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Bij de Voorplaat

Op de omslag komen verle-
den en heden in één beeld 
samen. Het is een still uit 
de Virtual Reality-presentatie 
die Rob Tuytel van Company 
of Visuals voor het Westfries 

Museum heeft gemaakt. Dit jaar is het Batavia uit 1627, de tijd van onze stadgenoot Jan Pietersz. 
Coen, er virtueel te beleven. De Gouden Eeuw heeft onze stad en de regio West-Friesland grote 
rijkdom gebracht. Daar mogen in het sindsdien veranderend morele besef soms vraagtekens bij 
worden geplaatst. Dat doet niets af aan het feit dat Hoorn dé stad van Gouden Eeuw is. Er zijn 
weinig steden in ons land waar deze eeuw van vooruitgang en welvaart zo kan worden beleefd 
als Hoorn. Tragisch genoeg is daar een tweede reden voor: de periode van stilstand en achteruit-
gang in de negentiende eeuw, waardoor Hoorn voor grote sloopzucht gespaard is gebleven. De 
eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de schitterende stadspoorten die Hoorn in vroeger eeuwen 
bezat in die periode wel zijn verdwenen. Te duur in onderhoud. Daar is van geleerd. Sinds de 
jaren zestig-zeventig van de afgelopen eeuw is met liefde en zorg op het erfgoed uit voorgaande 
eeuwen gepast. En nu plukt de stadseconomie daar, onder meer door het toenemend toerisme, 
de vruchten van. De keus van het gemeentebestuur voor een Jaar van de Gouden Eeuw is een 
goede geweest. Het heeft tot een groot aantal initiatieven geleid, waar deze bijzondere uitgave 
van het Kwartaalblad van Vereniging Oud Hoorn er één van is. Gezamenlijk met het Westfries 
Museum, het Team Erfgoed en Oud Hoorn is dit blad tot stand gekomen. In een bonte men-
geling van bijdragen wordt op wat minder bekende aspecten van die prachtige Gouden Eeuw 
ingegaan. Wij hopen dat u als lezers er evenveel genoegen aan beleeft als wij hebben ervaren bij 
het maken van dit nummer.  
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Zelfs het klimaat Zat mee 
Nieuw licht op de Gouden Eeuw van Hoorn

ad Geerdink*

Wat hebben een aangespoelde walvis in 
Scheveningen, een broodrevolte in Londen en de 
ontwikkeling van het Hoornse fluitschip met elkaar 
te maken? 
Alles, aldus de Duitse historicus Philipp Blom in 
zijn in 2017 verschenen boek 'Opstand van de 
Natuur', waarin hij door een hele verfrissende 
en uiterst actuele bril naar de geschiedenis van 
Europa in de periode tussen 1570 en 1700 kijkt. 
Namelijk die van het klimaat. Zijn studie plaatst 
de geschiedenis van de Nederlandse Gouden Eeuw 
en daarmee ook de bloeiperiode van Hoorn in de 
zeventiende eeuw in een heel nieuw licht.

Doodgevroren
Over het jaar 1608 meldt stadsgeschiedschrijver 
Theodorus Velius dat er sprake was van een 
ongehoord strenge winter. Sinds mensenheugenis 
was het niet zo koud geweest. De Schelde vroor 
bij Antwerpen helemaal dicht evenals de Rijn tot 
boven Keulen. Je kon maandenlang met geladen 
sledes over het ijs van de Zuiderzee van Enkhuizen 
naar Harlingen gaan en te voet van Wieringen naar 
Texel. Op verschillende plaatsen vroren mensen 
die onderweg waren dood en de weilanden waren 
zo kapot gevroren dat ze de hele zomer niet meer 
groen werden. 
Deze observatie is maar een van de vele in de 
Kroniek van Velius, die wijzen op extreem weer 
als gevolg van een veranderend klimaat. Want 
dat was er, zonder dat Velius het bevroedde, 
aan de hand. Tussen 1570 en 1685 daalde de 
gemiddelde temperatuur in Europa met twee 
graden. Veranderende stromingen in de oceanen en 
verstoorde atmosferische circulaties veroorzaakten 
wereldwijd extreme weersomstandigheden. 
Historici zijn dit klimaattijdperk 'de Kleine IJstijd' 
gaan noemen. 

Wat zichtbaar aan deze kleine ijstijd herinnert 
zijn de prachtige en levendige ijsgezichten van 
Hendrick Averkamp. Jan Abrahamsz Beerstraten 
schilderde in 1654 een vergelijkbaar tafereel van de 
Hoornse haven.  
In vele museumcollecties zijn ook de prenten terug 
te vinden van potvissen die begin zeventiende 
eeuw opvallend vaak op de Nederlandse kust 
aanspoelden, waarschijnlijk als gevolg van de 

veranderde stromingen in de oceaan. Tussen 1570 
en 1650 waren dat er minstens veertig. Voor de 
tijdgenoten waren dit spectaculaire gebeurtenissen, 
die sommigen opvatten als een goddelijk teken. 
Een signaal dat allerlei rampspoed aanstaande was. 

Deze onheilsprofeten zaten er niet zo heel ver naast, 
want de gevolgen van het veranderende klimaat, de 
oorzaak van de strandingen, waren zeer ingrijpend. 
Als gevolg van extreem weer, strenge winters en 
verregende zomers, mislukten in grote delen van 
Europa de graanoogsten. Voor een bevolking die 
leefde van brood en pap een regelrechte ramp. De 
graanprijs in Frankrijk, Italië en Spanje steeg na 
1590 met 300 tot 400 procent. Met hongersnood, 
onrust en opstand tot gevolg. Historici schatten 
dat in Rusland alleen al tussen 1601 en 1603 zo'n 
drie miljoen mensen zijn overleden aan honger en 
epidemieën. Vertwijfeld zochten mensen naar een 
verklaring voor al deze rampspoed. De een zag 
het als een manifestatie van Gods toorn, de ander 
ging op zoek naar een zondebok. Niet toevallig 
valt de Kleine IJstijd samen met een record aantal 
heksenverbrandingen.  
De grote verliezers van de klimaatverandering 
waren niet alleen de Europese boeren, de armen en 
de stedelingen, maar ook de adel. De edelen zagen 
hun vermogen, dat op landbezit was gebaseerd, 
verdampen.

Winnaars
Maar er waren niet alleen verliezers. De Hollanders, 
met name de Amsterdammers en de West-Friezen 
profiteerden van de situatie. 
Al sinds de 14e eeuw haalden zij hun graan uit de 
landen rond de Oostzee. Polen, de Baltische landen, 
dat was destijds de graanschuur van Europa. Ze 
deden dit deels uit noodzaak. In het Holland 
van toen was een groot tekort aan bruikbare 
landbouwgrond. Eén blik op een zestiende-eeuwse 
kaart volstaat om dit te begrijpen. Holland was 
meer water dan land. 

De concurrentie kwam aanvankelijk vooral van de 
Duitse Hanzesteden, maar in de vijftiende eeuw 
waren de Hollandse kooplieden en reders die 
voorbijgestreefd. Zij verwierven zich een positie 
als de belangrijkste graanleverancier van het 
economisch hart van Europa in die tijd, Antwerpen. 
Dat dit 'big business' was moge blijken uit het feit 
dat de Hollandse Oostzeevloot rond 1560 evenveel 
schepen telde als de volledige vloten van Engeland 
en Frankrijk bij elkaar.

Jan Abrahamsz. 

van Beerstraaten 

(Amsterdam 1622 – 

Amsterdam 1666). 

IJsvermaak bij de 

Hoofdtoren. Olieverf 

op doek, ca 1651. 

Collectie Kunsthalle 

Hamburg 
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huizen landerijen en andere onroerende goederen 
stegen sterk in waarde'. 

Innovatie
De opbloeiende handel had ook nog een ander 
effect. Het daagde de Hoornse reders en kooplieden 
uit tot innovatie. Immers, wie in deze groeimarkt 
zijn graan goedkoper kon vervoeren dan zijn 
concurrent was spekkoper. Het zette de Hoornse 
koopman en reder Pieter Jansz Liorne, die zelf 
actief was in de handel op het Italiaanse Livorno, 
aan tot de ontwikkeling van een nieuw type 
vrachtschip. Speciaal bedoeld voor het vervoer 
van bulkgoederen, zoals graan en hout uit het 
Oostzeegebied. Kenmerkend voor dit fluitschip 

Toen rond 1570 het nieuwe klimaattijdperk inzette, 
zaten de Amsterdammers en de West-Friezen dus 
in een zetel. Zij hadden de contacten en de schepen 
om de hongerende delen van Europa, zoals het 
sterk verstedelijkte Noord-Italië van graan uit de 
Oostzeelanden te voorzien. 
In de kroniek van Velius valt te lezen dat in 1590 
de eerste vijf schepen met graan vanuit Hoorn naar 
Italië voeren. Het volgende jaar waren dat er al 
vijftien. Dit was het begin van de zeer profijtelijke 
Straatvaart, de handel op de landen rond de 
Middellandse zee, waaronder ook Spanje, waarmee 
de stad nota bene in oorlog was. 
En de stad voer daar wel bij, schrijft Velius: 'de 
rijkdom van de burgers nam sterk toe en alle 

Walvissen gestrand tussen 1519-1617 op de Nederlandse kust. 

Afbeeldinghe van het groot wonder van vijfthien Walvisschen die in corten tijden aende Nederlantschen Zee-Custen zijn 

aengestrandet. Prent toegeschreven aan Nicolaes van Geelkercken, 1617. Collectie Rijksmuseum.

De prent geeft een overzicht van de walvissen die tussen de jaren 1519-1617 gestrand zijn op de Nederlandse kust. 

Op de voorgrond ligt een grote potvis die beklommen en opgemeten wordt. Op het Noordzeestrand links en rechts van 

Wijk aan Zee tot Ter Heijde liggen meerdere gestrande potvissen. Bij sommige dieren staat de prijs vermeld die het kadaver 

bij verkoop opgebracht heeft. In de verte de steden Haarlem, Leiden en Den Haag. Apart gedrukt onder de prent een 

beschrijving van de gestrande walvissen in 3 kolommen in het Nederlands



59

was een heel smal bovendek, waardoor het met 
minder bemanning gezeild kon worden en een naar 
verhouding zeer bolle buik, waardoor er ruimte 
voor veel lading was. Een economisch zeer efficiënt 
schip dus, dat als bijkomend voordeel had dat de 
tol die betaald moest worden om door de Sont 
toegang te krijgen tot de Oostzee, werd geheven op 
basis van het oppervlak van het bovendek en dus 
veel lager was. 
Mede dankzij dit innovatieve ontwerp konden de 
West-Friese bevrachters hun graan veel goedkoper 
vervoeren dan een concurrent uit Southampton 
of Lübeck. En omdat de fluitschepen bijna aan de 
lopende band gebouwd werden, mede mogelijk 
gemaakt door de uitvinding van de zaagmolen, 
waren ze in aanschaf ook nog eens 40 procent 
goedkoper dan een vergelijkbaar vrachtschip in 
Engeland.   
Dit gaf de kooplieden en reders vleugels en het is 
dan ook niet verbazingwekkend dat zij een groot 
deel van de zeventiende eeuw de Oostzeehandel 
vrijwel volledig in handen hadden. 

Ruggengraat
De inkomsten uit deze handel vormden de 
ruggengraat van de economie in de Gouden Eeuw 
en die van Hoorn in het bijzonder. Om die reden 
wordt ze dan ook wel de 'moeder aller handel', 
of Moedernegotie genoemd. Het geld dat met de 
Oostzeehandel werd verdiend, vormde de financiële 
basis voor nieuwe economische activiteiten. Er 
werd geïnvesteerd in nieuw land, droogmakerijen 
als de Beemster, de Purmer en de Schermer, in 

nieuwe handelsmaatschappijen als de VOC en in de 
exploitatie van nieuwe handelsroutes. En door al die 
routes met elkaar te verknopen en vervolgens ook 
nog eens met de producten uit de eigen landbouw, 
visserij en nijverheid, ontstond een economie die 
de Republiek decennia lang tot de welvarendste 
en één van de machtigste handelsnaties ter wereld 
maakte. En Hoorn tot een belangrijk knooppunt in 
een wereldhandelsnetwerk. 
En dat allemaal mede dankzij een temperatuurdaling 
van twee graden. 
Wij leven vandaag de dag opnieuw in een periode 
van ingrijpende klimaatverandering. Als er al een 
les te leren valt uit het verleden dan is het wel dat 
klimaatverandering niet alleen als een bedreiging 
hoeft te worden gezien, maar ook economische 
kansen biedt voor degene die ze ziet en aanpakt. 

Twee graden
Wanneer deze nazomer de zon onder gaat in Hoorn, 
komt de geschiedenis van de stad tot leven. Dertig 
dagen lang van 22 augustus tot en met 22 september 
verandert de Roode Steen in een openluchttheater 
en de gevel van het Westfries Museum in een 
projectiewand. Hierop is een spectaculaire videoshow 
te zien met oogstrelende beelden, ondersteund door 
al even spectaculaire muziek, die een verhaal vertelt 
over Hoorn in de Gouden Eeuw. De titel van de 
voorstelling, over ondernemerschap in tijden van 
klimaatverandering is 'Twee graden'.

*Ad Geerdink is directeur van het Westfries Museum

Hendrik Avercamp, 

Winterlandschap met 

schaatsers, olieverf 

op paneel, ca 1608. 

Collectie Rijksmuseum
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de bouwers van de Zeventiende eeuw

de Italiaanse Zeedijk in 1647 was de breedte 
van de percelen 23 voet, circa 6,44 meter. Hier 
gingen de druipgoten, de zogenaamde osedrups, 
nog vanaf, zodat de huisbreedte circa 6 meter 
bedroeg. De minimale bouwhoogte werd door het 
stadsbestuur bepaald. Voor de Binnenluiendijk 
en de Italiaanse Zeedijk gold dat de muurplaat 
(wormpte) 6 meter boven de onderdorpel van het 
voordeurkozijn diende te liggen: 22 voeten uijt de 
bovencant van de nederdrempel. Deze panden kregen 
dus een goothoogte van 6 meter. Dit is overigens 
een aanzienlijke schaalvergroting ten opzichte van 
de bouwvoorschriften van de zestiende-eeuwse 
bebouwing aan de Gravenstraat, waar de woningen 
5 meter breed werden en een nokhoogte van 7 
meter kregen. De schaalvergroting zette zich voort. 
Dit is vooral te zien langs de belangrijkste straten 
zoals het Grote Oost en het Grote Noord. Hier 
verrezen steeds grotere woonhuizen met breedtes 
van 7 tot 8 meter en een dieptemaat tot 16 meter. 
Ook langs de Bierkade is de schaalvergroting 
zichtbaar. Deze komt vooral tot uiting in de hoogte 
van de pakhuizen zoals Bierkade 16. 1 Aan de 

Pieter meijers en marrit van ZandberGen*

In de zestiende eeuw en de eerste helft van 
de zeventiende eeuw kende Hoorn zijn grootste 
bloei op economisch gebied. Door de toenemende 
welvaart groeide de stad. Er werden nieuwe havens 
aangelegd en het woningbestand groeide mee met 
de welvaart. Hoorn kreeg een stedelijk karakter. 
Lopend door de stad van nu valt veel te leren over 
het bouwen en wonen van toen. Iedere woning 
vertelt zijn eigen stukje van de geschiedenis, samen 
vertellen al die panden het verhaal van de Gouden 
Eeuw in Hoorn. 

Schaalvergroting
De schaalvergroting heeft Hoorn in belangrijke mate 
doen veranderen. Er verschenen bouwblokken 
met gesloten gevelrijen, bestaande uit pakhuizen 
en woningen van meerdere verdiepingen, alle 
opgetrokken in steen. Bij stadsuitbreidingen werd 
de breedte van een nieuwe woning bepaald door 
de breedte van het uitgegeven perceel. Bij de 
gronduitgifte van de Binnenluiendijk in 1622 en 

Plattegrond van 

de binnenstad van 

Hoorn. De nummers 

corresponderen met 

de vetgedrukte cijfers 

in het artikel
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de bouwers van de Zeventiende eeuw

Bierkade zijn de meeste voorgevels vervangen, maar 
de constructies van veel panden zijn nog origineel. 
Hierdoor is de zeventiende-eeuwse stedelijke 
structuur goed herkenbaar. 

Materiaalgebruik en veiligheid
De bouwactiviteit van de Gouden Eeuw was vooral 
gericht op schaalvergroting en kwaliteitsverbetering. 
Onderwerpen als veiligheid, comfort en uiterlijk 
stonden hoog op de agenda. Het thema veiligheid 
had vooral betrekking op brandveiligheid. De 
traditionele middeleeuwse bouwmaterialen, zoals 
riet en hout waren brandgevoelig en door de 

verdichting van de stad nam het brandgevaar toe. 
Het stadsbestuur schreef daarom voor dat de rieten 
daken binnen een maand na de bouw 'gheliemt' 
dienden te zijn. Dit betekende dat ze met leem 
of klei afgesmeerd werden om het brandgevaar 
te verminderen. Een belangrijke keur uit 1509 
gaf zelfs de mogelijkheid van subsidie voor harde 
daken, zoals leien of pannen. Enkele jaren later ging 
het stadsbestuur nog verder. Het schreef voor dat 
de wanden van zowel nieuwe als bestaande huizen 
uitgevoerd moesten worden in steen en de daken 
bedekt met houten latten, tegels of andere harde 
materialen. Toch bleef het gebruik van riet nog lang 
voortduren. Een eeuw later, in 1608, verscheen een 
keur waaruit blijkt dat per jaar toch zo'n 25 tot 30 
rieten daken moesten worden vervangen. 

Architectuur
Er waren vanuit het bestuur geen voorschriften voor 
de architectonische vormgeving. Men bouwde vanuit 
traditie en kopieerde veelvuldig van elkaar. Veel 
gebouwen verschenen in de zogenaamde Hollandse 
Renaissancestijl. Gemetselde gevels werden versierd 

Op de kaart van 

Johannes Blaeu uit 

1649 is te zien dat in 

Hoorn een verdichting 

heeft plaatsgevonden 

met hogere 

bebouwing in gesloten 

bouwblokken

in deze schets wordt 

de schaalvergroting 

in de bebouwing 

schematsich 

weergegeven
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kapitelen toegepast met voluten, een krul- of 
spiraalversiering, en acanthusbladeren. 
De technische mogelijkheden bepaalden in grote 
mate het uiterlijk van een bouwwerk. De techniek 
van de glasproductie, bijvoorbeeld, was in de 
zeventiende eeuw nog niet zo ver ontwikkeld. Men 
was nog niet in staat om grote ruiten te produceren. 
Raamkozijnen waren daarom uitgevoerd als 
kruiskozijnen met glas-in-lood in de bovenlichten. 
Later werd er een kleine roedeverdeling met ruiten 
toegepast. Voorbeelden van dit soort puien zijn 
Bierkade 10 9, Binnenluiendijk 3 10 en Bierkade 
13. 4
Een opmerkelijke versiering die onlosmakelijk 
deel uitmaakt van de architectuur is de frieslijst. 
Dit is een horizontale band waarmee de gevel 
ingedeeld wordt of waarmee de gevel aan de 
bovenzijde beëindigd wordt. De bekendste 
frieslijsten van Hoorn zijn zichtbaar op de Bossu-
huizen aan het Grote Oost 132, 5 waarop de slag 
op de Zuiderzee in 1573 is afgebeeld. Bij deze slag 
versloegen de Watergeuzen de Spaanse Vloot en 

met speklagen en natuurstenen ornamenten. 
Natuurstenen dekplaten en schouderstukken 
sierden de trappen of de schouders van de gevels. 
In de loop van de zeventiende eeuw zien we 
bijzondere geveltypen verschijnen, die vaak uit 
Amsterdam gekopieerd werden. De meest bekende 
gevels zijn de trapgevel, klokgevel en halsgevel. In 
Hoorn werden al jaren trapgevels toegepast, zoals 
aan Munnickenveld 15-19. 2 Er zijn in Hoorn 
slechts enkele panden met een verhoogde halsgevel 
bewaard gebleven, waarvan Kerkstraat 1 (1660) 
een prachtig voorbeeld is. 22 
Een bijzonder geveltype is de gevel van de Kolossale 
Orde, ook wel 'grote orde' genoemd. Dit type gevel 
laat een interesse in de klassieke bouwkunst zien, 
een ontwikkeling in de architectuur die in de 
achttiende en negentiende eeuw een vlucht zal 
nemen. Over de hele bouwhoogte werden namelijk 
klassiek vormgegeven pilasters aangebracht. Een 
voorbeeld in Hoorn is Muntstraat 6 3 waarvan de 
gemetselde pilasters opgetrokken zijn van de begane 
grond tot de kroonlijst. Er zijn samengestelde 

Trapgevels aan het 

Munnickenveld 15-19 

anno 1628

Kerkstraat 1 (1660) 

voorbeeld van een 

halsgevel

Muntstraat 6, voorbeeld 

van de Kolossale Orde

Het fries van Grote 

Oost 7 uit omstreeks 

1610-1615 
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werd de bevelhebber van de Spanjaarden, graaf 
van Bossu, gevangen genomen en vastgezet in 
Hoorn. Het fries van Grote Oost 7 6 is gemaakt van 
natuursteen en kwam vermoedelijk tot stand rond 
1610-1615. Centraal in het fries staat het wapen 
van Drechterland en aan beide uiteinden een 
leeuwenkop. Het fries is bijzonder rijk gedecoreerd 
met slingers, guirlandes en kinderfiguren. 

