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Publicatiestichting Bas Baltus 25 jaar jong

Op 13 december 1994 is onze stichting opgericht. Het 
was een bijzondere geboorte en wat mij betreft een unieke 
gebeurtenis. Hoorn is een stad met een monumentale 
binnenstad. Stichting Stadsherstel Hoorn en de Vereniging 
Oud Hoorn zijn uitermate belangrijk gebleken om ons 
erfgoed, het goud van Hoorn, te behouden, te restaureren 
en op een verantwoorde manier te vernieuwen. Deze 
twee organisaties hebben aan de wieg gestaan van onze 
Publicatiestichting. Daarnaast is de participatie van de 
gemeente Hoorn in deze stichting zonder meer uniek te 
noemen.

Onze stichting draagt de naam van Bas Baltus. Bas Baltus 
was jarenlang de voorzitter van de vereniging Oud Hoorn 
en heeft veel betekend voor onze stad en voor de Vereniging 
Oud Hoorn. Oud Hoorn is de grootste vereniging van 
Hoorn en Bas Baltus heeft in de periode 1978-1994 aan de 
vereniging de nodige nieuwe impulsen gegeven. Ton van 
Weel zal in zijn geschiedschrijving van onze Stichting daar 
dieper op in gaan.

Hoorn had al voor 1994 een bescheiden traditie met het 
uitgeven van boeken. Een van de bekendste uitgave uit die 
tijd is ongetwijfeld het meesterwerk 'Hoorn: huizen, straten, 
en mensen. In mijn tijd als beginnend wethouder in de 
gemeente Hoorn (1994) zag ik regelmatig mijn toenmalige 
collega Jaap Schaper met dit boek aan het werk. Het was 
een bron van kennis en inspiratie en was invloedrijk met 
betrekking tot besluitvorming over bestaande en nieuwe 
panden.

Ik ben ervan overtuigd dat de vele publicaties van onze 
stichting een grote bijdrage geleverd hebben aan de goede 
relatie met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg. Hoorn was in staat om meer dan gemiddeld 
bijdragen voor restauraties te verwerven. Beleidsbepalende 
ambtenaren en bestuurders kregen vaak onze publicaties 
toegestuurd. Op die manier zette Hoorn zich op de agenda 
als een stad die daadwerkelijk liefde uitstraalde voor zijn 
monumenten. Ook Pieter van Vollenhoven was altijd blij 
verrast met de toenmalige jaarlijkse monumentenkalender 
van de gemeente Hoorn. Door zijn actieve betrokkenheid 
bij de monumenten en de Open Monumentendagen in 
Nederland heeft dat zeker ook een positieve invloed op 
onze monumenten gehad.

Naast de Vereniging Oud Hoorn, Stichting Stadsherstel  
Hoorn en gemeente Hoorn zijn er ook steeds meer 
particulieren die informeren naar de mogelijkheden 
van een publicatie over bijvoorbeeld hun monumentale 
pand. Gezien de vele monumenten in onze stad en 
recente ontwikkelingen op het gebied van restauraties, 
archeologische vondsten en stadsuitleg kan en wil de 
Publicatiestichting Bas Baltus daarmee op weg gaan naar het 
50 jarige jubileum.

Jack van Es
Voorzitter van Publicatiestichting Bas Baltus

Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk 
Dekema van het Westfries Archief in de 
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een 
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’ 
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is 
georganiseerd door het Architectuurcentrum 
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een 
tentoonstelling over het werk van het Westfries 
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 
een van de open dagen die het komende jaar in 
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen 
worden. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
Vrienden van het Westfries Archief hebben er 
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het 
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren 
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van 
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag 
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in 
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit 
moment leggen de verhuizing en de 
voorbereidingen van de officiële opening (datum 
nog niet bekend) nog een flink beslag op het 
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag 
bekend is, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, maandag 

t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 1 november 

t/m 31 maart; dinsdag t/m vrijdag, 11.00-

17.00 uur. Het gehele jaar zaterdag en 

zondag 13.00-17.00 uur

www.wfm.nl

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22

1621 GG Hoorn

tel. 0229-273570

Email: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag 

10.00-16.00 uur 

zaterdag 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229-282500

Studiezaal open: 

dinsdag en vrijdag 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

www.westfriesarchief.nl 

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG Hoorn

tel. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

www.museumhoorn.nl

V O O R W O O R D
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Bij de Voorplaat

Het vijfentwintigjarig jubileum van de Publicatiestichting Bas Baltus (PSBB) 
mag niet onopgemerkt voorbijgaan, vandaar deze speciale uitgave van het 
kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. Op verzoek van PSBB heeft zij 
ruimte geboden voor een bijzonder themanummer. De hoofdmoot vormt 
de neerslag van een onderzoek door John Brozius en Anton Groot naar de 
vroegste boekdrukkers en boekhandelaren in Hoorn. Over hen is al eerder 
gepubliceerd door Rob Resoort in 2007 in het inleidende hoofdstuk bij de 
hertaling van de Kroniek van Hoorn van Velius. Met die uitgave vierden wij 

toen het negentigjarig bestaan van de vereniging Oud Hoorn. Door intensief archiefonderzoek 
is er nu zoveel meer bekend geworden, dat een nieuwe publicatie over de boekdrukkers 
en boekhandelaren in de zestiende en zeventiende eeuw het bestuur van PSBB een passend 
onderwerp leek. Ook bij de viering van het jubileumjaar 2019 dat in Hoorn aan de Gouden 
Eeuw is gewijd sluit dit onderwerp naadloos aan. Zo omsluit Oud Hoorn dit jubileumjaar met 
twee speciale uitgaven.
De foto op de omslag laat zien welke bijdrage de Publicatiestichting Bas Baltus in de afgelopen 
25 jaar heeft geleverd aan de geschiedschrijving van Hoorn en het toegankelijk maken van de 
kennis over allerlei panden in onze stad. Gelukkig zijn veel van deze publicaties via de winkel 
van Oud Hoorn en de lokale boekhandels nog steeds beschikbaar.
Deze special begint met een terugblik op de geschiedenis van PSBB door Ton van Weel, oud-
voorzitter van de stichting. Daarna volgen interviews met Arie Boezaard, een van de drijvende 
krachten op de achtergrond als het om monumenten gaat, en met Laura Jonkhof die in 
samenwerking met Willeke Jeeninga een flink aantal van de boeken van PSBB geschreven heeft. 
Een vast onderdeel van de werkzaamheden die vastzitten aan het uitgeven van een boek is 
het regelen van de voorintekening om mede op grond daarvan de oplage te kunnen bepalen. 
Rita Lodde heeft uitgezocht hoe dat in de negentiende eeuw in zijn werk ging bij de publicatie 
van de Geschiedenis der stad Hoorn van C.A. Abbing in 1842 door de uitgeverij van de Gebr. 
Vermande in Hoorn. 
Na het hoofdartikel volgen nog verhalen over een viertal bijzondere publicaties uit het verleden 
van Hoorn voordat er sprake was van PSBB. De jubilaris plaatst zich immers graag in een traditie!
Ben Leek schrijft over de wederwaardigheden van een exemplaar van de derde druk van de 
Kroniek van Velius. Rita Lodde vertelt over het succes van het boek van schipper Bontekoe. 
Melcher Weesie en Peter Swart laten hun licht schijnen over het verschijnsel prijsboeken door 
een van die boeken, afkomstig van de Latijnse school in Hoorn, te beschrijven. Nancy Alders 
tenslotte blijft het dichtst bij onze eigen tijd en vertelt over een succesvolle auteur en geliefd 
schrijfster van streekromans en gelegenheidspoëzie, Margreet van Hoorn.
Met het verenigingsnieuws van Oud Hoorn en een traditionele nieuwjaarwens op de achterkant 
van dit nummer sluiten wij 2019 af en wensen u al het goede voor 2020.

 
           

COLOFON
Kwartaalblad 
Vereniging Oud Hoorn

Bestuur:
Jaap van der Hout, voorzitter, 

Matt Wever, secretaris, 

Jos Renckens, penningmeester,

Ron Dol, Jan Haring, Anja Morit.

Ereleden:
J.C. Kerkmeijer (1875-1956)mr.dr. 
B. R. Canneman 

(1909-1982) 

H. Krijgsman (1914-1990)  

D. Breebaart (1905-2002)  

C. Kuppers (1920-1990)  

drs. H.M. van den Berg 

(1918-2005) 

J.L.N. Dijkstra (1930-1992)  

J.M. Baltus (1939-1994)  

J.P.H. van der Knaap (1936-2007)

J.E.J. Lamers

A. de Graaf

L.P.M. Hoogeveen

A. Boezaard 

F. Uiterwijk

A.G.F. van Weel

E.S. Ottens

F.L. van Iersel

Foto's/illustraties:

Nancy Alders

Atlas van Stolk

Anton Groot

Rijksmuseum

Stadsarchief Amsterdam

Universiteitsbibliotheek Utrecht

Vereniging Oud Hoorn

Westfries Archief

Westfries Museum

ISSN: 2213-7009

I N  D I T  N U M M E R

Voorwoord

Jack van Es

Pagina 162

Bij het 25-jarig juBileum 

Van de PuBlicatiestichting 

Bas Baltus

Ton van Weel

Pagina 164

hoorn laat hem niet los

Rita Lodde-Tolenaar

Pagina 168

een historisch Boek 

schrijVen: een flinke klus

Nancy Alders

Pagina 170

jaloers oP aBBing en 

Vermande

Rita Lodde-Tolenaar

Pagina 172

de dageraad en gouden 

eeuw Van de hoornse 

Boekhandel

John Brozius en Anton 

Groot

Pagina 174

Bijzondere Banden

Harm Stumpel

Pagina 206

gedenckweerdige 

geschiedenissen: Velius en 

zijn chronijck

Ben Leek

Pagina 208

Bestseller roePt PaPegaaien 

oP 

Rita Lodde-Tolenaar

Pagina 212

PrijsBand latijnse school 

in hoorn

Melcher Weesie en Peter 

Swart

Pagina 213

margreet Van hoorn 

(1922 – 2010)

Nancy Alders

Pagina 216

het documentatiecentrum 

Van oud hoorn

Christ Stoffelen

Pagina 217

stadsBeeld

Jaap van der Hout

Pagina 219

lezingen eerste halfjaar 

2020

Johan Goossens

Pagina 222

inhoud 41e jaargang 

Pagina 222

nieuwjaarswens

Pagina 224



164

steeds maar blijft terugkomen. Arie's collega Jan 
van der Heijden is secretaris bij Stadsherstel en ook 
daar valt het idee gaandeweg in goede aarde. Bij 
Oud Hoorn is het bestuur direct enthousiast. Het 
vraagt secretaris Ton van Weel en penningmeester 
Pim van der Waal om namens de vereniging de 
voorbereidende besprekingen te willen voeren. Die 
voorbereiding heeft nog aardig wat voeten in de 
aarde. De deelname van de gemeente blijkt namelijk 
de instemming van de provincie nodig te hebben. 
Notaris Luc Jellema heeft in overleg met Rita Bax, 
voorzitter Stadsherstel, en Ton van Weel concept-
statuten opgesteld die ter goedkeuring dienen te 
worden voorgelegd in Haarlem. Het duurt even eer 
die provinciale goedkeuring wordt verkregen. Al 
die tijd heeft de stichting geen officiële naam. 

