Grote Oost 7 en Claas Jansz Cruijl
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Grote Oost 7 in Hoorn is een hoog huis met een rijk gedecoreerde voorgevel. Het meest opvallende
onderdeel van de gevel is een fries, een horizontale band met beeldhouwwerk. Daarin staat het
wapen van het ambacht Drechterland centraal. Het wapen wordt geflankeerd door putti, vogels en
weelderige acanthusranken.
Over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Grote Oost 7 verscheen in 2000 een informatief boek.1
Hierin wordt op basis van stijlkenmerken en bouwsporen geconcludeerd dat het huis uit het begin
van de zeventiende eeuw moet dateren. Maar wie is de stichter van dit monumentale huis?
In het Westfries Archief vond ik een mogelijk aanknopingspunt. Uit een transportakte blijkt dat Claas
Jansz Cruijl in 1620 een huis aan de noordzijde van het Grote Oost kocht. Hij was secretaris van de
dijkgraaf van Drechterland. Het is een bijvangst van archiefonderzoek naar het Foreestenhuis dat aan
dezelfde zijde van het Grote Oost staat.
In dit artikel wordt de relatie tussen Grote Oost 7 en Claas Jansz Cruijl aannemelijk gemaakt.
Daarnaast schetst het artikel een beeld van deze relatief onbekende figuur uit het Hoornse verleden.2
Kopers, verkopers en buren
Claas Jansz Cruijl kocht zijn huis aan de ‘noirtsijde vande Oosterstraet’ van oud-burgemeester Willem
Pietersz Hases. Hij betaalde daarvoor 2.810 gulden. Zoals gebruikelijk in een transportakte staat de
locatie nader omschreven aan de hand van de naastgelegen huizen. Volgens de akte grensde het huis
van Claas Jansz Cruijl aan de oostzijde met dat van de erfgenamen van Cornelis Thonisz. Aan de
westzijde, richting de Roode Steen, stond het huis van Cornelis Segersz.3 Deze buurman geniet een
zekere bekendheid vanwege zijn rol in de scheepvaart op Azië. Hij voerde het bevel over een jacht
van de eerste VOC-vloot naar Oost-Indië en was in 1614 medeoprichter van de Austraelsche
Compagnie van Isaäc le Maire.4
De buurpanden bieden een eerste houvast voor de locatiebepaling. Maar hiermee valt nog niet te
zeggen of het huis van Claas Jansz Cruijl correspondeert met Grote Oost 7. Gelukkig voor de
tegenwoordige onderzoeker kregen rond 1620 meer huizen aan de noordzijde van het Grote Oost
een nieuwe eigenaar en zijn de bijbehorende transportakten bewaard gebleven. Daarmee ontstaat
een beeld van een huizenblok met nuttige referentiepunten.
Zo deden de erfgenamen van Cornelis Thonisz in 1621 afstand van hun huis. Het werd verkocht aan
oud-burgemeester Cornelis Cornelisz Keijser. Volgens de transportakte heette dit huis Delft en liep
het perceel aan de achterzijde door tot aan het kleine ‘overwelft burchwaltgen’, een oude
aanduiding voor de Trommelstraat. Claas Jansz Cruijl was de eigenaar van het huis aan de westzijde,
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Outger Jansz Molenwerf bezat het huis aan de oostzijde.5 De vermelding van de overwelfde burgwal
maakt duidelijk dat het huis Delft en het naastgelegen huis van de secretaris van Drechterland ergens
tussen de Roode Steen en de Schoolsteeg stonden.