Gevels op vlucht
Een deel van de voorgevels in Hoorn stond op 
vlucht, dat wil zeggen dat de gevel voorover helt. 
Het op vlucht bouwen komt voort uit wijzigingen 
in de bouwtraditie. In de middeleeuwen waren de 
voorgevels in hout opgetrokken. Hiervan werden de 
bovenstaande geveldelen iets naar buiten gebouwd, 
dit vormde een overkraging tegen regenwater. In 
de zeventiende eeuw werden houten gevels op 
grote schaal vervangen door gemetselde gevels. 
Hierbij werd de nieuwe gevel tegen de bestaande 
constructie gebouwd, waarbij de overkragende 
helling meegenomen werd. Het op vlucht bouwen 
is dus een verschijnsel dat vooral een technische 
aanleiding heeft. 
In Hoorn zijn tal van op vlucht gebouwde gevels 
te vinden zoals Vismarkt 2 7 en Grote Oost 49. 8 
De vlucht van de gevels in Hoorn lijkt groter te zijn 
dan in andere gemeenten. Uit Leiden en Amsterdam 
komen maten voor als een duym per drie voet en 
we kennen een verbod op een vlucht van meer dan 
vier duym op een roede. In beide gevallen betekent 

dit circa 2,75 cm per meter, wat neerkomt op 
een verschil van circa dertig centimeter voor een 
gemiddeld pand. In Hoorn is dit verschil groter. 
Bij het woonhuis Vismarkt 2 bijvoorbeeld is het 
verschil bijna een meter. 
In Hoorn bezitten veel panden een zogenaamde 
glaspui. Voorbeelden hiervan zijn Bierkade 10 9 en 
Binnenluiendijk 3. 10 De houten pui is van glas-
in-lood voorzien waarboven een stenen gevel op 
vlucht is opgetrokken. Het kostbare glas-in-lood 
wordt door het overkragende metselwerk enigszins 
beschermd. Het metselwerk wordt gedragen door 
een uitkragende puibalk op consoles, die soms 
rijkelijk bewerkt is. 
Langs een steeg of openbare straat werden soms 
panden met een uitkragende zijgevel gebouwd. 
Hier wordt de gevel op de verdieping gedragen door 
doorstekende balken en natuurstenen consoles. 
Voorbeelden hiervan zijn Lange Kerkstraat 11 11 
en Schoolsteeg 1-3. 12 

Constructies en bouwmethodiek
Het houtskelet was de basis van het zestiende- en 
zeventiende-eeuwse woonhuis. Dit is een dragend 
stelsel van verticale muurstijlen en horizontale 
balken die in de hoeken 'verstijfd' zijn met een 
diagonaal korbeel. In 'Ridderikhoff' aan de Roode 
Steen 9 is het zestiende-eeuwse houtskelet goed 
behouden gebleven. 13 
In Hoorn en in de rest van West-Friesland stonden 
de muurstijlen dicht op elkaar, vermoedelijk 

Een op de vlucht 

gebouwde gevel aan 

Vismarkt 2



64

voldoende draagkracht hadden voor de balklaag. 
Een ander verschijnsel van de overgangsperiode van 
houtskelet naar dragende muren is het zogenaamde 
verdiepingsskelet. Bij dit soort huizen werd op de 
begane grond een dragende stenen muur toegepast 
en op de verdieping een houtskelet. 

Over het kleurgebruik in de zestiende en zeventiende 
eeuw is nog weinig bekend, vooral omdat de 
verwijderde ruimten vaak niet gedocumenteerd 
zijn en kleurhistorisch onderzoek iets van de laatste 
jaren is. Wel bekend zijn de zeventiende-eeuwse 
plafondschilderingen in Hoorn. Voorbeelden 
hiervan zijn Dal 3, 14 de panden aan Grote 
Oost 22 en 24 15, Achterom 5 16. De kamers 
van deze panden kregen een kleurrijke uitstraling 
doordat ze waren beschilderd met afbeeldingen van 
bijvoorbeeld ranken, bloemen en vogels. 

Indeling
Het gebruik van de woning was leidend voor het 
ontstaan van de indeling. De eerste woonhuizen 
waren opgebouwd als diephuizen. Ze waren lang 
en smal van opzet met meerdere bouwlagen en een 
hoge begane grondverdieping. De voorkamer (het 
voorhuis) was onverwarmd en over het algemeen 
erg diep. De hoge houten glaspuien in de gevels 

vanwege de zwakke ondergrond. Wanneer zware 
en lichte muurstijlen elkaar afwisselen, spreken we 
van een alternerend stelstel. 
Het verbindingsstuk tussen het korbeel en de balk 
noemen we het sleutelstuk, dit was in veel gevallen 
van fraai houtsnijwerk voorzien. In de zestiende 
eeuw werd bijvoorbeeld het middeleeuwse 
peerkraalprofiel toegepast dat in de loop der tijd 
steeds rijker werd uitgewerkt. Begin zeventiende 
eeuw kwamen sleutelstukken voor met gekrulde 
acanthusbladen. Later in de zeventiende eeuw was 
het kroonlijstprofiel gebruikelijk. 

In de middeleeuwen werden de wanden tussen 
de stijlen dichtgetimmerd met houten delen of 
aangesmeerd met leem. De verstening van het huis 
vond in Hoorn vooral in de zestiende eeuw plaats. 
In plaats van hout werden halfsteens gemetselde 
muren tegen het houtskelet gebouwd. 
Omdat gemetselde muren ook een dragende functie 
kunnen hebben, verloor het houtskelet geleidelijk 
zijn functie. De balken van de verdieping werden in 
het metselwerk van de muren gelegd. In de beginfase, 
toen er nog sprake was van dunne halfsteens 
muren, werden er consoles onder de balken gelegd 
om voldoende draagkracht te garanderen. Later 
werden de muren dikker gemetseld waardoor deze 

In Ridderikhoff is het 

zestiende-eeuwse 

houtskelet goed 

behouden gebleven.
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waren hard nodig om voldoende licht in de ruimte 
te krijgen. 
Achter de voorkamer bevond zich meestal een wand 
met bedsteden die toegankelijk waren vanuit de 

verwarmde achterkamer. Dit vertrek werd ook wel 
de binnenhaard genoemd, want het was de enige 
verwarmde ruimte met een haard tegen de zijgevel. 
Het was dus niet zonder reden dat de bedstede op 
deze ruimte gericht was. Om van de onverwarmde 
voorkamer naar de achterkamer te komen, moest 
men aanvankelijk via de achterkamer. Om niet 
alle warmte direct kwijt te raken, ontstond er 
een gang langs deze kamer. In Huize Bonck 
aan de Binnenluiendijk 3 10 is deze indeling 
gereconstrueerd op basis van bouwsporen. 
De vertrekken op de begane grond hadden een 
aanzienlijke hoogte tot wel vijf meter. De hoogte 
werd benut door kelderkeukens te maken of door 
in het achterhuis insteekvloeren aan te brengen. 
Dit leverde veel ruimtewinst op. Bovendien kon 
hetzelfde schoorsteenkanaal gebruikt worden. Een 
vergelijkbare methode werd toegepast in het hoge 
voorhuis door er een hangkamertje in onder te 
brengen. Dit kamertje werd zo genoemd, omdat 
het tussenvloertje werd opgehangen aan de balken 
van de eerste verdieping. Onder het hangkamertje 
was een klein vertrek, het zogenaamde zijkamertje 
of 'sydelcamertje'. In Huis Bonck is deze situatie 
behouden gebleven. Aan het eind van de 
zeventiende eeuw zette het gebruik van de zijkamer 
door. Deze kamer werd groter en voorzien van een 

De plafonds van Grote 

Oost 22 zijn prachtig 

beschilderd met 

ranken, bloemen en 

vogels

Van Huis Bonck is 

de zeventiende-

eeuwse zijgang 

gereconstrueerd. 

(Foto: Vereniging 

Hendrick de Keyser) 
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waardoor in al deze panden dergelijke trappen 
gezeten hebben. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat in 
Hoorn in de zeventiende eeuw een schaalvergroting 
plaatsvond waarbij de kleinschalige dorpse 
bebouwing werd vervangen door hogere 
stedelijke bebouwing. Door de groeiende welvaart 
veranderden ook de bouwwijze en architectuur. 
Panden werden met duurzame materialen gebouwd 
en rijker vormgegeven. We danken het huidige 
straatbeeld van Hoorn in grote mate aan de bouwers 
van de zeventiende eeuw. Ons rest nu de taak om 
goed op het erfgoed te passen en het te behouden 
voor de volgende generatie.

*Pieter Meijers en Marrit van Zandbergen werken bij Team 

Erfgoed van de gemeente Hoorn 

haard. De lange gang aan de zijkant van het huis 
verloor zijn functie en zo ontstonden de traditionele 
gangstructuur en de vestibule die vooral in de 
achttiende eeuw veel toegepast werden. 

In de zeventiende eeuw werd bij de meeste 
woonhuizen alleen de begane grond ingericht als 
woonvertrek. Verdiepingen waren bedoeld voor 
de opslag van goederen en incidenteel werd hier 
geslapen. Goederen werden in Hoorn vaak via 
een luikdeur in de gevel naar binnen gebracht. Bij 
veel zeventiende-eeuwse panden zijn dergelijke 
luikdeuren nog zichtbaar in voorgevel of in zijgevels 
zoals bij Grote Oost 113, 17 Grote Oost 64-66 18 
en West 50. 19 De goederen werden vanaf de 
kar of wagen opgestoken. Door deze werkwijze 
is het gebruik van hijsbalken in Hoorn niet echt 
doorgedrongen, op enkele uitzonderingen na. 
Omdat er niet op de verdieping gewoond werd, 
was er geen echte trap in het huis aanwezig. 
Een ladder of steektrapje vanaf de hangkamer of 
insteek was voldoende. Bij enkele woningen was 
de bovenverdieping wel als leefruimte ingericht, 
hier werd een spiltrap toegepast. Bij Italiaanse 
Zeedijk 106 20 (1648) en Italiaanse Zeedijk 58 
21 zijn de fraaie eiken trap met gesneden spil nog 
aanwezig. Italiaanse Zeedijk 58 en de buurpanden 
zijn oorspronkelijk als een rij woningen gebouwd, 

Een hangkamertje, zoals 

in Huis Bonck nog te zien 

is, is opgehangen aan 

de balkconstructie van 

de eerste verdieping

Gerestaureerde 

zeventiende-eeuwse 

trap aan de Italiaanse 

Zeedijk 58 

(Foto: Jeroen Helsloot)

Stadswandelingen Vereniging Oud Hoorn
Oud Hoorn organiseert elk jaar een serie zomerwandelingen. Deelname is gratis.
26 mei 2019 Een speciale VOC-speurtocht voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
 Start op zondagochtend 26 mei om 11.00 uur vanaf het Kerkplein.
31 mei 2019 De Grote Oost wandeling. 
 Start vrijdagavond om 19:30 uur bij de Oosterpoort.
14 juni 2019 De Tuinenwandeling. 
 Start vrijdagavond om 19.30 uur op de Roode Steen.
28 juni 2019 De Gouden Eeuw-wandeling. 
 Start vrijdagavond om 19:30 uur bij de Doelenkade / Ottobrug.
12 juli 2019 Ziek en Zeer door de eeuwen heen. 
  De Zorgwandeling start op vrijdagavond om 19:30 vanaf de Roode Steen. 
26 juli 2019 Nieuw Hoorn-wandeling. 
  Start vrijdagavond om 19:30 uur op het Oostereiland bij de brug.
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kooPlieden aan de kade

Wonen in de zeventiende eeuw
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woonhuizen. De gevels van oude koopmanshuizen 
sieren op veel plekken nog steeds het Nederlandse 
straatbeeld. In vele (vooral Hollandse) steden 
kunnen voorbeelden gevonden worden langs de 
havens en grachten, maar interieurs van dit soort 
huizen zijn amper bewaard gebleven. Sloop en 
verbouwingen in latere eeuwen hebben ervoor 
gezorgd dat intacte zeventiende-eeuwse interieurs 
van koopmanshuizen haast op één hand te tellen 
zijn. Nog bestaande voorbeelden worden daarom 
door historici gekoesterd als overblijfselen van de 
hoogtijdagen van de Nederlandse geschiedenis. 
Een bijzonder goed bewaard gebleven interieur 
kan worden gevonden in het 'Huis Bonck' aan 
de Binnenluiendijk 3 in Hoorn, in handen van 
Vereniging Hendrick de Keyser. 

Huis Bonck
Huis Bonck werd in 1624 gebouwd aan de bedrijvige 
kade van de recent aangelegde Nieuwe Haven, in 
opdracht van de koopman Bonck Frederiksz. Het 
ging Hoorn economisch voor de wind en de havens 
van de stad waren net drastisch uitgebreid voor de 
toenemende handel. Vanuit de voordeur had het 
huis uitzicht op de golvende Zuiderzee, waar grote 
schepen met verhandelbare waar voor anker lagen. 
Voor een koopman was de Binnenluiendijk een 
gunstige plek in de stad om te wonen; handelswaar 
kon met een schip tot aan de voordeur worden 
gebracht en vervolgens worden opgeslagen op 

wouter van elburG*

Nederland kende in de zeventiende eeuw een 
bijzonder grote welvaart. De eeuw wordt niet 
voor niets bestempeld als de Gouden Eeuw, 
de periode waarin de Nederlanders ongekende 
rijkdom verwierven en een tijdje het economisch 
zwaartepunt van Europa vormden. Als gevolg 
daarvan veranderden de Nederlandse steden 
ingrijpend. In rap tempo werden stadsuitbreidingen 
gepland, grachten gegraven en huizen gebouwd. 
De nieuwe huizen werden door de burgerij 
verfraaid en chique aangekleed met onder andere 
marmeren vloeren, exotische houtsoorten, dure 
stoffen, glas-in-lood en plafondschilderingen 
naar de laatste mode. Beroemde schilderijen van 
bijvoorbeeld Johannes Vermeer en Jan Steen geven 
een mooi beeld van de Nederlandse interieurs 
in deze periode. De huizen van Nederlandse 
burgers waren verhoudingsgewijs groot en erg 
luxueus. Buitenlandse bezoekers beschreven in 
reisverslagen uitgebreid hun verbazing over de 
'burgermanspaleizen' van de Nederlanders, iets wat 
ze in hun eigen land vaak buiten de koninklijke en 
adellijke paleizen amper kenden. Deze grote huizen 
waren natuurlijk niet voor de gehele bevolking 
weggelegd, maar de gemiddelde zeventiende-
eeuwse Nederlander was relatief welgesteld. Zeker 
de kooplieden hadden het in deze periode bijzonder 
breed en dat vertaalde zich in hun rijk aangeklede 

De Binnenluiendijk, met 

links Huis Bonck
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de pakzolders van het huis. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat ook na het overlijden van Bonck 
verschillende opvolgende bewoners van het huis 
koopmannen waren. Bij de economische teloorgang 
van Hoorn in de achttiende en negentiende eeuw 
raakte het huis in verval en werd het gebruikt als 
linnenweverij en later als stadsboerderij. Hoewel 
dit soort functies niet goed lijken te passen bij een 
statig koopmanshuis, kan het verval ook als een 
geluk worden gezien. Grote verbouwingen bleven 
uit en het interieur van het huis geeft nog een 
unieke kijk op de vervlogen Gouden Eeuw. Het 
pand is daarom een interessant studieobject. Huis 
Bonck is een goed voorbeeld van het zeventiende-
eeuwse woonhuistype dat bepalend is geweest 
voor de vormgeving van het moderne Nederlandse 
woonhuis.

Het gebruik van koopmanshuizen was anders dan 
bij onze moderne woningen. Waar wij tegenwoordig 
aan elke kamer een andere functie geven, werd in de 
zeventiende eeuw vaak in dezelfde ruimte gewoond 
en gewerkt. Daarnaast waren grote gedeeltes van 
het huis bestemd voor opslag. Niet alleen voor 
de handelswaar van de koopman, maar ook voor 
producten die niet het hele jaar op de markt 
beschikbaar waren. Soms liep de opslagruimte wel 
op tot de helft van het huis. Kenmerkend voor 
Hoorn was dat slechts de begane grond van het 

huis bewoond werd, de rest werd gebruikt voor 
opslag. Het specifieke gebruik van de huizen leidde 
ook tot een bepaald soort plattegrond. Aan de hand 
van Huis Bonck kan worden geïllustreerd hoe een 
gemiddeld zeventiende-eeuws koopmanshuis in 
elkaar zat.

Voorhuis

Linnenpers in voorhuis
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Soms was van het voorhuis een zijkamertje 
afgescheiden waarin de koopman kantoor hield. 
Het woord kantoor is afgeleid van het Franse woord 
'comptoir', dat geldkist of toonbank betekent. In dit 
kamertje deed de koopman zijn administratie en 
zal hij ook zijn geld hebben bewaard. Huis Bonck 
heeft een dergelijk kamertje, alleen is dat hier niet 
afgescheiden van het voorhuis, maar op ingenieuze 
wijze letterlijk opgehangen aan de zolderbalken. 
Via een spiltrap in de hoek van het voorhuis 
bereikt men een overloop die toegang geeft tot het 
zogeheten hangkamertje. Het voordeel was dat zo 
het grote voorhuis één ruimte kon blijven, zonder 
dat er steunpilaren in de ruimte moesten komen te 
staan. De grote oppervlakte van het voorhuis bood 
hierdoor voldoende ruimte voor zowel zakelijke 
activiteiten als dagelijkse bezigheden als het doen 
van de was. In het voorhuis van Huis Bonck staat 
een grote linnenpers, de trots van de huisvrouw. 
Linnengoed werd gezien als een luxeproduct en de 
pers stond daarmee symbool voor de welvaart van 
de bewoners.

De bedrijvigheid in het voorhuis maakte aan de 
achterzijde plaats voor de woonfunctie. Achter het 
voorhuis lag meestal een gang naar de achterdeur en 
een grote 'binnenkamer'. Ook in de binnenkamer 
werden verschillende functies gecombineerd. 
Het was niet alleen een woonvertrek, maar er 
werd meestal ook gekookt en geslapen. Dit zal 
overigens deels een praktische verklaring hebben, 
het binnenvertrek kon goed worden verwarmd en 
was daarom waarschijnlijk de meest behaaglijke 
ruimte van het huis. Huis Bonck heeft precies deze 
opzet. Een bedstede scheidt het voorhuis van de 
binnenkamer, waar een grote haard ruimte bood 
om te koken. Ook in de achtergevel van het huis 
zijn grote ramen met glas-in-lood opgenomen, die 
uitzicht bieden op de achtertuin en zorgen voor 
toetreding van licht in het diepe huis. In de tijd 
van koopman Bonck werden in de tuin spullen 
opgeslagen en stonden er verschillende schuurtjes. 
De achtertuin grenst aan een andere haven, de 
'Karperkuil'. De later verbouwde verdieping van het 
huis werd vroeger enkel gebruikt voor de opslag.

Ondanks dat het huis met slechts één woonvertrek 
voor huidige standaarden misschien niet heel luxe 
overkomt, was Huis Bonck relatief voornaam. Dat 
een huis uit meerdere vertrekken bestond, was in 
de zeventiende eeuw niet een vast gegeven. Veel 
huizen bestonden slechts uit een enkel vertrek. 
In de gemiddelde Nederlandse stad zullen de 

Het zeventiende-eeuwse koopmanshuis
Het Nederlandse koopmanshuis had een relatief 
standaardopzet, die door bijna het hele land op 
vergelijkbare wijze voorkwam. Men kwam binnen 
in het voorhuis, dat vaak de hele breedte van het 
huis besloeg en soms wel enkele meters hoog kon 
zijn. Huis Bonck heeft een bijna vijf meter hoge 
begane grond, bij binnenkomst moet het huis 
daarom een imposante indruk hebben gemaakt. 
Veel kooplieden zullen in deze periode bedrijfjes 
aan huis hebben gehad en het voorhuis diende 
daarom niet alleen als woonvertrek, maar ook als 
de plek waar klanten werden ontvangen en spullen 
werden verhandeld. Het voorhuis kan worden 
gezien als een soort verlengstuk van de straat, door 
grote hoge voorgevels met veel glas vormde het als 
het ware een onderdeel van de openbare ruimte. 

Binnenkamer richting 

bedstedewand
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liggen in de bedstede. In Huis Bonck proef je de 
zeventiende eeuw. 

*Wouter van Elburg promoveert aan de 
Universiteit van Amsterdam op de ontwikkeling 
van het Nederlandse woonhuis en is daarnaast 
als architectuurhistoricus werkzaam bij Vereniging 
Hendrick de Keyser.
De foto's zijn gemaakt door Arjan Bronkhorst.

huizen in de zeventiende eeuw niet veel groter zijn 
geweest. De rijkdom van Huis Bonck kan deels 
worden gevonden in de aankleding en afwerking. 
Zo zijn de sleutelstukken onder de plafondbalken 
rijkelijk bewerkt met houtsnijwerk in bladmotieven 
en werd in 1677 bij een veiling melding gemaakt 
van goudleer in de binnenkamer. Er zijn 
natuurlijk steden waar grotere huizen konden 
worden gevonden, zoals Amsterdam, Utrecht en 
Rotterdam. De écht grote huizen in Nederland 
stammen echter veelal uit de achttiende eeuw. 
Huis Bonck is daarom een mooi voorbeeld van een 
voornaam zeventiende-eeuws koopmanshuis in een 
middelgrote Nederlandse stad.