Bas Baltus 
Tijdens de oprichtingsvergadering in één van de 
regentenkamers van het Sint Jozefhuis aan het 
Achterom besluit het bestuur om de nazaten van 
Bas Baltus toestemming te vragen om de naam van 
Bas te verbinden aan de publicatiestichting. De 
familie voelt zich vereerd. Bas Baltus (Akersloot 
1939) is de veel te jong gestorven leraar Nederlands 
aan de scholengemeenschap Werenfridus met een 
warm kloppend hart voor de cultuurhistorie van 
Hoorn. Arie Boezaard inspireert hem. Hij blaast 
de Vereniging Oud Hoorn nieuw leven in. Bij hem 
en met hem begint de lange weg die zal leiden 
tot het huidige grote draagvlak voor de historie 
van de stad. Tot zijn overlijden is hij voorzitter 
van die snel groeiende vereniging. Hij staat aan 
de wieg van het almaar groeiend historisch besef 
van de Hoornse en West-Friese bevolking. Zijn 
beminnelijkheid enthousiasmeert de mensen om 
hem heen. Dat is ook mijn ervaring. Hij staat 
aan de wieg van de stadswandelingen en het 
Kwartaalblad Oud Hoorn, het verenigingsblad. Vele 
jaren is hij lid van de gemeentelijke straatnaam- en 
monumentencommissies. In 1993 benoemt de 
ledenvergadering van Oud Hoorn hem tot erelid, 
hij is dan al ernstig ziek. 

De beginjaren
De beoogde bestuursleden kiezen tijdens de 
oprichtingsvergadering mevrouw Rita Bax 
tot voorzitter. Samen met Jan van der Heijden 
vertegenwoordigt zij de Stichting Stadsherstel. 
Burgemeester Pierre Janssens en monumentenman 
Arie Boezaard nemen namens de gemeente zitting 
in het bestuur. Die bestuurlijke deelname van 
de gemeente blijft in de jaren die volgen de 

tOn van Weel

Een idee met vele gevolgen
Eerst is er een idee, nog lang geen plan. Dat 
idee behelst het uitbrengen van gezamenlijke 
publicaties door drie Hoornse organisaties: de 
gemeente Hoorn, de Stichting Stadsherstel Hoorn 
en de Vereniging Oud Hoorn. De geschiedenis 
van de stad en haar gebouwen vormen het kader. 
Officieel start de Publicatiestichting Bas Baltus 
eind 1994. Twee jaar eerder viert Oud Hoorn 
haar 75-jarig bestaan. De jaren daarvoor worden 
opnieuw ideeën voor samenwerking in de week 
gelegd, getoetst, verworpen en besproken. Maar 

het echte zaad is eerder gezaaid, begin jaren 
tachtig tijdens de realisatie van de inmiddels tot 
klassieker uitgegroeide publicatie Hoorn: huizen, 
straten, mensen in 1982. 
In mijn herinnering is het Arie Boezaard die 
het idee lanceert. Arie werkt als hoofd 
Monumentenzorg bij de gemeente Hoorn en 
heeft de samenwerkingsgedachte daar regelmatig 
intern besproken. Hij overziet als geen ander 
het doorgaande, blijvende belang van historisch 
onderzoek en publicaties over zijn stad. Hij blijft 
steeds dicht bij zijn eigen aard: vriendelijk en 
vasthoudend. Bas Baltus noemt Arie een judoka die 

bij Het 25-jarig jubileum van de  publicatiesticHting bas baltus

Bas Baltus
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gemoederen danig bezighouden. Pim van der Waal 
wordt de penningmeester en Ton van Weel de 
secretaris, beiden afkomstig uit de gelederen van 
Oud Hoorn. Tijdens deze eerste bijeenkomst deelt 
Arie mee dat er een manuscript vrijwel klaar ligt 
voor publicatie, De Waag van Hoorn. Helaas, het 
duurt dan nog twintig jaar voor die publicatie 
verschijnt als deel 18 in de Bouwhistorische Reeks. 
De intentie is er, de formele oprichting duurt 
nog even. Het zeskoppige bestuur wil daar niet 
op wachten, er liggen al enkele manuscripten 
klaar (1993). Het bruist in de stad van de 
restauratie-activiteiten: het Pietershof, het Rooie 
Dorp, de Hoornse Poortjes, de Mariakapel. Al die 
projecten zijn bouwkundig grondig voorbereid 
in het stadhuis. De bedoeling is dat zij tevens 
voor het nageslacht worden gedocumenteerd en 
vastgelegd. Er is nog heel veel op dat terrein te 
doen, dus enig tempo is geboden. De stichting 
gaat naarstig op zoek naar schrijvers. Zij ontdekt 
hoe moeizaam voorbereidingstrajecten kunnen 
verlopen, hoeveel tijd een verantwoorde productie 
vraagt. Een tekst is voor de schrijver vaak een kind 
dat koestering behoeft. Loslaten hoort daar niet 
bij. Ook de drukker heeft zo zijn opvattingen. Het 
enthousiasme lijdt er niet echt onder, integendeel, 
de eerste resultaten worden goed ontvangen en 
verkocht. Zij bemoedigen nieuwe initiatieven. Er 
gaat geen dag voorbij of er spookt wel een uitgave 
door mijn hoofd. Wat opvalt is dat de eerste 
publicaties een sterk bouwkundige inslag hebben. 
Stadshistorie blijkt aanvankelijk een afgeleide. Dat 
in het stichtingsbestuur de bouwkundige kennis 
van de oude stad goed is vertegenwoordigd zal daar 
niet vreemd aan zijn. De restauratie en presentatie 
van Het Huiszittende Armen-Weeshuis (1994) aan 
de Veemarkt markeert de nieuwe tijdgeest: het 
Nationale Monumentencontact met het nieuwe 
fenomeen van de Open Monumentendag. Voor 
het eerst zijn er cijfers die aantonen dat de 
betrokkenheid bij de historische stad in Hoorn 
groter is dan elders in het land. Wat zijn we daar 
trots op. 
Als in 1995 het boekje Kleine Noord 17 verschijnt, 
wordt duidelijk dat we behoefte hebben aan een 
planmatige opzet en aan een visie. De Huizenreeks 
Hoorn ontstaat en zal de komende jaren regelmatig 
de aandacht vragen. In dat plan dient ook ruimte 
te zijn voor nog een reeks, één waarin expliciet 
de stadsgeschiedenis centraal staat: de Hoornse 
Historische Reeks. Jan Piet van der Knaap, docent 
geschiedenis en collega van Bas Baltus, schrijft 
samen met Leo Veerkamp het boek Uit de schemer 

van Hoorns verleden. Kort daarna verschijnen van 
de hand van Willeke Jeeninga boeken over De 
Lutherse Kerk aan de Ramen en de Gekroonde 
Jaagschuit, het monumentale pand aan het Breed. 
Aan het eind van de twintigste eeuw viert de 
stichting haar officiële oprichting bij het verschijnen 
van Het Sint Jans Gasthuis. Femke Uiterwijk, 
weduwe van Bas Baltus, verwelkomt in de volle 
Boterhal de nieuwe stichting met warme woorden 
van dankbaarheid. Bas' kinderen zijn daar bij, tot 
vreugde van het bestuur. Rita Bax prijst onderzoeker 
Corry Boschma met wie zij maanden daarvoor 
menig hartig woordje heeft gewisseld. Wie bepaalt 
nu eigenlijk opzet en inhoud van een publicatie? 
Rita is de bindende voorzitter met humor. Aan haar 
wens om een stadsgids te maken voor de toeristen 
geeft de stichting geen gehoor. (Dit is overigens nog 
steeds een voornemen, PSBB).

De eenentwintigste eeuw
Het bestaan van een eigen Hoornse publicatiestichting 
en de berichtgeving daaromheen leiden in het 
nieuwe millennium tot verrassende initiatieven. 
Komen de aanvankelijke publicatieverzoeken uit 
de gelederen van de drie oprichtende partijen, 
in de nieuwe eeuw dienen zich ook andere 
organisaties aan: Intermaris, het Westfries Museum, 
de Kerkmeijer–de Regt Stichting en de Vaderlandse 
Maatschappij. Soms brengen zij eigen onderzoekers 
en schrijvers mee, meestal echter wordt een beroep 
gedaan op de kennis in het stichtingsbestuur. Dat 
bestuur komt de eerste jaren samen op de kamer 
van de Hoornse burgemeester, later is het kantoor 
van Stadsherstel de vergaderplek. Vergaderingen 
beginnen en eindigen in constructieve sfeer. 
We vertrouwen elkaar. Tussentijds willen de 
opvattingen nog wel eens botsen, zeker wanneer 
het gaat om de prioritering – welke uitgave 
eerst – en de financiering. Sommige uitgaven 
worden bekostigd vanuit het restauratiebudget, 
voor andere doen we een beroep op de eigen 
financiële spankracht of op overheidssubsidies 
en externe fondsen. Voorintekening levert vaak 
een bescheiden startkapitaal op. Daarbij is het 
grote ledenbestand van Oud Hoorn een machtige 
doelgroep. Veel aandacht is er altijd  in het bestuur 
voor de vermoedelijke verkoopcijfers, maar een 
betrouwbare schatting van de juiste oplage blijft 
moeilijk. Niet alle uitgaven zijn interessant voor een 
groot publiek. Een echt financieel risico is evenwel 
nooit genomen, daar zorgen de achtereenvolgende 
penningmeesters voor. Sommige uitgaven blijken 
binnen afzienbare tijd al niet meer verkrijgbaar. 

