hoge prijs 

betaald moest worden. In 1624 verscheen in Hoorn zonder naam van de auteur en van de 

drukker de eerste druk van een bundel Stichtelycke rymen. De auteur was Dirck Rafaelsz. 

Camphuysen, een dichterpredikant uit de kringsler Remonstranten, die zich voor deze uitgave, 

hoewel hij rond deze tijd in Dolckum woonde, speciaal enkele maanden in Hoorn vestigde, 

naar wij mogen aannemen omdat hem daar een drukker bekend was die (voor veel geld) 

bereid was in het geheim Remonstrantse geschriften te drukken. Met de ervaring die hij had 

opgedaan bij de Remonstrantse drukkerij in Norden enkele jaren eerder, werkte Camphuysen 

mee aan de uitgave om de kosten zo laag mogelijk te houden Het boek werd zeer populair: het 

is vrijwel zeker dat de Stichtelycke rymen het meest gebruikte liedboek in Nederland in de 

zeventiende eeuw is geweest. De drukker van deze eerste druk is waarschijnlijk ook Isaac 

Willemsz. van der Beeck.  

 

BOEKILLUSTRATIE  

Wanneer men de Hoornse boekproduktie uit de late 16de en de 17de eeuw beziet, moet men 

constateren dat de illustratie daarin geen rol van bijzondere betekenis heeft gespeeld. Wat dat 

betreft onderscheidt Hoorn zich niet van de meeste andere middelgrote en kleinere steden in 

de Noordelijke Nederlanden. Het zwaartepunt van de Nederlandse boekillustratie lag in 

slechts enkele grotere steden, waar uitgevers en drukkers van boeken veelvuldig de hulp van 

een van de talrijke ter plaatse gevestigde etsers, kopergraveurs en houtsnijders plachten in te 

roepen. In een stad als Hoorn echter is het grootste deel van de ter plaatse gedrukte boeken 

ongeillustreerd en beperkt de verluchting van de wel geillustreerde werken zich veelal tot een 

enkel vignet op de titelpagina of tot een vrijwel het gehele titelblad beslaande prent. Werken 

die zijn versierd met reeksen prenten zijn zeer zeldzaam. Ondanks het feit dat de Hoornse 

illustratiekunst een slechts zeer beperkte omvang had, is het interessant om de versieringen 

van enkele van de daar gedrukte of uitgegeven boeken eens nader te bezien. De meest 



alledaagse soorten boekillustraties uit de Noordnederlandse 17de eeuw zijn ongetwijfeld de 

versierde titelpagina's en de auteursprotretten. De laatste categorie vindt men in allerlei 

werken en vormt met de vervaardiging van voor losse verkoop bestemde portretprenten de 

belangrijkste pijler voor de bloei van de portretgraveerkunst in die tijd. Tal van specialisten 

hebben zich met de vervaardiging van in koper gesneden portretten bezig gehouden, 

terwijldaamaast ook vele nietspecialisten nu en dan beeltenissen hebben gegraveerd. De stad 

Hoorn was echter, naar het zich laat aanzien, niet rijk aan portretgraveurs. Terwijl ons beeld 

van de plaatselijke schildersschool in de 17de eeuw in belangrijke mate wordt bepaald door 

de activiteiten van portrettisten als Jacob Wabbe, Jan Albertsz. Rootius en Abraham Liedts, 

ging men voor de vervaardiging van een gegraveerd portret blijkbaar bij voorkeur naar andere 

steden. We zien dit bij voorbeeld bij de derde druk van Velius' kroniek van Hoom uit 1648, 

waarin men naast de uit een eerdere uitgave overgenomen illustraties ook een portret van de 

auteur wilde opnemen (zie afb. 8). Als voorbeeld koos men een thans nog bestaand schilderij, 

waarop de al in 1630 overleden arts en amateurhistoricus is afgebeeld, maar de kunstenaar die 

belast werd met de taak dit schilderij in koper te reproduceren was niet een burger van Hoorn, 

maar de Haarlemmer Theodoor Matham, die een uitstekende gravure leverde. Erg verrassend 

was de keuze van Matham overigens niet, want reeds in 1617 had zijn vader een bijdrage 

geleverd aan de illustratie van de tweede druk van hetzelfde boek, waarvoor hij toen enkele 

gegraveerde portretten van beroemde Hoomse ingezetenen vervaardigde. Een nieuwe prent, 

die blijkbaar eveneens speciaal voor de derde druk vervaardigd is, is de beeltenis van 

Rombout Hogerbeets, waarvoor men de in Amsterdam woonachtige graveur Jacob van Meurs 

aan het werk zette. Ook de vrij sporadisch voorkomende portretten in andere Hoornse 

drukken geven ons niet de indruk dat Hoorn kon bogen op een bloeiende portretgraveerkunst: 

de bekende portretten dragen of de naam van een elders gevestigde kunstenaar of bevatten 

geen enkele kunstenaarsnaam, waarbij dan de kans dat ze eveneens in andere steden 

vervaardigd zijn groot moet worden geacht.  

Ten aanzien van de versiering van titelpagina's van boeken met gravures en houtsneden levert 

de Hoomse boekproductie ons meer materiaal, al betekent dit geenszins dat we met behulp 

van dat materiaal een duidelijker beeld krijgen van de geschiedenis van de graveerkunst in 

Hoorn. Men moet zich daarbij bovendien realiseren dat een deel van deze 

titelpaginaversieringen bestaat uit vignetten en kleine decoraties, die soms herhaaldelijk 

gebruikt zijn om telkens weer nieuwe boeken te verluchten en die, wanneer de koperplaten of 

de houtblokken versleten waren, vervangen werden door zo exact mogelijke kopieen teneinde 

daarmee weer een tijdje voort te kunnen. Aangezien dergelijke prenten doorgaans niet werden 

gesigneerd, is het moeilijk na te gaan of de makers ervan in Hoorn woonden of gezocht 

moeten worden in naburige steden als Amsterdam en Haarlem. Het lijkt echter waarschijnlijk 

dat er ook in de stad zelf wel den of meer graveurs werkzaam zijn geweest, die in staat waren 

om naar een gegeven voorbeeld een dergelijke prent te maken. Bij de op titelpagina's 

gebruikte vignetten vindt men diverse voorbeelden van afbeeldingen van het stadswapen, 

soms aangevuld met een gezicht op de stad en met dieren als leeuwen en eenhooms, die als 

schilddragers optreden. Naast vele minder geslaagde voorbeelden kunnen we een aantal 

dergelijk wapenvignetten aanwijzen die ons een aardige indruk geven van de mogelijkheden 

van hun makers. Een goed voorbeeld is het prentje dat voorkomt in de eerste, in 1604 

verschenen, uitgave van de kroniek van Hoorn van Theodorus Velius (zie afb. omslag); in dit 

vignet wordt het stadswapen gedragen door een eenhoorn, terwijl we op de achtergrond een 

profiel van de stad van de kant van het water kunnen zien. De kopergravure draagt de initialen 

PVW, waardoor we de maker ervan kunnen identificeren als Paulus Wtewael, die tot 1595 in 

Utrecht werkzaam was geweest, in 1596 in Hoorn gevestigd was en in 1598 in Kampen en in 

1599 in Medemblik vermeld werd. Het is mogelijk dat Wtewael het aardige vignet voor 

Velius' kroniek pas in 1603 of 1604 heeft gevraveerd en zelfs dat hij toen wederom in Hoorn 

woonachtig was, maar het meest waarschijnlijke is dat hij de gravure al in of omstreeks 1595 

had gemaakt en dat deze oorspronkelijk gebruikt was voor een andere uitgave.  

In diverse latere Hoornse uitgaven vindt men varianten van deze wapenafbeelding, bij 

voorbeeld in de houtsnede op de titelpagina van de derde druk van de kroniek van Velius uit 

1648 en in de gravure in het in 1646 uitgegeven journaal van Willem Bontekoe. Uiteraard 

zouden er nog tal van andere titelpaginadecoraties van verschillende soorten kunnen worden 



opgenoemd, maar het is beter om op deze plaats vooral aandacht te schenken aan een 

samenhangende groep kopergravures, die voorkomen in de uitgaven van de boekhandelaar 

Claes Jacobsz. in De Rijp (zie afb. 5). De betreffende werken dateren alle uit de periode 1640 

en 1648 en zijn gedrukt door Isaac Willemsz. van der Beeck. De prenten, die doorgaans de 

gehele pagina beslaan met uitsparingen voor titel en adres, geven veelal een reeks medaillons 

met onder andere een gezicht op het dorp De Rijp en bovendien een aantal andere 

voorstellingen, waaronder afbeeldingen van gebeurtenissen en personen uit de Bijbel en soms 

ook geheel decoratieve versieringen met emblematische motieven en putti. Blijkens een 

steeds op deze gravures aanwezig monogram was de kunstenaar ene CLI; helaas is het niet 

mogelijk de eigenaar van deze initialen aan te wijzen, tenzij ze zijn gebruikt door de uitgever 

Claes Jacobsz. zelf, van wie niet bekend is of hij wellicht tevens als graveur werkzaam is 

geweest. Hoe het ook zij, het steeds weer voorkomen van het profiel van De Rijp in plaats van 

dat van Hoorn maakt het waarschijnlijk dat we de kunstenaar niet onder de burgers van de 

laatstgenoemde stad moeten zoeken doch veeleer in het tussen de inpolderingen gelegen De 

Rijp. Een groot kunstenaar was meester CLI zeker niet, maar ondanks zijn beperkingen 

leverde hij voor de diverse uitgaven van Claes Jacobsz., alleraardigste titelpagina's van 

verschillende formaten, waardoor hij een van de zeldzame individueel te herkennen graveurs 

is die we bij een onderzoek naar de illustratie van de Hoornse boeken tegenkomen. Bij andere 

opvallende titelpaginaversieringen van Hoomse drukken of uitgaven treffen we doorgaans 

geen naam of monogram aan (b.v. Catalogus ofte Naemregister [...], 1613) of lezen we de 

naam van een buiten Hoorn gevestigde kunstenaar, zoals bij voorbeeld de nabij Uitgeest 

geboren en in Amsterdam werkzame Hessel Gerritsz. (15811632), van wie een fraaie gravure 

gebruikt is in de beide delen van de Concordantie der Heyligher Schriftvren (1615 en 1632). 

Gegevens over in Hoorn gevestigde kunstenaars krijgen we in deze categorie van 

boekillustraties dus nauwelijks. Het is waarschijnlijk dat er zich iets meer origineel Hoorns 

werk bevindt bij de weinige series illustraties die er uit Hoomse drukken bekend zijn. Dit 

geldt echter niet voor de fraaiste serie die we in een hier uitgegeven boek kunnen aantreffen, 

namelijk de negen illustraties uit Lambertus Hortensius, Het boek [...] van den oproer der 

Wederdooperen, dat verscheen in 1624 en negen grote platen bevat, namelijk een gezicht op 

het Oude Klooster en acht afbeeldingen uit de geschiedenis van de Wederdopers te 

Amsterdam in 1536. De platen waren echter al in 1614 gebruikt in de te Enkhuizen door 

Jacob Lenaertsz. Meyn gedrukte uitgave; van de druk van 1624 vermelden sommige 

exemplaren weer Meyn als drukker, andere Gillis Claesz. Coster uit Hoorn als 

boekverkoperuitgever. De kopergravures zullen vermoedelijk wel als werk van een 

Amsterdamse kunstenaar moeten worden beschouwd. In Amsterdam althans bevonden zich 

de gebruikte voorbeelden, de schilderijen die de schilder Barend Dircksz. (Doove Barend) 

omstreeks het midden van de 16de eeuw voor het Amsterdamse Stadhuis maakte en die in 

1652 bij de brand van dat gebouw verloren zijn gegaan.  