Vervlogen tijd
Het leven in de zeventiende eeuw was anders 
dan tegenwoordig, van veel gebruiken kunnen 
wij ons haast geen voorstelling meer maken. Om 
mensen toch te laten ervaren hoe het wonen in die 
zeventiende eeuw was, heeft Vereniging Hendrick 
de Keyser Huis Bonck ingericht als Museumhuis. 
In de kamers staan zeventiende-eeuwse meubelen 
en attributen opgesteld die de sfeer van de Gouden 
Eeuw oproepen. Toch is het huis anders dan een 
gewoon museum. Hier vind je geen afzetkoordjes, 
het museumhuis is echt bedoeld om te 'beleven'. 
Ga zitten op de stoelen, trek de kasten open of ga 

Openingstijden Museumhuis Bonck

Maandag Gesloten

Dinsdag  10:00 - 16:00

Woensdag 10:00 - 16:00

Donderdag 10:00 - 16:00

Vrijdag  10:00 - 16:00

Zaterdag Gesloten

Zondag  12:00 - 16:00

www.museumhuizen.nl

Historische foto 

voorgevel (ca 1910, foto 

Cornelis Steenbergh) 

Huis Bonck (2019)
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mee te strijden in de slag om Jayakarta. Na de 
overwinning werd de Javaanse stad platgebrand 
en op de as zou het Nederlandse Batavia verrijzen.
In 1620 voer Venant terug naar Nederland, 
misschien ook om er een bruid te zoeken, want 
toen hij in 1621 weer naar Batavia vertrok reisde 
zijn verloofde Maria Claesdr. de Keyser met hem 
mee op dezelfde vloot. Wel voer zij op een ander 
schip, de Mauritius, en kwam pas drie maanden 

Het verhaal van Gillis Venant en Maria Keyser

bea brommer*

In het Westfries Museum in Hoorn hangt de spec-
taculaire kaart van Batavia die gouverneur-generaal 
Pieter de Carpentier in 1627 liet schilderen door de 
landmeter Frans van Berckenrode. Hij nam de kaart 
mee naar Nederland, waar die kwam te hangen in 
het Oost-Indisch Huis in Amsterdam. Bijna drie 
eeuwen later werd de kaart teruggevonden op de 
zolder van het stadhuis in Hoorn.
Het Westfries Museum besteedt dit jaar bijzondere 
aandacht aan de stichting van Batavia door Jan 
Pieterszoon Coen op 30 mei 1619. Zoals bekend 
wilde Coen de stad Nieuw-Hoorn noemen, naar 
zijn geboortestad, maar de bewindhebbers van de 
VOC kozen voor Batavia. 
Onderdeel van het museumprogramma is het 
maken van een virtual reality-presentatie van de 
stad, zoals die in 1627 op het schilderij is afgebeeld 
en een begeleidend boek, Batavia in 1627. Dit arti-
kel is een voorpublicatie daaruit, het verhaal van 
een VOC-koopman en daarna vrijburger in Batavia.

In dienst van de VOC
Gillis Venant was op 22 augustus 1618 aangekomen 
in het Javaanse Jayakarta, door de Nederlanders 
verbasterd tot Jacatra. Hier stond een VOC-kantoor 
met pakhuizen en woningen. De Compagnie had 
eerst een hoofdkantoor in Bantam, maar daar 
hadden ze te weinig speelruimte, dus was gezocht 
naar een betere plek om hun hoofdkantoor in 
Azië te vestigen. De keus viel op de havenplaats 
Jayakarta even ten oosten van Bantam.
Venant was uitgekomen in de rang van assistent, 
maar vanwege zijn kwaliteiten viel hij onmiddellijk 
in de smaak bij Coen. Rang en gage werden 
verhoogd. Hij viel wel met zijn neus in de boter, 
want hij moest meteen onder de wapenen om 

batavia in 1627

Gezicht op de 

Javaanse havenstad 

Jayakarta omstreeks 

1600. Hier zou het 

latere Batavia worden 

gebouwd
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later aan na een rampzalige reis. Toen dit schip 
uiteindelijk de rede van Batavia bereikte waren er 
van de 325 opvarenden nog 83 in leven.
Twee weken later kon Maria met Gillis in de kerk 
in Batavia in de echt worden verbonden. Hij had 
inmiddels van Coen toestemming gekregen om uit 
de VOC-dienst te gaan.

Vrijburger in Batavia
Als gezeten burgers woonden Gillis en Maria nu 
in de booming town Batavia, in een ruim pand 
aan de Princenstraat, en Venant werd benoemd 
in het college van schepenen. In zijn VOC-jaren 
had hij intussen meer aan boord gezeten dan 
aan de wal gewerkt en als vrijburger kon hij zijn 
handelskwaliteiten en ervaringen op zee inzetten. 
Hoewel de VOC op de meeste winstgevende 
handelsgoederen in Azië het monopolie bezat, 
kon een vrijburger toch aardig rondkomen van 
de handel in rijst, hout en de goedkopere soorten 
textiel. Velen hadden schepen varen in de Aziatische 
wateren. Tenminste, degenen met wat eigen kapitaal 

om in een schip te investeren. Voor de anderen was 
het sappelen.

Het grote geld was te vinden in de kaapvaart. 
Daarvoor had je een commissiebrief van het VOC-
bestuur nodig en die werd al snel uitgegeven. 
Venant kon in 1622 voor 630 realen van achten, 
ruim vijfduizend gulden, als 1/9 part inbrengen 
in de uitrusting van een vloot voor kaapvaart op 
Portugese schepen in de Aziatische wateren. In 
twee jaar werd een buit binnengehaald van meer 
dan 60.000 realen van achten, dus bijna een half 
miljoen gulden. 
Samen met zijn kompanen, waaronder de hoge 
VOC-beambte Martinus Sonck en de voormalig 
VOC-opperkoopman en nu ook vrijburger en 
schepen van Batavia Hendrick Bruystens, die er 
net als hij geen been in zagen de mazen van de wet 
op te rekken, maakte Venant grote winsten. Vriend 
noch vijand werd gespaard. Ook Chinese jonken 
en Japanse schepen werden geplunderd waarna de 
VOC de gedupeerden soms moest terugbetalen. Dat 

batavia in 1627
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Banda, samen met Maria. Terugkeer naar Batavia 
werd kort daarna wel weer toegestaan, maar zijn 
rol was hier nu uitgespeeld. Toch lijkt Venant 
het ergste bespaard te zijn. Misschien heeft de in 
september 1627 weer in Batavia teruggekeerde 
Coen hem de hand boven het hoofd gehouden. 
Venants voormalige partner Bruystens werd 
gevangen genomen. Volgens hem was dit vanwege 
de 'felle haet' die Coen tegen hem koesterde. In 
1629 werd hij ter dood veroordeeld wegens zeeroof 
en onthoofd.

De boedel geveild
Op 20 september 1627 werd de inboedel van 
Gillis Venant en zijn vrouw Maria Keyser voor 
het stadhuis bij opbod verkocht. De eindrekening 
werd opgemaakt door Adriaen Draeck, secretaris 
van de commissie die onderzoek had gedaan naar 
Venants handel en wandel. Het totaalbedrag kwam 
uit op ruim 35.000 gulden, omgerekend naar nu 
een bedrag van ruim vier ton. De inventaris geeft 
een mooi beeld van het luxe leven van de Venants: 
porselein, textiel, schilderijen, zilveren schalen, 
gouden sieraden, zijden kousen, vergulde bedden 
en een clavecimbel. Hun huis bracht meer dan 
5.000 rijksdaalders op. Tot de boedel behoorden 
ook vier slavinnetjes waarvoor 247 rijksdaalders 
werd betaald. De onverkochte goederen kregen 
Venant en zijn vrouw terug. 
Toen Gillis en Maria op 11 november 1629 aan 
boord stapten van de Leiden om naar Nederland 
terug te keren, werd door velen een zucht van 
verlichting geslaakt. Zoals door Jacques Specx 

werd natuurlijk wel op de compagnons verhaald, 
maar dit moest een keer fout lopen. 

Een onderzoek werd ingesteld naar de malversaties 
en er werd fors ingegrepen. Zaken als het plunderen 
van een Japans schip en het verkopen van het 
buitgemaakt Japans zilver aan de Engelsen en vele 
andere clandestiene transacties werden bewezen 
geacht. Sonck was tegen die tijd al overleden dus 
kon alleen beslag worden gelegd op zijn bezittingen 
en papieren. Voor Venant volgde verbanning naar 

Batavia in 1627. Beeld uit 

de VR- presentatie in het 

Westfries Museum       
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die op 15 december 1629 in zijn brief aan de 
bewindhebbers van de VOC meldde dat Venant en 
zijn vrouw naar het vaderland vertrokken waren, 
samen met nog drie andere 'lichte' vrouwen die hij 
liever kwijt dan rijk was. Hun echtgenoten hadden 
al eerder heimelijk Batavia verlaten. Zo konden 
ze geen slechte invloed meer hebben op eerlijke 
Bataviase burgers. 

De laatste jaren 
Terug in Amsterdam verkochten de Venants hun 
meegenomen goederen aan Susanna L'Hermite, 
Venants moeder. Zij was de weduwe van François 
Venant, afkomstig uit Antwerpen, en beiden 
behoorden tot het circuit van belangrijke Zuid-
Nederlandse handelaren die na de val van Antwerpen 
in 1585 naar de Republiek waren uitgeweken. 
Uit enkele archiefstukken wordt duidelijk wat 
in Batavia niet bekend of hoogstens een gerucht 
was: Venant en zijn kompanen handelden ook 
clandestien in diamanten. Geen enkel probleem 
voor deze mannen met eigen schepen en prima 
contacten in landen als Thailand en India, waar 
edelstenen te kust en te keur te verkrijgen waren. 
En een diamant is gemakkelijk te verstoppen. Door 
Venants ouders en broer werden de edelstenen 
verhandeld in het Amsterdamse juwelierscircuit. 
Dat trouwens ook kompanen elkaar kunnen 
oplichten blijkt uit de klacht die Susanna L'Hermite 

in 1625 indiende tegen de broer van Bruystens, Jan, 
omdat hij goederen had verkocht uit een kistje dat 
Venant hem voor haar en haar man uit Batavia had 
meegegeven
Venant kon weer snel aan de slag, nu voor de 
Engelsen. In 1632 vinden we hem terug in Gamron, 
het huidige Bandar Abbas in Iran. Hij werkte in 
deze regio totdat hij in 1637 vanuit Surat in India 
naar Engeland terugkeerde. Hierna raken we zijn 
spoor bijster. Hij moet toen rond de vijfenveertig 
zijn geweest, misschien tijd om te gaan rentenieren.

* Bea Brommer was werkzaam in de museumwereld en 

specialiseerde zich in de Nederlandse overzeese geschiedenis 

en cartografie Zij adviseerde het museum bij de productie van 

de virtual realitypresentatie over Batavia.

Virtual Reality Tour in het Westfries Museum 
Op 30 mei 2019 lanceert het Westfries Museum 
het nieuwe Virtual Reality Programma 'Batavia 
1627 VR'. Het is dan vierhonderd jaar geleden 
dat de stad door Jan Pietersz. Coen werd 
gesticht. De VR-presentatie is gebaseerd op de 
oudste kaart van Batavia die in het Westfries 
Museum hangt.
Batavia was een smeltkroes van culturen en 
daarmee ook van bouwstijlen. Zelfs de Hollandse 
huizen waren aan de Indische omstandigheden 
aangepast, met overhangende dakranden als 
bescherming tegen de zon en bijgebouwen om 
de mensen in slavernij te huisvesten.
Een smeltkroes is Batavia altijd gebleven. Aan het 
eind van de 17e-eeuw was het handelscentrum 
uitgegroeid tot een multiculturele stad van 
70.000 inwoners en het succesvolle middelpunt 
van de Hollandse en Chinese internationale 
handel. Europeanen vormden nog geen 10 
procent van de bevolking. Tegenwoordig heet de 
stad Jakarta en is ze een bruisende metropool met 
bijna net zoveel inwoners als heel Nederland.
U kunt voor de VR-Tour nu al online reserveren!
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willem merens*

Bij de Batavia
In 2002, bij een bijeenkomst ter gelegenheid van 
de vierhonderdste verjaardag van de VOC, kruiste 
ik het spoor van mijn verre voorvader Jan Martsz. 
Merens. 
In Lelystad verzamelden zich in september 2002 
bij de nagebouwde Batavia de nazaten van zeven 
van de Heeren XVII uit 1628 (het jaar van de 
tewaterlating) die men had weten op te sporen. 
Namens Hoorn was toen Jan Martsz. Merens 
lid van dit VOC-college en zo mocht ik met 
diverse familieleden een bijzonder programma 
volgen dat voor de 'nazaten' die dag was gemaakt, 
waaronder een vergadering van de Heeren XVII, 
gekleed in aangepast '17e-eeuws' kostuum. Dat 
was vermakelijk en leerzaam: het Hoornse lid nam 
geheel onderaan de tafel plaats. Amsterdam en 
Zeeland hadden de hoofdplaatsen, want zo was 
tweehonderd jaar lang de tafelschikking. 

Achtergrond
Wie was deze Jan Martsz Merens? Geboren in 
1574, een maand na de dood van zijn vader, 
kreeg hij van zijn moeder en stiefvader die tot de 
gegoede Hoornse stand behoorden, een zorgvuldige 
opvoeding. Zo werd hij voor enkele jaren (1587 tot 
1589) naar Haarlem gestuurd om lessen aan de 
Latijnse school te volgen, waar hij toen inwoonde 
bij de toenmalige rector en bekende humanist, 
Schonaeus. Hier kwam ik achter toen ik, ook oud-
leerling van deze school, nu Stedelijk Gymnasium, 
zijn portret aantrof in een herdenkingsboek dat in 
1990 werd uitgebracht (een foto van zijn portret in 
het Westfries Museum, zonder de pokkenlittekens 
die hij had opgelopen!).

Jans moeders familie Verduyn was actief in de 
lakenhandel en daarom is Jan Martsz. als stagiair in 
Amsterdam in zo'n handelsbedrijf gaan werken. Na 
enkele jaren werd zijn handelsopleiding in Lissabon 
voortgezet, waar hij van 1594 tot 1597 met de 
koophandel kennismaakte. Dit lijkt opmerkelijk, 
want Portugal, dat toen deel uitmaakte van het 
Spaanse rijk, was met ons land in oorlog. Ondanks 
pogingen van Filips II (en van Nederlandse 
dominees!) om aan die handel een einde te maken, 
bleven de onderlinge handelscontacten bestaan. De 
blokkades van Spaanse zijde hebben wel mede tot 
de oprichting van diverse 'Compagnieën van Verre' 
en later van de VOC geleid om de zo gezochte 
specerijen zelf uit de Oost te gaan halen.

Op reis
Enkele jaren later gaat Jan Martsz. de naam Merens 
van zijn grootmoeder van vaders zijde voeren. En hij 
kopieert het familiewapen, met enkele wijzigingen, 
van dat van zijn andere grootmoeder. Na terugkeer 
uit Lissabon begint hij aan een 'Grand Tour', een 
nouveauté in die tijd, bestemd om de Europese 
cultuur en historie te leren kennen. Iemand als 
P.C. Hooft maakt in dezelfde periode ongeveer 
dezelfde reis. Jan Martsz. heeft van zijn reis een, 
overigens gortdroog, verslag gemaakt dat bewaard 
is gebleven, zodat we de reis kunnen volgen. Die 
begon te Calais (Vlaanderen, vijandelijk gebied in 
die tijd, was niet toegankelijk) waar hij zes maanden 
bij bekenden van een bevriend lakenhandelshuis 
verbleef en een paard kocht. Op dat paard vertrekt 
hij op 15 mei 1600 en trekt Frankrijk door, waarbij 
hij per dag gemiddeld tien mijl (ca. 65 km) aflegt. 
Hij is aanwezig bij het 'Grand Couvert' (ontbijt) 
van de Franse koning Hendrik IV, een bekende 
publieke vermakelijkheid, bezoekt de Pont du 
Gard en voelt zich thuis in het toen grotendeels 
nog protestantse Nîmes. In Antibes verkoopt hij 
zijn paard en gaat scheep naar Italië. Eerst moet hij 
een soort medische keuring ondergaan die in Italië 
wegens pestgevaar werd geëist. Hij bezoekt Pisa, 
waarvan hij de scheve toren in zijn verslag natekent 
en bewondert Florence. Op een nieuw paard volgt 
hij de eeuwenoude pelgrimsroute Via Francigena. 
In 2014, op bezoek bij een vriend bij het Lago di 
Bracciano bij Rome, lees ik mijn vriend uit Jans 
reisverslag voor: 'het is hier een boevenstreek', 
schrijft hij in 1600. Tenslotte verblijft hij in Rome 
dat grondig wordt bekeken en in zijn verslag tot 
een krachtige uitval in versvorm leidt op de pracht 
en praal van het Vaticaan. De terugreis, door 
Jan summier beschreven, loopt via Venetië over 
de Brennerpas door Duitsland en via Emden en 
Stavoren naar Hoorn.

Aan de slag
Thuisgekomen wacht hem met name het beheer 
van de weide- en akkerbouwgronden die hij van 
vaderszijde heeft geërfd. De jong overleden vader 
was als protestant in Hoorn actief bij de Opstand 
betrokken en in 1568 door de Raad van Beroerten 
verbannen met confiscatie van zijn bezit. Diens 
vader en grootvader hielden zich in Hoorn met 
de vetweiderij bezig: het vet mesten van vaak uit 
Friesland of zelfs Duitsland ingevoerd mager vee 
op de weiden rond Hoorn, om het vervolgens voor 
de slacht te verkopen. Jan zet deze activiteit voort. 
Hij neemt deel in de droogmakerij van de Beemster 

jan martsZ. merens, 17e-eeuws  hoorns kooPman



78

en verwerft er land. In Hoorn wordt Jan Martsz. 
kapitein van de schutterij en lid van de Vroedschap. 
Tot driemaal, voor het eerst in 1612, wordt hij 
schepen en later burgemeester in het stadsbestuur. 

Huwelijken
In 1605 trouwt hij met een Hoornse en wordt, 
met twee dochters, twee jaar later weduwnaar. 
Hij hertrouwt met een Dordtse, Maria van 
Segwaert, van wie twee zusters ook met Hoornse 
mannen trouwen: respectievelijk met François Van 
Bredehoff (na diens dood met Albert Sonck) en 
met Jan van Foreest. Via de Van Segwaerts ontstaat 

verwantschap met Dordtse families, zoals de familie 
De Witt waaruit later Johan de Witt zal spruiten. Zo 
ontstaan in een mum van tijd familiaire netwerken 
in Hoorn, maar ook in Holland, die op den duur, 
naast inteelt, voor clanvorming en onderlinge 
begunstiging gaan zorgen. Dordrecht had als oudste 
stad in Holland veel aanzien, hetgeen deze Hoornse 
heren allicht een statusargument heeft opgeleverd 
bij hun partnerkeuze. 

Ondernemer en politiek
Namens Hoorn treedt Jan Martsz. in deze jaren 
op in het College van Gecommitteerde Raden en 
in de Hollandse Staten. Daarnaast raakt hij als 
aandeelhouder bij de VOC betrokken. Ook aan 
het initiatief een West-Indische Compagnie op 
te richten neemt hij deel. Hij treedt op als reder 
en ook als eigenaar van drie zeeschepen. Volgens 
familieaantekeningen uit die tijd heeft hij vooral 
dankzij zijn investeringen in de VOC en in de 
Beemsteraanleg, 'zijn middelen door Godts zegen 
seer merckelijk verbetert'. Zijn voorspoed openbaart 
zich ook in zijn verhuizingen: in 1612 woont hij op 
het nieuw 'ontwikkelde' Baadland, daarna aan de 
Turfhaven en in 1617 op het Oost. Hij koopt ook 
een buitenplaats, de hofstede Groenwoud bij Baarn 
(later is daar het kasteel Groeneveld gebouwd dat 
nog bestaat).
Als stadsbestuurder krijgt hij met de strijd tussen 
de Arminianen en Gomaristen te maken. Hij wordt 
in een verzoeningscommissie benoemd die twee 
predikanten van buiten de stad uitnodigt om over 
de theologische geschillen binnen de Hoornse 
kerkgemeenschap uitspraak te doen. Deze aanpak 
leidt echter tot verscherping van het conflict 
waarvan hij zelf als bekend remonstrantsgezind 
stadsbestuurder het slachtoffer wordt. In de 
landelijke strijd tussen Van Oldenbarnevelt en 
prins Maurits wordt de laatste door de Staten-
Generaal gemachtigd om de lokaal, buiten hem 
als landelijk kapitein-generaal om de op initiatief 
van Van Oldenbarnevelt geworven waardgelders, 
huursoldaten, te ontslaan. De prins maakt van de 
gelegenheid gebruik om ook remonstrantsgezinde 
stadsbestuurders af te zetten en door eigen 
partijgangers te vervangen. Ook in Hoorn slaagt 
prins Maurits na enig gemanoeuvreer hierin en 
zo verliest ook Jan Martsz. zijn lidmaatschap van 
de Vroedschap en daarmee zijn lokale politieke 
invloed. Het wordt nog erger als hij kort na deze 
machtsgreep van de prins in 1620 op diens bevel 
naar Den Haag wordt geroepen om zich over 
een onder invloed van wijnconsumptie gedane 
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uitspraak ten gunste van Van Oldenbarnevelt te 
verantwoorden. Dat wordt een knieval van Jan: 
onder het sluimerend alternatief 'naar Loevestein', 
zoals Hugo de Groot en zijn eigen verwant 
Rombout Hogerbeets was overkomen, belooft hij 
zich voortaan 'stil en beqaemelijk te (ge)dragen, 
onder handtastinge ende belooffte van t'allen 
tijden tot vermaninghe van den Hove (= het Hof 
van Holland) wederom te compareren sub poena 
confessi etc…'. Vernederd keert hij naar Hoorn 
terug.

Weer in zaken en onderhandelaar
Hij begeeft zich nu vooral in handelsactiviteiten, 
waar hij zich laat kennen als een lastig, driftig 
persoon, zoals blijkt uit een proces dat hij tegen één 
van zijn scheepsbemanningen heeft gevoerd. Uit 
zijn correspondentie met zijn zwager Van Foreest 
en met de gevangen zittende Hogerbeets blijkt een 
andere kant: zorgzaam en verzoeningsgezind kon 
hij blijkbaar ook zijn. 
Vanaf 1619 is Jan Martsz., die zich nu al jaren 
Merens noemt, bewindhebber van de VOC en 
aldus lid van de Heeren XVII. In dat college 
wordt hij in 1628 aangezocht deel uit te maken 
van een commissie die in Londen met de Engelse 
zustercompagnie moet overleggen over een regeling 
ter tegemoetkoming aan Engelse grieven naar 
aanleiding van de terechtstelling van tien Engelsen 
op Ambon in 1623 wegens samenzwering tegen 

het gezag van de VOC. Recent hadden de Engelsen 
als 'straf' drie retour kerende Oostindiëvaarders 
in beslag genomen en overleg was dus geboden. 
Koning Karel I wilde tegen een betaling aan hem 
in persoon wel, achter de Engelse Compagnie om, 
aan vrijgave van die schepen meewerken, maar die 
opzet was mislukt. In Londen wordt de commissie 
met alle egards, ook door de koning, ontvangen 
maar daarna lastiggevallen door familieleden van 
de tien terechtgestelden. In maart 1629 begint 
het overleg van de commissie (van drie, naast Jan 

Martsz.: de oud-gouverneur-generaal Carpentier 
en het oud-lid van de Raad van Indië De Haze, 
bijgestaan door de advocaat van de VOC Van 
Heemskerck en de secretaris Booth). Het overleg 
stagneert ondanks een bemiddelingspoging van de 
Londense 'Admiralty' en uiteindelijk vertrekt de 
commissie na vier jaar weer naar Nederland. De 
kwestie wordt pas in 1667, bij de Vrede van Breda, 
definitief geregeld.