bij Het 25-jarig jubileum van de  publicatiesticHting bas baltus
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gelden. Het VOC-pakhuis aan Onder de Boompjes, 
het Weeshuis, de Hervormde Kerk van Zwaag, de 
Ridderikhoffpanden aan de Roode Steen, de gebou-
wen op het Oostereiland, Binnenluiendijk 3, Villa 
Alewijn aan het Grote Oost en vorig jaar nog (2018) 
de Michael van Westerblokker. Al die projecten 
kennen hun eigen verhaal en krijgen dus een eigen 
boek, zo mogelijk met bijlagen vol authentieke 
bouwtekeningen. Het ene boek is wetenschappelijk 
van aard, het andere schuwt de emotionele betrok-
kenheid niet. Ook voor meer populaire publicaties 
staat de deur naar de stichting open. 
In 2001 ontstaat de Cultuurhistorische Reeks als 
teken van verbreding van de publieke belangstelling 
voor het monumentale erfgoed. Een populaire reeks, 
al snel zijn enkele uitgaven uitverkocht. Zo vindt het 
boek over Hoornse gevelstenen gretig aftrek. Aparte 
vermelding verdienen de twee banden met de 
Kroniek van Hoorn van Th. Velius, verschenen bij het 
negentigjarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn. 
Een eigentijdse hertaling van de oorspronkelijke 
tekst van de stadsgeneesheer uit de eerste helft 
van de zeventiende eeuw. Geen boek heeft zoveel 
voeten in de aarde gehad als dit. De projectgroep – 
elf enthousiaste vrijwilligers – besteedt dertien jaar 

Van de totale productie in de afgelopen 25 jaar zijn 
weliswaar negen boeken uitverkocht, maar vaak 
nog wel tweedehands te verkrijgen via de winkel 
van Oud Hoorn. Het streven is altijd geweest om 
de prijs zo laag mogelijk te houden. Daarbij zijn de 
boekhandels in Hoorn ons altijd welgezind geweest 
door vooraf flinke aantallen in te kopen. 
Een constante stroom boeken ziet het daglicht in 
de eenentwintigste eeuw. Bij elke uitgave zoekt de 
stichting een passende redactie- en beeldcommissie. 
En steeds maakt een stichtingsbestuurder deel uit 
van de commissie. Zo blijven alle betrokkenen goed 
op de hoogte en is de terugkoppeling gegarandeerd. 
Er verschijnen aansprekende boeken over Hoorns 
stadsbestuur, over de invloed van Hoorns ligging 
aan zee en over het dertigjarig bestaan van de 
Stichting Stadsherstel. Mr. Pieter van Vollenhoven 
neemt laatstgenoemde boek tijdens een gloedvol 
betoog in ontvangst. 'Hoorn heeft heel veel te dan-
ken aan de Stichting Stadsherstel' is zijn terechte 
constatering. Ondertussen gaan de restauratiepro-
jecten gewoon door. In Zeist bij de Rijksdienst 
voor monumenten doet Hoorn het kennelijk goed. 
Vermoedelijk dragen de publicaties over de histori-
sche stad bij aan de toekenning van flinke subsidie-

Bas Baltus (r) en 
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aan dit majestueuze werk. Niet iedereen maakt het 
eindresultaat mee. Het boek wordt als een mijlpaal 
in de Hoornse stadsgeschiedenis beschouwd. Twee 
uitgaven vullen die geschiedenis aan: Hij komt van 
Hoorn (19e eeuw) en Hoorn in de twintigste eeuw. Alle 
medewerkers aan deze edities verdienen in feite 
hun eigen vermelding. En dan hebben we nog niet 
gesproken over de Biografische Reeks, de reeks 
waarin het leven van beroemde Horinezen wordt 
toegelicht: Hadrianus Junius, Theodorus Velius, 
Jan Albertsz Rotius, Johannes Tenthoff en Johan 
Christiaan Kerkmeijer. Al deze mannen (!) hebben 
de stad grote diensten bewezen. 

Besturen is sturen
Vijfentwintig jaar geleden beginnen zes enthousiaste 
vrijwilligers met de coördinatie van het uitgeven 
van boeken over de historische stad Hoorn. Zij 
streven ernaar om alle publicaties over historisch 
Hoorn onder één dak samen te brengen. Hun grote 
liefde voor Hoorn doet hun grotendeels slagen in 
de opzet. 
In het bestuur treden in de loop van het eerste 
decennium van de nieuwe eeuw geen veranderingen 
op, dit ondanks de flinke stroom aan uitgaven. Dat 
zegt veel over het plezier dat zij beleven aan het 
uitgeven van boeken. In 2004, tien jaar na de 
oprichting, treedt Pierre Janssens terug. De nieuwe 
burgemeester Onno van Veldhuizen neemt voor 
één jaar plaats in het bestuur. Hij ziet geen taak 
voor de gemeente in de publicatiestichting. Oud-
wethouder Jack van Es ziet dat wel en treedt in 
2007 toe op eigen titel. Zes jaar later neemt Jack 
het voorzitterschap over van Ton van Weel die na 
het aftreden van Rita Bax in 2006 voorzitter is tot 
het jaar 2013. Arie Boezaard en Pim van der Waal 

nemen afscheid in 2007. Namens de gemeente 
wordt Arie opgevolgd door Joost Büchner. Rita 
Lodde neemt de fakkel over van penningmeester 
Pim van der Waal. Namens Stadsherstel is Corien 
Jonker bestuurslid van 2005 tot 2010. Corien wordt 
vervangen door Carel de Jong die op zijn beurt 
in 2013 wordt opgevolgd door Rudy Kleintjes. 
Ben Leek wordt in 2013 namens Oud Hoorn 
bestuurslid en wethouder Judith de Jong – het kan 
verkeren – maakt gedurende een periode van twee 
jaar namens de gemeente deel uit van het bestuur. 

Vanaf het begin is Jan van der Heijden namens 
de Stichting Stadsherstel bestuurslid van de 
jubilerende stichting. Jan is al 25 jaar een constante 
factor, een bestuurslid zoals ieder bestuur zich 
dat wenst. Consciëntieus, hard werkend, bereid 
en toegewijd, vooruitziend. Als founding father 
is Jan heel belangrijk geweest. De stichting mag 
wensen dat Jan nog heel wat jaren actief blijft in 
haar gelederen. 
Kortom, bij de viering van het 25-jarig jubileum 
staat er nog steeds een gedreven bestuur van zes 
personen dat, hoe de gemeente Hoorn het ook 
wendt of keert, de drie Hoornse organisaties uit de 
beginperiode vertegenwoordigt. Deze situatie geeft 
vertrouwen in de toekomst. Want de bron, de mooie 
historische stad Hoorn, zal blijven inspireren. Dat 
lijkt mij zeker! 

En nu, anno 2019, vijfentwintig jaar later, blijkt 
hoezeer de jubilerende stichting de grote liefde voor 
de stad vorm heeft gegeven. We zijn 50 publicaties 
verder en nog lang niet aan het eind. De Hoornse 
geschiedenis blijft fascineren, in gebouwen en 
verhalen. 
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doorzettingsvermogen. Al voor die tijd bleek zijn 
belangstelling voor oude gebouwen. In de buurt 
van het weeshuis in Leiden waar hij zijn jeugd 
heeft doorgebracht, was een winkeltje met oude 
ansichtkaarten. Hij stroopte sigarettenautomaten 
af om te kijken of er nog geld achtergebleven was 
waarmee hij een ansicht kon kopen. En zijn eerste 
herinnering: toen hij ongeveer zes jaar was en bij 
zijn vader in zijn kosthuis kwam, zag hij daar de 
Panorama met op de achterkant een foto van de 
Hoofdtoren in Hoorn. Hij mocht deze meenemen 
en deze is tot de dag van vandaag zorgvuldig 
bewaard gebleven, evenals een grote verzameling 
ansichtkaarten.

Geluk
Zelf noemt hij het geluk, het feit dat hij zoveel 
goede en deskundige mensen is tegengekomen. 
Dat begon al bij de architecten die vanwege een 
verbouwing van het 16e eeuwse weeshuis in Leiden 
rondliepen om de situatie op te nemen. Arie heeft 
de hele tijd achter hen aangelopen en zijn interesse 
voor het historische pand viel daar al op.
Hij ontmoette via zijn werk mensen als Zantkuijl, 
hoofd Bureau Monumenten Amsterdam en Ruud 
Meischke, toen directeur van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. Zantkuijl, van wie hij alles 
gelezen had, kwam hij in levenden lijve tegen bij de 
restauratie van het pand Amstelhof in Amsterdam, 
nu de Hermitage. Er ontstond een goede en 
langdurige relatie die Arie tevens als een soort 
privé-opleiding beschouwt.

Hoorn
Toen hij op een gegeven moment voor zijn werk 
– hij werkte op dat moment in het praktisch 
schooljaar voor de HTS bij de Rijksgebouwendienst 
– naar Wervershoof moest waar ook zijn baas zou 
komen, had deze tevoren tegen hem gezegd de 
treinreis in Hoorn even te onderbreken voor een 
bezoek aan de binnenstad. Hij kwam te laat in 
Wervershoof, zijn baas eerst kwaad maar toen die 
de reden hoorde, gaf hij hem volkomen gelijk: 
Hoorn was zeer de moeite waard, zelfs om te laat 
komen. 

Op zoek naar een betaalbare woning in de omgeving 
van Amsterdam is hij met zijn gezin in 1972 
in Heerhugowaard terecht gekomen. Hij is daar 
blijven wonen ook toen hij in Hoorn ging werken 
en eigenlijk verplicht was daar te gaan wonen. 
Het was zoals later bleek eigenlijk wel goed iets 
verder van het werk te wonen. In 1976 kwam hij 

rita lOdde-tOlenaar

Maar wat zou Hoorn zonder Arie Boezaard zijn?
Hoewel geboren in Leiden, een stad met een rijke 
geschiedenis en vele monumenten, heeft hij zijn 
hart verpand aan Hoorn. In het interview van 
Marit Veerman bij zijn afscheid als ambtenaar van 
de gemeente Hoorn in 2009 zei hij: Ik kom alleen 
nog als toerist of op verzoek. Gelukkig kan hij de 

verzoeken niet weerstaan en komt hij trouw iedere 
week naar het Pakhuis om bezoekers en leden 
van de werkgroep Hoorn: huizen, straten, mensen 
wegwijs te maken in de aantekeningen die hij in 
ordnertjes en mappen heeft verzameld, samen met 
Leo Hoogeveen. Tegen bezoekers die informatie 
zoeken over een pand zegt hij geregeld: 'Daar zou 
u een boek over moeten laten maken. Ik weet wel 
iemand…'

Boeken
En boeken, Arie kan er niet genoeg van krijgen. 
In Hoorn is het eerste boek dat mede onder zijn 
leiding tot stand kwam, meteen het grootste boek 
dat ooit over die stad verschenen is. Hoorn, huizen 
straten, mensen verscheen in 1982, ruim voor de 
oprichting van de Publicatiestichting Bas Baltus. 
Terugkijkend zijn we het later gaan beschouwen als 
voorloper, dan wel het eerste in de reeks boeken die 
bij de stichting zijn verschenen.
In het interview van Marit Veerman met hem, 
vertelde hij over zijn geboortestad Leiden en zijn 
opleiding op de ambachtsschool tot timmerman. 
De volgende stappen die hij heeft genomen 
getuigen van een vooruitziende blik en van 
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in Hoorn werken, zijn eerste liefde. Hij was een 
van de drie kwajongens uit de ambtenarij zoals 
hij deze zelf noemt, die zich bezig hielden met 
stadsvernieuwing en renovatie. Ze genoten in hun 
werk veel vrijheid en hielpen mensen niet alleen 
met verbouwingsplannen maar ook met financiële 
zaken en problemen rond erfpacht. 
Hij heeft in die periode heel veel gegevens 
verzameld en wilde die ook op een systematische 
manier bewaren. Hij is een van de grote stimulators 
geweest om boeken en boekjes te laten maken van 
panden en bouwblokken, vaak met behulp van 
stagiaires. Arie is een man van boeken, maar liever 
dan zelf schrijven, vertelt hij de verhalen. Daarvoor 
is zijn ontmoeting met Bas Baltus omstreeks 1978 
van groot belang geweest. Zij mochten elkaar en 
Bas vroeg hem voor het bestuur van Oud Hoorn. 
Arie reageerde enthousiast en heeft zich nooit 
afgevraagd of dat wel verenigbaar was met zijn 
ambtelijke functie.