De prentseries die we wel als mogelijk Hoorns werk kunnen aanwijzen zijn bepaald minder 

indrukwekkend van kwaliteit dan de afbeeldingen van de Wederdopers. Er kan daarbij 

worden gewezen op de veertien in ets en kopergravure uitgevoerde illustraties in het 

HandtBoecx ken der Christelijcke Gedichten van C.P. Biens, in 1635 in tweede druk gedrukt 

door A. Nachtegael. De ongesigneerde prentjes met bijbelse en emblematische afbeeldingen 

doen in stijl enigszins denken aan de werken van de graveurs Crispijn de Passe Sr. en Jr., 

maar vertonen duidelijk een onbeholpener stijI en beperktere technische mogelijkheden. De 

mogelijkheid bestaat dat de maker ervan in Hoorn zelf moet worden gezocht, al is daarover 

geen zekerheid te geven, doordat geen van de illustraties een naam of monogram draagt.  

Een enigszins vergelijkbare indruk maken twee eveneens uit ets en kopergravurelijnen 

opgebouwde prentjes in het in 1663 verschenen boekje 't Hoorns vermaeck'lyck treckschuytje 

(zie afb. 4), die in stijl verwant zijn en op het eerste gezicht als stammend uit de jaren dertig 

van de l7de eeuw zouden kunnen worden beschouwd, maar die bij nader inzien, vooral door 

de kostuums, herkenbaar zijn als pas omstreeks 1660 vervaardigd. Beide dragen het niet 

oplosbare monogram PIC. In hetzelfde boekje vinden we ook drie niet gemerkte etsen, een 

ijsgezicht en twee zeegezichten met schepen, vlotte, maar uiterst slordige illustraties die op 

hun beurt weer enigszins herinneren aan de eveneens wat haastig afgewerkte prenten in het in 



 

4. twee illustraties uit 't 1663 de bovenste door de monogrammist pic, de onderste door een 

anonieme kunstenaar (Den Haag, KB) 

1655 verschenen boek Korte historiael, ende iournaels aenteyckeningen [...] van David 

Pietersz. de Vries, waarin voorts een reeds twee jaar eerder door de beroemde Amsterdamse 

portretgraveur Cornelis Visscher vervaardigde beeltenis van de auteur is opgenomen. 

Anoniem ten slotte zijn ook de illustraties in een van de beroemdste Hoornse uitgaven van de 

17de eeuw, de eerste drukken van het lovrnael van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Hierbij doet 

zich zelfs de merkwaardige situatie voor dat in de Hoornse uitgaven geen enkele prent 

gesigneerd is, terwijl we in de Utrechtse herdruk van 1647, die met copieen is geillustreerd, 

althans op het portret van de auteur wel een naam aantreffen, namelijk die van de 

Utrechtenaar Hendrick Wijnter, die echter niet anders gedaan heeft dan het anonieme portret 

uit de eerste editie copieren. Uit het voorgaande wordt het duidelijk dat we ons nauwelijks een 

beeld kunnen vormen van de Hoornse boekillustratiekunst uit de 17de eeuw, doordat 

enerzijds Hoornse drukkers en uitgevers nogal eens een beroep hebben gedaan op kunstenaars 

uit andere steden en anderzijds het merendeel van de gravures, etsen en houtsneden die 

mogelijk in de stad zeif zijn gemaakt geen enkele indicatie ten aanzien van de naam van hun 

maker dragen. Een breder en diepgaander onderzoek, ook in de plaatselijke archieven, zal 

nodig zijn om uit te maken in hoeverre ook plaatselijke kunstenaar een enigszins aan te 

duiden rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse prentkunst.  

 

 



LATIJNSE SCHOOL EN BIBLIOTHEEK  

In de Middeleeuwen had Hoorn al een school, die, zoals toen gebruikelijk was, verbonden 

was aan de Grote Kerk, en waar niet alleen jonge kinderen leerden lezen, schrijven en 

rekenen, maar ook de toekomstige geestelijken het kerklatijn, de koorzang en de liturgie 

leerden ('clerici' of Ilerken'). In de 16e eeuw begon deze school te veranderen in de richting 

van een gymnasium voor klassieke opleiding (o.a. onder leiding van de humanist Frans 

Poelenburg), en nadat de stad in 1572 voor de prins had gekozen en de Roomse 

schoolmeesters waren ontslagen, werd er voor de nieuwe Latijnse school een Hervormde 

rector benoemd, en kreeg de school het programma dat in heel Nederland tot in de 19e eeuw 

zonder veel wijzigingen zou gelden: veel Latijn (lezen, schrijven en spreken), 

godsdienstonderwijs, en verder wat nederlands, grieks, geschiedenis en schoonschrijven. Aan 

het eind van het schooljaar kregen een of meer van de beste leerlingen van iedere klas een 

prijs, die bestond uit een uitgave van een latijns auteur, met een inscriptie voorin, en het 

wapen van de stad in de perkamenten band gestempeld. De school was in een voormalig 

klooster gehuisvest: eerst het St.Agnietenklooster, later het St.Cecilialclooster. Het 

onderwijzend personeel bestond uit een rector, die in de hoogste klas les gaf, en gemiddeld 

twee leraren; als, wat in de 17e eeuw een paar keer voorkwam, het rectoraat bij gebrek aan 

een geschikte candidaat door een Hoornse dominee werd waargenomen, was de conrector 

degene die op de school het eigenlijke werk deed: van dezen is Henrick Bruno de bekendste 

geworden (16491658). In 1669 werd een nieuw schoolreglement ingevoerd. Een van de 

gevolgen daarvan is dat de namen van alle toenmalige leerlingen werden vastgelegd (het 

waren er 110), en dat jaarlijks de namen van nieuwe leerlingen daaraan werden toegevoegd; 

tot 1700 waren er zo'n tien per jaar, meestal tussen de 10 en 13 jaar oud.  

Dat de Stadsbibliotheek van Hoorn in het jaar 1535 is opgericht en in de Sacristie van de 

Grote Kerk werd gehuisvest, zal wel samenhangen met het doordringen van de 

Renaissancecultuur in Hoorn en in het bijzonder in de (toekomstige) Latijnse school; Hoorn 

had weliswaar kloosters en kloosterbibliotheken maar die voldeden niet aan de behoefte van 

een 16e-eeuwse humanist.  

Van de verdere geschiedenis van de bibliotheek zijn maar een paar bijzonderheden bekend; 

om te beginnen met de droevigste: op 3 augustus 1838, bij een felle brand in de Grote Kerk, is 

zij bijna geheel in vlammen opgegaan. Dat dit een groot verlies was, blijkt uit een tegen het 

het eind van de 17e eeuw gedrukte catalogus ervan. De bibliotheek, die in 1656 nog was 

vergroot, telde toen ca. 300 boeken en stond op 13 planken opgesteld. Ter vergelijking: naar 

het schijnt zijn er voor 1700 van nog slechts twee andere Nederlandse stadsbibliotheken 

gedrukte catalogi gepubliceerd. Haarlem (1672) en Amsterdam (1668, na enige eerdere); de 

Haarlemse telt ca. 700 boeken op 27 planken, de Amsterdamse ca. 1000 op 36 planken, zodat 

de Hoornse bibliotheek in vergelijking met deze veel grotere steden geen slecht figuur slaat. 

De catalogus laat zien dat de bibliotheek voomamelijk theologische, historische en juridische 

werken bevatte; er komen slechts een paar boeken in het Nederlands in voor. De 

merkwaardigste titel in de catalogus is plank 12 no. 23: Terste Boeck tot Haerlem gedruckt'. 

Het betreft hier een exemplaar van Dat speghel der menscheliker behoudenisse, een 

Nederlandse incunabel die behoort tot de zg. prototypografie, d.w.z. een groep niet aan een 

bepaalde drukker toe te schrijven drukwerk, waarschijnlijk het oudste in Nederland gedrukte, 

dat in verband is gebracht met Laurens Janszoon Coster sinds Hadrianus Junius als eerste de 

legende vermeldde van de uitvinding door Coster van de boekdrukkunst en de diefstal ervan 

door Johann Fust (die daarmee met Gutenberg in Mainz een drukkerij zou zijn begonnen). 

Junius vermeldt daar expliciet bij dat Coster's eerste boek een Nederlandse versie was van wat 

hij Speculum nostrae salutis (Spiegel van onze behoudenis) noemt. Het in de catalogus 

genoemde Hoornse exemplaar, waarvan sinds 1838 helaas nog slechts enige halfverbrande 

fragmenten over zijn, is in 1613 door Israel Jacobsz. (van der Mersch) aan de stadsbibliotheek 

aangeboden, toen deze bij Junius had gelezen dat de Spiegel der behoudenisse het oudste 

gedrukte boek zou zijn. Had Junius, die uit Hoorn afkomstig was, het boek wel eens bij Israel 

Jacobsz. of diens vader, de Hoornse schoolmeester Jacob van der Mersch, bewonderd, en is 

hij mede hierdoor op de gedachte gekomen dat dit wel eens het oudste gedrukte boek kon 

zijn, en heeft hij later, toen hij tijdens zijn verblijf te Haarlem van Coster hoorde als de 

uitvinder van de boekdrukkunst, beide gegevens gecombineerd tot het bekende verhaal?  



GODSDIENST  

De godsdienstige situatie te Hoorn kenmerkte zich in de 16e en I 7e eeuw door een zelfs voor 

Hollandse begrippen grote tolerantie van de magistraat tegenover minderheden, zoals voor 

1572 (toen Hoorn voor de prins koos) diverse protestante groeperingen, en daarna bijv. 

Roomsen, Doopsgezinden en Remonstranten. Na het wederdopersoproer in Munster van 1535 

werden in Hoorn vijf Wederdopers terechtgesteld, maar daarna schijnt er te Hoorn niemand 

meer om zijn geloof te zijn gedood; diverse malen waarschuwde de magistraat ketters van te 

voren dat ze zouden moeten worden gearresteerd, en in de jaren '60 en '70 van de 16e eeuw 

dankte Hoorn het begin van zijn `gouden eeuw' aan de toevloed van elders nog vervolgde 

minderheden. In juli 1566 werd buiten Hoorn de eerste hagepreek in Holland gehouden; door 

gematigd op te treden wist de Hoornse magistraat in deze jaren ongeregeldheden te 

voorkomen. In 1572 werd de Hoornse oudpastoor Clement Maertensz., die tot de calvinisten 

was overgegaan en naar Emden had moeten uitwijken, Hoorns eerste Hervormde predikant; 

hij kreeg al spoedig enige collega's, en in de 17e eeuw had de stad vier Hervormde dominees.  

Tijdens het twaalfjarig bestand (16091621) braken ook in Hoorn meningsverschillen uit 

tussen de `rekkelijke' Remonstranten en de `precieze' (calvinistische) Contraremonstranten. 

De vier predikanten, van wie Dominicus Sapma de bekendste is, stonden evenals het grootste 

deel van hun gemeenten, aan de kant der Remonstranten, en de Contraremonstranten, die in 

de kerken niet meer terecht konden, hielden afzonderlijke diensten, en beriepen daartoe in 

1614 ds. Rippertus Sixti.  