Vee voor Amerika
In Londen doet Jan Martsz ook zaken voor zichzelf, 
op verzoek van de Massachussets Bay Company 
verzorgt hij de levering van vee (koeien en schapen) 
en paarden naar Boston (V.S.), een transactie over 
vele schijven: leveringscontract, aankoop van het 
vee, bevrachting en gereedmaking van twee schepen. 
De affaire is succesvol: na vijf weken bereiken de 
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drie gaan de twee jongens, weer een nieuwe trend, 
in Leiden rechten studeren. Ook hun neven Sonck, 
Van Bredehoff en Van Foreest gaan dat dan doen. 
Zoon Meyndert zal de familie Merens in Hoorn 
voortzetten na Jans dood in 1642 in Groenewoud. 
Jan wordt in de Grote Kerk in Hoorn begraven. 
Met hem sterft een prototype van een 17e-eeuws 
koopman (nu zeggen we: ondernemer) en politiek 
bestuurder.

*Willem Merens is lid van Oud Hoorn en woonachtig in Delft.

twee schepen vanuit Texel hun bestemming. Alle 
30 paarden, 63 vaarzen en 88 schapen overleven 
de reis, met een partij handelsgoederen die aldaar 
voor Jan is verkocht! In een boekhandel in Boston 
vond ik in 2002 het verslag van de Gouverneur van 
Boston uit 1635 die alles bevestigt! De zaak zal Jan 
geen windeieren hebben gelegd.

Kinderen en dood
Jan Martsz. en Maria van Segwaert krijgen zes 
kinderen. Drie overlijden jong en van de andere 
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Erratum

In het artikel 'Zoeken naar geveilde doeken', Kwartaalblad 2019-1, wordt bij de hangplaats van een schilderij van Gabriël Metsu het 

Paleis van Schone Kunsten genoemd. Dat is niet juist. Het moet de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn, te Brussel.



81

dat opzicht was het leven in de zeventiende eeuw 
soms maakbaar….

Uitgeversfamilie
Het nieuw aangekochte dubbelportret bevond zich 
van 1910 tot 2009 – bijna een eeuw lang – in de 
collectie van de uitgeverijfamilie Scribner uit New 
York. Het werd eerder in 2009 op een veiling 
aangeboden bij Sotheby's New York. Waarschijnlijk 
heeft een lid van de familie Scribner het werk in 1910 
gekocht in Parijs bij de bekende Galerie Charles 
Brunner. In deze collectie bevond zich in 1810 een 
olieverfschilderij met ongeveer dezelfde afmetingen 
als het recent door het Westfries Museum verworven 
dubbelportret van een 'Jeune Garçon et jeune Fille 
au Paysage'. Het portret werd toen toegeschreven 
aan Jacob Gerritsz Cuyp uit Dordrecht, van wie tal 
van vergelijkbare kinderportretten bekend zijn. De 
toeschrijving aan Cuyp is zo'n honderd jaar later 
op stilistische gronden verworpen en thans wordt 
het gezien als een portret dat in de Noordelijke 
Nederlanden is ontstaan, mogelijk West-Friesland. 
Het is vooralsnog niet mogelijk het werk op naam 
van een West-Friese portretschilder te stellen. 

Kinderportretten in de Gouden Eeuw 

john broZius en Cees bakker* 

Het is een aandoenlijk en zeldzaam gezicht: twee 
kinderen hand in hand op een zeventiende- 
eeuws schilderij. Ze staan in een gefantaseerd 
tuinlandschap; de jongen met een erg bleek gezicht 
onder een hoed en het meisje met opvallende kraag 
en met blosjes op haar wangen. En in tegenstelling 
tot de meeste kinderportretten met een glimlach 
op hun gezicht. Ontroerend mooi en te zien in het 
Westfries Museum.

Een paar maanden geleden is door het museum 
online dit prachtige zeventiende eeuwse schilderij 
gekocht bij veilinghuis Sotheby's in New York. In 
de laatste tien minuten van de veiling bleek dat 
het schilderij de minimumprijs niet ging halen. Via 
onderhandelingen na de veiling kon het schilderij 
vervolgens alsnog worden verworven.

Directeur in de dop
En daarmee werd het onderdeel van de prachtige 
portrettencollectie van het Westfries Museum, waar 
kinderportretten van Meyndert Merens, Cornelis 
Backer, de broertjes Seymsz Coninck, de zusjes 
Veen en vele andere kinderen al decennia onderdeel 
van uitmaken. En altijd is het eerste wat opvalt 
dat sommige kinderen geportretteerd worden als 
volwassenen. Haar op orde, de meisjes met strikjes 
en haarband of koket mutsje. De jongens in 
vol ornaat in chic lakens pak met bijbehorende 
versierselen. 
Je vraagt je af: waarom worden ze niet als 
kind afgebeeld? Met hun favoriete speelgoed 
bijvoorbeeld? 
De verklaring is dat de meeste portretten een ander 
doel dienden dan alleen maar als portret. Het moest, 
zoals alle andere schilderijen in de zeventiende 
eeuw, vooral een boodschap uitdragen. Dat deed de 
schilder middels allerlei symbolen die verwezen naar 
bijvoorbeeld kuisheid, godvruchtigheid, een goede 
opvoeding en macht. Soms ook met verwijzingen 
naar de toekomstige maatschappelijke posities die 
de geportretteerde jongeling zou (moeten) gaan 
vervullen. Voorbeeld daarvan is het portret van 
Cornelis Backer, die met een lans (het symbool voor 
macht) en op de achtergrond met schepen voor de 
rede van Hoorn wordt afgebeeld. Zijn toekomst ligt 
in het regentschap en de scheepvaart wil de schilder 
uitdrukken. En dat klopt, want Cornelis wordt in 
later jaren directeur van de Levantsche Handel. In 

hand in hand
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een eigen ontwikkeling door. Een volwassene werd 
doorgaans levensgroot en ten-halve-lijve (tot aan 
de knie) geportretteerd, maar als deze werkwijze 
op een portret van een klein kind zou worden 
toegepast, zou het qua formaat erg gaan afwijken 
van de gebruikelijke ouder- en voorouderportretten 
die de familie al bezat. Daarom portretteerden 
schilders hun jonge zitters tot een leeftijd van een 
jaar of acht bij voorkeur ten-voeten-uit, in een 
interieur of landschap. Soms lieten ook volwassenen 
zich levensgroot ten-voeten-uit schilderen, zoals 
bijvoorbeeld Rembrandts portretten van Marten 
Solmans en Oopjen Coppit uit 1634 aantonen, 
maar dit was uitzonderlijk. Traditioneel behoorden 
ten-voeten-uit portretten toe aan vorstelijke en 
adellijke personen. Dat een pasgetrouwd paartje 
uit de gewone burgerij zich op deze wijze liet 
portretteren zal ook door vele tijdgenoten zijn 
gezien als hoogmoedig of op zijn minst als een 
overtreding van de 'portretetiquette'. 

Rammelaars en speelgoedpoppen
Kinderen konden als kleine volwassenen worden 
geportretteerd in modieuze kleding en met de 
gebruikelijke kostbare waaiers, handschoenen en 
hoeden. Het blijkt echter dat ook de eigentijdse 
opvoedingspraktijk en geschriften over 
kinderopvoeding een belangrijke invloed hadden 

Nieuw genre
Het kinderportret, waarbij het kind als herkenbaar 
individu wordt voorgesteld en niet onderdeel is van 
een historiestuk of een genrestuk, ontwikkelde zich 
sedert circa 1580 in de Zuidelijke Nederlanden, met 
name in de regio Antwerpen. Het werd een zelfstandig 
en volwaardig genre in de portretschilderkunst. 
De productie aan kinderportretten nam in de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw sterk 
toe en het kinderportret verspreidde zich over 
de Noordelijke Nederlanden, met Amsterdam en 
Haarlem als belangrijkste kunstcentra. Vanwege 
de grote aantallen kinderportretten die werden 
geproduceerd, noemde de bekende historicus 
Simon Schama de zeventiende-eeuwse Hollandse 
Republiek de 'Republic of Children'. 
Meerdere Hollandse kunstschilders, ook in kleinere 
steden, specialiseerden zich in het kinderportret. Het 
oeuvre van de eerder genoemde Cuyp uit Dordrecht 
bestaat bijna voor de helft uit kinderportretten. 
Maar ook schilders als Jan Claesz uit Enkhuizen 
en Jan Albertsz Rotius uit Hoorn schilderden in 
bepaalde periodes van hun carrière meer kinder- 
dan volwassenenportretten. 

Ten voeten uit
Als nieuw genre in de portretschilderkunst maakte 
het kinderportret in de vroege zeventiende eeuw 
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op het uiterlijk van het kinderportret. Door gebruik 
te maken van allerlei soorten bijwerk, dat de schilder 
waarschijnlijk in overleg met zijn opdrachtgever 
toevoegde, kreeg het kinderportret soms een 
symbolische betekenis die niet direct hoeft op te 
vallen. Op kinderportretten vinden we bijvoorbeeld 
de kindeigen rammelaars, speelgoedpoppen en 
kolfstokken, maar soms ook gedresseerde honden, 
tamme vinken, paarden of bokken aan een leiband. 
De huisdieren kunnen betrekking hebben op de 
directe leefwereld van het kind, want het is goed 
mogelijk dat zij huisdieren en bokkenkar bezaten 
en bij de moderne toeschouwer zullen deze niet 
direct als symbolen van een godvruchtige en 
geslaagde opvoeding worden gezien, maar in de 
eigen tijd was het een directe verwijzing naar het 
bekende spreekwoord van Jacob Cats 'tucht baert 
vrucht'. Dat wil zeggen dat de natuurlijke driften 
van kinderen net als bij dieren alleen door tucht, 
training en dressuur kunnen worden beteugeld, een 
boodschap die bijvoorbeeld wordt uitgedragen op 
het portret van de 4-jarige Meijndert Merens, die 
zijn paardje stevig in de hand heeft. Ook met het 
gebruik van natuurlijk en landschappelijk bijwerk 
zoals fruit, bloemen, dorre bomen en distels had 
de schilder de mogelijkheid enerzijds naar de 
gecultiveerde en anderzijds naar de verwilderde 
natuur te verwijzen. 

Godvruchtig en godvrezend
Op het dubbelportret staan de jongen en het 
meisje op het grensgebied van beide werelden. 
Dit denkbeeld wordt versterkt door het gordijn 
achter de jongen, dat geen realistische weergave 
van de werkelijkheid kan zijn en kennelijk de 
functie heeft de kinderen als vertellers of dragers 
van een boodschap op te voeren. Zo zien we 
op de voorgrond de verwilderde natuur, waar 
onkruidachtige planten slechts een enkel bloempje 
geven, en op de achtergrond allerlei objecten uit de 
gecultiveerde natuur. Boven het hoofd van de jongen 
zien we bloeiende rode rozen en aan de kant van 
het meisje een rij cipressen, een mediterrane boom 
die in Nederland vaak werd aangeplant in strenge 
klassieke tuinen. Het houten hekwerk linksonder 
geeft extra duidelijk aan dat de kinderen voor een 
omheinde tuin staan. De opvallende wijze waarop 
het meisje de bloemen ophoudt, benadrukt het 
idee dat de kinderen, net als de rozen en bomen op 
een omheinde, gecultiveerde en vruchtbare bodem 
opgroeien. Met de vruchtbare bodem wordt in de 
zeventiende eeuw de godvruchtige en godvrezende 

opvoeding bedoeld die zij van hun ouders krijgen.
Maar ondanks de stijfheid in de afbeelding, de dure 
kleding en de ernst die het portret ongetwijfeld 
moet uitstralen, is daar het vasthouden van elkaars 
handen. Grote broer waakt over kleine zus. En ze 
lachen de toeschouwer toe. Bij elkaar vertederend, 
en dat is precies wat een kinderportret zou moeten 
doen.

*John Brozius is kunsthistoricus en Cees Bakker conservator van 

het Westfries Museum 
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zoals het Godshuis door Velius in zijn kroniek wordt 
genoemd, helemaal gereed als de derde kerkbeuk 
aan de zuidzijde is gebouwd. Opvallend: in 
hetzelfde jaar 1519 wordt het hoge koor van de Sint 
Anthoniskerk opgetrokken. En – de kerkenbouwers 
zijn actief in 1519 – het zuidertransept van de Grote 
Kerk wordt verlengd. De nog altijd het aanzien van 
de Hoornse binnenstad mede bepalende Noorder- 
en Oosterkerk zijn uiteraard niet de enige plekken, 
waar de Hoornse bevolking op de knieën ligt te 
bidden. Wat te denken van de kapellen van de 
verschillende kloosters die de stad in die tijd rijk 
is. Zo'n kapel uit de 15de eeuw is nog terug te 
vinden aan de Nieuwsteeg. Wie de zijgevel van het 
Statenlogement aanschouwt ziet direct dat achter 
de nadien dichtgemetselde ramen gebeden zijn 
uitgesproken. De kapel is eerst van hout, hoort bij 
het klooster der Hiëronymieten en is begin 15de 
eeuw gewijd aan Sint Maria. Verderop in die eeuw 
wordt de kapel bij het Sint Ceciliaklooster gevoegd 
en ergens later in die eeuw vervangen door een 
stenen uitvoering. Veel later, begin zeventiende 
eeuw, als de zogeheten Gecommitteerde Raden het 
complex in gebruik nemen, wordt in de kapel de 
eetzaal ondergebracht. En twee eeuwen lang is het 
de plek waar tot 1977 de gemeenteraad vergadert.

Terug naar de kerk, die op 8 november 2019 
de 500ste verjaardag viert: de Sint Anthonis- of 
Oosterkerk. Al vijf eeuwen lang hoog uitrijzend 
boven de nabij gelegen havens wordt de 
Oosterkerk in de 16de en 17de eeuw vooral een 
plek, waar schippers en vissers, bootslieden en 
scheepsjongens, scheepsbouwers en breeuwers de 
handen ineen vouwen. In deze Oosterkerk zijn 
waarschijnlijk Schouten en Le Maire met een 
kerkdienst hun ontdekkingstocht naar Kaap Hoorn 
begonnen; in dit Godshuis bidden Bontekoe met 
zijn scheepsjongens om een behouden terugkomst. 
De laatste reguliere kerkdienst in de Oosterkerk 
is in 1955. Daarna vervalt het gebouw, totdat in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw het herstel 
ter hand wordt genomen. Na de afronding van de 
restauratie opent Prins Claus in 1982 de kerk als 
een veelgebruikt multifunctioneel centrum, met 
recht 'de huiskamer van Hoorn'.

Ruzie tussen broers
De basis voor de oudste geschiedenis van de 
Oosterkerk is ruzie. Rond 1450 beginnen twee 
broers uit een welvarend Hoorns geslacht, Gael en 
Jan Claesz, samen aan de bouw van een houten 
kapel. Die ruzie (waarschijnlijk over geld) heeft 

hans rijswijk

Dit jaar precies vijf eeuwen oud: de Sint Anthonis- 
of Oosterkerk in Hoorn. Een kerk ook met een 
rijke historie. Aan de vooravond van de Gouden 
Eeuw de plek ook waar meestergieter Henrik van 
Trier kanonnen giet voor de strijd tegen de Spaanse 
overheersing. De Oosterkerk is weliswaar niet het 
oudste Godshuis van Hoorn, maar wel de enige 
die gebouwd is op de tot provinciaal monument 
verheven Westfriese Omringdijk.

Oudste bedehuis
De oudste kerk van Hoorn is de Noorderkerk. 
Het eerste bedehuis van Hoorn wordt in 1426 
opgetrokken in hout. Gewijd aan de Maagd Maria. 
In 1441 begint men de houten kerk te vervangen 
door een stenen opvolger. In 1441 al is het 
middendeel gereed. In 1519 is de Vrouwekerk, 
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als gevolg dat één van hen een 'eigen' kapel gaat 
bouwen. Van de twee kleine Godshuizen wordt 
er één gewijd aan Sint Anthonis en die trekt van 
meet af aan veel vissers en schippers, maar ook 
andere handwerkslieden bidden hier. Zo rond 
1500 gaat het Hoorn economisch voor de wind. De 
Sint Anthoniskerk wordt groter, het plan voor een 
hele nieuwe kerk wordt geboren. In 1519 wordt 
de bouw van het stenen koor voltooid. Ook het 
transept wordt opgetrokken. Daarna is er geen geld 
meer. Het gevolg: het tweebeukige deel met de twee 
kleine voorgevels van de oorspronkelijke kapellen 
blijft gewoon staan; er achter rijst het hoge koor 
met transept er ver boven uit. 

Geschutsgieterij
Aan de vooravond van die 17de eeuw beleeft 
Hoorn – net als elders – roerige tijden. Er is 
godsdienstige onrust, de 80-jarige oorlog breekt 
uit, de strijd tegen landvoogd Alva vangt aan 
en er is de opkomst van Oranjegezinden. In die 
beginjaren van de oorlog kiest Hoorn al snel, 
in 1572, de kant van de Prins van Oranje. Het 
stadsbestuur is in 1573 trouw aan 'het algemeen 
belang'. Meerdere keren schiet de stad grote 
sommen geld voor om soldaten hun soldij uit te 
betalen en ook schepelingen krijgen op die manier 
soms hun gage. De handelswijze voorkomt dat 
soldaten deserteren of schepelingen gaan muiten. 
Maar ook wordt geschut uitgeleend. En af en toe 
niet teruggegeven. Zo houdt Enkhuizen, volgens 
kroniekschrijver Velius, twee van Hoorns beste 
metalen stukken geschut voor zichzelf. Daar moet 
dus wat aan gedaan worden. In 1573 krijgt de Sint 
Anthoniskerk een heuse oorlogsbestemming. Het 
Godshuis wordt het onderkomen van meestergieter 
Henrik van Trier. Nodig ook omdat de Spanjaarden 

met zo'n 16.000 man oprukken naar Alkmaar. 
Voordat het beleg waterdicht is gaan er veel van de 
Hoornse kanonnen naar de Alkmaarse vesten. Nu 
is de situatie nijpend: Hoorn kan een mogelijke 
aanval vanuit zee niet weerstaan. Er moeten dus 
nieuwe kanonnen en kogels worden gegoten en dat 
gebeurt in de Sint Anthoniskerk. Zodra een stuk 
geschut klaar is verdwijnt het richting schepen 
van de Geuzenvloot of naar de omwalling van 
Hoorn. Die op de Geuzenvloot komen in actie 
tijdens de Slag op de Zuiderzee; de kanonnen 
op de omwalling blijven zwijgen. De uitgeleende 
vuurmonden zijn er mede oorzaak van dat Alkmaar 
op 8 oktober 1573 de victorie kan vieren.

Voorgevel stort in
Een jaar nadat volgens sommigen in 1602 met 
de oprichting van de VOC ook de Gouden Eeuw 
begint, voltrekt zich op 13 april 1603 in Hoorn een 
ramp: de voorgevels van de Oosterkerk worden 
door een storm uit het noorden omver geblazen. 
Ook een groot deel van het dan nog tweebeukige 
schip stort in. Herbouw laat op zich wachten 
tot 1615, in 1616 wordt die afgerond. Het schip 
krijgt dezelfde hoogte als de dwarsbeuk; er komt 

één gevel, die weleens wordt toegeschreven aan 
Hendrick de Keyser. In de latere eeuwen loopt 
de welvaart van Hoorn terug en daarmee ook het 
aantal kerkgangers. De haven trekt veel armen aan 
(er valt hier af en toe nog wat te verdienen). De 
Oosterkerk wordt hun bedehuis en ook de veelal 
weinig verdienende Zuiderzeevissers vouwen hier 
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gebleven stichting schenkt drie keer een bedrag van 
meerdere tonnen. Op 7 mei 1982 stelt Prins Claus 
de kerk weer in gebruik. Nu als multifunctioneel 
centrum. Prins Claus treedt op als koster honoris 
causa. Hij ondertekent zijn benoeming voor één 
dag en luidt vervolgens de klok. De afrekening voor 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vermeldt 
4,7 miljoen; de totale kosten zijn door de niet 
subsidiabele kosten nog veel hoger. Later wordt 
nog het monumentale woonhuis naast de kerk 
aangekocht en bij de exploitatie betrokken onder 
de naam Claes Joesthuys.

Veel tradities
Sinds 1982 is de Oosterkerk – naast schouwburg 
Het Park – een spil in het Hoornse culturele leven. Er 
worden tradities geboren, zoals de jaarlijkse (sinds 
2016 tweejaarlijkse) uitvoering van de Johannes 
Passion en het jaarlijkse kerstconcert. Er zijn 
jazzconcerten, veilingen, symposia, vergaderingen, 

de hervormde handen. Begin vorige eeuw stagneert 
het onderhoud, de kerk raakt in verval. Tussen 
1925 en 1950 is een aantal keren sprake van 
verkoop, maar er gebeurt niets. De kerk wordt dan 
al voor allerlei andere doeleinden gebruikt; onder 
andere in 1939/1940 als legermagazijn. Er wordt 
af en toe nog eens een dienst gehouden; in 1955 
wordt van de ene op de andere week besloten na de 
laatste kerkdienst de deuren dicht te doen. Waarna 
het grote verval van start gaat. Rond 1970 is de 
kerk een bouwval. Het leiendak vertoont gaten, de 
eikenhouten banken en de preekstoel zijn gesloopt 
en het hout ligt kris kras door elkaar. De nog 
overgebleven glas-in-lood ramen zijn ingegooid: 
kortom het is een – vaak ook natte – bende.