Duur maar mooi
In 1982 verschijnt in de Vrije Westfriese Krant 
een foto van twee jonge enthousiastelingen, Bas 
Baltus en Arie Boezaard, bij een artikel over 
EEN DUUR, MAAR MOOI BOEK, waarin de 
binnenstad van Hoorn in kaart is gebracht 
met de hulp van heel wat vrijwilligers van de 
documentatiewerkgroep. Het plan voor het boek 
is ontstaan in 1978. Een uitstekende basis is de 
prachtige verzameling gevelwandtekeningen die 
in de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt. De 
beschrijvingen van circa 2200 panden gaat over de 
geschiedenis vanaf 1900; uit verschillende bronnen 
zoals de rijksmonumentenlijst, bouwvergunningen, 
eigendommen en adreslijsten zijn gegevens 
verzameld. Zonder anderen te kort te willen doen 
mag hier wel vermeld worden dat Bas Baltus de 
aardige verhaaltjes over de straten heeft gemaakt,
Arie noemt het boek pionierswerk om mensen 
wakker te schudden en bij raadsleden meer 
interesse voor monumentenzorg te wekken. Ook in 
kringen van deskundigen wordt het boek positief 
ontvangen en de hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, de heer Jessurun, kwam 
het eerste exemplaar in ontvangst nemen, vol 
bewondering over het feit dat zoveel gegevens 
voor iedereen bereikbaar zijn geworden. Het boek 
heeft in monumentenland waardering en soms 
ook jaloerse blikken geoogst. Arie gelooft heilig in 
boeken, ze zijn tastbaar en aantrekkelijk en nog een 
lang leven beschoren ook al rukt de digitalisering 
op. Bij sommige werkzaamheden en speurwerk 

komt de computer goed van pas, dat wil hij wel 
toegeven, maar toch grijpt hij het liefst naar papier.

Boeken openen deuren bij organisaties en zijn 
evenals de monumentenkalender een zeer gewild 
cadeau. Niet ten onrechte zegt Arie dat iedereen 
jaloers was op de kalender.  Hoorn was de enige 
gemeente in Nederland die jaarlijks een kalender liet 
verschijnen. In de samenwerking tussen gemeente 
en drukkerij Van Vliet zijn prachtige grote en later 
ook kleine kalenders verschenen met ieder jaar een 
monumententhema. Deze hebben veel goodwill 
gekweekt: Pieter van Vollenhove had er een op zijn 
kamer hangen en Tweede Kamerleden stuurden een 
brief met het verzoek of zij er ook eentje mochten 
ontvangen. Arie kreeg wel meer voor elkaar, zaken 
die vandaag de dag niet meer zo gemakkelijk 
kunnen. Hij nodigde persoonlijk minister Maria 
van Doorn uit en is toen met twee dames op een 
brandweerladder bij de Hoofdtoren Hoorn van 
boven gaan bekijken. Later is hij ook met minister 
Maria van der Hoeven op stap geweest in Hoorn. 
Samen met haar en een vrouwelijk Kamerlid heeft 
hij bij de Hoofdtoren, Hoorn in een brandweerlift 
van boven kunnen bekijken. Daarna is nog een 
bezoek aan de binnenstad gebracht. Regelmatig 
blijkt dat de vele mensen met wie hij contacten 
onderhouden heeft hem nog niet vergeten zijn.

Verlanglijstje
Arie heeft nog wel wat wensen. Het zou mooi zijn 
als Oud Hoorn wat meer investeert in boeken. 
Stadsherstel geeft het goede voorbeeld en publiceert 
regelmatig een boek over hun gerestaureerde 
panden. Boeken van de panden van Oud Hoorn 
die nog op realisatie wachten zijn Breed 12, Buurtje 
1 en 2, Bierkade 10, Schoolsteeg 7 en Onder de 
Boompjes 8. Hij wil een pleidooi houden voor deze 
boeken en doet bij deze graag de suggestie aan Oud 
Hoorn om jaarlijks tenminste één boek te laten 
maken. Verder ontbreekt er nog een boek over de 
Grote Kerk en de Noorderkerk. Ook op het Grote 
Oost wachten nog panden op een boek. Denk aan 
het Foreestenhuis en het voormalige kantongerecht 
op nummer 53. En dan ligt er ook nog het plan om 
boekjes per bouwblok te maken. Kortom, er is nog 
veel werk te doen en Arie zet zich daar graag voor 
in. Hij blijft zijn eerste liefde trouw. 

Ten slotte nog een tip van de interviewster: Als je 
de kans krijgt, ga met hem mee op een wandeling door 
de stad: hij weet bijzondere plekjes waar je altijd bent 
langsgelopen.
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onderzoek en publicaties moesten komen. En mede 
daardoor werd in 1994 de Publicatiestichting Bas 
Baltus opgericht.'

Tijdmachine
Willekes liefde voor historie en dan met name voor 
oude panden drong ook door in het gezin. Laura: 
'We gingen vaak met ons gezin naar Engeland, waar 
we oude landhuizen bezochten. Het 'teruggaan' in 
de tijd fascineerde ons. Te zien hoe mensen vroeger 
leefden. Terwijl de meeste bezoekers zich beperken 
tot het bezoeken van de woongedeelten zoals 
huiskamer, slaapkamers en keuken, probeerden wij 
juist altijd in de kelders en op de zolders te komen. 
Daar vind je namelijk echt nog die authentieke 
details. Alsof je in een tijdmachine bent beland.'Een 
waardevolle bijdrage aan de opvoeding van haar 
dochters, vindt Willeke: 'Je kunt het heden niet 
begrijpen, als je geen kennis hebt van het verleden. 
Dus ik vond dit soort culturele uitstapjes gewoon 
bij hun opvoeding horen, of ze wilden of niet. 
Natuurlijk ben ik blij dat ze het ook leuk vonden. 
Ze waren oprecht geïnteresseerd in hoe mensen 
vroeger leefden. En nog steeds!'

De geschiedenisleraar
De interesse in geschiedenis begon voor Laura op 
de middelbare school. Laura: 'Geschiedenis was 
mijn lievelingsvak op school. Dat kwam ook met 
name door mijn geschiedenisleraar, Alfons Selie. In 
tegenstelling tot de andere leerkrachten was hij een 
echt góede leraar. Die man kon vertellen! Ik zal hem 
nooit vergeten. Niks droge jaartallen stampen, maar 
door middel van verhalend vertellen historische 
gebeurtenissen laten 'herleven'. Hierdoor leerde ik 
dat de manier waarop je de geschiedenis overbrengt, 
echt het verschil maakt. En heel belangrijk: het moet 
begrijpelijk zijn. Anders blijft er niks hangen.'Niet 
voor niets koos Laura daarom na haar bachelor 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) de master Publieksgeschiedenis. Ze wilde 
graag leren hoe geschiedenis toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. 

Begin van de samenwerking
In 2011 behaalde Laura haar master's degree 
en kreeg ze een parttime baan bij de UvA als 
communicatiemedewerker. Inmiddels negen 
boeken verder was Willeke gevraagd een historisch 
boek te schrijven over het pand Nieuwstraat 18 te 
Hoorn. Willeke: 'Bureau Erfgoed werd benaderd 
door de eigenaar van Nieuwstraat 18 om een boek 
te schrijven over zijn woning. Pieter Meijers, hoofd 

nancy alders

Twee schrijfsters vertellen

Willeke Jeeninga (61) en Laura Jonkhoff (33), 
moeder en dochter, delen hun passie voor 
geschiedenis. Een passie die zich onder andere 
uit in het schrijven van historische boeken, zoals 
voor de Publicatiestichting Bas Baltus. En dan 
met name boeken over de monumentale panden 
die de gemeente Hoorn rijk is. Inmiddels hebben 
beide dames samen vijftien historische boeken 
geschreven en werken ze sinds 2011 nauw samen. 
Een tijdrovend traject van archieven doorspitten, 
googelen, verhalen aanhoren, veel schrijven en 
heel veel lezen. Wat bezielt deze dames toch om 
iedere keer weer zo een megaklus aan te nemen? En 

hoe krijgen ze het telkens weer voor elkaar er een 
prachtige, uitgebreide en volledige publicatie van 
te maken? Wij van de gastredactie vroegen het hen. 

Willeke studeerde in 1991 af in Kunstgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam met specialisme 
'architectuur'. Vlak voordat ze haar studie afrondde, 
werd ze gevraagd door Arie Boezaard, het toenmalige 
hoofd van Bureau Erfgoed Hoorn (toen nog Bureau 
Monumentenzorg), voor een opdracht. Willeke: 
'Mijn eerste opdracht kreeg ik van Arie voor het 
schrijven van het boek Twaalf Hoornse poortjes dat 
uiteindelijk in 1993 uitkwam. Dat deed ik naast 
mijn werk bij de Universiteit van Amsterdam. 
Het beviel zo goed, dat men besloot dat er meer 
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van Bureau Erfgoed, vroeg mij of ik dit op me 
wilde nemen. Geweldig natuurlijk, maar ik werkte 
inmiddels fulltime bij de UvA en had een dermate 
drukke baan, dat ik het niet meer kon combineren 
met het schrijven. Dat Laura net klaar was met 
haar studie, kwam als geroepen. We vonden een 
samenwerkingsformule die nog steeds erg goed 
werkt: ik richt me op de research en Laura doet het 
schrijfwerk. Ik vind het heerlijk om archieven door 
te spitten en bronnen te onderzoeken. Ik mag gerust 
zeggen dat ik na al die jaren boeken schrijven weet 
waar ik moet zoeken om de historische feiten en 
verhalen boven water te krijgen. En natuurlijk welke 
input er nodig is om een goed verhaal te kunnen 
maken. Alle informatie die ik vind, verzamel ik in 
dikke mappen en die gaan vervolgens naar Laura. 
Voor de bouwhistorische en technische informatie 
zijn we afhankelijk van de kennis van Bureau 
Erfgoed en de restauratiearchitecten. Laura's kracht 
is om van al die informatie een samenhangend, 
leesbaar en pakkend verhaal te maken.'