Maar in 1618 werden de Remonstranten door de Nationale Synode van Dordrecht 

veroordeeld, en werden hun predikanten geschorst en afgezet. Prins Maurits verscheen met 

een Leger voor Hoorn en er werd door hem een nieuwe, Contraremonstrante magistratuur 

aangesteld, en de kerkgebouwen werden aan de Contraremonstranten gegeven; maar de 

nieuwe Contraremonstrantse dominees preekten daar de eerste tijd slechts voor stoelen en 

banken, terwijI de Remonstrantse huiskerkdiensten druk werden bezocht. Toen in de winter 

van 1619 ds. Sapma met zijn vrouw, die in verwachting was, met geweld uit de pastorie en uit 

Hoorn werden verwijderd, brak er een oproer uit waarbij enige doden vielen. Voor de 

Remonstranten volgde toen een moeilijke tijd: huisdiensten werden door de overheid 

bemoeilijkt en er werden enige door 3000 mensen bezochte hagepreken gehouden. Na de 

dood van prins Maurits verbeterde de toestand voor de Remonstranten; in 1625 werd nog het 

inrichten van een kerk in een mouterij aan de Turfhaven verhinderd, maar in 1631 kon een 

Remonstrantse kerk in gebruik worden genomen in de Ramen; Sapma was de eerste 

predikant, en gedurende de rest van de eeuw had Hoorn drie Remonstrantse dominees, onder 

wie een belangrijke persoon als Gerard Brandt (16601667). Ondanks de naar verhouding 

grote Remonstrantse gemeente werden er toen in Hoorn niet veel Remonstrantse boeken 

gedrukt; voor de Synode van Dordrecht (1618) verschenen er wel over en weer strijdschriften 

tussen Remonstranten en Contraremonstranten, en na de veroordeling van de Remonstranten 

en tijdens de periode van hun vervolging werden er in Hoorn in het geheim boeken voor hen 

gedrukt.  

Door wat er tot dusverre is gezegd over reformatie, Remonstranten en Contraremonstranten, 

dient niet to worden vergeten dat Hoorn nog twee belangrijke en talrijke godsdienstige 

groeperingen telde: de Roomskatholieken en de Doopsgezinden. Volgens een zeer 

voorzichtige schatting waren de religieuze gezindten in Hoorn ca. 1630 als volgt verdeeld: 

Rooms katholiek ca. 35 procent, Hervormd ca. 25 procent, Remonstrants ca. 20 procent, en 

Doopsgezind eveneens ca. 20 procent; als we uitgaan van een geschat inwoneraantal van 

tussen de 13 en 14 duizend, betekent dit dat Hoom toen bijna 5000 Roomskatholieken telde, 

ruim 3000 Hervormden (Contraremonstranten), een kleine 3000 Remonstranten, en evenveel 

Doopsgezinden. Voor de rest van de eeuw kan worden gezegd dat het aantal 

Roomskatholieken vermoedelijk tamelijk constant was, maar dat er een behoorlijk groot 

verloop was van Doopsgezinden en (later) Remonstranten naar de Hervormde kerk. Er was 

sinds 1628 ook een kleine Lutherse gemeente, die over een predikant beschikte. De oudste en 

gedurende de 16e eeuw belangrijkste protestantse groepering was die der Doopsgezinden. 

Nadat in 1535 vijf Wederdopers waren terechtgesteld, kon hun broederschap zich in Hoorn 

verder naar verhouding rustig organiseren; dit gebeurde in de jaren 1540 en 1541; toen werd 



Hoorn ook bezocht door Menno Simons. Na diens dood raakte de Doopsgezinde 

Broederschap verscheurd in talrijke groeperingen en afsplitsingen; men zegt dat er rond 1600 

in Hoorn dertien Doopsgezinde richtingen vertegenwoordigd waren (rond 1700 waren het er 

nog zes). Deze verdeeldheid, samen met de opkomst van het calvinisme in Nederland, deden 

vaak afbreuk aan de Doopsgezinde zaak, toch vormden de Doopsgezinden in de 17e eeuw 

vooral in NoordHolland, Friesland en Groningen, nog een belangrijk percentage van de 

bevolking.  

De twee groeperingen die in Hoom het meest van zich hebben doen spreken waren de zg. 

Waterlanders en de veel strengere Oude Friezen; vooraanstaande leden van de 

eerstgenoemden waren o.a. Anthoni Jacobsz. Roscius (zie verder onder Vondel) en de 

geschiedschrijver van Hoorn Theodorus Velius; de belangrijkste figuur onder de laatsten was 

Pieter Jansz. Twisck (15651636), die sinds 1592 hun leraar was, en naast het drijven van zijn 

manufacturenwinkel kans zag talrijke reizen te maken om gemeenten in binnen en buitenland 

te bezoeken (vooral NoordDuitsland, de Baltische staten en Finland), en een ontzagwekkende 

rij boeken te schrijven en te laten drukken.  

Een aantal van de meest kenmerkende titels volgt hier.  

Een bonte mengeling van kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, uit vele schrijvers bijeen 

gelezen, geeft hij in zijn Chronijck vande onderganc der tijrannen (Hoorn 1619-1620); ook 

kan hij niet nalaten allerlei `particulariteyten' over zijn geboortestad Hoom en over zichzelf te 

geven (merkwaardige voorvallen hem op reis overkomen, een door hemzelf beleefd 

spookverhaal, enz.).  

De Doopsgezinde leraren (gestudeerde theologen kende men daar nauwelijks) werden 

geholpen door boeken over bijbelse geschiedenis en theologie; de voomaamste zijn: 

Concordantie der Hetiligher Schrifturen (Hoorn 1615), Bybelsch naem ende chronyckboeck 

(Hoorn 1632), en Namen, ofte benaminghen Christi (Hoorn 1615). Een bijdrage aan de 

kerkdienst was zijn Kleynliedtboecxken (Hoorn 1626 en 1633); de polemiek tegen de Roomse 

Kerk werd gesteund door zeer gekleurde historische beschouwingen in Een corte beschrijving 

van 80 pausen (Hoorn 1606), in zijn Ontdeckinghe des pausdoms (Hoorn 1624; zie hierover 

verder), en zijn Tegen de paussellijcke successie (Hoorn 1636).  

 

5. Titelpagina met kopergravure door de monogrammist CLI, 1647 (Amsterdam UB) 



Typisch Doopsgezind zijn titels als Oorloghsvertoonighe, ofte Teghen die krijgh en voor de 

vrede (Hoorn 1631) en Een schnftelijck tractaet van den twist. Hoe grouwelijck die is: van 

waer die haer oorspronck heeft: waer die is, midtsgaders oock stin schadelijcke vruchten 

(Hoorn 1628). Maar dit weerhield hem niet om, naast het schrijven van allerlei verdere 

stichtelijke werken, ook felle polemieken te voeren met andersdenIcenden binnen en buiten de 

Doopsgezinde kring. Er waren ook handschriften van ongedrukte boeken van zijn hand in 

omloop; sommige daarvan werden na zijn dood gedrukt; het merkwaardigste geval is een 

tractaat waarvan de Nederlandse tekst is verloren gegaan, maar dat in Duitse vertaling is 

uitgegeven als Das Friedensreich Christi (Odessa 1875; ook latere uitgaven) en in een Engelse 

vertaling daarvan als The peaceful kingdom of Christ (Elkhart, Ind., 1913).  

Toen er in 1635 en 1636 een pestepidemie woedde, schreef Twisck zijn Van de peste (Hoorn 

1635) 'met korte, bondige leeringen, vermaninghen, vertroostingen, ende waerschouwingen, 

tot beteringe des levens, gherustheydt der conciëntie, ende een saligh eynde'. Maar bij het 

onvermoeibaar verplegen der zieken liep hij zelf de gevreesde ziekte op. Op zijn sterfbed liet 

hij de boekhandelaar Zacharias Comelisz. bij zich roepen, een geloofsgenoot en sinds 1614 

zijn vaste uitgever, en hij droeg hem op zijn laatste woorden en vermaningen te voegen achter 

de tweede uitgave van zijn Van de peste, die toen ter perse was; zo geschiedde. Hij overleed 

op 1 oktober 1636. Twisck was een zeer productief auteur geweest; er zijn van hem dertig 

boeken in Hoom gedrukt of herdrukt (naast een aantal elders), dat is bijna 10 procent van de 

totale Hoornse boekproductie tot 1700; ook het verdere fonds van zijn Doopsgezinde uitgever 

Cornelisz. zal wel onder zijn invloed hebben gestaan, en dat is vermoedelijk een goed deel 

van de verklaring van het onevenredig grote Doopsgezinde aandeel in de Hoornse 

boekproductie: Bijbels en liedboeken, martelaarsboeken, stichtelijke lectuur, enz.  

Na de drie grote protestantse groeperingen binnen Hoorn nog enkele woorden over een 

eenling in godsdienstig opzicht, en een van de kleurrijkste figuren uit de periode tussen 1580 

en 1620: Robbert Robbertsz. Le Canu. Deze werd in 1563 te Amersfoort geboren, vestigde 

zich in 1586 te Amsterdam als schoolmeester in de wis en zeevaartkunde, maar was van 

roeping godsdienstig pamflettist. In 1611 vestigde hij zich in Hoorn, na moeilijkheden in 

Amsterdam; hij stierf na 1630. Aanvankelijk Doopsgezind, werd hij in 1590 uit de gemeente 

gebannen; hij verkondigde de mening dat alle dogmatisme verwerpelijk is, en alle christenen 

broeders zijn in de ene ware kerk; hij richtte daarom in een stroom polemische geschriften 

zijn pijlen gelijkelijk op alle gezindten. Een kenmerkend voorbeeld is het volgende verhaal: in 

1619, toen de Synode van Dordrecht doende was de Remonstrantse leer inzake o.a. de 

praedestinatie te veroordelen, kwamen twee dominees Le Canu tegen, toen die op het 

zeehoofd van Hoorn liep te peinzen. Ze vroegen hem schertsend: `Robbert, gij schijnt vol 

gedachten; wat denkt gij?' Hij antwoordde: "t Is waar broeders, ik overdacht, wie de oorzaak 

van de zonde is.' De dominees: Wie is daar oorzaak van?' Le Canu: `Toen de zonde het eerst 

was gedaan, zei de man, dat de vrouw het had gedaan; de vrouw zei: "De slang heeft het 

gedaan"; maar de slang was toen nog jong en dom, en zweeg. Doch nu is hij oud en brutaal 

geworden, en komt op de Synode van Dordt, en zegt, dat God het heeft gedaan.' Tenslotte de 

grootste godsdienstige groep: de Roomskatholieken. Het einde van de 16e en het begin van de 

17e eeuw, toen de Roomse kerkelijke hierarchie in NoordNederland was ingestort en de 

georganiseerde zielszorg van overheidswege verboden, was een moeilijke periode voor 

degenen die het oude geloof bleven aanhangen. Maar toen na 1600 duidelijk was dat de 

vrijheidsoorlog was gewonnen, begon de houding van de magistratuur te versoepelen, en kon 

de zielszorg zich oogluikend toegelaten weer gaan ontwikkelen.  

Sinds het begin van de 17e eeuw telde Hoom vier zg. staties (d.w.z. standplaatsen van een 

priester in het `missiegebied Nederland'), waarvan den door een seculiere geestelijke, den 

door een Franciscaan, en twee door Jezuieten werden bediend; aan het doen en laten van de 

Rooms katholieken en hun priesters werd verder niets in de weg gelegd (zolang ze zich niet al 

te opvallend gedroegen). Het is opmerkelijk dat, ondanks dat deze groep door zijn talrijkheid 

wel invloed moet hebben gehad in het sociale en culturele leven van Hoorn, daar toch vrijwel 

geen sprake is van drukken of uitgeven van Roomse boeken; wat de gelovigen lazen moest uit 

Amsterdam of Antwerpen komen.  