Doorn in het oog
Buurman Bart van Silfhout is het verval een doorn 
in het oog. Hij verzamelt een aantal mensen 
om zich heen en begint met hen na te denken 
over behoud van het pand. Ook Sjoerd Leiker, 
schrijver, verzetsman en oprichter van uitgeverij 
De Bezige Bij, die sinds 1967 in Hoorn woont, 
maakt zich sterk voor het behoud. Hij is lid van 
de Culturele Commissie Hoorn en begint met die 
commissie een reeks zomerconcerten om geld voor 
een restauratie bijeen te brengen. De activiteiten 
van de groep rond Bart van Silfhout resulteert in 
de komst van de Stichting Oosterkerk. Restauratie 
en verdere exploitatie van de kerk is het doel. De 
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente verkopen 
voor de symbolische gulden op 17 november 
1977 het monument aan de stichting. Er starten 
al gauw acties om het benodigde geld bijeen te 
garen. Op 26 april 1978 is de aanbesteding van 
de restauratie. Voor ruim twee miljoen gulden 
denkt Woudenberg Ameide de klus te klaren. Twee 
maanden later gaan de bouwvakkers aan de slag. 

Opening door Prins Claus
Om de klus tot een goed einde te brengen moet 
een actiecomité nog heel wat geld bijeenbrengen. 
Er worden schellingen verkocht; gegoten tinnen 
lepels en zogeheten kogelkaarsen, die herinneren 
aan de geschutsgieterij van meestergieter Van Trier, 
aan de man en vrouw gebracht. Een onbekend 
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afscheidsbijeenkomsten en –diensten, de kerk is 
een officiële trouwlocatie van de gemeente Hoorn 
en sinds 2007 wordt hier een kamermuziekfestival 
gehouden. Het schitterende Bätzorgel wordt 
wekelijks bespeeld en de jaarlijkse lintjesregen 
daalt op Koningsdag neer in de Oosterkerk. De 
Kaap Hoorn Vaarders komen elk jaar nog bijeen 
om nieuwe leden (zeilend langs Kaap Hoorn) te 
huldigen. Gelukkig wordt hier alweer decennialang 
ook gebeden, want de Ned. Gereformeerde Kerk 
Hoorn huurt op zondagochtend het gebouw voor 
kerkdiensten. 

Financieel beheer
In de afgelopen decennia is een zorgvuldig 
financieel beheer gevoerd. Geen jaar heeft voor 
wat betreft de dagelijkse exploitatie een negatief 
resultaat opgeleverd. En dat allemaal door de inzet 
van alleen maar vrijwilligers. Een man en vrouw 
of vijftig spant zich jaarlijks voor de Oosterkerk 

in. Er zijn geen betaalde krachten. Door die inzet 
– en ook door het aantrekken van subsidies - 
hebben naast het normale onderhoud ook grote, 
noodzakelijke investeringen kunnen plaatsvinden. 
Een professionele keuken met daarboven 
kantoorruimte is gerealiseerd, bestrijding van de 
boktor kost in 2006 zo'n vijf ton, in 2018 wordt 
ruim e 550.000,- besteed aan het opknappen van 
vooral het stucwerk in koor en transept en dit jaar 
vergt diezelfde klus nog eens een ton of vier voor 
het schip van de kerk. 

Regelmatig open
De Oosterkerk is volgens veel toeristen een 
verborgen parel. Men loopt er vaak aan voorbij. 
Weinigen weten dat achter de voorgevel zich 
een imposant gebouw verbergt, compleet met 
eeuwenoud orgel, glas-in-lood ramen uit het begin 
van de Gouden Eeuw (1619 en 1620), een prachtige 
preekstoel, een zeldzame spiltrap uit 1619, maar 
ook een nieuw gebrandschilderd glas-in-lood raam 
(Ode aan Hoorns maritieme geschiedenis) uit 
2016. Tijdens activiteiten in de kerk kijken 'nieuwe' 
bezoekers vaak verwonderd naar alle ingrediënten. 
In dit jaar van de Gouden Eeuw zet de Oosterkerk 
wat vaker de deuren open voor bezoekers. Zodra de 
vlaggen buiten wapperen is iedereen welkom.

De Oosterkerk, tegenwoordig met de gedeponeerde 
toevoeging 'de huiskamer van Hoorn', is zo'n 
veertig jaar al een – met een scheepje als windvaan 
– veelzijdig baken binnen de Hoornse en Westfriese 
gemeenschap. Op 8 november 2019 wordt het 
vijfde eeuwfeest officieel gevierd. De veelzijdigheid 
komt dan tot uiting in het feestprogramma, dat 
meerdere dagen duurt. Vijf eeuwen oud: een nieuw 
feestje waard!   
       

Kloklodenkast
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eigendom van de burgerlijke gemeente gebleven.
De kerktoren had lange tijd een zeer belangrijke 
functie in tijdsaanduiding, het luiden van klokken 
bij gevaar, brand en het openen en sluiten van de 
poorten en als uitkijkpost. 
Het carillon zorgde voor een hoorbare 
tijdsaanduiding via de zgn. voorslag en het muzikaal 
vermaak voor de burgers.
De gemeente trok daarom vroeger een musicus 

aan die zowel het kerkorgel als het carillon kon 
bespelen en de speeltrommel voor de voorslag 
regelmatig van nieuwe deuntjes kon voorzien.

In Hoorn begon in 1532 een klein klokkenspel te 
spelen, wat in 1600 werd vernieuwd en verbeterd. 
Het echte muziek maken begon voor de 
stadsbeiaardier toen in 1671 een carillon van 
32 klokken met een nieuw 'hantclavier' werd 
aangeschaft bij Pieter Hemony. 

De rijkdom van de Gouden Eeuw kwam gelijktijdig 
met het feit dat klokkengieters Pieter en François 

De Gouden Eeuw en het carillon

frits reynaert *

Je zult maar elke week zes keer een vaststaande 
carillonbespeling moeten geven …
In de Gouden Eeuw behoorde dat tot het werk 
van de stadsbeiaardier, die op zondagochtend 
zelfs al om 7.00 uur (!) moest beginnen. 

Daarnaast was hij verplicht te spelen 'tijdens 
de maaltijden van burgemeesteren, vroedschap 
en gerecht, bij de inkomst van Princen ende 
heeren' en op drie jaarmarkt-, vier leermarkt- en 
twee beestemarktdagen. Indien bovendien 'op de 
leermarktsdagen omtrent Pinksteren en St. Jacob 
van 7—11 spelende', kon hij een paar schoenen 
van het schoenmakersgilde eisen. 
Ook moest hij regelmatig de ton van het speelwerk 
versteken.

Het carillon en de toren zijn na de scheiding van 
kerk en staat, aan het einde van de 18e eeuw, 

muZiek in de Gouden eeuw
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Hemony als eersten in staat waren een zuiver 
gestemde klokkenreeks te leveren.
Steden van aanzien wedijverden onderling om een 
carillon van deze vermaarde gieters aan te schaffen. 
Nadat Enkhuizen in 1648 al een Hemony-carillon 
had verkregen en daarna bijvoorbeeld ook Utrecht 
twee en Amsterdam zelfs vijf Hemony-carillons, 
kon Hoorn niet langer achterblijven. 

De zuiver gestemde klokkenreeks moet een genot 
voor het oor geweest zijn voor de inwoners van 
Hoorn. Helaas is dit Hemony-carillon verloren 
gegaan toen in 1838 de gehele kerk afbrandde.
Pas in 1939 klonk opnieuw een carillon vanaf de 

Grote Kerk, nadat de Vereniging 'Het Carillon te 
Hoorn' sinds 1926 geld had ingezameld om de 
gemeente een nieuw carillon te schenken.
Binnen 4 jaar werden deze 37 klokken met bruut 
geweld geroofd door de Duitse bezetter! 
Slechts 14 hiervan werden na de oorlog 
teruggevonden; een nieuwe inzameling begon.
In 1950 werd dit carillon in gebruik genomen en 
door de Vereniging in 1954 aangeboden aan het 
stadsbestuur.

In 1969 werd geen nieuwe stadsbeiaardier meer 
aangesteld.
In 1975 werden handklavier en speeltrommel 
verwijderd en vervangen door een bandspeelwerk. 
Het carillon klonk alleen nog voor de automatische 
tijdsaanduiding op een beperkt aantal klokken.
Totdat ondergetekende in 1980 als stadsbeiaardier 
van Enkhuizen werd benoemd en een jaar later 
met Leo Hoogeveen van Oud Hoorn de Vereniging 
nieuw leven inblies en met een nieuw bestuur een 
inzamelingsactie opstartte.
In 1991 kon het gerestaureerde en bijgestemde 
carillon worden overgedragen aan de gemeente 
Hoorn.

Was het in de 17e eeuw alleen de stadsbeiaardier 
die het carillon bespeelde, sinds de herinstallatie 
in 1991 worden door de Vereniging 'Het Carillon 
te Hoorn' ook zomerconcerten door gastbeiaardiers 
georganiseerd (zie kader). Ik prijs mij gelukkig dat 
de beiaardcultuur gedragen wordt zowel door deze 
actieve vereniging als door de eigenaar en mijn 
werkgever, de gemeente Hoorn, die tegenwoordig 
uitstekend zorg draagt voor onderhoud en via 

muZiek in de Gouden eeuw
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Carillonconcerten 2019
Elke donderdag van 17.00 tot 18.00 uur wordt de beiaard door stadsbeiaardier 
Frits Reynaert bespeeld. Tevens vindt er eenmaal per maand een bespeling 
plaats op zaterdag van 16.00 tot 16.45 uur; meestal op de derde zaterdag van 
de maand. 
Carillonconcerten op de woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.
5  juni Stadsbeiaardier Frits Reynaert, openingsconcert onder 
    auspiciën van de gemeente Hoorn, met groot videoscherm  
    op de luisterplaats!
19 juni Klaas de Haan, 
3  juli Julie Zhu (U.S.A.)
17 juli Laura Marie Rueslåtten (Noorwegen)
31 juli Charles Dairay (Frankrijk)
21 aug. Kasia Piastowska en Toru Takao (Polen en Japan)   
    dubbelconcert 
14 sept. zaterdag - Open-Monumentendag
    13.00-13.30 uur Beiaardconcert door Frits Reynaert met  
    de Hoornse Brassband, o.l.v. Erwin ter Bogt
    13.30-15.00 uur Open toren, demonstratie carillonbespe- 
    ling van 13.30-14.00 uur. 
    Laatste opgang 14.30 uur. 
Luisterplaats tijdens de avondconcerten: dit jaar zal in samenwerking met 
de bibliotheek te Hoorn bij elk concert de binnentuin (ingang aan het Kerk-
plein of in de Wisselstraat) van de bibliotheek geopend zijn. Iedereen wordt 
ontvangen met koffie/thee en na afloop kunt u de bezoekende beiaardier ont-
moeten onder het genot van een glaasje wijn, bier of fris.
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voijsen int clockegespel als mede int trompetten 
mochten verhoedet ende geweert worden'.

Tegenwoordig bestaat er een specifieke 
conservatoriumstudie voor beiaardiers en heeft de 
gemeente een professioneel stadsbeiaardier voor 
deze historische functie in dienst.
De carillonbespelingen zorgen nog altijd voor de 
muzikale aankleding van de stad.
Elke donderdag en eens per maand op zaterdag 
doe ik mijn carillonbespelingen met veel plezier 
en inspiratie. Met een mix van carilloncomposities 
en bewerkingen van bekende en minder bekende 
klassieke en moderne muziek – voor elk wat wils.
Daarmee ben ik onderdeel van een lange traditie 
van stadsmusici.

*Frits Reynaert is stadsbeiaardier van de gemeente Hoorn

meerjarenplanning investeert in revisies. 
Uitbreiding met 2 klokken in 1998, diverse revisies 
en verfijning van de speelaard naderhand, hebben 
bijgedragen aan een opmerkelijk, toonaangevend, 
sonoor en expressief instrument. 

De stadsbeiaardier was als het ware de diskjockey 
van de 17e eeuw. 
Hoewel weinig bekend is over de muziek die 
hij speelde, ligt het voor de hand dat hij veel 
improviseerde op populaire (volks-)melodieën. 
Carilloncomposities uit die tijd zijn niet bewaard 
gebleven.

Het stadsbestuur was verantwoordelijk voor de 
muziek die klonk vanaf de toren. De stadsbeiaardier 
kon dus zomaar op de vingers getikt worden. In 
1619 verzoekt de kerkenraad de burgemeesteren 
'ordre, waer door alle ontuchtighe, lichtvaerdighe 
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Stadsorganisten 

mark heerink* 

'Bij maaltijden ten raadhuize van burgermeesters, 
vroedschap en gerecht, alsmede intochten van 
prinsen en heren, op alle preekdagen voor en na 
de dienst, en van half oktober tot één maart elke 
avond één uur.' Dat was de taak van Cornelis 
Helmbreecker, stadsorganist van Hoorn van 1612 
tot 1619. 

In de Gouden Eeuw was een stadsorganist een 
veel voorkomende functie in de Nederlanden. 
Dit had te maken met de reformatie die in de 16e 
eeuw heeft plaatsgevonden. Vóór de reformatie 
waren organisten in dienst van de kerkfabriek, een 
instantie die verantwoordelijk was voor de materiële 
goederen in de kerk. Toen het calvinisme in de 

Nederlanden de belangrijkste geloofsstroming werd 
en de gereformeerden de kerkgebouwen gingen 
gebruiken, kwamen de kerken en orgels in handen 
van de stadsbesturen. De stedelijke overheid werd 
daarmee eigenaar van het gebouw en de orgels, 
en ook werkgever van de organisten. Die situatie 
zorgde ervoor dat de orgels tijdens de Beeldenstorm 
bewaard bleven en ook na de reformatie bespeeld 
werden. In veel steden verdween de functie van 
stadsorganist in de loop van de tijd. Het orgel werd 
weer een typisch kerkelijk instrument, de kerken 

en hun orgels waren vaak niet langer eigendom van 
de staat en de organist werd weer een kerkelijke 
beambte. 
Ook in Hoorn zijn vanaf de 16e eeuw tot aan het 
begin van de 19e eeuw diverse stadsorganisten 
actief geweest. Zij bespeelden de orgels tijdens 
bijzondere gelegenheden, tijdens door-de-weekse 
orgelbespelingen en voor en na de kerkdiensten 
in de periode dat de orgels niet tijdens de 
kerkdiensten bespeeld mochten worden. Je zou 
verwachten dat er orgelmuziek bewaard gebleven is 
van deze musici, maar dat is helaas niet het geval. 
Waarschijnlijk werd er door deze stadsorganisten 
veel geïmproviseerd op het orgel. 
Van de eerder genoemde Helmbreecker zijn enkele 
instrumentale werken bewaard gebleven, maar 
helaas geen orgelwerken. Van stadsorganist Jurriaan 
Dircksz. Spruyt (1718-1768) is Elementa Musica 
bewaard gebleven. Een prachtig handgeschreven 

studieboek voor organisten, waarin onder meer 
uitgelegd wordt hoe men over een psalmmelodie 
variaties kan maken. Verder staat er een aantal 
overgeschreven composities in van tijdgenoten 
zoals Antonio Vivaldi en Arcangelo Corelli. Spruyt 
was blijkbaar op de hoogte van het werk van 
zijn Italiaanse tijdgenoten! Johannes Wilhelmus 
Swarthoff (1754-1834) was (tot voor kort) de laatste 
stadsorganist van Hoorn. Als aanhanger van de 
nieuwe politieke stroming die rond 1780 in opmars 
kwam, waarin anti-stadhouderlijke patriottische 
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stap de Lutherse kerk binnen en luister naar de 
vrijwel intact gebleven klanken uit 1773. Of proef 
de trots van de rooms katholieken uit 1883, het 
jaar waarin het Maarschalkerweerd-orgel in gebruik 
werd genomen. Men kan het nog steeds horen!
Het is dus niet verwonderlijk dat ook in Hoorn de 
noodzaak voor een stadsorganist werd onderkend. 
Per 1 januari 2016 werd ondergetekende aangesteld 
door het college van B&W als stadsorganist van 
Hoorn met als doel om de historische orgels van 
Hoorn onder de aandacht te brengen bij een breed 
publiek en daarbij verbinding te zoeken met andere 
culturele disciplines. Tijdens het presentatieconcert 
van de stadsorganist op 2e Pinksterdag 2016, dat 
gehouden werd in de Oosterkerk en de Koepelkerk, 
werd orgelmuziek gecombineerd met dans, 
schilderkunst, een koperkwartet, koorzang en 
improvisatie met klankschalen. Ook werden er twee 
nieuwe composities speciaal voor deze gelegenheid 
gecomponeerd. Het concert was met meer dan 
vierhonderd bezoekers een overweldigend succes. 
Ook het project De Junglekraai, bedoeld voor 
schoolkinderen tot zeven jaar, waarin een spannend 
verhaal omlijst wordt met orgelklanken, is een 
voorbeeld van hoe in deze tijd een stadsorganist 
een zinvolle aanvulling is op het culturele aanbod. 
Inmiddels hebben meer dan duizend kinderen 
deze voorstelling in de Koepelkerk bezocht en zijn 
ze op die manier in aanraking gekomen met het 
kerkorgel. 

Voor meer informatie over orgelconcerten en 
andere activiteiten rond de historische orgels in 
Hoorn verwijs ik u graag naar de website www.
orgelconcerten-hoorn.nl 

*Mark Heerink is stadsorganist van Hoorn

ideeën alom ingang kregen, sloot Swarthoff zich 
aan bij het exercitiegenootschap voor Vaderland 
en Vrijheid. Hij bracht het zelfs tot adjudant 
van dit genootschap. Hij componeerde voor dit 
genootschap de Mars van het exercitiegenootschap 
voor Vaderland en Vrijheid, te Hoorn. Deze mars, 
bedoeld als 'veldmuziek' tijdens de tochten door 
het Westfriese stad en land, werd uitgegeven door 
de Hoornse stadsboekhandel en werd voor het 
eerst gespeeld op 11 oktober 1785. De tekst luidt 
als volgt: Triomf voor 't vaderland, beoefend onze 
hand het dond'rend krijgsgeweer ons tot bescherm 
en Eer. 't West Friesche Burgerbloed snel vloeiend, 
geeft ons moed; Triomf Triomf! Wij haaken naer 't 
Vaderlijk goed. 
In de huidige tijd is het aantal stadsorganisten 
in Nederland weer aan het toenemen. Door de 
ontkerkelijking zijn veel kerken buiten gebruik 
gesteld of zullen dat binnen een aanzienlijke tijd 
gaan worden en het is zaak om dit bijzondere erfgoed 
goed te onderhouden en vooral te blijven bespelen. 
Want wie wil nu niet getransformeerd worden in 
de tijd? Bezoek de 15e-eeuwse Oosterkerk en ervaar 
de typische orgelklanken uit 1869 komend uit een 
orgel met een spectaculaire orgelkas uit 1763. Of 

Concertprogramma Mark Heerink, Hoorn (tenzij anders vermeld: Koepelkerk)

Promenadeconcerten, korte inloopconcerten van 15 minuten met de mogelijkheid voor het publiek na afloop van elk 'concert' uitleg te krijgen over het orgel 

en het instrument van binnen te bekijken. Aanvang 12.00 uur.

25 mei 2019; 15 juni 2019; 8 september 2019 en 28 september 2019.

Orgelconcert, 10 juni 2019, 15.30-16.30 uur. Werken van Sweelinck, Bach, Van Elven, Duruflé en Widor.

Zomeravondconcert, 11 juli 2019, 20.00-21.00 uur. Mmv Wout Oosterkamp en Birthe Blom. 

Orgelconcert, 7 juli 2019 – Lutherse Kerk 12.30 uur, met Rieuwert Blok ter gelegenheid van 250 jaar Lutherse kerk.

Het Doe Orgel in Hoorn, 14 september 2019. 12.00-13.00 en 14.00-15.00 uur. 

Educatief project voor kinderen m.m.v. Marit Doodeman. 

Abendmusiken, 21 september 2019, 17.00-18.00 uur. M.m.v. Collegium Musicum Hornense en Cappella Horna o.l.v. Harry Toebes. 

Allerzielenconcert, 3 november 2019, 20.00 uur. Requiem van Gabriël Faure uitgevoerd door Voces Cyriaci o.l.v. Mark Heerink en Bas Groenewoud: orgel.

De Scheepsjongens van Bontekoe, 9 november 2019, 15.30 uur, Oosterkerk. Muzikale voorstelling in het kader van 500 jaar Oosterkerk voor kinderen tot 

zeven jaar. 

Liturgia Domestica van Alexander Gretsjaninov, 24 november 2019 (onder voorbehoud). 
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ron dol* 
 
12 oktober 1573. Het is David tegen Goliath: 
de hele Hoornse bevolking vecht mee tegen de 
Spanjaarden. De mannen van landvoogd Alva 
liggen met een sterke vloot voor het Hoornse Hop 
om de geuzen te verslaan. Maar dan klimt Jan 
Haring in de mast van het Spaanse admiraalsschip, 
rukt de vlag naar beneden en beslist zo de Slag op 
de Zuiderzee. Een keerpunt in de tijd: in Hoorn 
begint de Gouden Eeuw. 

Bij de Gouden Eeuw denken we officieel aan de 
periode die samenvalt met de 17e-eeuw, dus van 
1600 tot 1700. Maar daarop valt veel af te dingen. 
Voor grote delen van wat nu Nederland heet, was 
die periode helemaal niet van goud, maar één van 
zware gevechten en armoede. En al voor 1672 
(weet u nog: het rampjaar, 'het volk redeloos, de 
regering radeloos en het land reddeloos') is de 
teloorgang van deze bloeiperiode alweer ingezet. 
Maar er is ook een keerzijde: in Holland en Zeeland 
is wel degelijk sprake van een enorme bloeiperiode, 
die zelfs een kwart eeuw eerder begint dan 1600. 
Namelijk in 1573, na de Victorie van Alkmaar 
en – relatief onbekend – de genadeslag op de 
Zuiderzee vier dagen later. Bij Hoorn dus!