Research
Voordat Willeke en Laura aan de slag kunnen, 
doen ze een vooronderzoek. Wat zijn precies 
de wensen van de opdrachtgever? Wat wil de 
opdrachtgever met het boek? En vooral: welk 
materiaal is er beschikbaar? Aan de hand van de 
hoeveelheid beschikbaar materiaal wordt namelijk 
bepaald of een boek haalbaar is. Willeke: 'Soms 
kunnen we simpelweg niets over de bouw- en 
bewonersgeschiedenis naar boven halen. Maar 
meestal komt er genoeg interessants naar boven, 
met name uit de notariële archieven uit de 18e en 
begin 19e eeuw. Toentertijd werd namelijk alles 
vastgelegd door de notaris. Wanneer er bijvoorbeeld 
iemand overleed en de woning werd overgedragen 
aan de erfgenamen, werd in een notariële acte alles 
van kopje tot lamp tot in detail beschreven. Zelfs 
de plek waar iets stond of hing. Door al die details 
in de inventaris te lezen, loop je als het ware zelf 
mee door de woning en krijg je een goed beeld 
van hoe de woning er toen moet hebben uitgezien. 
Zeker als het kan worden aangevuld of bevestigd 
door gevonden bouwsporen. Laura vult aan: 'Ook 
de informatie die we uit de akten halen over 
bijvoorbeeld het beroep van de bewoners, nemen 
we mee. Stel, de eigenaar was rechter, dan maken 
we in het boek een zijsprong naar het rechtssysteem 
in die tijd. Zo kun je veel aspecten van de historie 
van de stad Hoorn belichten. Een mooi voorbeeld 
is het boek 'De Waag van Hoorn' dat in 2014 door 
Publicatiestichting Bas Baltus uitgegeven is en door 

mij, samen met Pieter Meijers, is geschreven. Het 
is niet alleen een boek geworden over het gebouw 
'De Waag', maar vooral ook over de handel en de 
economie van Hoorn in die tijd. Het maakt het 
verhaal compleet.'

Verhaal van de gemeenschap
Het meest ingewikkeld is om de gegevens van 
bewoners van de laatste honderd jaar naar boven 
te halen. Deze informatie is veelal niet openbaar. 
Laura: 'Je informatie moet je dan voornamelijk 
halen uit persoonlijke verhalen. En dat maakt het 
subjectief, want ieder mens beleeft gebeurtenissen 
op een eigen manier en geeft een eigen kleur 
aan zijn of haar herinnering. Aan de andere kant 
hoor je wel de 'échte' verhalen. Honderd procent 
waar of niet. Aan mij om daar doorheen te kijken 
en vooral de verhalen zo objectief mogelijk op 
papier te zetten. Voor het laatste boek dat wij in 
opdracht van Stichting Stadsherstel Hoorn hebben 
geschreven over de Michaëlkerk van Westerblokker, 
hebben wij naast het verzamelen van historische 
feiten, gebruik gemaakt van de herinneringen 
van oud-parochianen en inwoners van Wester- en 
Oosterblokker. Er zijn heel wat lades opengetrokken 
met oude foto's en andere documenten. Wist een 
inwoner of oud-parochiaan iets niet meer, dan wist 
een buurman het nog wel. Mooi om te zien dat je 
op deze manier de gemeenschap bij het onderzoek 
kunt betrekken en men zo een bijdrage kan leveren 
aan de totstandkoming van het boek. We konden 
rekenen op veel medewerking en enthousiasme. En 
dat maakt ons werk echt leuk.'

Van Westfries Archief naar digitaal
Willeke: 'We zijn dus voor de recente geschiedenis 
vooral afhankelijk van de persoonlijke 
herinneringen. Want tegenwoordig wordt niet 
alles meer gedetailleerd vastgelegd. Notulen van 
een raadsvergadering bestaan tegenwoordig veelal 
uit bulletpoints met actiepunten, terwijl vroeger 
iedereen bijna letterlijk werd geciteerd. Dat maakt 
het werk voor ons wel weer lastiger. Een groot 
voordeel tegenwoordig is de digitalisering van de 
archieven. Moest je vroeger dagen doorbrengen in 
het Westfries Archief, gewapend met schrijfblok en 
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jalOers Op abbing  en vermande                 
pen om tot je informatie te komen, nu vind je de 
archiefdocumenten online en heb je in een mum 
van tijd de benodigde informatie.'

Publicaties op stapel
Als het aan Willeke en Laura ligt is het laatste 
boek nog niet geschreven. Sterker nog: Laura en 
Willeke zijn momenteel bezig met een boek over 
'De Vaderlandsche Maatschappij Hoorn'. Als alles 
goed gaat, zal dit boek volgend jaar verschijnen. 
Willeke heeft nog onderwerpen die ze graag wil 
onderzoeken: 'Ik zou wel een boek willen schrijven 
over de Hoornse architect Adrianus Bleijs die 
onder andere het pand De Gekroonde Jaagschuit 
aan het Breed en de Koepelkerk op de Grote 
Noord heeft ontworpen.'Laura heeft ook nog 
verschillende wensen: 'Over een voornaam huis 
zoals het Foreestenhuis en een belangrijk openbaar 
gebouw in de stad zou ik graag willen schrijven.'En 
uiteraard pakken ze deze projecten het liefst weer 
samen op. Willeke: 'De samenwerking is gewoon 
heel fijn. We vullen elkaar aan en doen waar we 
sterk in zijn. Laura is heel kritisch en een hele 
goede historicus. Ik ben vooral goed in research en 
bronnenonderzoek. Ik laat het graag aan Laura over 
om uit die dikke mappen aan input een behapbaar 
stuk te maken. Soms ben ik wat te enthousiast en 
lever ik materiaal aan dat toch te diep gaat of te ver 
afstaat van de opdracht. Laura weet dan de juiste 
keuzes te maken. Hopelijk kunnen we samen nog 
veel publicaties maken over Hoorn, want deze stad 
heeft een mooie en unieke geschiedenis waar nog 
veel over te vertellen valt. En dat leggen we heel 
graag voor Hoorn en zijn inwoners vast!'

rita lOdde-tOlenaar

In de 25 jaar van het bestaan van de Publicatiestichting 
komt bij de voorbereiding van ieder boek de vraag: 
hoe groot moet/kan de oplage zijn? We willen niet 
te snel nee verkopen, maar een te grote voorraad 
is zeker niet wenselijk. Uiteindelijk wordt op basis 
van de voorintekening en een beredeneerde natte 
vinger de oplage bepaald. In ieder geval is er altijd 
de hoop dat er heel veel mensen intekenen. 
Als we dan eens wat verder terugkijken in de tijd, 
is het aantal intekenaren voor het boek van Abbing 
dat door Vermande is uitgegeven jaloersmakend. 
En dat voor een boek dat snel is gemaakt en op 
de markt gebracht. Maar het was dan ook in een 
bijzondere situatie en voor een goed doel.

Brand 
Op 3 augustus 1838 brandde de Grote Kerk 
in korte tijd geheel af, tot schrik van de gehele 
bevolking van Hoorn, maar ook elders in het land 
is met grote ontsteltenis bericht over deze ramp. 

Meteen actie
In kerkelijk verband heeft men al snel elkaar 
gevonden en wordt opgeroepen geld in te zamelen.
Na 21 dagen was al ƒ40.000 ingezameld, niet alleen 
uit Hervormde kring, want ook RK stadsgenoten en 
de Israëlitische gemeente droegen hun steentje bij.
Ook landelijke dagbladen, kranten in de grote 
steden, de Staatscourant en zelfs de kranten 
in Suriname berichtten over de ramp. De 
wijdverbreide aandacht voor deze gebeurtenis 
verklaart waarschijnlijk waarom er later vanuit alle 
uithoeken van het land werd ingetekend op het 
boek. Zo schreef het Dagblad van 's-Gravenhage:
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jalOers Op abbing  en vermande                 
Intekenen op het boek
Cornelis Abbing, rector van de Latijnse school in 
Hoorn, en de gebroeders Vermande, boekverkopers, 
hebben snel met elkaar overlegd en een boek 
voorbereid. Al op 14 augustus wordt het boek 
aangekondigd. In het Nieuwsblad Voor Den 
boekhandel jrg. 5 1838 staat onder nummer 499: 

De Boekverkoopers GEBR VERMANDE te Hoorn 
hebben dezer dagen aan hunne Confrères verzonden 
Eene Lijst van Inteekening op CA ABBING de Groote 
Kerk te Hoorn Welk Werkje zij zullen uitgeven geheel 
en alleen ten voordeelen van den herbouw dier Kerk 
Hetzelve zal bevatten eene korte geschiedenis der 
Stad Hoorn en de stichting der Groote Kerk tot op den 
brand van den 3den Augustus jl voorts twee groote 
uitslaande platen voorstellende de Kerk vóór den 
brand en de Ruines van dezelve beide van binnen te 
zien en eenen platten grond HH Boekhandelaren welke 
geen of te weinig Inteekenlijsten ontvangen hebben 
worden verzocht zulks per post aan Bovengenoemden 
te berigten en om des doels wille nemen de Uitgevers de 
vrijheid Hun Ed ten vriendelijkste de voortzetting van 
dit artikel aan te bevelen De inteekening staat open tot 
ultimo September en de prijs is op ordinair papier f2,00 
op best papier f5,00

Er wordt gemeld dat de inschrijving tot eind 
september openstaat; een vrij korte termijn zouden 
we nu denken.