De opvallendste persoonlijkheid in Hoorn in deze tijd is de Fransciscaan Jacobus Tyras, die 

van ca. 1624 tot 1638 in Hoom de door hem gestichte statie der Minderbroeders bediende, die 

De drie Tulpen heette (naar de gevelsteen), en gedurende lange tijd de grootste en mooiste 

Roomse schuilkerk was in Noordelijk Holland.  

In 1624 hield Tyras een openbaar dispuut met de twee Remonstrantse predikanten Dominicus 

Sapma en Samuel Lansbergen over de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament van 

het avondmaal, en hij wist de twee zo in het nauw te brengen dat zij, zoals vooraf bepaald, een 

stuk tekenden dat Christus in dit sacrament tegenwoordig is en daar moet worden aanbeden. 

En toen Pieter Jansz. Twisck onder de titel Ontdeckinghe des pausdoms een aanval op de paus 

en de R.K. Kerk publiceerde (Hoom 1624), schreef Tyras als antwoord zijn Strydende, 

overwinnende ende triumpherende waerheyt in alle principale punten der eendrachtighe 

heylighe Cathohjcke Apostollische Kerck (Antwerpen, B. Moretus, 1625), waarin hij niet 

alleen Twisck bestreed, maar ook een uitvoerig verslag gaf van zijn dispuut met Sapma en 

Lansbergen. Twisck antwoordde weer met zijn Corte verdediginge van een boecxken, 

geihtituleert: Ontdeckinghe des pausdoms (Hoom 1626), en Sapma met twee boekjes: Kort en 

waerachtigh verhael van 't ghene sich toeghedraghen heeft tusschen twee paters ofte 

priesteren der Roomsche Catholijcken ter eenre, ende Dominicum Sapma, predicant der 

Remonstranteghesinde ter ander sijden (1625), en: Paepsche triumpherende waerheydt. [...j 

Wederleydt ende beantwoordt (Hoorn 1626).  

 

LETTERKUNDE  

Vanaf het einde van de zestiende tot het einde van de zeventiende eeuw waren er 

verscheidene Hoornse burgers die de dichtkunst beoefenden en hun pennevruchten in elk 

geval voor een deel ook in Hoorn lieten drukken. De eerste generatie van Hoornse literatoren 

na de beroemde Hadrianus Junius, en zijn schoonzoon Albertus Verlanius die in 1598 Junius' 

gedichten uitgaf maar van wie beiden niets to Hoorn is gedrukt, leren wij kennen uit Velius' 

kroniek: de tweede druk van 1617 bevat een groot aantal lofdichten van anderen op het werk, 

en een nieuw hoofdstuk over beroemde Hoornse mannen. Er zijn in totaal 15 lofdichten 

waarvan zeven Latijnse en acht Nederlandse (waaronder vijf sonnetten) en zowel hieruit als 

uit het laatste hoofdstuk zien wij een kring ontstaan van Hoornse neoLatijnse en Nederlandse 

dichters, tijdgenoten en vrienden van Velius. Het is een kring van notabelen: advocaten, 

notarissen, en vooral artsen, van wie de volgenden met name genoemd mogen worden.  

De eerste en voor de Nederlandse letteren ook de belangrijkste is Cornelis Taemsz. Hij werd 

geboren in 1567, reisde in Spanje, Italie en Duitsland en werd bij terugkomst benoemd tot 

rentmeester van Hoorn. Eind november van het jaar 1600 kwam hij op een nacht met het 

veerschip uit Amsterdam, viel overboord en verdronk. Velius zegt van hem dat hij niet 

bijzonder ervaren was in het Latijn, maar dat hij als een van de eersten de Nederlandse 

dichtkunst beoefende, die hij met behulp van zijn kennis van het Italiaans, Frans, Spaans, 

Portugees en Duits heeft willen cultiveren. Hij heeft veel gedicht, maar door zijn ontijdige 

dood heeft hij zijn plan voor een uitgave niet volbracht. Behalve enkele lofdichten op het 

werk van anderen zijn er ook enige langere gedichten van hem bekend, zoals een Ode tot lof 

van den Banne van Hoorn (banne = rechtsgebied), geheel in navolging van de ode van 

Horatius `Laudabunt alii claram Rhodon aut Mitylenen', waaruit blijkt dat hij de klassieken 

heel goed kende; de ode is gedrukt voorin de tweede (en volgende) druk van de kroniek van 

Velius. Ook schreef hij een ode op het werk van de bekende zeevaarder en 

ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten, afgedrukt in diens Itinerario, verschenen in 

Amsterdam bij Cornelis Claesz. in 1596. Daarnaast was hij actief als vertaler; het eerste 

gepubliceerde werk is een bewerking van het Tresor de vertu, een verzameling spreuken uit 

oude schrijvers waarvan in de tweede helft van de zestiende eeuw verschillende edities waren 

verschenen. Taemsz. heeft de `sententies' uit het Frans vertaald en, zoals hij in de opdracht 

van het boekje zegt, speciaal ten dienste van de jeugd onze taal tegenover de andere 

afgedrukt, zodat bij de oefening in de Franse taal de jeugd tegelijk leert deugdzaam te leven. 

Het is dus een NederlandsFrans leerboekje met ook inhoudelijk een opvoedkundige strekking; 

het verscheen in 1594.  



In het volgende jaar verscheen de Nederlandse uitgave van een beschrijving van China door 

de Spaanse missionaris Juan Gonzalez de Mendoza onder de titel D'historie ofte 

beschrijvinghe van het groote rijck van China, oorspronkelijk verschenen in het Spaans in 

1585 en al snel gevolgd door vele herdrukken ook in andere talen. Taemsz. vertaalde het uit 

het Italiaans. Het was de grote Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz. die de uitgave op zich 

nam en het boek verscheen in 1595 in twee edities: de eerste gedrukt in Alkmaar door Jacob 

de Meester `voor Cornelis Claesz., boeckverkooper woonende op 't Noordt, in den vergulden 

Bybel tot Hoorn', de tweede met het adres 'Tot Amstelredam Ghedruckt voor Cornelis Claesz. 

Boeckvercooper woonende opt Water int Schrijfboeck'; zie hierover verder het onderdeel over 

de Hoornse boekgeschiedenis. Het is niet verbazingwekkend dat Velius en anderen grote 

verwachtingen van Taemsz. koesterden: hij schreef Nederlandse en Franse poezie, schreef 

proza, vertaalde uit het Frans en het Italiaans, en streefde er naar om op het voorbeeld van 

andere volkeren de Nederlandse dichtkunst op een hoger peil te brengen; hij spande zich in 

voor goed onderwijs, heeft samengewerkt met de grote. Amsterdamse uitgever Cornelis 

Claesz. en stond in contact met Jan Huygen van Linschoten; misschien is hij ook de 

Nederlandse tekstschrijver van de beroemde wereldatlas Caertthresoor. Uit de lofdichten, o.a. 

op het Raedtselboeck van Van der Mersch blijkt dat hij als zinspreuken voerde: In amor' 

perseverando, en In liefd' volhardich. Er is een grafschrift op hem van Velius.  

Petrus Hogerbeets was afkomstig uit een aanzienlijk geslacht; zijn vader bekleedde 

herhaaldelijke ereambten in Hoorn, onder meer burgemeester; Rombout Hogerbeets, de 

bekende rechtsgeleerde, vriend en medestander van Hugo de Groot, was een neef. Het 

geslacht Hogerbeets ontleent zijn naam aan de hofstede Hogerbeets, gelegen naast de kerk 

van Beets op een hoger gedeelte van het dorp. Petrus werd geboren in 1542, volgde de 

Latijnse school te Hoom bij meester Frans Poelenburg en studeerde vervolgens te Leuven en 

Padua in de geneeskunde. Hij vestigde zich als arts te Hoorn en stond zeer in aanzien. Hij 

sprak meerdere talen, in het bijzonder zeer fraai Latijn en stond met verschillende geleerden 

van zijn tijd in briefwisseling, onder anderen met Hadrianus Junius, Karel van Mander en 

Petrus Scriverius. Over zijn literaire gaven zegt Velius: 'Gook wat by schreef, vloeyde hem 

uyt de penne, en gheschiede meest staende voets, sonder veel overleghs en bedenckens, van 't 

welck wy (als zijn groote bekenden) goede getuychenisse connen gheven, en was dan soo 

aerdich en net, dat den lanckduerigen arbeyt van anderen soo hoogh selden conde reycken. En 

dit beyde in prose en in ghedicht (...).' Tijdens de vreselijke pest van 1599 maakt hij zich als 

arts bijzonder verdienstelijk totdat hij op 12 september zelf het slachtoffer werd. De 

magistraat van Hoorn liet in 1601 te zijner ere een epitaphium in de Groote kerk oprichten 

waarin de door zijn vrienden Velius, Nic. Bulius en Mb. Verlanius geschreven grafschriften 

werden uitgehouwen. Ook heeft Velius zijn Latijnse en Nederlandse gedichten verzameld, 

laten drukken en aan de Hoomse stadsregering opgedragen; de bundel heeft tot titel: 

Poematum reliquiae (nagelaten gedichten), gevolgd door zijn Duytsche [= Nederlandse] 

gedichten die behouden zijn, en verscheen in 1606 bij Willem Andriesz. (van der Beeck).  

Vooral Latijns dichter was Jan van Foreest. Hij leefde van 1584 of 1586 tot 1651 en was 

secretaris van de gecommitteerde Raden van NoordHolland, en vanaf 1618 ook lid van de 

vroedschap van Hoorn en later burgemeester, en lid van de Hoge Raad van Holland, Zeeland 

en WestFriesland. Hij schreef verschillende Griekse en Latijnse verzen, veelal lofdichten in 

werken van tijdgenoten, maar ook verzameld in afzonderlijke bundels, bijvoorbeeld Idyllia 

sive heroes (Leiden 1605) en later langere Latijnse gedichten op de eigentijdse 

oorlogstoestand van de Verenigde Provincien met Spanje zoals een lofdicht Merita Principis 

Auriaci in Belgas (Leiden 1620) en op het einde van het Twaalfjarig Bestand: Hispanus redux 

(Hoorn 1622) en op het veroveren van 'sHertogenbosch: Exuviae Sylvae Ducis (Hoorn 1629).  

Mr. Jacob van der Mersch was schoolmeester te Hoorn en als zodanig verzamelde hij 

raadsels voor zijn schoolkinderen. Deze waren zo in trek dat hij zich liet overhalen om ze te 

laten drukken en aldus verscheen in 1593 het Raedtselboeck, gedrukt in Haarlem, voor het 

Hoornse filiaal van de Amsterdamse boekverkoper Cornelis Claesz. De bundel bevat ruim 

200 leerrijke en stichtelijke raadsels op rijm, met de oplossingen, en was redelijk populair, de 

tweede vermeerderde druk verscheen onder de titel 'T groote Raedtselboeck in 1595 bij 

Cornelis Claesz. te Amsterdam en in de loop van de zeventiende eeuw verschenen 

verschillende herdrukken. De verzen bedoeld voor kinderen zijn niet van hoge kwaliteit en 



komen nauwelijks op het meest normale rederijkersniveau; voorin staan lofdichten van 

Cornelis Taemsz. en van Jacobs zoon Israel van der Mersch.  