1573: een roerig jaar 
Hoe zat het ook alweer? De Nederlandse Opstand 
onder leiding van Willem van Oranje tegen de 
Spaanse overheerser begint na de beeldenstorm 
van 1566. Op 1 april 1572 wordt als eerste stad 
Den Briel ingenomen door de staatse troepen, de 
geuzen. De strijd breidt zich uit over het land. 
Na een maandenlange belegering door de 
Spanjaarden worden de uitgehongerde Haarlemmers 
gedwongen zich op 14 juli 1573 over te geven. 
De plundering van de stad is door de burgers 
voor een som van f 240.000,- afgekocht, destijds 
een astronomisch bedrag. Toch volgt een enorme 
moordpartij, waarbij duizenden burgers en soldaten 
worden gedood. Don Fadrique Alvarez de Toledo 
(Don Frederick), zoon van de gevreesde hertog van 
Alva, trekt na dit beleg door naar Alkmaar. Bijna is 
ook deze stad hetzelfde lot beschoren als Haarlem, 
maar net op tijd wordt het land rond Alkmaar 
onder water gezet. De Spaanse soldaten die de stad 
belegeren, toch al niet erg gemotiveerd doordat 
hun soldij al langere tijd niet is uitbetaald, blazen 
de aftocht. 
In de algemene Nederlandse geschiedschrijving, 
en onlangs ook nog te zien in de tv-serie 'De 
Tachtigjarige Oorlog', gaat men er van uit dat 
dit moment het keerpunt is in de strijd tegen de 
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Zuiderzeesteden Monnickendam, Edam, Hoorn, 
Enkhuizen en omliggende dorpen, beheersen 
met hun vloot al vanaf de winter van 1572 de 
Zuiderzee. Zij blokkeren daarmee de haven van het 
Spaansgezinde Amsterdam. Op 12 september 1573 
is Alva's oorlogsvloot eindelijk op sterkte, compleet 
met een zwaarbewapend admiraalsschip genaamd 
'Inquisitie'. Meteen gaat de vloot onder leiding 
van Bossu tot de aanval over. Bij Schellingwoude 
komt het tot een treffen, waarbij de geuzen, onder 

leiding van Cornelis Dirkszoon, burgemeester van 
Monnickendam, zware verliezen lijden. Door het 
slechte weer kunnen ze echter ontkomen. 
Op 5 oktober doen de Spanjaarden bij Marken een 
nieuwe poging, maar ook hier wordt de strijd niet 
beslist. De volgende dagen volgt er een gedwongen 
pauze. Door de wind drijft de geuzenvloot af naar 
het noorden, naar het Hoornse Hop. 

De slag bij Hoorn
Hoorn heeft in het najaar van 1573 manschappen 
en kanonnen naar Alkmaar gezonden om in te 
zetten in de strijd tegen de Spanjaarden. Door 
de aanhoudende gevechten op land en ter zee 
vreest ook Hoorn voor een aanval en giet daarom 
in allerijl nieuwe kanonnen. Koperen hekken en 
andere zaken moeten eraan geloven en worden in 
de Oosterkerk omgesmolten. Nu de Spanjaarden in 

Spanjaarden. Bij Alkmaar begint de victorie. Dat 
wordt nog elk jaar gevierd op 8 oktober tijdens 
Alkmaars Ontzet. 

Slag op de Zuiderzee
Maar de strijd is dan weliswaar op het land 
gestreden, op zee gaat diezelfde strijd nog in alle 
hevigheid door. Alva heeft een vloot in stelling 
gebracht tegen de geuzen. Eerder heeft Alva's 
admiraal, Maximiliaan van Hénin-Liétard, graaf van 

Boussu (Bossu), al dood en verderf gezaaid op het 
Haarlemmermeer tijdens het beleg van Haarlem. 
Daarna krijgt hij opdracht om op de Zuiderzee de 
watergeuzen te verdrijven. 
Deze watergeuzen, voornamelijk soldaten uit de 
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het zicht van de Hoornse haven zijn verschenen, 
is dit geen moment te vroeg. Op 11 oktober, drie 
dagen na de Victorie van Alkmaar, draait de wind 
en kunnen de geuzen de Spanjaarden tegemoet 
zeilen. De Hoornse Schipper Jan Floor heeft het 
bevel over de Hollandse vloot overgenomen van 
de gewonde Cornelis Dircksz van Monnickendam. 
Opnieuw wordt er zwaar gevochten. 
De vers gegoten kanonnen worden op de Westerdijk 
in stelling gebracht voor het geval de Spanjaarden 

als winnaar uit de zeeslag komen. De inwoners 
van Hoorn weten hoe het afgelopen is in Haarlem 
een paar maanden daarvoor en zullen zich tot het 
uiterste verdedigen. De Hoornse bevolking gaat zelfs 
in roeibootjes de vijand te lijf. Uiteindelijk haalt de 
Hoornse matroos Jan Haring de admiraliteitsvlag 
uit de mast van het schip van de Spaanse admiraal 
Bossu. Helaas moet hij dit met de dood bekopen: 
hij wordt uit de mast geschoten. Maar het effect 
is daar: de Spaanse schepen denken dat Bossu 
zich overgegeven heeft en vluchten terug naar het 
Spaanse Amsterdam. Maar Bossu geeft zich op de 
Inquisitie samen met een aantal andere Spaanse 
schepen nog niet gewonnen. De hele nacht wordt 
doorgevochten, man tegen man. Uiteindelijk geven 
de Spanjaarden zich pas de volgende ochtend 
over. Bossu wordt op 12 oktober 1573 met een 
paar honderd van zijn soldaten in Hoorn in een 

optocht door de straten geleid en gevangengezet. 
In dezelfde optocht wordt het lichaam van de 
gesneuvelde Jan Haring meegevoerd, die wordt 
opgebaard in het toenmalige stadhuis op de Roode 
Steen. De veroverde Spaanse admiraliteitsvlag 
wordt opgehangen in de Grote Kerk.  

Het vervolg
De gehate Alva dient na zijn nederlagen op land 
en zee zijn ontslag in bij de Spaanse koning en 

vlucht eind 1573 terug naar Spanje. Bossu blijft 
drie jaar lang gevangen in Hoorn. Zijn soldaten 
worden geruild tegen gevangengenomen soldaten 
en inwoners van Haarlem. 
Na het winnen van de zeeslag breekt in het 
Noorderkwartier en West-Friesland een periode 
van grote welvaart aan. Hoorn wordt het 
bestuurlijk centrum van het Noorderkwartier en 
West-Friesland. De 'Commissarissen van de Staten 
van Holland in het Noorderkwartier' vergaderen 
in de stad. De vijand is uit het Noorderkwartier 
verdreven en Amsterdam, dat nog zes jaar lang in 
Spaanse handen is, kan geen handel meer drijven 
over zee. De West-Friese zeevaart op de Oostzee 
en Middellandse Zee (Straatvaart) breidt zich dan 
ook snel uit tot een zeer bloeiende internationale 
handel. De Gouden Eeuw begint in Hoorn bij de 
gewonnen Slag op de Zuiderzee!

Slag op de Zuiderzee, 

Hendrik Cornelisz. 

Vroom (1566-1640) 
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anderhalve eeuw in de Grote Kerk gehangen, maar 
is hoogstwaarschijnlijk bij de grote brand in 1838 
verloren gegaan. 

*Ron Dol is bestuurslid en gids van Oud Hoorn. Met dank aan 

Marian Vleerlaag.

Zichtbaar verleden 
Er zijn nog meerdere plekken in de stad die 
herinneren aan de Slag op de Zuiderzee. Uiteraard 
de Bossuhuizen, aan de Slapershaven, met het 
prachtige fries over drie panden, dat verhaalt 
van de strijd. In de Korte Achterstraat is op 
een gevelsteen aan het voormalige weeshuis te 
lezen dat Bossu daar gevangen heeft gezeten. In 
het Westfries Museum bevinden zich nog een 
gouden pronkbeker en twee zwaarden, die bij de 
verovering van Bossu's schip werden buitgemaakt. 
En in het Statenlogement hangt het prachtige 
schilderij, met een al even mooie lijst van de Slag, 
dat Jan Theunisz. Blanckerhoff in 1668 maakte in 
opdracht van de raad van de zeven steden van het 
Noorderkwartier. De admiraliteitsvlag heeft zeker 

De Bossupanden aan 

de Slapershaven

Jaarlijks evenement
De Slag op de Zuiderzee is het goud van 
Hoorn. Een verhaal dat hoort bij de stad en 
haar ontstaansgeschiedenis, maar dat tevens 
van regionaal en landelijk belang is geweest. 
Wonderlijk genoeg is het, behalve dat prachtige 
fries, nog amper in beeld gebracht. In de 
aanloop naar het jubileumjaar 2023 (450 jaar 
Slag op de Zuiderzee) is het plan opgevat om 
een jaarlijkse viering van de Slag te organiseren 
op of rond de 12e oktober. Of dat al in 2019 
op een bescheiden niveau gaat gebeuren? Dat is 
nu nog de vraag. Westfries Museum, Westfries 
Archief en Archeologische dienst denken na 
over de jubileumviering en de activiteiten die 
daarin passen. Zoals: maritiem onderzoek, 
archiefonderzoek, een congres, et cetera. 
De komende jaren zal er meer over gehoord 
worden. 

Tip: Gouden eeuw wandeling
In het kader van het thema 'Hoorn, Stad 
van de Gouden Eeuw' houdt Vereniging Oud 
Hoorn op vrijdagavond 28 juni om 19.30 uur 
de wandeling 'Hoorn in de Gouden Eeuw'. 
Uiteraard zal ook dan aandacht aan de Slag 
op de Zuiderzee worden besteed, waarmee het 
allemaal begon. Startpunt van de wandeling is 
Doelenkade bij de Ottobrug.
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andré nuyens*

Het was niet alles goud wat er blonk in de Gouden 
Eeuw en dat gold zeker voor weeskinderen.
Kinderen hadden het in het algemeen niet 
gemakkelijk in vroeger tijden. Voor ouders waren 
jonge kinderen eigenlijk alleen maar lastig. Voor 
hen was een jong kind van weinig praktisch nut, 
een extra mond die gevoed moest worden. Er 
zal zeker ook sprake geweest zijn van liefdevolle 
verzorging, maar toch… 't liefst moesten kinderen 
zo snel mogelijk groot worden opdat je iets aan hen 
had. Daarom zie je vaak op schilderijen kinderen 
als 'kleine volwassenen' afgebeeld. Het verhaal gaat 
dat een boer liever zijn jonge kind zag sterven dan 
een melkgevende koe…
Voor een weeskind was het zo'n vierhonderd jaar 
geleden nog moeilijker. Het is voor elk kind een 
drama op jonge leeftijd beide ouders of een van 
de ouders te verliezen. Als ook familieleden niet 
in staat waren een kind in het vaak al kinderrijke 
gezin op te nemen, zat er niets anders op dan het 
kind onder te brengen in een weeshuis.
Daar kwam je, samen met een groot aantal andere 
kinderen, onder de hoede van een vervangende 
moeder en vader. Maar die personen, de 
zogenaamde binnenvader en binnenmoeder, waren 

vader en moeder voor alle kinderen in het weeshuis 
en konden niet lang stilstaan bij het verdriet van 
elk weeskind over het gemis van ouders. Ze waren 
juist vaak streng om greep te houden op kinderen 
die aan het verlies van hun ouders vaak een trauma 
overhielden.
De 17e eeuw was bovendien niet de tijd dat men 
veel oog had voor emoties, en zeker niet voor die 
van kinderen. Zoals men ook in de rechtspraak 
geen enkele rekening hield met verzachtende 
omstandigheden in geval van een misdrijf.
Toch had het weeshuis ook zijn voordelen: je kreeg 
voldoende eten, kleding en scholing. 
Je leed geen honger, ook al was het menu tamelijk 
eenzijdig. De hoofdbestanddelen van de maaltijden 
waren bonen, erwten, gort, brood en kaas. 
Tweemaal per week was er een stukje vlees in de 
vorm van spek, worst of pekelvlees. Er werd melk 
of water gedronken en ook wel bier vanwege de 
slechte kwaliteit van het water. Zeer verdund bier 
trouwens. 
De kleding, in de kleuren van het stadswapen om 
duidelijk te maken dat de wezen door de stad 
werden verzorgd, was voor alle weeskinderen 
hetzelfde, maar je liep in ieder geval niet rond in 
lompen of op totaal versleten schoenen. 
Wezen kregen elke werkdag onderwijs. Als je thuis 

weeskinderen in de Gouden eeuw

Drie meisjes uit 

het Amsterdamse 

Burgerweeshuis, 

Therese Schwartze, 

collectie: Rijksmuseum
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tijd ook gehard geraakt omdat ziekte en dood 
altijd op de loer lagen. Het gebeurde zo vaak dat 
mensen vroegtijdig overleden. Bedenk wel dat de 
gemiddelde leeftijd bij overlijden in de Gouden 
Eeuw rond de veertig jaar lag, dat veel vrouwen de 
bevalling van een kind niet overleefden en dat een 
op de vier kinderen niet ouder dan één jaar werd.
En vrije tijd… die was er nauwelijks. Dat leidde 
alleen maar tot verveling en kattenkwaad, zo was 
de gedachte in die dagen.

Bidden en werken
Het was voornamelijk bidden en werken, goed 
voor de Heer en goed voor de portemonnee van 
het weeshuisbestuur. Een of twee keer per week 
mochten de oudere wezen buiten het weeshuis een 
wandeling maken in de stad.
Maar er waren ook wel degelijk kansen voor wezen. 
Wie als jongen, tijdens de lessen navigatie, blijk 
gaf van een bijzondere belangstelling voor alles 
wat te maken had met scheepvaart, kon later een 
baan krijgen bij de VOC. Helemaal onder aan de 
ladder om te beginnen. Als scheepsjongen, als 
zogenaamde dekzwabber, om op de lange reis van 

woonde, moest je vaak meehelpen op de boerderij 
of in de werkplaats. Het onderwijs in het weeshuis, 
dat overdag maar ook in de avond werd gegeven, 
bestond meestal uit lessen godsdienst, schrijven, 
lezen, rekenen, zingen, naaien (voor de meisjes) 
en navigatie (voor de jongens). Als jongen werd je 
klaargestoomd voor een goed vak. Op twaalfjarige 
leeftijd ging je als jongen in de leer bij verschillende 
werkbazen: een boer, een timmerman, een schilder, 
een smid of een binnenvaartschipper.
Er was weinig privacy in een weeshuis. De meeste 
activiteiten waren gezamenlijke bezigheden: het 
volgen van de lessen, het spelen op de binnenplaats, 
het eten in de gemeenschappelijke eetzaal en het 
slapen op een grote slaapzaal. 
Ook was er weinig vrijheid. Je kwam nauwelijks 
buiten de muren van het weeshuis. Ja, soms moest 
je de begrafenis van een belangrijk persoon luister 
bijzetten door als groep weeskinderen achter de 
kist van de overledene te lopen. En dat moet 
zeker bij kinderen droevige herinneringen hebben 
opgeroepen aan de begrafenis van hun eigen 
moeder en/of vader… Maar zoals gezegd, emoties 
telden nauwelijks mee. Misschien was men in die 

Weeshuis aan de 
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gemiddeld negen maanden naar Oost-Indië de 
smerigste klusjes te verrichten. Op een schip van 
ongeveer 45 bij 12 meter waarop vaak 150 tot 250 
zeelieden maandenlang onderweg waren. Maar 
tegelijk liep je als bemanningslid wel behoorlijk wat 
risico's: schipbreuk tijdens een hevige storm, een 
overval door piraten of ziektes zoals scheurbuik. 
Maar als je dat alles wist te overleven, kon je ver 
komen. Dat overkwam ene Wollebrand Geleynsz. 
de Jongh uit Alkmaar die het van weeskind via 
bevelvoerder van een aantal retourschepen, de 
vrachtvloot van de VOC, tot weeshuisbestuurder 
schopte.

Korte lijnen weeshuis - VOC
De lijnen waren vaak kort tussen de VOC en de 
weeshuizen. Niet zelden was een bewindvoerder 
van de VOC ook bestuurder van een weeshuis. Het 
kwam dus goed uit, zeker in tijden dat het moeilijk 
was bemanningsleden te werven, dat jongens uit 
het weeshuis gestimuleerd werden in dienst te 
gaan bij de VOC. Het ligt voor de hand dat de 
opgroeiende weesjongens met belangstelling voor 
het varen meer gewezen zullen zijn op de grote 
voordelen van een meerjarig contract bij de VOC 
dan op de vele gevaren van de lange reis naar de 
andere kant van de wereld. Immers, een op de drie 
zeelieden keerde nooit terug uit Oost-Indië. Bij het 

verlaten van het weeshuis op ongeveer 18-jarige 
leeftijd kreeg je in ieder geval een grotere uitzet 
mee dan de andere wezen, zoals extra kleding, 
levensmiddelen en reisbehoeften. 
Voor meisjes was dat niet weggelegd. De VOC nam 
geen meisjes of vrouwen in dienst. Eenvoudigweg 
omdat het leven op een schip een mannenwereld 
was en meisjes en vrouwen alleen maar voor 
onrust zouden zorgen. Er is een korte periode 
geweest dat jonge vrouwen gestimuleerd werden 
naar Batavia te gaan om daar de stad mede te 
bevolken. Maar dat werd geen succes. Onderweg 
zorgden de vrouwelijke passagiers al voor veel 
verwarring onder de zeelieden en in Batavia liep 
het al snel op een fiasco uit. Het andere klimaat, 
de verwachtingen op een beter leven in het land 
van beloften leidden in veel gevallen tot bittere 
teleurstelling en een snelle terugkeer naar het 
vaderland. Nee, als weesmeisje was je beter af in 
Holland. Je kon je brood verdienen als naaister 
of als dienstbode. En wie weet, als de vrouw des 
huizes in haar kraambed was gestorven, kon je 
misschien wel na een poosje zelf vrouw des huizes 
worden…

Hierbij een fragment uit het boek 'De belofte' dat in 
oktober ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 
2019 zal verschijnen. Het gaat over de jonge 
Maerten die als scheepsjongen voor het eerst op een 
VOC-schip belandt:

Achter Thomas aan liep Maerten naar het grote 
benedendek waar de meeste zeelieden zich al 
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niet bestemd zijn.'
'Dat wordt in de rij staan voor de boeg,' zei Thomas. 
'En dan te bedenken dat de weinige mensen vóór 
de mast twee latrines hebben.'
'Hoe doen ze op de boeg hun behoefte dan?'
'Gewoon op het net van de boeg hurken en je 
broek laten zakken. Aan het net hangt een touw in 
de zee, het allemansend, waarmee je je kont kunt 
schoonmaken,' verduidelijkte Thomas.
'Er wordt geen sterke drank gedronken, behalve de 
voorgeschreven hoeveelheid bier en brandewijn,'
'Met zulke rantsoenen kun je niet eens dronken 
worden,' schamperde een matroos.
'Het is ten strengste verboden meer dan de 
toegestane hoeveelheid specerijen mee te nemen en 
te verkopen.'

 'Zo, nu weet je waar je aan toe bent,' zei Thomas, 
terwijl hij Maerten op z'n schouder sloeg. 'Kom, we 
gaan aan het werk.'
*André Nuijens (1948) was leraar op een middelbare school in 

Hoorn. Hij is schrijver van kinder- en jeugdboeken. Daaronder 

verzameld hadden. 
Op het bovendek stond 
de provoost met een 
stuk perkament in zijn 
hand.
'Dit zijn de rechten en 
plichten waaraan de 
gehele bemanning zich 
dient te houden.' Hij 
hief even zijn hoofd 
op en keek naar de 

zeelieden onder hem.
'Het is verboden iemand te beledigen of uit te 
schelden.'
'Dat gaat nooit lukken,' grinnikte Thomas.
'Het is streng verboden te plukharen.'
'Wat is dat?' vroeg Maerten.
'Vechten,' fluisterde de zeeman naast Maerten. 'Dan 
ga je met je hand aan de mast.' 
'Binden ze je dan met je hand vast aan de mast voor 
een paar dagen?'
'Nee, ze steken je hand met een mes aan de mast 
vast.'
Maerten gruwde alleen al bij het idee.
'Het is geboden de koopman, de schipper en alle 
officieren te gehoorzamen en hun bevelen en orders 
zonder tegenspreken uit te voeren.'
'We doen niets anders,' zei Thomas zuchtend.
'De gage voor ieder bemanningslid gaat pas in na 
het verlaten van de rede van Texel.'
'We hebben nog niets verdiend dus, Maerten,' zei 
Thomas zacht, terwijl hij Maerten in zijn zij porde.
'Wanneer het schip wordt aangevallen, dan zal 
eenieder met inzet van lijf en leden vechten voor 
het behoud van het schip.'
'Of je eigen leven,' vulde Thomas aan.
'Iedereen dient aanwezig te zijn bij de dagelijkse 
gebeden. Wie niet present is, betaalt een boete van 
zes stuivers die ten goede komt aan de zeevarende 
armen.' 
'Bij mij in te leveren,' grapte Thomas.
'Het is streng verboden te dobbelen of te kaarten. 
Dat wordt bestraft met acht dagen op water en 
brood.'
'Het is verboden te wedden of te gokken. 
Overtreding zal worden bestraft met inhouding van 
twee maanden gage.'
'Wat mogen we eigenlijk wel?' vroeg een andere 
zeeman.
'Gehoorzamen en je mond houden,' antwoordde 
zijn buurman.
'Het is verboden etenswaren overboord te gooien en 
het doen van de behoefte op plaatsen die daarvoor 
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1. Zicht vanuit de 

kijkruimte die in 2016 

in het riool achter het 

Sint Jans Gasthuis is 

gemaakt

'Eindelijk, eindelijk blauwe zee' dat in 2016 uitkwam ter 

gelegenheid van de 400-jarige herdenking van de ontdekking 

van Kaap Hoorn in 1616.