Een derde transportakte geeft inzicht in het buurpand ten oosten van Outger Jansz Molenwerf. Dat
was in 1621 eigendom van advocaat mr. Jacob Bobeldijck.6 Dankzij de trouwinschrijving van zijn
dochter Catharina weten we dat het huis van Bobeldijck recht tegenover de Appelsteeg stond.7 Het
huidige adres van dit huis is Grote Oost 13. Daaruit kan worden afgeleid dat Outger Jansz Molenwerf
eigenaar was van Grote Oost 11, nummer 9 als het huis Delft bekend stond en Grote Oost 7
inderdaad het huis van Claas Jansz Cruijl moet zijn geweest. Cornelis Segersz, de buurman van Claas
Jansz Cruijl aan de westzijde, had het huis op het huidige adres Grote Oost 5 in eigendom.
De Os en letters in een balk
Naast het wapen van Drechterland bevat de voorgevel van Grote Oost 7 nog een aanwijzing dat Claas
Jansz Cruijl eigenaar van dit pand is geweest. Boven de drie ramen van de eerste verdieping zijn
wapens aangebracht. Volgens de meest recente literatuur over het pand zijn het de wapens van
Hoorn, Edam en Alkmaar, drie steden die in het College van de Gecommitteerde Raden van WestFriesland en het Noorderkwartier waren vertegenwoordigd. De wapens van de vier andere steden
die in het college zitting hadden, zouden ooit de hogere verdiepingen van het huis hebben gesierd.8
Maar het wapen boven het middelste raam verdient nadere aandacht. In tegenstelling tot de wapens
van Hoorn en Alkmaar is de stier niet in een schild geplaatst. Bovendien ontbreken de drie sterren
die een vast onderdeel van het Edamse wapen vormen. In het standaardwerk De Nederlandse
monumenten van geschiedenis en kunst wordt het middelste wapen dan ook niet omschreven als het
wapen van Edam maar als een ‘voorstelling van een stier’.9 Maar wat is hiervan dan de betekenis? De
transportakte uit 1620 biedt uitkomst. Naast informatie over de koper, verkoper en locatie van het
huis, geeft de akte ook de naam van het huis prijs: De Os. De middelste steen is hoogstwaarschijnlijk
een uitbeelding van deze huisnaam, een naam die blijkbaar al voor 1620 aan Grote Oost 7 was
verbonden. Voor de wapens van Hoorn en Alkmaar is vooralsnog geen verklaring gevonden.
Verwijzen ze naar de herkomstplaats van de stichters?
Het interieur van Grote Oost 7 bevat nog een andere interessante aanwijzing. Op een prachtig
uitgesneden dwarsbalk zijn twee lettercombinaties aangebracht: CJS en AD. Het weelderige
houtsnijwerk van de balk sluit aan bij het gebeeldhouwde fries in de voorgevel. De lettercombinaties
zijn naast elkaar in één schild geplaatst. Ze vormen vrijwel zeker de initialen van het echtpaar Claas
Jansz Cruijl en Aaltje Dirks. Alleen is de S niet de eerste letter van de achternaam Cruijl. Wellicht staat
het voor Secretaris. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. De navolgende kennismaking met
de secretaris van het ambacht Drechterland laat zien dat in de zeventiende eeuw een achternaam
geen vaststaand gegeven was.
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Claas Jansz Cruijl alias Schedemaker
Claas Jansz Cruijl en Aaltje Dirks zullen omstreeks 1605 zijn getrouwd. De (onder)trouwinschrijving,
die vaak inzicht geeft in de herkomstplaats van bruid en bruidegom, is helaas niet achterhaald.
Het echtpaar had zes kinderen. Hun namen staan in het archief van de Hoornse weeskamer
opgetekend: Jan, Pieter, Jannetjen, Trijn, Marijtjen en Dirk.10 Via de index op de doop-, trouw- en
begraafboeken van het Westfries Archief zijn de dopen van de meeste kinderen gevonden. Dat bleek
nog een lastige opgaaf. Bij alle doopinschrijvingen ontbreekt namelijk de achternaam Cruijl.
Bovendien wordt in de oudste doopboeken de moeder van een dopeling niet vermeld.