Het boek verschijnt
Op 31 augustus 1839, net een jaar na de brand, 
meldt de Opregte Haarlemsche Courant dat de 
gebroeders Vermande het boek van Abbing over 
de geschiedenis van de stad en het verhaal over de 
Grote Kerk hebben uitgebracht.
Uit de VOORREDE.
Nog rookten de bouwvallen van de Kerk, die onze 
oogen door de vlammen zagen vernielen, nog gloeide de 
grond onder onze voeten, als wij haar puin betraden, 
toen de algemeene deelneming in eene ramp, welke 
geen menschelijk vermogen konde stuiten, hoop op 
herstel van het verlorene deed geboren worden, en de 
pogingen tot bijeenbrenging van de vereischte middelen, 
aanvankelijk, de krachtigste ondersteuning vonden.
Te midden van deze geestdrift, welke spoedig den 
eersten schrik en de neerslagtigheid verving, besloot 
ook ik eene poging, tot bevordering van dit doel aan 
te wenden; vertrouwende tevens mijnen medeburgeren 
geene ondienst te doen, door de herinnering aan het 
verlorene, zoo veel mogelijk, te bewaren.
Hoorn 4 Julij 1839.

Het boek telt totaal zo'n 170 pagina's en begint met 
de lijst van intekenaren, totaal 20 pagina's. 

Intekenaren
De koning heeft voor zes exemplaren en zijn 
zoon Frederik voor drie exemplaren ingeschreven, 
natuurlijk op best papier. De ruim 2250 intekenaren 
waren afkomstig van alle delen van het land, maar de 
meesten woonden in Hoorn, bijna 250. In Haarlem 
en Amsterdam zijn er veel verkocht, vaak zijn 
er bestellingen van meerdere exemplaren gedaan 
door boekhandelaren. Tussen de intekenaren zaten 
nog al wat leesgenootschappen en zelfs een enkele 
Abbing, familie?
Eind 1839 adverteert Vermande met de boeken 
van dat jaar en de almanak voor Hollandsche 
Blijgeestigen. Het boek van Abbing kost dan 
nog steeds ƒ2,00. (Overigens is het momenteel 
tweedehands te koop voor omstreeks e50,00). Het 
was eind 1839 dus nog niet uitverkocht.

Wanneer we het aantal intekenaren relateren aan 
de huidige bevolking dan zou, rekening houdend 
met het aantal inwoners van Nederland in 1840 
van 2,6 miljoen, het aantal intekenaren meer dan 
15.000 moeten zijn en door Hoornse inwoners 
(toen 8700 personen) zouden meer dan 2000 
exemplaren moeten zijn besteld. U begrijpt dat dit 
een tikkeltje jaloers maakt. Maar de vergelijking is 
misschien niet helemaal eerlijk. Het was immers 
een speciale gelegenheid en een goed doel waarvoor 
het boek is gemaakt. Dan is een vergelijking met 
het boek dat kort na de Watersnoodramp in 
februari 1953 verscheen, meer op zijn plaats. Deze 
nationale uitgave waaraan fotografen, schrijvers en 
uitgevers belangeloos voor het goede doel hebben 
meegewerkt, is uitgebracht in een voor die tijd 
enorme oplage van 600.000 boeken. 
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te Haerlem by Laurens Coster MCCCCXLIII' [1443]. 
De tekstregels van de spieghel, een Nederlandse 
vertaling van het veertiende-eeuwse manuscript 
Speculum humanae salvationis, zijn zonder twijfel 
met losse letters gezet. De fraaie band met het 
intrigerende opschrift dateert echter van 1743. Een 
andere spieghel in de bibliotheek van Lille (Rijsel) 
lijkt in de zeventiende eeuw te zijn bewerkt om 
de aanspraken van Haarlem op de uitvinding aan 
te tonen. In het boek luidt een handgeschreven 
inscriptie: 'De Spieghel der behoudenis, sijnde het 
eerste boeck van Louris Coster, vinder der druckerij 
gedruckt binnen Haerlem omtrent Ao. 1440'. Elders 
op de pagina is in een handschrift van een eerdere 
datum te lezen: 'Item dit boec hoert toe den susteren 
van Sinte marien Convent woenende tot hoern'.1 De 
plaatsnaam Hoorn is doorgehaald en veranderd 
in Haarlem door de toenmalige eigenaar van het 
werk, de Haarlemse architect en schilder Jacob van 
Campen. 
Het legendarische verhaal van Coster neemt 
omstreeks 1560 een aanvang als Dirck Volckertsz 
Coornhert uit Haarlem met enkele compagnons, 
onder wie de boekdrukker Jan van Zuren uit Emden, 
de stad subsidie vraagt voor het oprichten van een 
drukkerij. Om zijn aanvraag kracht bij te zetten, 
meldt hij zonder enige bron of naamsvermelding 
'dat de nutte conste van Boeckprinten alder eerst alhier 
binnen Haerlem ghevonden is'.2 Door de Hoornse 
geschiedschrijver Hadrianus Junius wordt enkele 
jaren later in zijn Batavia (1588), de uitvinding 
van de boekdrukkunst zonder enig voorbehoud 
op naam van Coster gesteld: een van zijn knechten 
zou de uitvinding hebben gestolen en samen met 
Gutenberg een drukkerij in Mainz zijn begonnen. 
Dankzij dezelfde Hadrianus Junius kreeg de 
stadsbibliotheek van Hoorn een spieghel in bezit die 
op naam van Coster werd gesteld. Het exemplaar 
zou door Junius zijn meegenomen naar zijn 
geboortestad en, blijkens een aantekening voor 
in het boek, op 19 februari in 1613 door Israel 
Jacobsz van der Meersch zijn vereerd aan de stad.3 
Op zeker moment werd het van de schepenkamer 
overgebracht naar de 'Librarie aende kerke', de 
bovenruimte van de sacristie, die in 1533 speciaal 
was verbouwd om ruimte te bieden aan de stedelijke 
boekencollectie.4 In 1754 werden prins Willem V 
en prinses Carolina tijdens hun rondleiding door 
de stad speciaal naar de bibliotheek geleid 'alwaar 
aan den Prins Erfstadhouder, onder andere voorname 
Stukken, ook vertoond werdt het exemplaar van den 
Spiegel der Behoudenisse'.5

Als gevolg van werkzaamheden van een loodgieter 

jOHn brOzius en antOn grOOt 

De uitvinding van de boekdrukkunst 
Het eerste gedrukte boek in de Noordelijke 
Nederlanden is ontstaan in 1473 in Utrecht. Het 
is gedrukt volgens het procédé van het zetten van 
tekstregels met losse metalen letters. De eerste 
Europeaan van wie we zeker weten dat hij op deze 
wijze werkte, is Johannes Gutenberg uit Mainz. Kort 
na 1450 drukte hij 180 bijbels, 30 op perkament en 
150 op papier. Van de totale oplage zijn er thans 
nog 49 compleet of gedeeltelijk bewaard gebleven. 
De Gutenbergbijbel is een gedrukte versie van de 

Vulgaat, een vertaling van de bijbel in het Latijn 
omstreeks het jaar 400 in opdracht van de paus 
geschreven door de kerkvader Hiëronymus van 
Stridon. In de Middeleeuwen was de Vulgaat de 
meest gebruikte bijbelvertaling in de kerkelijke 
eredienst. Ruim 1100 jaar later werd deze vertaling 
tijdens het Concilie van Trente (1546) tot de enige 
gezaghebbende tekst verklaard en daarmee een 
belangrijk wapen in de strijd van de katholieke 
kerk tegen het drukken en uitgeven van protestante 
bijbelbewerkingen.
In Nederland is de uitvinding van de boekdrukkunst 
door Gutenberg eeuwenlang betwist. Tot ver in de 
negentiende eeuw gaat het verhaal dat Laurens 
Jansz Coster uit Haarlem eerder dan Gutenberg 
met losse letters had gedrukt. We vinden in de 
collectie van het Museum Meermanno in Den Haag 
bijvoorbeeld een ingebonden boek met op de band 
het opschrift 'Dat spieghel onser behoudenisse. Gedrukt 
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brandde de Grote Kerk in 1838 bijna tot op 
de grond toe af en ook de bibliotheek in de 
sacristie werd door het vuur aangetast. Er gingen 
meer dan 300 boeken en manuscripten verloren. 

Van de legendarische spieghel, die in een latere, 
zeventiende-eeuwse catalogus werd omschreven 
als het 'Eerste gedruckte boeck tot Haerlem', werden 
alleen nog een veertigtal door vuur aangetaste 
pagina's teruggevonden.6 
 Het verlies van dit boek, waarvan men meende dat 
er maar vier exemplaren bewaard waren gebleven, 
werd zeer betreurd. Een eigentijdse liefhebber 
schreef: 'van de spieghel [zijn] nu reeds twee voor ons 
Vaderland verloren gegaan: dat van den Heer Rendorp 
in 1825 naar Engeland vervoerd, en nu dit, 't welk 
met de Stadsbibliotheek van Hoorn eene prooi der 
vlammen geworden is'.7 De Hoornse kroniekschrijver 
Abbing gaf in zijn Beknopte geschiedenis, dat een 
jaar na de brand van de Grote Kerk verscheen, een 
uitgebreide lijst van alle nog bekende exemplaren 
van de spieghel. Hij baseerde zich mede op recent 
onderzoek naar de geschiedenis van de spieghel en 
het deed hem genoegen 'Haarlems aanspraak op de 

eerste drukken door een Duitscher erkend te zien'.8 
Pas in 1870 werd definitief vastgesteld dat Coster 
een fictief persoon is geweest en dat zowel de 
spieghel in de collectie van Meermanno in Den 
Haag, als het exemplaar in de stadsbibliotheek van 
Hoorn in 1483 in Culemborg (Gld) en niet 40 jaar 
eerder in Haarlem waren gedrukt.9 Tot 1870 heeft 
Hoorn echter mogen bogen op het bezit van een van 
de belangrijkste boeken uit de wereldgeschiedenis. 