Tenslotte moet gesproken worden over Theodorus Velius zelf die tot op heden bekend 

gebleven is als geschiedschrijver van Hoom, maar hier ook vermelding verdient als 

Nederlands en Latijns dichter (zie afb. 8). Hij werd geboren in 1572 in Hoorn, volgde er de 

Latijnse school en liet zich in 1587 inschrijven aan de Leidse universiteit waar hij filosofie en 

medicijnen studeerde. In 1593 vertrok hij naar Italie, promoveerde het volgende jaar in Padua 

tot doctor in de medicijnen en kwam in het najaar van dat jaar na een reis door Duitsland in 

Hoorn terug. Daar werd hij aangesteld tot `ordinaris stadsdoctor' hetgeen hij tot zijn dood 

bleef. In 1601 werd hij tot lid van de Raad van zijn stad gekozen, maar toen Maurits in 1618 

de wet verzette moest hij aftreden. Er is een portret van hem van omstreeks 1620 met eronder 

een gedicht van Vondel met wie hij in contact gekomen kan zijn via zijn vriend Roscius. Hij 

was een zeer ervaren medicus, stond in groot aanzien, was een grondig kenner van het Grieks, 

Latijn, Frans en Italiaans en zeer bekwaam in de kruidkunde..Hij stierf in 1630 en werd 

begraven in de Groote kerk onder een grafzerk waarin een door hem zelf vervaardigd Latijns 

grafschrift werd uitgehouwen. Hij schreef een van de eerste stedegeschiedenissen in 

Nederland, de Chronijck vande Stadt van Hoorn, daerin des seluen begin, opcomen, en 

gedenckweerdige gheschiedenissen tot op den tegenwoordigen iaere van 1604 int corte 

verhandelt en beschreuen werden (...) door D.D.V. (Hoorn 1604); de initialen moeten 

opgelost worden als Doctor Dirck Velius of als Doctor Dirck Volckertsz., de laatste de 

eigenlijke Nederlandse voornaam en het patronymicum; de naam Velius is een latinisering 

van het beroep van zijn vader: zeilmaker. Bij het opstellen van het werk maakte hij gebruik 

van een oude geschreven Hoomse kroniek en van een geschrift uit de eerste helft van de 16e 

eeuw; verder onderzocht hij in elk geval voor de oudere geschiedenis de stedelijke archieven, 

ondervroeg geloofwaardige personen en beschreef hij gebeurtenissen die hij zelf had 

meegemaakt.  

Ook nu nog wordt het werk geprezen om de grote zakelijke en plaatselijke kennis met 

oordeelkundige kritiek op andere schrijvers; ook de beschrijving van de eigen tijd is 

voortreffelijk en zuiver en vloeiend van stijl. De tweede druk verscheen in 1617 onder de titel 

Chroniick van Hoorn, voor meer dan twee derde vermeerderd en uitgebreid tot het jaar 1616. 

Een exemplaar hiervan met eigenhandige opdracht van Velius aan zijn vrouw is in het bezit 

van het Westfries Museum to Hoorn en berust in de Archiefdienst Westfriese Gemeenten 

aldaar. In hetzelfde jaar verscheen zijn Westfrisia, een in het Latijn geschreven lofdicht op 

zijn geboortestreek Westfriesland, de vruchtbare bodem, de voortbrengselen daarvan, de ooft 

en veeteelt, de steden, de meren, de vrijheidszin van de bewoners, de zeevaart, de handel en 

beoefenaars van kunsten en wetenschappen die Westfriesland heeft voortgebracht. Hiervan 

verscheen een tweede druk in 1648, tegelijk met een Nederlandse bewerking in alexandrijnen 

door Mr. Jan de Groot, rechtsgeleerde in Hoorn; ter illustratie enkele verzen kort na het begin 

van beide:  

Westfrisiam insignem praeditis ubere glebae:  

Irriguam crebris hinc inde sonantibus undis:  

in de vertaling:  

West Friesland heerelijck door vettigheydt van Aerde  

En doorgesult met Kley, rondtom bevochtight, daer de  

Vloeden steedts cabbelen langhs al haer velden heen,  

De welck men siet terstont met groender gras bekleen.  

Velius werkte voort aan de kroniek tot in het jaar 1630: in het begin van dit jaar was de tekst 

voor de derde druk gereed, evenals de voorrede, maar Velius stierf in april en zijn erfgenamen 

hebben zich vervolgens lange tijd tegen de uitgave verzet. Na achttien jaar gelukte het de 

uitgever Isaac van der Beeck de nagelaten papieren van Velius in handen to krijgen: in 1648 

verscheen de derde druk, met privilege voor vijftien jaar. De vierde druk verscheen in 1740, 

vermeerderd met aantekeningen door de predikant Sebastiaan Centen en voorafgegaan door 

een korte biografie van Velius, en eveneens gevolgd door de Latijnse en Nederlandse 

Westfrisia. Ondanks een drukke praktijk als arts schreef hij vele verzen die echter grotendeels 

verloren zijn gegaan, behalve enkele lofdichten op het werk van anderen, en Latijnse 



grafschriften op beroemde Hoornse mannen, afgedrukt in het vierde boek van de Kroniek. 

Ook verzamelde hij en gaf hij uit de Latijnse en Nederlandse gedichten van Petrus Hogerbeets 

in 1606 als posthuum eerbewijs.  

Van de volgende generatie Hoornse dichters verdienen enkele een afzonderlijke vermelding. 

De eerste is wel Mr. Johan Beets, geboren in het begin van de 17e eeuw en bloedverwant van 

Rombout Hogerbeets. Hij heeft deze verscheidene malen enige tijd in zijn gevangenschap op 

het slot Loevestein gezelschap gehouden en Hogerbeets was zeer op hem gesteld. Hij ging in 

1623 naar de universiteit in Leiden en promoveerde er tot doctor in de rechten; ook is hij 

enige tijd Fiscaal in de toenmalige kolonie Brazilie geweest. Waarschijnlijk in 1626 

vervaardigde hij een toneelstuk, Melissa, enkele jaren later gevolgd door een ander, Daphne 

of Boschwyage. Over zijn verdere leven is niet veel bekend; bij zijn overlijden dat op 1667 

gesteld moet worden, bekleedde hij het aanzienlijk ambt van OrdinarisAdvocaet der 

Admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier. Na zijn dood gaf zijn schoonzoon Dr. 

F.A. Pins zijn gedichten uit en liet daarachter enige brieven van Beets, Hogerbeets en enige 

anderen volgen. Het boek bestaat uit de beide toneelstukken, een deel Mengelrijmen en een 

Liedtboeck van verscheide stoffen met daarachter brieven van Hogerbeets, steeds met een 

afzonderlijk titelblad met het jaar 1668, aangevuld met een klein vervolg van brieven van 

Hogerbeets en anderen. De titel van de bundel is: Dichtkunst van verscheide stoffen 

waarachter bijgevoeghde brieven van R. Hogerbeets en andren rakende den auteur en vrunden 

zijn toegepast; een deel van de oplage verscheen met het jaartal 1668, een ander deel met het 

jaartal 1669.  

    

6. Het Klein Hoorns Lietboek (met Doopsgezinde liederen) en het Groot Hoorns Liedboekje 

(met voornamelijk bruiloftsliederen (Den Haag, KB) 

Henrick Bruno vestigde zich pas op latere leeftijd in Hoorn. Hij werd geboren in 1617, 

studeerde in Leiden en werd daama op 17jarige leeftijd goeverneur van de kinderen van 

Constantijn Huygens. Hij stond voortdurend in briefwisseling met Huygens, die bijna steeds 

met de prins in het leger te velde was. Hij schijnt niet geschikt te zijn geweest voor 

onderwijzer, maar bleef zijn taak tot 1647 volbrengen, toen de kinderen zelfstandig geworden 

waren. Hij trad ook op als literair secretaris van Huygens: correspondeerde over zijn 

'Momenta desultoria', verzorgde de uitgave, zag drukproeven na, zond presentexemplaren 

rond enz. Huygens had waardering voor zijn Nederlandse, Griekse en Latijnse gedichten. Na 

1647 is hij voortdurend op zoek naar passend werk maar komt uiteindelijk toch weer in het 

onderwijs terecht: van 1649 tot 1658 is hij in Hoorn conrector van de Latijnse school maar hij 

heeft dit niet tot zijn dood in 1664 volgehouden; of hij ontslagen werd en dan om een weinig 

stichtelijke levenswandel, is echter onduidelijk. Zijn literaire productie is verreweg het grootst 

in zijn Hoomse tijd, dus vanaf 1650 tot 1664: gedichten van hem zijn opgenomen in bekende 

dichtbundels uit deze tijd, zoals verscheyde Nederduytsche Gedichten (Amsterdam 1651), 

Klioos Kraam (Leeuwarden 16567), Apollos Harp (Amsterdam 1658). Ook was hij lid van de 



vrolijke dichtersbent van de herbergier Jan Zoet in Amsterdam. Zijn gedichten zijn verzameld 

en uitgegeven na zijn dood: Mengelmoes van verscheyde gedichten (Leiden 1666) bevattende 

voor een groot deel bruiloftsgedichten, opdrachtgedichten, lofdichten en andere 

gelegenheidsgedichten die hij in zijn leven zoals gebruikelijk wel niet zonder geldelijke 

beloning geschreven zal hebben.  

Daarnaast gaf hij in deze jaren verscheidene vertalingen in rijm uit: een psalmberijming (zoals 

zovelen van zijn tijdgenoten) in 1656, enkele andere bijbelboeken, namelijk de Klaagliederen 

van Jeremiah en het Hooglied van Salomo, ook in 1656 (twee jaar later uitgebreid met het 

boek Job, de Prediker en Spreuken) en uit de klassieke schrijvers: de Eclogae ofte 

Harderskouten van Virgilius, en de Wapentwist van Ajax en Ulysses uit de Metamorfosen van 

Ovidius; ook maakte hij een berijming van de Nederlandse vertaling van een Frans treurspel 

van J. Puget de la Serre getiteld Thomas Morus (Hoorn 1660). Het heeft er de schijn van dat 

hij zich in zijn Hoornse periode, vooral in de latere jaren, enige extra inkomsten heeft willen 

verschaffen door het vervaardigen van diverse soorten gelegenheidsgedichten en berijmde 

vertalingen van overbekende klassieke en bijbelteksten.  

Jan Jansz. Deutel was uitgever en boekverkoper en daamaast beoefende hij ook de 

dichtkunst, onder de zinspreuk `Tracht na 't goede'. Hij schreef De Huwelyckx Weeghschael, 

een moraliserend gedicht in de vorm van een dialoog tussen de Huwelycksbeminnende Jacob 

en de Echthatende Maria over de waarde van het huwelijk, en gevolgd door een `stichtelijck 

vermaeck' van de jeugd, alles op een manier die beter te lezen is bij Cats. De eerste druk, 

geillustreerd met enkele kleine gravures, verscheen in 1641, de tweede vermeerderde druk 

werd uitgegeven door zijn weduwe in 1662. Hij schreef ook proza: Een kort tractaetje tegen 

de toovery, pas na zijn dood uitgegeven door zijn zoon in 1670. In proza gaf hij een korte 

bewerking en uitgave van Eenighe avontuerlijcke en gedenckwaerdige gheschiedenissen 

gevoegd bij het journaal van Dirck Albertsz. Raven, die hij voegde achter zijn uitgave van het 

journaal van Bontekoe. Wij zijn hem als uitgever meer dank verschuldigd dan als dichter, 

want hij is degene die Bontekoe tot uitgave van zijn reisverhaal bewogen heeft.  

Met Jacob Coenraertsz. Mayvogel of Meyvogel, ook een navolger van Cats, zijn wij geheel 

en al getreden op het terrein van de stichtelijke lectuur en daarmee buiten dit nog enigszins 

literaire veld. Zijn werken waarvan de Gulden Spiegel of Opweckinge tot Christelijcke 

deuchden (eerste druk 1646) wel de bekendste is, werden dikwijls en nog tot op het einde van 

de achtiende eeuw herdrukt en dus gretig gelezen, terwijl de latere kritiek voor het werk van 

deze rijmelaar geen goed woord meer over had.  