Zoon Pieter en dochter Jannetjen werden gereformeerd gedoopt in respectievelijk 1609 en 1611. In
beide gevallen staat Claas Jansz Schedemaker als vader in het doopboek opgetekend!11 Dat hij en
Claas Jansz Cruijl een en dezelfde persoon zijn, lijdt weinig twijfel. In 1604 was Claas Jansz
Schedemaker namelijk gedaagde in een rechtszaak waarbij hij secretaris van de dijkgraaf wordt
genoemd. In deze zaak eiste ene Fransjen Frans van hem achterstallige huur voor een huis in de
Kruisstraat.12 Verwijst Schedemaker naar het beroep dat hij of zijn vader uitoefende? De naam is een
mogelijke verklaring voor de letter S in de balk in Grote Oost 7.
De doop van dochter Trijn moet in 1613 hebben plaatsgevonden. Bij de inschrijving van haar doop
staat de vader summier geregistreerd als Claas Jansz van Hoorn.13 Wel wordt het woonadres van de
vader in het doopboek vermeld. Hij woonde toen in de Nieuwsteeg, het adres dat ook bij de doop
van Pieter en Jannetjen staat.
Vanaf 1615 bewoonde Claas Jansz Cruijl het huis aan het Grote Oost dat naast de waag stond. Daar
kwamen zijn twee jongste kinderen ter wereld. Het huis was eigendom van de stad Hoorn die
hiervoor een jaarlijkse huursom van 125 gulden ontving.14 Bij de doop van Marijtjen in juli 1615 staat
het woonadres van Cruijl omschreven als ‘op die staets wagh’. Bij het jongste kind, dat de naam Dirk
kreeg, is het woonadres van de vader een stuk nauwkeuriger omschreven: ‘besijden de stadts wagh
op het Oost'.15
Na 1620, het jaar waarin Claas Jansz Cruijl het huis De Os kocht, zal het gezin zijn verhuisd. Zij gingen
slechts een aantal deuren verderop wonen.

Secretaris van Drechterland
Sinds 1503 was het ambacht Drechterland een zelfstandig dijkgraafschap met een eigen dijkgraaf.
Eerder maakte het onderdeel uit van het Oosterdijkgraafschap en vond het oppertoezicht op het
onderhoud van de Drechterlandse zeedijk vanuit Medemblik plaats. Het ambacht Drechterland was
in vier koggen verdeeld. Hoorn, dat in de Westerkogge lag, en Enkhuizen in de Oosterkogge waren de
voornaamste plaatsen binnen het ambacht. Niet zonder reden wordt het wapen van het ambacht
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Drechterland grotendeels gevuld met de wapens van deze twee steden. Het wapen in het
gebeeldhouwde fries van Grote Oost 7 behoort tot de vroegst bekende uitbeeldingen ervan.
Mogelijk werd direct na de verzelfstandiging in 1503 een secretaris of klerk aangesteld die besluiten
en keuren vastlegde en de correspondentie van het ambacht voerde.
Bekend is dat Evert Melisz deze taken in de tweede helft van de zestiende eeuw vervulde. Hij
combineerde zijn werkzaamheden voor de dijkgraaf met het ambt van notaris. Toen hij op 13 juli
1571 voor het Hof van Holland de notariseed aflegde, functioneerde Evert Melisz reeds als secretaris
van Drechterland.16
Omstreeks 1604 trad Claas Jansz Cruijl in de voetsporen van Evert Melisz. In dat jaar beklaagde oudsecretaris Evert Melisz zich bij het Enkhuizer stadsbestuur over een ‘zeere cleijne loon’ waarvoor hij
vele jaren zijn zware dienst had vervuld. Hij hoopte op compensatie.17 Een half jaar later overleed
hij.18
De nieuwe secretaris van Drechterland voerde de achternaam Cruijl of Kruijl. In brieven van het
ambacht aan de stad Hoorn gebruikte hij steevast deze naam.19 Het is denkbaar dat deze
achternaam, in hedendaagse spelling Krul, verwijst naar zijn secretarisschap en bekwaamheid als
schrijver.