Drukkers, binders en verkopers
Tegenwoordig is het gebruikelijk boeken kant-en-
klaar te kopen, maar dit was in vroeger tijd geenszins 
het geval. Zo'n honderd jaar nadat de eerste gedrukte 
boeken in de Nederlandse provincies verschenen, 
werd binnen het boekenbedrijf een onderscheid 
gemaakt tussen boekdrukkers, boekbinders en 
boekverkopers die elk een eigen taak hadden in 
de boekproductie. Een drukker verkocht vanouds 
losse tekstbladen, eventueel met afbeeldingen of 
kaarten, waarmee de koper naar een boekbinder 
ging om het tot een boek te laten maken en naar 
eigen smaak te laten binden. In 1740 vinden we 
bijvoorbeeld in de vierde druk van Chronijck vande 
Stadt van hoorn van dr. Dirck Velius uit 1604 nog 
steeds een 'Bericht voor den boekbinder om de Kaarten 
en Platen op haar plaats te setten'. 
De term uitgever kwam pas in de negentiende eeuw 
in zwang, maar er zijn talloze aanwijzingen dat ook 
boekdrukkers, boekbinders en boekverkopers meer 
dan eens nieuwe boeken op de markt brachten en 
actief op zoek gingen naar schrijvers en dichters 
die een manuscript of bundel 'op de plank hadden 
liggen'. Het vroegst bekende Hoornse voorbeeld van 
een drukker annex uitgever was Willem Andriesz, 
die sedert 1598 een drukkerij genaamd Int Schrijf-
boeck aan het Grote Noord leidde. Hij beschrijft 
in het voorwoord van de door hem gedrukte 
Chronijck vande Stadt van hoorn van Velius, hoe 
hij een oud, zestiende-eeuws Hoorns kroniekje in 
handen had gekregen en dit als een soort eerbetoon 
aan de burgemeesters en vroedschap in druk wilde 
brengen. Nadat zijn voornemen de ronde deed, 
kwam Willem Andriesz in contact met Velius, die 
het kroniekje eveneens kende en uit interesse had 
aangevuld en uitgebreid tot aan het jaar 1604. 
Beide mannen kwamen overeen het manuscript in 
druk uit te brengen, waarmee de Chronijck vande 
Stadt van hoorn in zijn soort de eerste stadskroniek 
van de Republiek werd.10 

De Hoornse boekverkoper Jan Jansz Deutel, die 
een boekenwinkel Biestkens Testament leidde op 
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de prenten. Naar schatting verschenen er vóór 
1800 al 60 herdrukken, waarmee het een van de 
meest gelezen prozastukken van de zeventiende en 
achttiende eeuw moet zijn geweest.11 Deutel kwam 
er te laat achter dat hij een bestseller in handen had. 
Om te voorkomen dat een boek direct na 
verschijnen door anderen werd nagedrukt, was 
het vanaf het midden van de zestiende eeuw bij 
de Staten van Holland en West-Friesland, of vanaf 
1584 bij de Staten Generaal, mogelijk octrooi aan 
te vragen op het drukken en de exclusieve verkoop 
van een boek. Om roofdrukkers te ontmoedigen 
werd vaak de volledige tekst van een gehonoreerde 
octrooiaanvraag op de achterzijde van het titelblad 
afgedrukt, inclusief de boetebepalingen bij een 
overtreding. Op het titelblad zelf vinden we veelal 
de zinsnede met privilege voor 6, 12 of 15 jaren, 
of iets dergelijks. Deutel had echter nagelaten 
octrooi aan te vragen. Van het reisverhaal van 
Bontekoe, waarin onder meer ook het journaal van 
de ongelukkige reis van schipper Dirck Albertsz 
Raven naar de Noordelijke IJszee was opgenomen, 
verschenen in 1647 al zes roofdrukken bij drie 
verschillende drukkers. 

Deutel kon juridisch niets tegen de roofdrukkers 
en de verkopers van de roofdrukken doen, maar 
om zijn gram te halen plaatste hij in zijn eigen 
herziene herdruk van 1648 een open brief 'Aen 

het Grote Oost, gaf in 1646 op eigen initiatief het 
Iovrnael ofte gedenkwaerdige beschrijvinghe vande 
Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe 
uit. 
Uit het voorwoord blijkt dat het hem jaren had 
gekost voordat hij Bontekoe wist over te halen zijn 
verhaal te vertellen over zijn wedervaren in de Oost 
en zijn ongelukkige schipbreuk in de Indische 
Oceaan. Deutel was verantwoordelijk voor de 
drukkosten, voor het verzorgen van de gebruikelijke 
lofdichten in het voorwerk en het laten maken van 
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alle redelijcke boekhandelaers'. Hij betichtte hen van 
broodroof en zou bereid zijn geweest zijn uitgave 
tegen een eerlijke vergoeding aan hen beschikbaar 
te stellen. Hij besluit met de loze woorden dat 'de 
Autheur [Bontekoe] gheen Drucken voor de sijne kent, 
om veele redenen, als die ghedruckt zijn tot Hoorn voor 
Ian Iansz Deutel'.12 

Hoornse boekbinders en boekverkopers in 
de zestiende eeuw
Vóór 1500 waren er in de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden al een zestigtal drukkerijen bekend, 
maar Hoorn liep wat dit aangaat niet voorop. Het 
vroegst bekende boek, waarvan zeker is dat het in 
Hoorn werd gedrukt, dateert pas van 1589. 
De geschiedenis van de Hoornse boekhandel 
begint met de namen van een aantal boekbinders, 
van wie aangenomen mag worden dat zij zo 
nu en dan ook boeken verkochten. De vroegst 
bekende Hoornse boekbinder kennen we uit een 
rechtszaak opgetekend in de schepenrollen. Op 
8 november 1531 werd 'die huysvrou van Joost de 
boeckbynder' gedaagd door de vrouw van Michiel 
Reynderz in de Havensteeg 'om een tabbart by haer 
tonderpandt gestelt'.13 Er is verder niets bekend 
over de werkzaamheden van Joost de boekbinder. 
Ongetwijfeld zal hij papier en schrijfboeken hebben 
geleverd aan het stadsbestuur, de kerk en de diverse 
liefdadigheidsinstellingen. Soms zal de boekbinder 
ook zijn gevraagd de leren of perkamenten kaft te 
verfraaien met bijvoorbeeld een kalligrafische tekst, 
blindstempels of goudopdruk. Dit soort werk werd 
in later tijd door specialisten gedaan. De vroegst 
bekende Hoornse 'Boeckvergulder' was Casper 
Joosten. Hij trouwde in 1653 in Hoorn en was 
zeker nog in 1660 als boekvergulder werkzaam.14  
Enkele vroege Hoornse boekbinders of 
boekverkopers vinden we in de Memorialen van 
het Hof van Holland. Hun namen danken we 
aan een ordonnantie van 1546 uitgevaardigd 

door keizer Karel V. Tijdens zijn regeringsperiode 
werd een reeks van plakkaten uitgevaardigd tegen 
drukkers en boekverkopers die de bijbelvertalingen 
of bijbelbewerkingen van Maerten Luther 
verkochten of in druk brachten, die niet strookten 
met de algemeen aanvaarde bijbelvertaling van 
Hiëronymus van Tridon. Bovendien had Luther 
een frontale aanval gedaan op de katholieke kerk 
door te verkondigen dat niet alleen het idee van 
het pausdom als goddelijke instelling, maar ook 
de biecht en de verkoop van aflaten waarmee 
zondestraffen konden worden afgekocht, onbijbels 
waren. Luther had de hoop dat de paus bereid was 
iets te doen aan de laatstgenoemde misstanden, 
maar in oktober 1520 werden zijn boeken in 
Leuven op de brandstapel gegooid en een jaar later 
werd hij geëxcommuniceerd. 
Ook in Hoorn had het lutherse gedachtegoed een 
voedingsbodem gevonden. In augustus 1526 werd 
Claes Henricxz voor zes jaar verbannen en met zes 
gulden beboet, omdat hij in diverse steden spottend 
had gesproken over de katholieke kerk en in bezit 
was van 'een scandeloes boecxken beginnende'wy 
willen, etc'sonder enige titel vanden genen, die t gemaict 
of geprent heeft'. De schout verklaarde dat Henricxz 
zowel in het openbaar als thuis uit het boekje had 
gezongen en dat hij de liedjes onder 'diuversche 
simpel menschen, soe wel landtluyden als anderen, 
verbreet ende voert geleert heeft'.15 Kennelijk bestond 

er onder de kerkelijke en stedelijke autoriteiten 
de vrees dat lutherse denkbeelden zich vooral 
onder het gewone volk zouden verspreiden. In de 
jaren twintig van de zestiende eeuw werd Hoorn 
daarom regelmatig bezocht door deurwaarders van 
het Hof van Holland met het verzoek de nieuwste 
plakkaten tegen boekdrukkers en boekverkopers te 
publiceren, meestal vergezeld van een recente lijst 
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Jacob Bartholomeusz, die op 7 december 1546 in 
de boekhandel wordt geadmitteerd, wordt onder 
de naam 'Jacob bartholomeus zoen boeckvercoper' 
voor het eerst in 1549 vermeld als hij voor 201 
gulden een huis koopt aan de noordzijde van de 
Oosterstraat [Grote Oost].21 Hij was naast zijn werk 
in de boekhandel ook biersteker. In oktober 1554 

kwam 'Jacob bartholomeusz boeckvercop[er]' overeen 
met Remmer Jansz dat de laatstgenoemde een som 
van 50 gulden aan bier kon ontvangen zonder 
hierover rente te hoeven betalen 'gedurende zo lanck 
als hy vanden zelven iacob en[de] van geen ander 
bierende es'. Indien Remmer Jansz 'van een ander 
mede bierde' of stopt met zijn tapperij, dan dient 
hij de som binnen een jaar terug te betalen. Indien 
'de voorn[oemde] Jacob uten neringe sceydet zo zullen 
de voorn[oemde] penn[ingen] op drie halve iaren 
daeraen opgebrocht moeten werden'.22 
Jacob Bartholomeusz was van meerdere markten 
thuis, want van april 1554 tot april 1555 was hij 
eveneens werkzaam als schepen. In de schepenrol 
van 1555 wordt hij in rechtszaken waarin hij 
zelf partij is, zowel 'mr. Jacob boeckebynd[er]' als 
'mr. Jacob bartholomeusz boeckvercoper' genoemd.23 
Zijn benoeming tot schepen maakt het welhaast 
zeker dat hij zijn meestertitel niet voerde als 
meesterboekbinder, maar als meester in de rechten. 
Ongetwijfeld heeft deze vooraanstaande postitie 
hem geen kwaad heeft gedaan bij zijn aanvraag 
tot de boekhandel te mogen worden geadmitteerd. 
Uit een rechtszaak blijkt dat Jacob Bartholomeusz 
voor 10 april 1559 is overleden.24 Hij stierf niet 
onbemiddeld. Uit het kohier van de 10e penning 
uit 1561 blijkt dat hij twee woningen op het 
Gerritsland verhuurde.25 Hij woonde waarschijnlijk 
zelf in de Vijzelstraat.26