Stadsplanning en waterstaat in de Gouden Eeuw

Christiaan sChriCkx*

Bij de Gouden Eeuw van Hoorn denken we aan 
rijke kooplieden die aan de voorname straten 
woonden, aan luxe goederen die de VOC uit verre 
landen bracht en aan de bloei van de schilderkunst. 
Het aanzicht van het historisch centrum wordt 
nog altijd bepaald door de huizen die toen zijn 
gebouwd en in het Westfries Museum kunnen 
we Chinees porselein, prachtige schilderijen en 
tal van andere voorwerpen uit die gouden tijd 
bewonderen (afb 2-3). Waar we bij de Gouden 

Eeuw niet direct aan denken is iets zo banaals als 
een riool. Het stadsbestuur hield zich ook in die tijd 
al bezig met stadsplanning. De aanleg van havens, 
straten en bruggen en de uitgave van bouwpercelen 
werden door het college van schepenen geregeld. 
Een onderdeel van de stadsplanning was een 
ondergronds stelsel van gemetselde gangen die 
dienden voor de afvoer van water, zowel schoon 
polder- en regenwater als vuil rioolwater. In Hoorn 
kwam een inventief systeem tot stand: met diverse 
sluizen en molens werd de doorspoeling van 
dit gangenstelsel gereguleerd. Hoorn was hierin 
vooruitstrevend.

Waterstress
In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw 

overkluiZinGen en riolen
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bepaald, maar is gebouwd binnen een in cultuur 
gebracht veengebied. In de Middeleeuwen raakte 
West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. 
Vanuit verschillende plaatsen werd dit veengebied 
ontgonnen door het graven van rechte sloten 
naar natuurlijke of gegraven afwateringen. De 
grootschalige ontginningen vonden vooral plaats in 
de 11e en 12e eeuw. Het veen ontwaterde en werd 
daardoor geschikt voor akkerbouw en landbouw. 
Een onbedoeld gevolg was dat de bodem daalde en 
het gebied kwetsbaar werd voor overstromingen. De 
bewoners waren gedwongen dijken op te werpen 
en een eeuwenlange strijd tegen het zeewater ving 
aan. Na dijkdoorbraken moest soms de zeedijk 
worden opgegeven en legde men landinwaarts 
een nieuwe dijk aan, een zogenaamde inlaagdijk. 
Hoorn is ontstaan aan een inlaagdijk die het tracé 
van het Kleine Oost, Grote Oost en West volgt. 
Bij opgravingen aan de Roode Steen is de oudste 
bewoning teruggevonden. Op een diepte van vier 
meter onder het huidige straatniveau liggen de 
resten van eenvoudige huizen met wanden van 
vlechtwerk en leem. De huizen stonden vrij op 
percelen die van elkaar waren gescheiden door 
sloten. Voorafgaand aan de bouw van een huis 
werd een perceel opgehoogd tegen wateroverlast. 
Gedurende eeuwen is een metersdik pakket 
ontstaan. Naarmate de bebouwing toenam, werden 
de sloten tussen en achter de huizen gedempt. 
Overal in de stad komen we bij opgravingen 

is vrijwel het volledige stelsel van ondergrondse 
watergangen – in het verleden sprak men van 
overkluizingen - gesloopt en vervangen door 
betonnen rioolbuizen (afb. 4). Alle huizen zijn 
aangesloten op rioleringen en ook het hemelwater 
wordt afgevoerd. In de moderne tijd lijkt de 
afvoer van water met elektrische gemalen en 
versterkte dijken een probleem van het verleden. 
Opmerkelijk mag dan ook heten dat de laatste 
jaren een hernieuwde belangstelling bestaat voor 
de historie van de oude watersystemen. Vanwege 
de klimaatverandering worden meer weerextremen 
verwacht, zoals overvloedige regenval. Gemeenten 
voeren een zogenaamde stresstest voor wateroverlast 
uit om kwetsbare gebieden in kaart te brengen. De 
historie van de oude watersystemen wordt hierin 
betrokken en Hoorn is een van de steden die als 
voorbeeld voor een studie hiernaar wordt genoemd. 
Hedendaagse problemen blijken vaak een gevolg 
van beslissingen uit het verleden. De stadsgrachten 
en watergangen vormden in de historische steden 
een waterbuffer. In de moderne stad, zoals die in de 
19e en 20e eeuw is vormgegeven, zijn veel grachten 
gedempt en watergangen gesloopt, om ruim baan te 
maken voor verkeer. De waterbuffers zijn daardoor 
veel kleiner geworden.

Aan de vooravond van de Gouden Eeuw
Op de oudste stadsplattegrond van Hoorn uit circa 
1560 is goed te zien hoeveel water er in de stad was 
(afb. 5). De volledige stad, dus ook alle waterlopen, 
is door mensenhand gevormd. Hoorn ligt niet 
aan een rivier en is niet ontstaan in een natuurlijk 
landschap dat het uiterlijk van de stad heeft 
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gedempte sloten tegen (afb. 6). 
Achter de belangrijkste straten liepen zogenaamde 
burgwallen: gegraven waterlopen waarnaar 
de percelen afwaterden. De aanwezigheid van 
veel open water in de stad was cruciaal om het 
regenwater van de daken en erven af te voeren. Op 
de stadsplattegrond zien we bijvoorbeeld zowel ten 
oosten als ten westen van de bebouwing aan het 
Grote Noord een waterloop. Aan de oostkant liep 
een water waar nu het Nieuwe Noord is en aan de 

westkant lag een water ter plekke van het huidige 
Achterom.
Midden in het centrum, in de omgeving van de 
Grote Kerk, lijken enkele wateren dood te lopen. 
Dat is niet het geval, want in deze tijd bestonden de 
eerste ondergrondse watergangen of overkluizingen 
al. De oudste vermelding van een overkluizing 
dateert uit 1447 en zeer waarschijnlijk was dit ook 
de enige die toen bestond. De watergang verbond 
het water van het Nieuwe Noord en 't Glop met de 
gracht rond de Grote Kerk, die vervolgens in 1464 

werd overkluisd. Daarna veranderde een eeuw lang 
weinig. 

Een uniek overblijfsel
Precies op de plek van de watergang die al in 1447 
wordt genoemd, is in 1563 het gebouw van het Sint 
Jans Gasthuis gebouwd (afb. 7). Dit pand bestaat 
nog altijd en is nu een van de topmonumenten in 
de stad. De watergang onder en achter het pand is 
nooit vervangen. Vanwege schade aan het gewelf is 
de gang in 2015 volledig schoongemaakt. Tot ieders 

5 Stadsplattegrond 

van Hoorn rond 1560. 

De rode stippellijn 

geeft de loop van de 

overkluizingen aan. 

De gele stip is de 

locatie van het St Jans 

Gasthuis

6 Meters onder het 

huidige straatniveau 

liggen de resten van de 

oudste bewoning. De 

donkere baan is een 

gedempte sloot uit de 

13de eeuw. Opgraving 

op de hoek van de 

Roode Steen en het 

Grote Noord in 2000

7 Tekening van het 

Sint Jans Gasthuis 

met daarnaast de 

klokkentoren, door 

Cornelis Pronk in 1727. 

Onder het gasthuis 

liep een gemetselde 

watergang
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Nieuwstraat werd genoemd. Het besluit tot het 
maken van een overkluizing werd in 1560 genomen 
en de werkzaamheden vonden in 1561 plaats. De 
aanwonenden moesten bijdragen in de kosten, 
een wijze van financiering zoals die daarna bij de 
meeste overkluizingen werd toegepast. In 1584 
volgde de Gouw, in 1593 de Trommelstraat, in 
1595 het Nieuwe Noord en in 1619 het Gerritsland. 
Het water in de Ramen, dat niet van groot belang 
voor de doorstroming was, dempte men in 1598. 
Dit is de enige straat waarbij in deze tijd tot 
demping werd overgegaan. In 1654 volgde nog de 
overkluizing van het volledige Achterom en in 1684 
van de Kuil, het verlengde van het Achterom. Een grote verrassing kwam een fraaie constructie aan het 

licht, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 15e 
eeuw (afb. 8 en 9). Vereniging Hendrick de Keyser 
en de gemeente Hoorn hebben gezamenlijk een 
plan gemaakt voor herstel en toegankelijk maken. 
Via een kijkruimte kan iedereen dit bijzondere 
ondergrondse monument bewonderen.

Grootschalige aanpak
Tussen 1561 en 1654 vond een serie grote 
stadswerken plaats waardoor uiteindelijk al 
het open water in het centrum verdween. Als 
eerste werd een straat overkluisd, die daarna de 

8. De watergang onder 

het St. Jans Gasthuis, 

kijkend richting het 

Kerkplein

9. De overkluizing op 

het erf achter het Sint 

Jans Gasthuis, kijkend 

richting 't Glop

10. Stadsplattegrond uit 1794 met in rode stippellijn de 

overkluizingen. De gele stip is het St Jans Gasthuis. In 

lichtblauw het zoete polderwater en in paarsblauw het 

zoute zeewater

11. In 1965 werd de 

overkluizing op het 

kruispunt van het Grote 

Noord, Kleine Noord en 

Breed deels gesloopt 

voor de aanleg van 

een nieuw riool
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uitgebreid ondergronds stelsel kwam gedurende de 
lange Gouden Eeuw tot stand (afb. 10). 
De overkluizingen zijn bijna allemaal gesloopt. 
Tijdens de werkzaamheden in de jaren 60 en 70 
van de 20ste eeuw zijn foto's genomen en zijn 
her en der archeologische waarnemingen verricht 
waardoor we ons een beeld van de constructies 
kunnen vormen (afb. 11).

Watermolen
Door de overkluizingen stroomde water uit de 
polders en dit werd via twee sluizen in zee geloosd. 
De natuurlijke doorstroming was onvoldoende voor 
een goede doorspoeling en daarom werd in 1513 
op de stadswal een windwatermolen gebouwd. 
Deze molen pompte water in een molenkolk dat 
vervolgens via een sluisje door de stad kon worden 
gestuurd. Bijzonder is dat in 1939 de fundamenten 
van de molen zijn gevonden en dat deze op 
tekening zijn vastgelegd. Deze bevinden zich deels 
onder het gebouw aan de Noorderstraat waarin 
Muziekschool Gerard Boedijn is gehuisvest.

Zo op het eerste gezicht lijkt sprake van een goed 
doordacht en geavanceerd systeem. Toch was dat 
eind 16de eeuw zeker niet het geval. Van belang 
was namelijk niet alleen een goede doorspoeling 
van het water in de stad, maar ook bereikbaarheid 
met bootjes vanuit zee. Beide belangen bleken 
slecht verenigbaar. In 1579 en 1580 werd het open 
water in de stad verenigd met het zeewater door 
de bouw van een schutsluis bij de Oosterpoort. Er 
stroomde nu zout water door de stad en de molen 
had weinig nut meer want deze was afgesneden van 
de overkluizingen.

Innovatie
Begin 17de eeuw besloot de stad tot een 
grootschalige ingreep om de doorspoeling te 
verbeteren. Onder het Kleine Noord werd in 
1611 een watergang gemaakt en even buiten 
de stad werden twee windwatermolens gebouwd. 
Polderwater kon nu weer rechtstreeks door de 
overkluizingen worden gepompt. Andersom kon 
ook zeewater worden ingelaten. Ondanks deze 
maatregel waren de problemen niet voorbij. Zo 
staat beschreven dat in 1632 de overkluizing van 
het Nieuwe Noord zo vervuild was dat hieruit 
een grote stank kwam. Groot probleem was dat 
de inwoners van de stad niet alleen hun riolen op 
de overkluizingen aansloten, maar ook hun afval 
hierin gooiden.
Illustratief is het afval dat op de bodem van het 
riool achter het Sint Jans Gasthuis is aangetroffen. 
Op de bodem lag een dikke compacte afvallaag met 
veel scherven van keramiek en glas, tabakspijpen, 
dierlijk botmateriaal en metalen voorwerpen (afb. 
12-15). Het afval is deels in verband te brengen 
met het gasthuis, waar zieken werden verpleegd 
en ouden van dagen kost en inwoning kregen. 
De vondsten tonen aan dat het riool als een 
beerput werd beschouwd waarin alle afgedankte 

12 Het riool werd 

door het gasthuis 

en de buurpanden 

als beerput gebruikt. 

Een van de vondsten 

is een bordje van 

tinglazuuraardewerk, 

beschilderd met een 

putto, 1625-1650
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de overkluizingen een bijzonder onderdeel van 
de geschiedenis van de stad in de Gouden Eeuw. 
Ze maken duidelijk dat ook toen waterafvoer 
een zorg was en dat inventieve oplossingen met 
ondergrondse gangen, watermolens en sluizen 
werden bedacht. 

*Christiaan Schrickx is als archeoloog en historicus werkzaam 

bij Archeologie West-Friesland

Bezichtiging riool op Open Monumentendag
Het riool achter het Sint Jans Gasthuis is 
te bezoeken op Open Monumentendag 
(14 september 2019) en tijdens speciale 
rondleidingen. 
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huisraad, etensafval en slachtafval belandde. Niet 
verwonderlijk dat de vervuiling en stank een groot 
probleem vormden.

Verval na de Gouden Eeuw
Na de Gouden Eeuw is het stelsel sterk verwaarloosd. 
Een van de sluizen stelde men buiten gebruik in 
plaats van deze te herstellen. Het gevolg was dat 
aan die kant van de stad geen zeewater kon worden 
ingelaten en dat de overkluizing zo vervuild 
raakte dat hieruit voortdurend een grote stank 
kwam. De oude molens buiten de stad raakten in 

verval en uiteindelijk besloot men deze in 1818 te 
slopen. In plaats van een moderne vijzelmolen te 
bouwen, plaatste men hier een ouderwetse molen 
op paardenkracht, die nauwelijks effect had. Pas 
eind 19de eeuw werden belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd, zoals de bouw van een stoomgemaal.

Een bijzondere geschiedenis
In de Gouden Eeuw is in de stad een groot 
stelsel van gemetselde overkluizingen tot stand 
gekomen, waardoorheen niet alleen schoon 
polder- en regenwater werd afgevoerd, maar ook 
vuil rioolwater. Dit stelsel stond vanaf de 18de 
eeuw bekend als de stadsriolen en heeft tot ver 
in de 20ste eeuw als zodanig gefunctioneerd. 
Aan de bouw heeft nooit een plan ten grondslag 
gelegen. Het water in verschillende straten werd 
uit praktische overwegingen overkluisd zodat meer 
ruimte ontstond voor een gebruik als straat, tegen 
stankoverlast van open water en voor een fraaier 
stadsbeeld. Doordat het stelsel stukje bij beetje is 
aangelegd, waren er grote verschillen in breedte 
en diepte en was er geen goed verval. In de 
praktijk functioneerde het stelsel daardoor niet 
goed. Maar ondanks die tekortkomingen vormen 
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Het succes van de stad kent een lange 
voorgeschiedenis. Hoorn speelde al in de 15e 

eeuw een belangrijke rol omdat het een goede 
relatie onderhield met Filips van Bourgondië. Het 
Bourgondische rijk was een belangrijke speler in 
met name de lakenhandel. Hoorn overvleugelde 
al snel de andere West-Friese steden en ook toen 
het in de lakenhandel wat minder dreigde te gaan, 
kozen de Horinezen opnieuw een goede strategie: 
de Oostzeehandel.
Hoornse schippers voeren al in de 15e eeuw 
af en aan op het Oostzeegebied en de Levant 
(Middellandse Zeegebied). Vooral de handel met 
het Oostzeegebied was enorm winstgevend. 'De 
Moeder van alle Handel' werd het daarom genoemd, 
de moedernegotie.

Stoer
De handel met het 'Noortse Strant' had niet de 
status en heraldiek die de VOC-vaart had. Het 
was degelijke West-Friese handel met stoere, in 
Hoorn ontwikkelde fluitschepen. Ze voeren naar de 
kusten van Duitsland, Polen, Zweden, Noorwegen 
en de Baltische Staten. In 1497 was de helft van 
de schepen die door de Sont tussen Zweden en 
Denemarken voer uit Holland afkomstig. In eerste 
instantie vervoerden ze het eerdergenoemde laken 
uit Vlaanderen (en Schotland), later zuivelproducten 
en Franse en Portugese wijn.
Van groot belang was de handel in vooral hout en 

Cees bakker*

Gouden tijden 
Het is het jaar van de Gouden Eeuw in Hoorn. 
En dan denk je aan grote schepen voor anker 
in de 17e-eeuwse haven met op de achtergrond 
de indrukwekkende skyline van Hoorn, zoals 
op het schilderij van Hendrick Vroom uit 1622. 
Grootverdieners en zeevaarders, handelaren en 
regenten. Hoorn op zijn best, grofweg van 1600 
tot 1700.
Als je er wat dieper induikt blijkt al snel dat dat 
beeld, en met name die tijdsbepaling, niet klopt. 
Ten eerste begint de groei en welvaart van Hoorn al 
veel eerder, in de 15e eeuw. En de voorspoed duurt 
eigenlijk helemaal niet zo lang. Al rond 1650 zijn er 
de eerste tekenen van achteruitgang. Een eenduidige 
verklaring daarvoor lijkt niet voorhanden. 

Opkomst en ondergang
Die achteruitgang van met name de haven is op een 
schilderij in het Westfries Museum te zien. In 1784 
schilderde Isaac Ouwater een baggermolen in de 
haven van Hoorn. Zoals het schilderij van Vroom 
de groei en bloei laat zien, geeft Ouwater treffend 
de trieste staat van de haven in de 18e eeuw weer. 
Een paar onttakelde schepen, wat keuvelend volk 
en een baggermolen. Wat is er gebeurd in de tijd 
tussen deze twee schilderijen? Wat ging er goed en 
wat ging er mis? 

neerGanG: na 1650

Gezicht op Hoorn, 

Hendrick Cornelisz. 

Vroom (1566-1640). 

Collectie: Westfries 

Museum
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graan. Die bleek cruciaal voor de ontwikkeling van 
Holland en West-Friesland in de Gouden Eeuw.

Absurd
Graan werd in grote hoeveelheden geïmporteerd 
uit het Oostzeegebied. Het Baltische graan was 

hard nodig omdat het zo goed als onmogelijk was 
om op betrouwbare basis graan te verbouwen in 
het kustgebied van Holland en West-Friesland. De 
grond was te nat en te gevoelig voor overstromingen. 
Veel boeren kozen daarom voor het houden van 
koeien, schapen, geiten en ander vee. Aan boter, 
kaas en eieren dus geen gebrek.
En toch was er geen sprake van een graantekort, 
want dat was in overvloed beschikbaar in het 
Oostzeegebied. En spotgoedkoop, dus voeren 
talloze Hollandse schepen door de Sont om het 
graan op te kopen en vervolgens te verkopen in 
de Republiek. En in het Middellandse Zeegebied. 
Tegen absurde prijzen; tel uit je winst.

Fluiten
Een andere belangrijke economische groeifactor 
was de handel in hout. Hoornse reders als Pieter 
Jansz. Vaalhen haalden met hun speciaal voor 
het houttransport aangepaste fluitschepen grote 
hoeveelheden hout uit het Oostzeegebied. Dat werd 
in de Zaanstreek verzaagd en vervolgens werden er 
succesvolle scheepstypen als de fluit mee gebouwd. 
En pakhuizen, woonhuizen, buitens, havens en ga 
zo maar door. 
Het geld dat de handelaren met de moedernegotie 

Haven van Hoorn met 

baggermolen, Isaac 

Ouwater (1748-1793). 

Aanwinst Westfries 

Museum 2019
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(en niet te vergeten de visserij) verdienden werd de 
basis voor het succes van de Aziatische handel van 
de Verenigde Oostindische Compagnie. Er werd grof 
geïnvesteerd in schepen, navigatie-instrumenten, 
kaarten, pakhuizen, bemanningen en veel meer. 
Bovendien had Hoorn ook een belangrijke 
marktfunctie voor het omliggende gebied. Tot 1650 
was het zo een ongekend succesverhaal.
'Niks meer an doen', zou een West-Fries zeggen. 

Innovatie
Maar dat 'niks meer an doen' was misschien ook 
wel de oorzaak van het verval waar de West-Friese 
regio mee te maken kreeg. Omringende landen 
zaten natuurlijk ook niet stil en gingen vol in de 
aanval, letterlijk en figuurlijk. De landen om ons 
heen emancipeerden razendsnel en werden al snel 
weer geduchte concurrenten. Zij moderniseerden 
bijvoorbeeld hun handelsvloot, terwijl de Republiek 
naliet op grote schaal verder te innoveren. Voeg 
daarbij de vele oorlogen – met name de Engelse 
Oorlogen – en je hebt een mix waar zelfs de sterkste 
economie van in de problemen raakt.

Mokum
Maar Hoorn was zoals gezegd niet alleen succesvol 
vanwege zijn internationale handel. Juist in de regio 
vervulde het een belangrijke stapel- en marktfunctie. 
En terwijl het internationale handelsnetwerk van de 
Hoornse kooplieden kleiner werd, kwam ook de 
regionale positie steeds meer in de verdrukking. 
En dat was vooral omdat Amsterdam zich steeds 
prominenter ging presenteren. 
Natuurlijk was Amsterdam al eeuwen de 
hoofdrolspeler in de Hollandse economie en toen 
vanaf de derde kwart van de 17e eeuw de spoeling 
langzaam dunner werd, kregen steden als Hoorn 
en Enkhuizen harde klappen. Zij hadden een veel 
beperkter pakket aan goederen en diensten te 
bieden en ook hun achterland was een stuk kleiner. 
Bovendien waren hun activiteiten vooral gericht 
op de overslag van volumineuze producten als 
graan en hout en juist die nam sterk af. Hoorn en 
Enkhuizen verloren zo hun sterkste economische 
troef. En al lijkt het dat de West-Friese steden zich 
autonoom tot hun grote succes hadden ontwikkeld, 
in feite waren ze afhankelijk van de (weliswaar vele) 
kruimels die Amsterdam liet vallen. En dat werden 
er steeds minder.