Claas Jansz Cruijl zou langer dan 20 jaar secretaris van Drechterland blijven. In deze periode kreeg hij
te maken met grote onenigheid tussen Hoorn en Enkhuizen over de woonplaats van de dijkgraaf. De
benoeming van dijkgraaf Pieter Gerritsz Twisk uit Hoorn leidde in 1601 al tot grote onvrede bij alle
koggen, uitgezonderd de Westerkogge waarin Hoorn lag. De drie andere koggen zouden niet in de
benoeming zijn gekend.20 Zodra Pieter Gerritsz Twisk in 1610 was overleden, laaide de twist tussen
Hoorn en Enkhuizen hoog op. Na ‘lange haspelinge’, zoals kroniekschrijver Velius het gekrakeel
omschreef, werd mr. Jan van Neck de nieuwe dijkgraaf.21 Met deze benoeming bleef Hoorn voorlopig
de residentie van de dijkgraaf van Drechterland.

Pachter van belastingen
Toen Claas Jansz Cruijl in 1620 het huis aan het Grote Oost kocht, was hij niet alleen secretaris van
Drechterland. Hij genoot ook inkomsten als pachter van diverse belastingen in Hoorn en omgeving.
Deze activiteit van Claas Jansz Cruijl kwam in beeld dankzij de vermelding van Aaltje Dirks in het
ontvangstenregister van de huiszittende armenvoogden. Bij de inkomsten uit beluidingen wordt zij
de weduwe Claas Jansz Pachter genoemd.22
Tot het midden van de achttiende eeuw lieten overheden de inning van accijnzen meestal aan
particulieren over. Dat gebeurde ook in Hoorn. Jaarlijks of halfjaarlijks werd de verpachting van
belastingen op levensmiddelen en verbruiksgoederen aan de hoogste bieder gegund. Het winnende
bod was de pachtsom die het stadsbestuur als belastingopbrengst kon inboeken. Elke duit die de
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pachter meer inde dan de pachtsom, mocht hij in zijn eigen zak steken. Daartegenover nam de
pachter het risico voor een lagere opbrengst dan de pachtsom. Om zeker te zijn dat een pachter aan
zijn pachtsom kon voldoen, eiste de overheid een borg. In het geval van Claas Jansz Cruijl trad
opvallend vaak Barent Dirksz als borg op. Hij stond ook wel bekend als Barent Dirksz Soetendorst
alias Straatmaker en was een zwager van Cruijl.
De secretaris van Drechterland pachtte zowel stedelijke als gewestelijke belastingen.
Verpachtingsregisters in het Westfries Archief laten zien dat hij in de periode 1618-1624 meer dan 20
keer het recht op inning kocht.23 De pachtsommen die hij moest betalen, varieerden van nog geen
200 gulden tot meer dan 9.000 gulden. Vooral met de pacht van accijns op graan en de pacht van de
waag waren aanzienlijke bedragen gemoeid.
De accijns op graan was een stedelijke aangelegenheid en werd meestal geïnd bij de molens waar het
graan werd gemalen. Het recht om goederen te wegen was in Hoorn van oudsher een recht van de
graaf van Holland, later het gewest Holland. Rond 1624 vond de halfjaarlijkse verpachting van de
‘waege over Hoiren ende dorpen’ plaats ten overstaan van een aantal commissarissen, deels
vertegenwoordigers van het gewest. Logischerwijs werd het waaggeld in de waag aan de Roode
Steen geïnd. Claas Jansz Cruijl woonde slechts een paar huizen van de waag vandaan, ideaal voor de
uitoefening van zijn recht!