Evenals vele andere steden had ook Hoorn een rederijkerskamer, een vereniging van burgers 

die zich bezig hidden met voordragen, dichten en toneelspelen. De kamers van verschillende 

steden organiseerden op gezette tijden onderlinge wedstrijden op basis van enige literaire 

opgaven, waarvoor zij bij elkaar op bezoek gingen en die vooral in de zestiende eeuw als 

grootse feesten (landjuwelen) waren opgezet; soms werden de teksten (antwoorden op de 

vragen, refereinen, zinnespelen) naderhand gebundeld en uitgegeven. Dergelijke wedstrijden 

waren er bijvoorbeeld in Gent in 1539, in Antwerpen in 1561 en, minder groots, in Rotterdam 

in 1561, maar aan geen van deze heeft een Hoomse kamer meegedaan, hetgeen voor de 

zestiende eeuw om verschillende redenen niet onmiddellijk te verwachten viel. In de 17e 

eeuw worden de wedstrijden eenvoudiger en meer regionaal bepaald. Daarbij organiseerden 

de kamers ook wedstrijden alleen voor de eigen leden, waarvan de beste resultaten soms 

gedrukt werden.  

Op grond van het gebruik van zinspreuken bij de dichters rond 1600 is het te vermoeden dat 

Hoorn al in deze tijd een rederijkerskamer had, waarvan een man als Taemsz. lid geweest zal 

zijn, maar het bewijs voor de Hoornse kamer dateert uit 1646: in het voorafgaande jaar 

namelijk schreef Dr. Jan Boeckaert een wedstrijd uit voor zijn medeleden van de kamer Rood' 

Angieren met als opdracht (de Vraghe:) Wat onder ander zijn de drie voomaamste saken, 

Waer door men Hoorns Lof beroemt en groot mach maken By ons Voorouders tijdt gedaen 

tot haerder eer.' De antwoorden moesten zaterdag 23 december om 1 uur in het stadhuis 

worden ingeleverd, waarna hij de beste zou uitkiezen. De eerste prijs, een tinnen beker, ging 

naar Jan Jansz. Deutel, zinspreuk `Tracht nae 't goede' en de tweede prijs, een kleinere tinnen 

beker, ging naar P.F., zinspreuk `Deughd's kleet ciert best'. Hun antwoorden werden in 1646 



uitgegeven door een medelid die tevens drukker was: Isaac van der Beeck, samen met zijn 

eigen antwoord (onder de zinspreuk: Liefd' boven al), een sonnet van Boeckaert waarin de 

uitslag wordt gegeven (onder de zinspreuk. `De waerheydt boven'), een lied (het 

verenigingslied?) en voorafgegaan door de chaerte (een gedicht met de opgave, en tijd, plaats 

enz.) en een opdracht van Is. van der Beeck aan de magistraat van Hoorn. Actief naar buiten 

was de kamer niet: op meer dan twintig in Nederland in de 17e eeuw georganiseerde 

onderlinge wedstrijden komt ze niet voor als deelnemer. Het niveau van de rederijkerskamers 

is verschillend: bekend is de Amsterdamse kamer De Eglantier waaruit de vernieuwing van de 

Nederlandse letterkunde op voorbeeld van de klassieke en in navolging van de Franse en 

Italiaanse is opgekomen, maar daamaast waren er zeer vele die door de gekunstelde vormen 

en fantasieloze inhoud van hun verzen niet boven het dilettantisme uitkwamen en waarop het 

al in het begin van de 17e eeuw gehoorde 'rederijkers, wijvensmijters, kannekijkers' beslist 

van toepassing was.  

In verschillende steden en dorpen in Nederland verschenen in de 17e eeuw dichtbundels met 

plaatselijk bekende en nieuwe gedichtjes en liedjes, van meestal maar niet uitsluitend 

plaatselijke dichters, rederijkers enz. en met naast algemene onderwerpen als liefde, dood ook 

veel toespelingen op plaatselijke zaken en toestanden; ze hadden meestal een gemengde 

inhoud: vrolijk en stichtelijk, ofwel boertig, amoureus en aandachtig, en waren bestemd om te 

worden gelezen, maar vooral om gezongen te worden in gezelschappen bij feesten, bruiloften. 

Een goed voorbeeld daarvan is 't Hooms verrnaeck'hick treckschuytje, een klein boekje, obl. 

16° formaat en aantrekkelijk uitgevoerd met enkele gravures.  

De bundel is verzameld uit in Hoorn en omstreken bekende maar ook nieuwe liedjes door de 

boekverkoper Stoffel Jansz. Korting en door hem uitgegeven in 1663 en bevat bruiloftsliedjes, 

feestliedjes, maar ook stichtelijke liedjes en puntdichten, tijdverzen, grafschriften, 

herdersklachten enz., vaak ondertekend met initialen, zinspreuken of namen van bekende en 

onbekende (Hoornse) dichters als Jac. Crabb' de Jonge, P.Y. van der Hof, J.J. Kort, C. Crook, 

H. Bruno. Een ander voorbeeld is Het nieuwe Hoornse speelwerck verzameld en uitgegeven 

door de drukker Cornelis Crook. Hebben deze bundels nog enige literaire pretentie, dat kan 

toch minder gezegd worden van de speciaal voor bruiloften samengestelde Hoomse 

liedboekjes: bundeltjes met bruiloftspsalmen, bruiloftsliederen en drinkliederen, die echter 

wel als cultuurverschijnsel interessant zijn. Vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw 

toe werd in Hoorn (en in andere plaatsen, vooral in Westfriesland) op bruiloften en dergelijke 

feesten gezongen uit deze miniatuurgezangboekjes (formaat 32°; ± 5 x 8 cm); zij werden, 

kostbaar gebonden in leer, fluweel of schildpad, goud op snee, met zilveren of soms gouden 

slotjes, ook als geschenk aan het bruidspaar aangeboden. Zij waren algemeen bekend onder de 

naam van rnopsjes die zij vermoedelijk to danken hebben aan de herderszangen die erin 

voorkomen en waarin meermalen de herder Mopsus (uit Virgilius' Bucolica) optreedt. Ze zijn 

zeldzaam en wanneer de eerste verschenen is, is niet zeker, maar een van de oudste is 't Groot 

Hooms liedtboeckje, bestaende in veel geestelijcke en vermakelijcke bruyloftsliedekens, 

gedrukt bij Stoffel Jansz. Korting tussen 1662 en 1687. Zie afb. 6. Dergelijke liedboekjes voor 

bruiloften verschenen ook voor o.a. Enkhuizen en Alkmaar.  

Behalve de hier genoemde belangrijke en onbelangrijke Hoornse dichters was er ongetwijfeld 

een nog grotere groep van liefhebbers en rijmelaars, waarvan de schoolmeesters en drukkers 

bij wie men op bestelling een gelegenheidsgedicht kon laten maken, waarschijnlijk nog tot de 

besten behoren.  

VONDEL EN HOORN  

Op de wijt vermaerde Zeestadt Hoorn.  

Aen de E.E. Heren, Burgemeesters en Wethouders der zelve Stede.  

Alias inter caput extulit urbes.  

De zuider Triton heeft tot zijn trompet gekoren  

De Hoofdstadt van zijn zee, den uitgelezen HOOREN,  

 Gezegent en gepropt, in een bedaude lucht,  

 Met ooft en korenair en weelige ackervrucht,  

Dees boezem Heiden teelt, en maght van Oorloghsschepen  

En Vloten, die den oegst des aerdboOms binnen slepen,  



 Of wyder voeren dan d'onendige Oceaen  

 Om alle stranden wordt beschenen van de maen.  

Hier is de Zuivelwaegh, de Munt, en 't Hof der Staten  

En zeevaert, op wiens trou d'inwooners zich verlaten.  

 Zy vond het haringnet, geen letterwijs vemuft  

 Noch geest van andere steen haer telgen heeft verbluft.  

Een stille burgery, oprecht van eigenschappen.  

'k Geloof Rechtvaerdigheit liet hier haer leste stappen.  

 Een Raethuys, zonder smet, de vryburgh van 't gemeen.  

 Zoo draeght Westvrieslandt moedt op d'eere van zijn steen.  

Zo schreef de grootste van onze 17eeuwse dichters, Joost van den Vondel, in 1654. Maar over 

de contacten tussen Vondel en Hoorn is meer te zeggen, en het leek ons een gelukkige 

gedachte om in het jaar waarin we 's dichters 300ste sterfdag herdenken, hierop wat nader in 

te gaan. Vondels eerste contacten met de stad Hoom zijn een gevolg van zijn lidmaatschap 

van de Waterlandse Gemeente der Doopsgezinden. Toen in 1615 Anthony Jacobsz. (Roscius), 

de zoon van zijn vooraanstaande geloofsgenoot Jacob Theunisz., in Hoom in het huwelijk trad 

(hij zou daar arts en voorganger van de Doopsgezinde Gemeente worden), was het 

hoogstwaarschijnlijk Vondel die het nog bewaarde huwelijksdicht voor die gelegenheid 

schreef: `Echtsvereeniginghs lof: ghesongen ter eeren den E. Bruydegom D. Antonio Roscio, 

ende sijne E. Bruydt Iannetien Ians Dochter. Vereenicht in den echten staet den 19. Iulij, 

1615. t'Amsterdam, by Dirck Pietersz. boeckvercooper, op 't Water, in de witte Pars. Anno 

1615.' Via Roscius raakte Vondel met een aantal vooraanstaande (Doopsgezinde) inwoners 

van Hoom bekend en bevriend; er zijn lofdichten van hem overgeleverd op de 

kroniekschrijver van Boom Th. Velius (zie afb. 8) en de ontdekker van Kaap Hoorn Willem 

Comelisz. Schouten.  

Ook had Vondels omgang met Hoornse Doopsgezinden tot gevolg dat er enige van zijn 

gedichten werden opgeriomen in hun liedboek 'Het boeck der gesangen. Inhoudende alle de 

Psalmen, lofsangen, ende geestelijcke lieden. [...]. Tot Hoorn, ghedruckt by Jan Jochimsz. 

Byvanck, woonende op 't Noort, in 't Blaeu Lam van Haerlem. Anno 1618'; om hoeveel 

gedichten het gaat is niet duidelijk, maar in ieder geval werden er vier liederen uit dit 

Gezangboek met een door de dichter sterk gewijzigde tekst afgedrukt in Vondels Poesy van 

1647 (en latere drukken). Twee van de vier liederen werden na 1644 regelmatig (met de oude 

ongewijzigde tekst) herdrukt in 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, en drie van de vier in 1688 in 't 

Lusthofje Sions.  

De vriendschap tussen Vondel en Roscius werd in 1624 beeindigd door de tragische dood van 

de laatste: op 27 januari van dat jaar zakte Roscius met zijn tweede vrouw en zijn dochtertje, 

toen hij per slee op weg was van Hoorn naar Amsterdam, door het ijs; zijn dochtertje 

verdronk, hij wilt haar evenals zijn vrouw, die nog leefde, uit het water te halen, maar beiden 

overleden enige dagen later aan de gevolgen. Vondel schreef een sonnet op Roscius' dood en 

een onderschrift bij een door J.A. Colom in Amsterdam gedrukt gegraveerd portret van hem.  