Duitsers en Denen
Daarbij was er nog een ander aspect dat de 
verdere groei van de handel belemmerde. Doordat 

de boerenbedrijven steeds groter werden en er 
steeds minder keuterboeren waren, ontstond er een 
toenemende vraag naar agrarisch personeel. 
Dat was een probleem voor de West-Friese 
handelsvaart. In het begin van de 17e eeuw was het 
merendeel van de schippers en bemanningen op 
de schepen uit de regio afkomstig. In de achttiende 
eeuw werd dat aandeel steeds kleiner. Het werd 
steeds moeilijker om varensgasten te vinden en 
de reders werden steeds meer afhankelijk van 

buitenlandse zeelieden. Mannen uit bijvoorbeeld 
Duitsland en Denemarken werden steeds 
belangrijker in de werving voor de compagnieën 
en de admiraliteit.

Jan Salie
Toch lijkt dat alles in tegenspraak met hoe de stad 
zich hield in de achttiende eeuw. De stad straalde 
nog steeds en de elite liet op uitgebreide schaal zijn 
rijkdom zien. Op alle gebied lijkt het alsof zij zich 
van de crisis weinig aantrok. En dat was in zekere 
zin ook zo. Zij zorgde dat hun vermogen veilig 
was en investeerde nog altijd in grond, huizen en 
waardevolle bezittingen. Daarbij zorgde de groei in 
de landbouw dat ook de vraag naar luxegoederen 
uit die hoek op peil bleef. 
Maar de grote groei in handels- en 
scheepvaartactiviteiten was voorbij. Langzamerhand 
zouden de steden rond de toenmalige Zuiderzee 
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een baggermolen is afgebeeld, maar niet als op 
die van Ouwater. Net als een ander werkpaard, 
het fluitschip, was het niet gangbaar om zoiets 
middelpunt op een schilderij te laten zijn. 
Het lijkt een illustratie van een probleem dat de 
neergang van de haven versnelde: de voortdurende 
verzanding van de haven. Hoorn (en natuurlijk 
ook andere havensteden) hadden daar al eeuwen 
last van, maar in de 18e-eeuw werd het probleem 
alsmaar groter. En daarom is het aannemelijk dat 
Ouwater dit beeld gebruikte om die neergang te 
illustreren.

Boeren
In de 19e eeuw werd het allemaal niet veel beter 
in de handel- en scheepvaart. De landbouw 
daarentegen bleef het goed doen. We spreken in dat 
opzicht van de Gouden Eeuw van de boerenstand. 
En net als hun 17e-eeuwse evenknieën waren 
ook zij niet vies van het tonen van die rijkdom. 
Grote stolpen, mooie rijtuigen en rijk versierde 
kappenstellen toonden ook toen de welvarendheid 
van het gebied binnen de West-Friese Omringdijk. 
Die is er ondanks alle ups en downs altijd geweest.

*Cees Bakker is conservator van het Westfries Museum

Bezoek het Oostereiland en de Halve Maen
Het Oostereiland is tussen 1662 en 1668 
aangelegd als een kunstmatig eiland in de 
haven. Cornelis Jansz. Schuijt liet er woningen 
en pakhuizen bouwen, onder meer voor de 
Admiraliteit die er zich nadien vestigde. Vanaf 
het begin van de 19e tot vroeg in de huidige 
eeuw deed het eiland dienst als gevangenis en 
rijkswerkinrichting. In 2012 werd het complex na 
een grondige renovatie en restauratie opgeleverd 
en kreeg het een gemengde bestemming: 
wonen, werken, recreëren en museaal. Naast 
het Centrum voor Varend Erfgoed is de Halve 
Maen te bezichtigen, een replica van het schip 
waarmee Hudson in opdracht van de VOC een 
noordwestelijke doorgang naar Indië trachtte 
te ontdekken en in het huidige New York 
belandde. De Halve Maen, het Centrum Varend 
Erfgoed en het Museum van de Twintigste 
Eeuw zijn het gehele jaar te bezoeken. Zie 
voor openingstijden de verschillende websites. 
Het schilderij van Ouwater is in het Westfries 
Museum te bezichtigen. 

verworden tot slapende stadjes waar de 'Jan 
Saliegeest' regeerde. En misschien is dat beeld wel 
wat we in aanleg al zien op het schilderij van Isaac 
Ouwater.

Werkpaarden
Want Ouwater moet gevoeld hebben dat een 
wederopstanding van een bloeiende Hoornse 
economie ver te zoeken was. Want wat was anders 
de reden om een moddermolen zo prominent in 
beeld te brengen? Er zijn veel schilderijen waarop 

Bootsknecht, 

kopergravure 

Chr. Weigel, collectie 

Westfries Museum

Haven met Hoofdtoren 

en Houten Hoofd en 

Halve Maen (foto: 

Benno Ellerbroek)
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Chris holman

Tijdens de zomermaanden houdt de Vereniging 
Oud Hoorn in het Oost-Indisch Pakhuis een 
speciale tentoonstelling rondom het fluitschip. 
Meer dan enig ander type schip heeft het Hollandse 
fluitschip, een Hoornse uitvinding, bijgedragen 
aan de opkomst en bloei van Holland als grootste 
zeevarende natie van die tijd.

Oud Hoorn heeft in het kader van 'Hoorn Stad van 
de Gouden Eeuw' gekozen om aan deze typisch 
Hoornse innovatie bijzondere aandacht te geven. 
Het was Pieter Jansz. Vael, beter bekend als Pieter 
Jansz. Liorne, burgemeester en koopman met een 
bijzondere belangstelling voor scheepsbouw, die 
het initiatief nam een voor die tijd revolutionair 
scheepsontwerp te maken. Een ontwikkeling 
die niet alleen voor Holland, maar zeker ook 
voor Hoorn van grote betekenis is geweest. Het 
fluitschip ontstond door te experimenteren met het 
verlengen van bestaande schepen. Liorne ontdekte 
een manier om een koopvaardijschip zo te bouwen, 
dat het niet alleen alle bestaande scheepstypen 
in zeilcapaciteit en laadvermogen overtrof, maar 
bovendien met een minder talrijke bemanning toe 
kon en ook nog makkelijk kon worden verdedigd. 
De kenmerken waren een rond achterschip en 
een invallende bovenbouw, die het schip zijn 
kenmerkende peervorm gaven.

Van deze uitvinding maakt Velius met trots gewag 
in zijn kroniek over Hoorn. 
'Dit selve jaer [1595] werden hier de schepen, die 
men Hoornsche gaings oft fluyten noemt eerst 
gemaeckt, zijnde deselve viermael soo langh als 
wijt, sommige noch langer, en seer bequaam tot 
de zeevaert, soo om de zeylagie en de wint, als om 
't ondiep gaen; dies sy soo gesocht werden, dat 
in 8 jaeren tijts meer als 80 sulcke schepen hier 
tot Hoorn uytgereet zijn tot groot profijt van de 

burgers'. In de hertaling door Jan Plekker en Rob 
Resoort uit 2007: 'Het is ook vermeldenswaard dat 
dit jaar voor het eerst in onze stad schepen werden 
gebouwd die men Hoornse 'gaings' of fluiten 
noemt. Die waren vier maal zo lang als ze breed 
waren en zeer geschikt voor de zeevaart, zowel 
vanwege het scherp aan de wind zeilen, als wegens 
de geringe diepgang en ook omdat ze veel konden 
vervoeren. Daarom waren ze zó gewild dat in acht 
jaar tijd meer dan tachtig van zulke schepen hier 
in de vaart gebracht werden, waar de burgers zeer 
wel bij voeren.' Ook schrijft Velius dat mede door 
uitstekend vakmanschap Hoorn in de 16e en 17e 
eeuw aan de top van de scheepsbouwkunst stond 
en een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling 
van de scheepsbouw in Europa.

Middelpunt 
Het middelpunt van de tentoonstelling wordt 
gevormd door een groot model fluitschip. Dit model, 
de Risdam, werd op de nieuwjaarsreceptie 2007 door 
maker Jan Drijver aan de vereniging overgedragen 
en staat sindsdien in de expositieruimte. Door te 
kiezen voor een andere opstelling is het mogelijk de 
unieke aspecten van het schip rondom te bekijken. 
Kleinere bruikleenmodellen, afbeeldingen en 
bouwtekeningen van onder andere het Westfries 
Museum en het Scheepvaartmuseum zorgen verder 
voor een compleet beeld van het ontstaan en het 
belang van het fluitschip en in het bijzonder in 
relatie tot de stad Hoorn. De bezoeker krijgt ook 
antwoord op vragen als: 'Waarom gaf het smalle 
bovendek van het fluitschip een extra economisch 
voordeel? Hoe kwam het dat Pieter Jansz. Vael 
de geschiedenis in is gegaan als Pieter Jansz. 
Liorne? Waar komt de naam fluitschip vandaan? 
Is het waar dat Liorne zich liet inspireren door de 
Ark van Noach?' De antwoorden hierop en vele 
andere interessante wetenswaardigheden maken 
een bezoek aan de tentoonstelling meer dan de 
moeite waard.

 

het fluitsChiP: iCoon van hoorn

Geopend op dinsdag 
en donderdag van 
10 tot 16 uur en op 
zaterdag van 10 tot 
14 uur.
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Tal van bijdragen van hem zijn hierop te vinden, 
bijvoorbeeld over het ontstaan van Hoorn, architec-
tuur en een dijkenwandeling. In 2003 verscheen 
een geheel door hem geschreven speciale uitgave 
van het Kwartaalblad van Oud Hoorn met de titel 
'Hoorn en het binnenwater', waarin hij zijn ideeën 
over het ontstaan van Hoorn uiteenzette. Cartografie 
hoorde tot zijn vakgebied. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat hij zich bezighield met het digitaal 
toegankelijk maken van de stadsplattegronden. Dit 
met in het achterhoofd het plan om nog eens een 
opvolger van het in 1981 verschenen boek 'Hoorn 
in kaart' van H. W. Saaltink het licht te laten zien.

Hoorns Biografisch Woordenboek
Toen ondergetekende hem in 2014 vroeg om mee 
te werken aan een nieuwe loot van de website, 
het Hoorns Biografisch Woordenboek, stemde hij 
onmiddellijk toe. Hij was zelf al eens begonnen met 
het schrijven van biografieën, maar had het project 
afgeblazen omdat het in zijn eentje een oeverloze 
onderneming was. Zijn werkwijze toonde een pro-
fessionele inslag: hij ging zijn eigen gang, werkte snel 
en nauwkeurig, had een goede schrijfstijl en stond 
open voor commentaar op zijn werk. Bovendien 
was hij ook nog diplomatiek in het overbrengen van 
zijn commentaar op artikelen van anderen. Kortom, 
het was iemand met wie probleemloos samen te 
werken was. Uiteraard schreef hij als geograaf het 
liefst over ontdekkingsreizigers en wetenschappers. 
Een half jaar geleden meldde hij dat er inmiddels 
vijftig biografieën op de site stonden. Daar mochten 
we, zo mailde hij, best trots op zijn!

Twee jaar geleden werd bij hem een ernstige ziekte 
vastgesteld. In eerste instantie leek die onder con-
trole te zijn. In januari jl. waren er echter toch 
twee operaties nodig. Begin februari schreef hij dat 
hij niet in staat was iets voor het HBW te doen. 
Opvallend was dat er in die zin een nadere bepa-
ling ontbrak. Was dat het woord 'voorlopig'? Of 
bedoelde hij 'niet meer'? Het bleek het laatste te zijn. 
Op 25 maart overleed hij op tweeëntachtigjarige 
leeftijd in Purmerend en op 30 maart werd hij in 
zijn geboorteplaats Hoorn begraven. 

De Vereniging Oud Hoorn verliest een deskundig 
vrijwilliger die als lid van de internetwerkgroep veel 
werk voor de vereniging gedaan heeft. Zijn naam zal 
nog lang voortleven op de website waar bijdragen 
met zijn naam eronder te vinden zijn. 
De familie laat volgens zijn wens zijn eigen website, 
het www.kwaad.net, voortbestaan.

trudi sChriCkx - Guinée

Op maandag 25 maart jl. overleed Frans Kwaad 
in zijn woonplaats Purmerend. Niet veel Oud-
Hoornleden zullen hem van gezicht kennen. Wie 
regelmatig de website van Oud Hoorn bezoekt, kent 
hem echter beslist van naam, want die prijkt onder 
veel artikelen die daar te vinden zijn.
Frans werd op 23 november 1936 in Hoorn gebo-
ren en groeide er samen met zijn jongere broer op. 
Het gezin Kwaad woonde aan het Koepoortsplein 
en later aan de Vollerswaal bij de nieuw gebouwde 
wasserij waarvan zijn vader en oom de eigenaren 
waren. Frans volgde de hbs-b-opleiding aan het 
St.-Werenfriduslyceum. Aangezien hij een uitste-
kende leerling was, ging hij verder studeren aan 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, de 
latere UVA. De keuze viel op fysische geografie, een 
tak van de geografie waarin zijn b-opleiding goed 
van pas kwam. Hij bleef tijdens zijn studie in Hoorn 
wonen en een deel van zijn leven speelde zich daar 
dus af. De universiteit zou hij pas in 2001 verlaten, 
want na zijn afstuderen kreeg hij er een betrekking 
als wetenschappelijk medewerker. Tot aan zijn 
pensioen deed hij wetenschappelijk onderzoek, gaf 
hij college aan studenten en voerde veldwerk met 
hen uit. Eind jaren vijftig onderzocht hij bijvoor-
beeld met studenten de bodemopbouw van West-
Friesland. Dit onderwerp en de watergeschiedenis 
van dit gebied mochten zich zijn hele leven in zijn 
speciale belangstelling verheugen.
De stad Hoorn ruilde hij na zijn studietijd in voor 
Purmerend. Daar woonde hij met zijn uit Hoorn 
afkomstige vrouw Tiny en hun twee kinderen. Een 
deel van zijn hart bleef in Hoorn liggen, regelmatig 
bracht hij een bezoek aan zijn geboortestad.
Na zijn pensionering had hij tijd om zich in andere 
onderwerpen dan fysisch geografische te verdie-
pen. Die waren er te over, want hij had een brede 
belangstelling. Rond die tijd ontdekte hij de moge-
lijkheden van het internet als bron van kennisverga-
ring, als middel om via mailcontact deskundigen te 
raadplegen en als plek om zijn kennis aan anderen 
over te brengen. Dit laatste deed hij graag, hij ver-
loochende zijn leraarschap niet. Het begon met het 
uitpluizen van de familiegeschiedenis. Hierdoor 
werd zijn belangstelling voor de geschiedenis van 
de stad Hoorn gewekt. Al vrij snel ontwikkelde hij 
zijn eigen website, waarvoor hij artikelen schreef 
over de meest uiteenlopende onderwerpen, zowel 
op zijn eigen vakgebied als daarbuiten. Hij werd lid 
van Oud Hoorn en was vanaf 2002 actief betrok-
ken bij de opzet van de website van de vereniging. 

in memoriam frans kwaad
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voorafgaande aan de oorlog zichtbaar en voelbaar 
is als na de mobilisatie Hoorn weer garnizoensstad 
wordt. Hij beschrijft hoe de bezetter geleidelijk 
aan de duimschroeven aandraait, het leven van 
gemeenschap en inwoners ontregelt en hoe na 
Dolle Dinsdag en de Spoorwegstaking het leven 
nog zwaarder wordt. Aandacht wordt besteed aan 
de vervolging van de Joden, de Arbeitseinsatz, de 
zorg voor onderduikers en de Hoornse knokploeg, 
de illegale pers, de liquidaties, de Binnenlandse 
Strijdkrachten, de bevrijding, het Militair Gezag en 
de situatie daarna, als het leven zich weer tracht te 
hernemen. 

Voorinschrijving
'Hier is alles gewoon, dat spreekt… Hoorn in 
de Tweede Wereldoorlog' is gebaseerd op veel 
op verschillende plaatsen gevonden informatie, 
verhalen, dagboeken en archiefonderzoek. Veel 
was tot nu toe niet bekend. Dit bijzondere boek 
verschijnt al in november 2019. Daarmee kan het 
tevens als onderlegger dienen voor alle activiteiten 
in het komende jaar, waarin wordt stilgestaan bij 
75 jaar vrede.

Het boek is rijk geïllustreerd en wordt in een 
kloek formaat van 24 x 30 cm uitgegeven. Het zal 
ca. 450 pagina's tellen. De prijs is e 34,95. In de 
voorverkoop, tot 1 augustus 2019, bedraagt de 
prijs e 26,95. 
Intekenaars kunnen hun naam, als zij daar prijs op 
stellen, in het boek laten opnemen. 

Om van de voorintekenprijs gebruik te maken, 
kunt u het formulier op de website van Vereniging 
Oud Hoorn www.oudhoorn.nl invullen. 

Publicatie Stichting Bas Baltus Hoorn
 

Hoorn in de Tweede Wereldoorlog

rita lodde-tolenaar

Op 1 september 2019 is het tachtig jaar geleden 
dat Duitsland Polen binnenviel, het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Twee dagen later verklaarden 
Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. In 
april 1940 werden Noorwegen en Denemarken 
overmeesterd, een maand later werd ons land 
binnengevallen. Ons leger capituleerde na vijf dagen 
van strijd en het afschuwelijke bombardement op 
Rotterdam. Vijf lange jaren hield een misdadig 
regiem ons land in zijn klauwen. Op 5 mei 2020 
vieren we dat we 75 jaar bevrijd zijn. 

In november 2019 geeft Publicatie Stichting 
Bas Baltus, waarin de gemeente Hoorn, 
Stichting Stadsherstel en Vereniging Oud Hoorn 
samenwerken, 'Hier is alles gewoon, dat spreekt…' 
Hoorn in de Tweede Wereldoorlog' uit. De titel is 
een opmerkelijke passage uit het oorlogsdagboek 
van Christina Kerkmeijer-de Regt. Elders schrijft 
ze 'Ik heb een hele tijd niets geschreven, er gebeurt 
in Hoorn niets bijzonders.' Het is het beeld dat 
onwillekeurig ontstaat wanneer de oorlog in Hoorn 
wordt afgezet tegen de oorlog en de gevolgen 
daarvan elders in ons land en in de wereld. Er 
hebben in Hoorn geen zware bombardementen 
plaatsgevonden en de stad is ook van militaire 
strijd gevrijwaard gebleven. Maar gewoon was 
de oorlogsperiode allerminst en er gebeurde 
wel degelijk veel en ook veel bijzonders, alleen 
onzichtbaar voor ongewenste ogen. 

Egbert Ottens, de auteur, neemt ons mee op 
een lange reis door zes duistere jaren waarvan 
de voorafschaduwing al in de maanden en jaren 

'hier is alles Gewoon, dat sPreekt…'

Oorlogsdreiging. Hoorn 

weer garnizoensstad 

na de mobilisatie 

in augustus 1939. 

Beëdiging vaandrig 

P. Scholten op 1 april 

1940 op de Roode 

Steen
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stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaaP van der hout

Blauwe Berg 13 (Missiehuis)
Met uitzondering van het voorgebouw 

en de kapel wordt een groot deel van het 

Missiehuis verbouwd voor een nieuwe 

middelbare school. Aan de achterzijde 

wordt een nieuwe entree gemaakt. Veel 

ramen en kozijnen worden vervangen als-

mede de dakkapellen en de ventilatieto-

rentjes. Veel vensters zijn in de jaren zes-

tig aangepast en soms ook vergroot, ook 

nu worden enkele vensters naar onderen 

vergroot. Het inbouwen van de klaslo-

kalen wordt zorgvuldig uitgevoerd en de 

monumentale gangen blijven intact, met 

behoud van de kenmerkende details. Een 

minpunt is dat een deel van de binnenhof 

bebouwd wordt t.b.v. een aula en dat er 

nog steeds geen zicht is op de restauratie 

van het voorgebouw.

Sloop school Dampten
Opeens werd er in april een school-

gebouw uit 1971 aan het Dampten 

gesloopt, niet omdat het in slechte 

staat was of omdat het plaats moest 

maken voor een ander gebouw maar 

omdat het gebouw niet meer nodig 

was. Tegelijkertijd werden op 100 meter 

afstand in het Missiehuis nieuwe school-

lokalen gebouwd. Het gesloopte school-

gebouw had ook prima voor iets anders 

gebruikt kunnen worden c.q. verbouwd 

kunnen worden. In een tijd waarin duur-

zaamheid steeds belangrijker wordt vraagt 

Oud Hoorn zich af of deze werkwijze wel 

past in het gemeentelijk beleid waarbij 

de effecten op het milieu centraal staan. 

In de voorgevel zat een groot kunstwerk, 

ontworpen door Cor Dam. Te elfder ure 

is nog getracht het kunstwerk te redden. 

Dat lukte helaas niet. Als de demontage 

tijdig en deskundig was voorbereid dan 

had dit kunstwerk weer elders gebruikt 

kunnen worden. Het sloopplan is niet ter 

advies voorgelegd aan de Monumenten 

en Welstandscommissie, anders had Oud 

Hoorn wel tijdig aan de bel getrokken. 

Stedenbouwkundig was deze entree van 

de stad al niet fraai, na de sloop is de 

entree nog verder aangetast

. 

Dorpsstraat 240
De verbouwing van deze stolp, een 

gemeentelijk monument, omvat het 

aanpassen van de achtergevel, het aan-

brengen van ramen in de rieten kap en 

een omvangrijke interne verbouwing. 

Het interieur van deze stolp is reeds in de 

vorige eeuw geheel gewijzigd, de monu-

mentale waarde van het vierkant blijft 

behouden.

Lange Kerkstraat 13
Op dit beeldbepalende pand kunnen 

volgens de goedgekeurde bouwaanvraag 

twee dakkapellen geplaatst worden. 

Onlangs is vastgesteld dat het bouwplan 

niet conform de tekening is uitgevoerd. 

De aanvrager dient de dakkapellen als-

nog conform de bouwvergunning uit te 

voeren. 

Nieuwendam tussen 18 en 21
Voor dit terrein zijn in de loop der jaren 

tevergeefs talloze plannen ontwikkeld. In 

opdracht van de nieuwe eigenaar heeft 

Raad Architecten een passend voorlopig 

ontwerp gemaakt met een inpandige 

garage. De monumentencommissie ziet 

een uitgewerkt plan met belangstelling 

tegemoet.

Nieuwsteeg 14 (De Gruyter)
In dit monument worden op de eerste 

verdieping drie woningen gebouwd. 




