
Beste Egbert Ottens en Diana van den Hoogen,  
  
Heel hartelijk bedankt voor het toesturen van het Kwartaalblad met het mooie 

uitgebreide artikel over Jacobus Hondius. Het is zeer boeiend en gaat diep in op de 

'zonden' en de context daarvan. Hij is inderdaad een voorvader van me, en ook familie 
van de kaartenmaker in Amsterdam. Van het Swart Register had ik natuurlijk wel 

gehoord, ik heb een exemplaar in de UvA bibliotheek wel eens in handen gehad, maar ik 
ben zelf niet zo met mijn familiegeschiedenis bezig. Toen ik in Hoorn was ben ik wel eens 

in een oude kerk geweest waarvan ik me afvroeg of dat de kerk was waar hij dominee 

was. Ik zou het erg interessant vinden om meer te weten over het netwerk waarin hij 
destijds opereerde. U schrijft terecht dat hij onder zijn gehoor waarschijnlijk veel WIC en 

VOC directeuren had. Hoorn was in die tijd niet zo heel groot, en misschien is er nog 
meer te reconstrueren: weet U waar hij destijds woonde? En komt zijn naam ook voor in 

die van aandeelhouders/participanten in de compagnieën? Wie waren er vanuit Hoorn 
direct of indirect bij de slavenhandel betrokken, en in welke verhouding stond Hondius 

tot hen? Is er ook een graf bekend? Een voorbeeld van hoe meer te vinden zou zijn is 

hoe de Oude Kerk in Amsterdam informatie toegankelijk maakt via een website waarin 
alle grafstenen in de kerk beginpunt zijn van informatie over de daar begraven personen, 

waaronder ook veel bewindhebbers en directeuren, en ook nakomelingen van slaven. 
  
Misschien is het leuk in het komend jaar hier nog eens over door te praten of samen rond 

te kijken in Hoorn. Ik denk dat verschillende van mijn familieleden dit ook leuk zullen 

vinden. Er is een familievereniging met een blad, er zijn maar weinig mensen met onze 
achternaam. Zou ik alvast vijf exemplaren van het kwartaalblad bij U kunnen bestellen? 

Natuurlijk betaal ik graag de kosten hiervoor.  
  
Nogmaals hartelijk bedankt voor de moeite die U nam contact met me op te nemen. U 

stuurde het naar mijn collega Dineke Stam, met wie ik samenwerk; mijn eigen adres is 

anders, namelijk  
  
Anjeliersstraat 26, 1015 NH Amsterdam 
  
Bij voorbaat dank en hartelijke groet,  
  
Dienke Hondius 
  
  
dr. D.G. Hondius, universitair docent geschiedenis 
Vrije Universiteit 
 
 
 

Dag Dienke, 
  
Van Diana van den Hoogen hoorde ik dat de vijf bladen onderweg zijn.  
Dank voor jouw reactie. Het verhaal over dat Swart Register lag al een hele tijd te 
wachten op publicatie. We hebben voor ons Kwartaalblad meestal voldoende 
aanbod. Maar plots vielen twee artikelen uit en toen kon dit er mooi in. Ik heb 
ergens gelezen dat Hondius aan het Grote Oost woonde. Dat was in zijn tijd en 
ook later de sjiekste straat van Hoorn, waar, in het eerste deel, de rijken 
woorden in hun stadspaleizen. In het Westfries Archief zou eens gezocht kunnen 
worden op zijn naam. Maar ik verwacht daar niet veel te vinden. Hooguit op zo’n 
lijst van deelnemers in de VOC (wat toch een beetje haaks zou staan op zijn 



beginselen). De slavenhandel kwam onder de Hoornse kooplieden relatief weinig 
voor – we hebben daar onlangs naar gezocht in het kader van de beëindiging 
daarvan. Wel hadden we hier een magistraat met een donkere knecht, die zich 
daarmee pronkend liet afbeelden. Middelburg was meer het middelpunt van de 
slavenhandel vanuit ons land. Ik vermoed dat Hondius vooral in de Grote Kerk 
preekte. Die kerk is in de negentiende eeuw twee keer volledig afgebrand. Er zijn 
geen resten bewaard.  
Meer onderzoek is zinvol denk ik. Maar dat graaft dieper dan wat we onze 
lezers/leden kunnen voorzetten. En het zal veel tijd kosten.  
Je bent, met familie uiteraard, van harte welkom in Hoorn. Op dins- en 
donderdagen is Oud Hoorn geopend van 10 tot 16 uur, op zaterdag van 10 tot 14 
uur. 
Ons verenigingsgebouw bevindt zich in het centrum van de stad: Onder de 
Boompjes 22.  
Voor contact kan ons e-mailadres: info@oudhoorn.nl worden gebruikt.  
  
Met vriendelijke groet, 
Egbert Ottens   
 
 
 

Egbert, 
 
Aardig zo'n reactie van een Hondius. Ik had verwacht dat er nog mensen zouden 
zijn met zo'n typisch (Latijnse?) naam. 
Ik heb het stuk ook gelezen. Zeer leerzaam, maar niet echt geschikt voor de 
gemiddelde lezer, maar dat hoeft uiteraard geen belemmering voor publicatie te 
zijn. Ik denk dat ik het alleen korter zou hebben gehouden. Minder landelijke 
zijpaden bewandelen, meer toespitsen op Hondius en zijn Swart Register. Het 
hele verhaal op de website en een korter stuk in het blad. 
De afsluitende afbeelding vind ik prachtig, met name ook omdat deze afkomstig 
is uit een kerk in Andijk. 
Na lezing van al die zonden dacht ik even aan de paus. Zou Franciscus Hondius 
ook gelezen hebben gezien zijn kersttoespraak voor de Vaticaanse curie? 
 
Een goede jaarwisseling en tot zondag, 
 
Piet 
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