Maar Roscius' dood betekende niet het einde van Vondels contacten met Hoorn, want zijn 

meest geliefde zuster, Catharina van den Vondel, vestigde zich na haar huwelijk met Jan 

Arentsz. Bruining (zomer van hetzelfde jaar 1624) te Hoorn; en haar band met Vondel kan 

alleen maar hechter zijn geworden toen zij, na de dood van haar man, en hoogstwaarschijnlijk 

geirispireerd door de overgang in 1641 van haar broer naar de Roomskatholieke kerk, in 1644 

besloot hetzelfde te doen. Contacten met (ditmaal Roomse) vooraanstaande inwoners van 

Hoorn in deze jaren blijken uit het feit dat Vondel in 1652 een onderschrift dichtte bij het 

gegraveerde portret van de toenmalige pastoor aldaar, Adrianus Motman, die ook een rol kan 

hebben gespeeld bij de bekering van Vondels zuster en van haar dochter Anna, die later zou 

intreden in de Orde der Klarissen (1658; in 1662 werd zij Overste van het klooster Bethlehem 

bij Brussel). In het jaar 1654 moet Vondel enige tijd in Hoorn hebben verbleven; hij 

publiceerde daar toen drie godsdienstige gedichten (gedrukt door I.A. van der Beeck en 

uitgegeven door P.Z. Hartevelt): Gethsemani, Eenzaeme aendacht in de vasten , en Ecce 

homo; ook het eerder reeds geciteerde lofdicht op de stad Hoorn stamt uit dit jaar; de eerste 

uitgave hiervan (onderschrift bij een prent?) is niet teruggevonden.  



 

7. De eerste uitgave van het Journaal van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe's ongelukkige Oost-

Indische reis (Leiden, UB) 

REISVERHALEN  

De stad Hoorn heeft (daar is reeds op gewezen) in de 16e en 17e eeuw een niet onbelangrijke 

rol gespeeld in de economische expansie van Holland, en de daarmee samenhangende 

zeereizen die waren bedoeld om nieuwe landen of routes te ontdekken of 

handelsmogelijkheden te verkennen. Beter wellicht dan het feit dat er in Hoorn kamers waren 

gevestigd van de OostIndische en WestIndische Compagrtiedn (1602 en 1621) en dat een 

persoonlijkheid als Jan Pieterszoon Coen uit deze stad afkomstig was, kunnen enkele in 

Hoorn gedrukte reisverhalen van Hoornse kapiteins een beeld oproepen van dit aspect van de 

geschiedenis van de stad. In 1614 had de Amsterdamse koopman Isaac le Maire, in een 

poging om het monopolie op de Indische handel van de O.I.C. te breken, een AustraIische of 

Zuid Compagnie opgericht, die te Hoorn werd gevestigd. Het doel was handel met het 

Onbekende Zuidland Australid, dat nog op ontdekking wachtte maar waarvan Le Maire het 

bestaan vermoedde, en in 1615 werd een expeditie van twee schepen uitgezonden (de 

Eendracht en de Hoom) om via Vuurland en de Stille Oceaan, een route die niet onder 

controle stond van de O.I.C., Australid te bereiken en handelscontacten te leggen. De 

expeditie stond onder leiding van Le Maire's zoon Jacques, schipper was Willem Cornelisz. 

Schouten uit Hoorn. De tocht verliep voorspoedig: de zuidpunt van Vuurland kreeg de naam: 

Kaap Hoorn, een nieuw ontdekte doorvaart: Straat Le Maire; vervolgens doorkruiste men de 

Zuidzee, waar een eilandengroep de Hoomse Eilanden werd gedoopt. Maar daar gaf Schouten 

de moed op om Australia nog te ontdekken; hij zette tegen de wil van Le Maire koers naar de 

Nederlandse vestigingen in Indict (via de Noordkust van Nieuw Guinea en Schouten Eiland). 

Daar werd evenwel het schip de Eendracht (de Hoorn was eerder verbrand) in beslag 

genomen door de pas als gouverneur aangestelde Jan Pieterszoon Coen, en de bemanning 

werd gevangen genomen en naar Nederland getransporteerd; onderweg overleed Jacques le 

Maire (1618). Er zijn twee beschrijvingen van de reis gepubliceerd: den (Amsterdam 1618) 

waarin de rol van Schouten sterk werd vergroot en die van Le Maire verkleind, en din 

(Amsterdam 1622) waarin Israel le Maire, die na enige jaren procederen erin was geslaagd het 

in beslag genomen schip vrij te krijgen, uit het dagboek van zijn zoon de werkelijke toedracht 

zegt te geven; maar het is Schoutens joumaal dat populair werd: tientallen malen herdrukt, en 

binnen drie jaar vertaald in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Latijn.  



 

8. Portret van Theodorus Velius door Th Matham met een lofdicht van Vondel, in: Chronijck 

1648 (Den Haag KB) 

Willem Ysbrantsz. Bontekoe uit Hoorn maakte als schipper van de Nieuw-Hoorn in 1618 de 

reis naar Indie. Op de Indische Oceaan raakte het schip in brand en het vloog door ontploffing 

van het aanwezige kruit in de lucht. De overlevenden voeren lange tijd in twee sloepen voort 

zonder eten of drinken, bereikten Sumatra, werden door inboorlingen overvallen, en 

arriveerden eindelijk in het pas gestichte Batavia van JPz. Coen. Bontekoe diende nog een 

aantal jaren als kapitein op de Indische en Chinese wateren, en keerde in 1625 terug in Hoorn. 

In 1646 vond de Hoornse uitgever en dichter Jan Jansz. Deutel hem na veel aandringen bereid 

om zijn dagboeken voor de pers to bewerken of laten bewerken; mogelijk heeft hij zijn 

verhaal gedicteerd. Het boek was direct een succes: meteen na de publicatie verschenen er al 

nadrukken (zoals Deutel in de tweede druk van 1648 zich beklaagt in een woord `aen alle 

redelijcke boeckhandelaers'); tot 1800 verschenen er meer dan 70 herdrukken (een Duitse 

vertaling verscheen al in 1648), en ook nadien is het boek nog herhaaldelijk heruitgegeven, 

vertaald in het Frans, nogmaals Duits, en Engels, en bewerkt in het Javaans en Soendanees. 

Zie afb. 7. David Pietersz. de Vries is niet het type van de ontdekkingsreiziger of schipper 

naast God, maar van de succesvolle handelsman. In zijn Korte historiael, ende journaels 

aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldtsronde (Hoom 1655) 

beschrijft hij zeven handelsreizen naar het MiddellandseZeegebied, Indie, en Noord en 

ZuidAmerika, gemaakt tussen 16181644; daarna woonde hij in Hoorn als Artillerijmeester 

van de Heeren Gecommiteerde Raden van Staten van WestVriesland en het Noorderkwartier. 

Tot de interessantste passages in zijn boek behoren zijn beschrijving van het bedrijf van een 

Nederlands handelsschip in de Middellandse Zee, en zijn verhalen over het Leven van 

Indianen en blanke kolonisten rond Nieuw Amsterdam (New York).  

 

 

 

Ex Libris Harm Stumpel 

 

 



VERANTWOORDING  

Algemeen  

J.A. Gruys and C. de Wolf, A shorttitle catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A 

specimen of the STCN (Nieuwkoop 1979; Bibliotheca bibliographica neerlandica).  

Theodorus Velius, Chronyck van de stadt Hoorn (Hoorn 1604; 2e dr. 1617; 3e dr. 1648; 4e dr. 

verm. door S. Centen, 1740).  

C.A. Abbing, Beknopte geschiedenis der stad Hoorn (Hoorn 1839).  

C.A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn gedurende het grootste gedeelte der XVII en 

XVIII eeuw, of vervolg op Velius Chronyck (Hoorn 18411842, 2 dln.).  

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 18521878).  

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, onder red. van P.C. Molhuysen e.a. (Leiden 

1911-1937).  

A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. V (Gorinchem 1844), 

blz. 801828 (trefwoord Hoorn).  

Aan deze bronnen is veel ontleend betreffende Hoornse zaken en personen; er wordt in het 

volgende niet telkens naar verwezen.  

Drukken en uitgeven te Hoorn  

De gegevens hiervoor zijn voornamelijk afkomstig uit de Catalogus Hoorn en in dit verband 

verricht onderzoek, o.a. in de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn. Voor de 

kronieken van Holland is van belang: Het bock 1(1912), blz. 329336 en 365370. Over 

Cornelis Claesz. zie o.a. MoesBurger, De Amsterdamsche boekdrukkers, II (1907), blz. 27209 

en over zijn Hoornse uitgaven de bij Taemsz. genoemde literatuur. Het gedicht van Bruno op 

Van der Beeck is geciteerd uit diens Mengelmoes, Leiden, 1666, blz. 143. In het Westfries 

Museum te Hoorn bevindt zich een schuttersstuk van J. Rotius van 1649, waarop I.W. van der 

Beeck als corporaal staat afgebeeld. De brief van Van der Borre bevindt zich in de 

Gemeentebibliotheek Rotterdam in de collectie van de Bibliotheek van de Remonstrantse 

Gemeente, no. 738. Over de Verantwoordinghe van Hugo de Groot zie J. ter Meulen en P.J.J. 

Diermanse, Bibliographic des icrits imprimis de Hugo de Groot, La Haye, 1950, no. 872 (en 

volgende), en de daar genoemde literatuur; de naam van Isaac Willemszoon als de drukker in 

Hoorn komt al voor bij G. Brandt, Hist. d. Ref. IV (1704), blz. 821. Over Camphuysen zie: H. 

van den Doel, Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz. 

Camphuysen (15 861 62 7), Meppel, 1967, m.n. blz. 73 en 224.  

Boekillustratie  

Zie voor de Hoornse schilderkunst, behalve de algemene literatuur, vooral: B.J.A. Renckens, 

De Hoornse portretschilder Jan Albertsz. Rotius, in: Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 

2, 1948-1949, blz. 165-234; idem, Abraham Liedts, in: Kunsthistorische Mededelingen van 

het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 3, 1948, blz. 31-34; idem, Hoornse 

schilderkunst in vroeger eeuwen, in: NoordHolland 2, 1957, blz. 39.  

Paulus Wtewael graveerde in 1596 een plattegrond van de stad Hoorn, waarvan afdrukken 

zijn opgenomen in de vierde druk van Velius' Chronyk, die in 1740 verscheen.  

Over de gravures uit het boek van Lambertus Hortensius en over de voorbeelden daarvoor 

vindt men gegevens bij: I.Q. van Regteren Altena, Doove Barend, die schilder, en de 

wederdoopers, in: Jaarboek Amstelodamum 22 1925, blz. 111123. Over het boek van David 

de Vries: B.J.A. Renckens, Enkele notities bij het portret van David Pietersz. de Vries, in: 

OudHolland 76, 1961, blz. 113114.  

Latijnse School en Bibliotheek  

Zie voor de Latijnse school in het algemeen resp. in Hoorn: H.W. Fortgens, Schola Latina, 

Zwolle 1958; en H.A. van Vessem, De Latijnse School in Hoorn, in: WestFrieslands oud en 

nieuw 43, 1976, blz. 5176 (met ills.).  

Van de gedrukte uitgave van het schoolreglement van 1669, getiteld Officia scholastica 

Gymnasii Latini Hornani (Hoorn 1669) bevinden zich exemplaren te Hoorn in het Westfries 

Museum en in de Archiefdienst Westfriese Gemeenten (het laatste is incompleet).  