Aaltje Dirks en de kinderen
Op 23 september 1624 nam Claas Jansz Cruijl voor de laatste keer een aantal accijnzen in pacht. Een
maand later overleed hij en nam zijn weduwe noodgedwongen de lopende zaken over. Zo komen we
Aaltje Dirks eind 1625 tegen als schuldeiser van een weduwe van een grofsmid. Ze had nog ruim 34
gulden aan waaggeld van de overleden grofsmid tegoed.24
Na het overlijden van Claas Jansz Cruijl meldde Aaltje Dirks zich bij de weesmeesters van Hoorn om
de kindsdelen van de erfenis vast te leggen. Elk van de zes kinderen zegde zij 500 gulden toe met
belofte van onderhoud tot hun twintigste levensjaar. Daarbij diende het huis aan het Grote Oost als
onderpand.25
Begin oktober 1636 lag Aaltje ziek op bed en liet zij haar testament door notaris Abraham van der
Beecke opmaken. Hierin bepaalde de weduwe dat haar goederen pas verdeeld mochten worden als
zoon Dirk Claasz Cruijl de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Uit de inkomsten van de ongedeelde erfenis
moesten de studiekosten van haar jongste zoon worden betaald. Het testament maakt ook duidelijk
dat ze nog achterstallige belastingschulden had. Voor de afwikkeling van deze schulden vertrouwde
Aaltje Dirks op steun van de Gecommitteerde Raden die met de inning ervan waren belast.26 Enkele
dagen na het notarisbezoek overleed de weduwe.
De nalatenschap van Claas Jansz Cruijl en Aaltje Dirks leidde in 1640 tot meerdere rechtszaken die
om de belastingschulden en de verkoop van het huis draaiden. Op 11 mei namen de
Gecommitteerde Raden stappen om de belastingschulden in te vorderen. Ze daagden daarvoor de
kinderen van het overleden echtpaar voor het gerecht. In een andere zaak namen juist de kinderen
het initiatief. Zij eisten geld van Cornelis van Neck, de nieuwe eigenaar van hun ouderlijk huis. Voor
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het gerecht van Hoorn was het een lastig dossier waarvoor zelfs juridisch advies in Amsterdam werd
ingewonnen.27
De verkoop van Grote Oost 7 aan Cornelis van Neck zal na 2 augustus 1637 hebben plaatsgevonden.
Op deze datum trouwde Marijtjen Claas, de jongste dochter van Claas Jansz Cruijl en Aaltje Dirks.
Haar huwelijk met lakenkoper Pieter Jansz Wit werd nog bevestigd ‘ten huijse vande bruijts staende
opt Oost’.28
Tot slot
Het pand Grote Oost 7 is het woonhuis van Claas Jansz Cruijl en zijn gezin geweest. Behalve secretaris
van de dijkgraaf van Drechterland was hij belastingpachter. In de archieven komen we hem onder
verschillende achter- en bijnamen tegen: Cruijl, Schedemaker, Pachter en Waagmeester.
Waarschijnlijk heeft Claas Jansz Cruijl het huis kort na 1620 laten bouwen, dan wel laten verbouwen.
De belangrijkste aanwijzing hiervoor is het wapen van Drechterland in de voorgevel. Maar ook de
initialen in het interieur wijzen in die richting. Na het overlijden van Cruijl in 1624 woonden zijn
weduwe Aaltje Dirks en kinderen nog zeker 12 jaar in het huis op het Grote Oost.
Van de zes kinderen waren in 1640 vermoedelijk alleen Jannetjen en Marijtjen nog in leven. Hun zus
Trijn, getrouwd met Hendrick Jansz Wendels, moet enkele jaren eerder zijn overleden.29 Over de
jonge student Dirk Claasz Cruijl en de twee oudste zonen zijn verder geen gegevens gevonden.
De dochters van Claas Jansz Cruijl en Aaltje Dirks zorgden weliswaar voor nageslacht maar de naam
Cruijl verdween uit Hoorn. Wat bleef is zijn monumentale woonhuis.

Voor de totstandkoming van dit artikel is de auteur dank verschuldigd aan John Brozius en Anton
Groot.
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