Van de gedrukte catalogus van de stadsbibliotheek is een exemplaar bewaard (Hoorn, 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten); het is een boekje van 12 blz. dat geen titelblad heeft 

(en dus geen titel, drukker of jaar, maar slechts een handgeschreven opschrift). Het laatste erin 

voorkomende gedateerde boek is van 1655, wat leidt tot de datering ʽna (en mogelijk niet lang 

na) 1655ʼ; is de catalogus vervaardigd in 1669 toen blijkens het nieuwe schoolreglement ook 

op de Latijnse School orde op zaken werd gesteld? Het is mogelijk dat de bibliotheek meer 

boeken telde dan de catalogus vermeldt, want ook in de Amsterdamse en Haarlemse catalogi 

worden onbelangrijk geachte boeken en kleine formaten weggelaten: Catalogus librorum 

bibliothecae Harlemensis (Leiden 1672), en Catalogus bibliothecae publicae 

Amstelodamensis (Amst. 1668; ca. 1695 aangevuld met nieuwe aanwinsten en de boeken in 

klein formaat).  

Zie voor het Hoornse exemplaar van de Spiegel der menselijke behoudenis (het is no. 1571 in 

M.F.G.A. Campbell, Annales de la typographie, 1874) o.a. Velius, Kroniek van Hoorn, 

(1740), blz. 241 en Jacobus Koning, Verhandeling over den oorsprong [...] der 

boekddrukkunst (1816), blz. 132. Toen Israel Jacobsz. het boek in 1613 aan de bibliotheek 

schonk, schreef hij er een opdracht voorin, die geciteerd wordt door J.C. Seiz, Het derde 

jubeljaar der uitgevondene boekdrukkunst (Haarlem 1740), blz. 59, en als volgt luidt:  

Dit tegenwoordig Boek is het eerste gedrukte Boek na 't uitvinden van de loffelyke Conste des 

Boekdrukkens binnen Haerlem van eenen LAURENS JANSZOON metten toenaam COSTER 

in den Jaare viertienhonderd ende veertig, soo den geleerden Adriaan Junius van Hoorn zal. 

annoteert in zyn Boeck BATAVIA fol. 256. als ook mede den vermaarde HistorienSchryver 

EMANUEL VAN METEREN in zyn Boek van de Commentarien van de Nederlandschen 

Staet in 't vierde Boeck fol. 86. Colum 3. van desen Boecke genaamt SPIEGEL ONZER 

BEHOUDENISSE mentie maakende, en voor een Antiquiteit so zyn met dit Boek vereert 

geworden den E. Heeren Burgemeesteren van de stad Hoorn, met Naamen ALBERT 

FRANSSON SONCK, SIMON MEYNDERTSSOON, JAN MAERTSCHEN MEERENS 

ende CLAAS CORNELISSOON VEEN. Op den XIX. Februarius Anno 1613, om tot een 

eeuwige memorie op haar Ed. schoone Librarie gelegt en bewaart te worden, van haar E. 

onderdanichsten  

 Dienaar en Burger  

 ISRAEL JACOBSZ.  

Godsdienst  

Zie voor de 16e eeuw en de twisten der Remonstranten en Contraremonstranten de Hoornse 

Kroniekschrijvers, en speciaal: G. Brandt, Historic der reformatie, Amsterdam (enz.) 

16711704.  

Zie voor de Doopsgezinde Gemeente: The Mennonite encyclopedia, Hillsboro, Kan., 

19551959, onder Hoorn, Twisck, en andere trefwoorden.  

Zie voor de r.k. kerk: F. van Hoeck S.J., Schets van de geschiedenis der Jezureten in 

Nederland, Nijmegen 1940, spec. blz. 4749, en: P. Dalmatius van Heel O.F.M., De Static der 

Minderbroeders te Hoorn, in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der 

Minderbroeders in de Nederlanden 1,1947, blz. 1495.  

De anecdote over Le Canu is ontleend aan Brandt, Hist. d. Ref., dl. III, blz. 837.  

Letterkunde  

Zie voor de letterkunde te Hoorn de genoemde literatuur, met name Velius' kroniek vanaf de 

tweede druk, de lofdichten in de verschillende werken en in het algemeen Te Winkel, 

Ontwikkelingsgang 2e dr., dl. III, (1923), blz. 324327. Verder over Taemsz.: C.P. Burger in 

Het boek 18 (1929), blz. 304 en 19 (1930), blz. 1732 en blz. 209215; voorin Jan Huygen van 

Linschoten, Itinerario , Amsterdam, 1596, MoesBurger H nr. 358, p. 125127 zijn vier 

lofdichten: een Nederlands sonnet van P.H. Schaemt U niet te beteren [= Petrus Hogerbeets], 

een Nederlands sonnet van C.T. In Amor' perseverando E. Cornelis Taemsz.], een Latijns 

gedicht van Th. Velius Hornanus, en een Nederlandse Ode van C.T. In Amor' perseverando [= 

Cornelis Taemsz.]. Enige kaarten en prenten bevatten Latijnse versjes van Petrus Hogerbeets. 

Voorin Jan Huygen van Linschoten, Reysgheschrift, Amsterdam, 1595, MoesBurger II nr. 

351, p. 114116 zijn twee Latijnse lofdichten: een van Sapere aude [= Petrus Hogerbeets] en 



een van D.H.B., drie Nederlandse sonnetten, twee van Schaemt u niet te beteren [= Petrus 

Hogerbeets], een van 't Strect al tot een H. Compostel, en een ode van 6 blzn. (de langste van 

hem bekend) door In Amor' Perseverando. C. Taemsz.; ook schreef Hogerbeets lofdichten in 

het werk van Taemsz. over China. Een korte biografie van Velius voorin de vierde druk van 

de kroniek (1740), en over het ontstaan, de drukgeschiedenis en de bronnen van de kroniek: 

W.G. Heeres, lets over Velius en zijn bronnen in WestFrieslands oud en nieuw, 26 (1959), 

blz. 119134. Wat betreft de derde druk van 1648: het privilege werd kort daarna ingetrokken 

en de uitgave verboden, tenzij de opdracht aan de burgemeesters werd verwijderd; er bestaan 

dan ook exemplaren met en zonder deze opdracht en in het laatste geval is de voorrede op 

twee bladzijden gedrukt. De moeilijkheden met de erfgenamen en met de stadsregering in 

verband met het privilege werden veroorzaakt door Velius' beschrijving van de 

gebeurtenissen in en rond 1618 die beledigend werden geacht voor o.a. Maurits en voor leden 

van de stadsregering (van 1648); zie hierover Abbing, Gesch. Hoorn, blz. 9698. Van Bruno 

naast gedichten en brieven in handschrift in grote Nederlandse bibliotheken: 

opdrachtgedichten in handschrift in exemplaar UB Amsterdam 1997 C 36 (Cat. Hoorn nr. 31) 

en exemplaar UB Amsterdam 2497 F 1 (Cat. Hoorn nr. 32). Over de mopsjes en over de 

Hoornse dichtbundels: Algemeene konst en letterbode, 1846, blz. 226228 en 1850, blz. 

164168, en 1851, blz. 1925.  

Vondel en Hoorn  

P. Maximilianus, Vondels nichtje wordt Klaris, in: Franciscaansch leven 18, 1935, blz. 3338. 

Willebrord Lampen O.F.M., Vondel en Velius, in: Vondelkroniek 6, 1935, blz. 171176. P. 

Maximilianus O.M. Cap., De oorspronkelijke uitgave van Vondels Gethsemani 

teruggevonden, in: Tijdschrift voor taal en Letteren 26, 1938, blz. 131140 (met fasc.). P. 

Noordeloos, Vondel en Hoorn, in: WestFrieslands oud en nieuw 24, 1957, blz. 7689 (met 

afbn.).  

De in het bovenstaande overzicht genoemde gedichten van Vondel staan in de 

Wereldbibliotheekuitgave van Vondels werken (Amsterdam, Mij voor goede en goedkope 

lectuur, 19271940) in dl. I blz. 768775 (de liederen in Het boeck der gesangen), blz. 788 (op 

Schouten) dl. II blz. 481482 (op Roscius), dl. V blz. 456 (op Velius), blz. 561 (op Motman), 

blz. 823833 (Gethsemani enz.), blz. 839 (op de zeestad Hoorn). Het gedicht op het huwelijk 

van Roscius (een exemplaar van de oorsponkelijke uitgave bevindt zich in Den Haag, KB, 

853 A 104) komt niet in de Vondeluitgaven voor, en wordt hier voor het eerst aan Vondel 

toegeschreven; positief te bewijzen is deze toeschrijving hier nu niet, maar men kan zich 

afvragen wie er !neer in aanmerking zou kunnen komen om de auteur te zijn van dit in 

Amsterdam bij D.P. Pers gedrukte gedicht op het te Hoorn gesloten huwelijk van de 

Doopsgezinde Roscius, dan Vondel, die in Amsterdam woonde, Doopsgezind en een 

huisvriend van Roscius en zijn familie was, en in die tijd ook andere gedichten publiceerde bij 

D.P. Pers, zoals Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders (1613) en het 

huwelijksgedicht voor J.J. Hinlopen (1618; Den Haag KB 853 A 102; de WBuitgave dl. I blz. 

781 kende deze oorspronkelijke uitgave niet, maar zie P. Leendertsz jr., Een bruiloftsgedicht 

van Vondel, in Het boek 19,1930, blz. 229235). Vondel schreef in 1620 ook een gedicht op 

het huwelijk van Roscius' broer Lambrecht Jacobsz. (WBuitgave dl. II blz. 497). Wat betreft 

de in Hoorn gedrukte (en misschien ook in Hoorn geschreven) gedichten van Vondel uit 

1654: het is mogelijk dat daartoe ook moeten worden gerekend de Lofzangen van Sinte Agnes 

en van Sinte Klara (WBuitgave dl. V blz. 834838): schreef Vondel ze ter gelegenheid van het 

noviciaat als Klaris van zijn nicht Anna Bruining, en zijn er ook van deze gedichten evenals 

van het gedicht op de zeestad Boom (verloren gegane) Hoornse planodrukken geweest? Het is 

in ieder geval opvallend dat de Hoornse Vondeldrukken uit 1654 ongeveer de enige niet in 

Amsterdam gedrukte eerste uitgaven van werken van de dichter zijn; dit is een sterke indicatie 

voor een langdurig verblijf van Vondel in Hoorn in 1654.  

Reisverhalen  

De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 16151617. 

Journalen, documenten en andere bescheiden. Uitgegeven en toegelicht door W.A. 

Engelbrecht en P.J. van Herwerden ('sGravenhage 1945; Werken uitg. door de 

LinschotenVereeniging 49; 2 dln.).  



Journalen van de Gedenckwaerdige reijsen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Uitg. door G.I. 

Hoogewerf ('sGray. 1952; id. 54).  

David Pietersz. de Vries, Korte historiaal ende journaels aenteyckeninge [...]. Uitg. door H.Y. 

Colenbrander ('sGravenhage 1911; id. 3). Het boek van De Vries is verder niet herdrukt. Wel 

verscheen er een facsimileuitgave van de eerste drie reizen onder de titel Straat en 

bochtvaarders (Utrecht 1943), werd de vierde reis in het Duits vertaald in Bontekoe, Die 

gefahrvolle Reise des Kapitän Bontekoe (Tübingen 1972), en werden de laatste drie reizen in 

het Engels vertaald als Voyages from Holland to America A.D. 1632 to 1644. Tr. by Henry C. 

Murphy (New York 1853, reprint 1971).  

Er verscheen in 1526 een kaart van N.W. Europa, 'te coope Thantwerpen, by my Jan (van) 

Horen' (= Jan de Beeldesnyder), met Hoorn als centrum van het kompas, d.w.z. als 

`middelpunt van de wereld' (Groningen, Rijksarchief in de provincie Groningen; zie B. van 't 

Hoff in Imago mundi II, 1954, blz. 136).  

 