Van Ghysbrecht Claesz, die op 20 maart 1560 
in het Memoriaal van het Hof van Holland werd 
omschreven als schoolmeester aan de Grote School, 
is iets meer bekend over zijn werkzaamheden in de 

met verboden boeken. Deze lijst werd zo lang dat 
de stadsregering in december 1529 de instructie 
ontving om 'yemant binnen de voorsz stede [Hoorn]'t 
sy eene mr. Jacob dircxsz doctor in theologie ofte yemant 
anders' aan te stellen om verdachte boeken te 
laten beoordelen, waarna de schout en schepenen 
maatregelen konden treffen.16 
De angst bij de autoriteiten voor de verspreiding 
van het lutherse gedachtegoed was groot, maar 
na zorgvuldig te zijn doorgelicht werden in het 
midden van de zestiende eeuw toch drie inwoners 
van Hoorn tot de boekhandel geadmitteerd: een 
Jan Claesz uit Hoorn op 23 september 1546, een 
Jacob Bartholomeusz uit Hoorn op 7 december 
1546 en meester Ghysbrecht Claesz op 20 maart 
1560. Laatstgenoemde wordt nader omschreven als 
schoolmeester van de Grote School.17 
Uit het midden van de zestiende eeuw staan ons niet 
veel bronnen ter beschikking om deze personen te 
identificeren, maar Jan Claesz bouckvercoper komt 
een aantal maal als gedaagde voor in de Hoornse 
schepenrol van 1549.18 De zaken waarvoor hij moest 
voorkomen betreffen uitsluitend achterstallige 
rekeningen van huishoudelijke aard, zodat weing 
bekend wordt over de omvang en betekenis van 
zijn werkzaamheden in de boekhandel. In maart 
1550 was Jan Claesz boeckbynder echter eiser in 
een zaak tegen 'Dirick goutsmit om ii gulden min 
drie grou [?] van een boeck' en geleend geld.19 Jan 
Claesz woonde en werkte in 1549 in een huis dat 
toebehoorde aan het Sint Ceciliaklooster aan de 

Nieuwsteeg. In december 1549 wordt hij door het 
'convent van sinte cecilien' gedaagd om betaling van 
2 gulden en 1 oort voor een kwartaal huishuur en 
enkele dagen later door Aleijdt Aerendts 'om borch 
te stellen voor zy[ne] huijs' dat hij van de eiseres 
had gekocht.20 Jan Claesz wordt op 16 december 
veroordeeld het huis 'weder te leveren inden handen 
van de eischeresse' indien hij niemand kan vinden 
die borg voor hem wil staan. Het wordt uit de zaak 
niet duidelijk waar zijn recent gekochte huis heeft 
gestaan.
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boekhandel. Uit de betalingen van zijn honorarium 
blijkt dat hij van mei 1544 tot in 1560 werkzaam 
was aan de Grote School in de Schoolsteeg. In 
deze periode ontvangt hij ook betalingen voor 
bepaalde leveranties aan de stad. Zo werd in 1559 
'betaelt [aan] meester Ghijsbrecht, scoelmeester, voor 
dit jegenwoordige rekenboec [een schrijfboek voor 
de burgemeestersrekening] ende noch een ander 
bouck te samen iii stuiver'. 27 In 1560 ontvangt hij 
3½ stuiver voor het binden van een rekenboek en 
43 stuivers voor de leverantie van papier en twee 
rekenboeken. Tenslotte wordt hij in juni 1564 
betaald voor het binden van 'dit tegenwoordige 
scrijfboeck', waarmee de burgemeestersrekening van 
1564 wordt bedoeld.28 

In 1565 krijgen de werkzaamheden voor de stad 
van mr. Ghijsbrecht, die in de stukken ook wel 
mr. Ghijsbert wordt genoemd, een meer officieel 
karakter, want op 9 september 1564 ontvangt 'mr 
ghijsbert stede knegt voer een halff jaer wedden' een 
som van 15 gulden.29 De functie van stedeknecht 
omvatte meer dan alleen het binden of leveren 
van schrijfboeken, want in mei 1565 werd hij 
ook betaald 'voor drie groete boecken in secretarie 
gelevert' en voor 'een boetscap by hem gedaen aen 
die vredemakers vanden ouden dijck en beets'.30 Mr. 
Ghijsbrecht blijkt voor 31 maart 1568 te zijn 
overleden, want Elberich Jacobs 'die nagelaten 
weduwe van mr. gijsbert', ontvangt dan een som 
geld voor de levering van boeken en papier en het 
waarnemen van 'het officie van Stadts knechtschap' 
voor de duur van drie weken.31 Jan Jansz Coster, 

die eveneens boekbinder van beroep was, neemt de 
functie van 'stedeknecht' van haar over.32

Hoewel mr. Ghijsbrecht schrijfboeken verkoopt en 
boeken bindt, kennen we geen door hem gedrukte 
boeken. Er zijn aanwijzingen dat hij zijn drukwerk 
betrok uit Amsterdam. In het sterfhuis van de 
Amsterdamse boekdrukker Hendrick Albertsz van 
de Gulden Bijbel in de Warmoesstraat, kwam in mei 
1575 een register met namen van een zeventigtal 
boekbinders, boekverkopers en particulieren uit 
het hele land te voorschijn die de boedel nog iets 
verschuldigd waren. Een vijftal woonde in Hoorn, 
waaronder 'Die wedu van Mr. Ghysbert tot Horn' 
met een openstaande rekening van 33 gulden.33 
Het is welhaast zeker dat hiermee Elburch Jacobs 
wordt bedoeld, die mogelijk nog enige jaren het 
bedrijf van haar man heeft voortgezet, maar in 
ieder geval juridisch verantwoordelijk was voor 
de schulden die haar man had gemaakt. Toen 
Elburch Jacobs, 'Wed[uw]e van meester ghysbert 
claesz boeckvercoop[er]', in 1585 haar testament 
liet opmaken, waren haar drie gehuwde zoons 
Jacob, Claes en Jan universeel erfgenaam van haar 
hele nalatenschap. Er staan in het testament geen 
verwijzingen naar een boekhandel of boekbinderij, 
zodat moet worden aangenomen dat deze in 1585 
niet meer bestond.34 

Machtelt de boekbindster op het Grote 
Noord
In het schuldboek van de Amsterdamse boekdrukker 
Hendrick Albertsz uit 1575 worden behalve de 
weduwe van mr. Ghijsbrecht nóg vier 'Hoornse' 
crediteuren genoemd: 'Machtelt die wedu[we] van 
Abraham tot Horn' en 'Pouwels Cyriaques tot Horn 
oft Enchuysen' ieder met een schuld van 4 gulden, 
'Harmen, boeckbinder tot Horn' met een schuld 
van 6 gulden en 'Symon Cornelisz. tot Hoorn' met 
een schuld van 17 gulden. Van de laatste drie 
schuldenaren is weinig of niets bekend, behalve 
dat Pouwels Cyriaques mogelijk identiek is aan de 
organist Pauwels Cyriaci die in 1567 in Enkhuizen 
overleed.35 Voor zijn werk als organist betrok 
hij wellicht uit Amsterdam de voor zijn werk 
benodigde muziek- en gezangenboekjes. 
'Machtelt die wedu[we] van Abraham tot Horn', 
die de boedel van Hendrick Albertsz 4 gulden 
verschuldigd was, is zonder twijfel identiek aan 
'Machtelt wed[uw]e wijlen Abraham vander beke'. 
Ze wordt in 1593 in Hoorn gedaagd door de 
erfgenamen van Gerrit Thijmansz 'boeckvercoper 
tot Emden' voor een bedrag van 91 gulden 'ter 
cause van coop ende leveran[tie] van boecken ende 
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Edze Harmensz, de eerste uitgever van Hoorn
Tot circa 1595 was een tiental boekbinders werkzaam 
in Hoorn, van wie mag worden aangenomen dat 
zij ook boeken verkochten. Edze Harmensz is de 
vroegst bekende boekverkoper die bewijsbaar een 
boek in Hoorn heeft uitgegeven. Zijn naam en adres 
komen voor op het titelblad van een Heidelbergse 
catechismus, gedrukt in Rotterdam door Dierick 
Mullem met de toevoeging: 'Men vintse te coop 
by Edze Hermanszoon boeckvercooper tot Hoorn, 
in die vette Henne'. De twee enige overgeleverde 

exemplaren van deze druk bevinden zich in de 
Universiteitsbibliotheek van Utrecht en van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. In beide collecties 
worden ze omstreeks 1582 gedateerd, hoewel ook 
wel is gedacht dat 'het meer in de nabijheid van 1576' 
moet worden gezocht.44  
De Heidelbergse catechismus werd op last en met 
medewerking van Frederik III, de keurvorst van de 
Paltz, uitgegeven. Het eerste Duitstalige exemplaar 
verscheen in 1563 in Heidelberg en hetzelfde jaar 
volgden een Latijnse en een Nederlandse vertaling, 
die net als de latere overzettingen op de index van 
verboden boeken werden geplaatst.45 De editie van 
Edze Harmensz is een bijna letterlijke herdruk van 
een eerder in Emden verschenen catechismus uit 
1566.46 

van eenen kooperen plaet'. Machtelt verweerde zich 
door te verklaren dat de boeken na het overlijden 
van haar man, 'die nu ontrent xxv Jaeren deser werelt 
overleden es', waren teruggegeven en de koperen 
plaat was betaald.36 Uit deze rechtszaak wordt 
duidelijk dat Abraham vander Beke omstreeks 
1568 moet zijn overleden, wat wordt bevestigd 
door een rechtszaak die Machtelt in juli 1569 
voerde, waarin zij 'Machtelt goossens wede wyl[en] 
abraham bouckebind[er]' wordt genoemd.37 
Het is al langer bekend dat op 16 december 
1559 'abraham vander beeck boeckebinder' het 
poorterschap van Amsterdam koopt en een jaar 
later wordt betaald voor het plakken van een kaart 
van de Zuiderzee op linnen die door de stad wordt 
geschonken aan prins Willem van Oranje.38 Daarna 
lijkt zijn naam niet meer in Amsterdamse stukken 
voor te komen, wat waarschijnlijk samenhangt met 
een verhuizing naar Hoorn. Deze aanname wordt 
bevestigd door het kohier van de 10e penning 
uit 1561, waarin wordt vermeld 'Abraham vande 
Beeck huyrt vant zelve convent een woeninge voor 
xvii gl' op het Gouw.39 Met het 'zelve convent ' 
wordt het Geertruidaconvent bedoeld. In 1566 
koopt 'Abraham Stevensz bouckebynder' van de 
kinderen van Sijbrant Claesz Kistemaker een huis 
aan de westzijde van het Grote Noord met een 
uitgang naar het Achterom. Ten zuiden van dit 
huis, richting de Rode Steen, woonde de weduwe 
Lysbeth Pauwels Pelser.40 Verkoopaktes van 1570 
en 1589 bevestigen dat het huis op het Grote 
Noord ten noorden van deze Lysbeth al sedert 1570 
door 'Machtelt de boeckebintster'of 'de weduwe van 
abraham boeckebinder' werd bewoond.41 
Machtelt Goossens hertrouwde omstreeks 1575 
met Jan Heijnsz Hagen alias Kistemaecker, die 
eveneens op het Grote Noord woonde, een deur 
van haar verwijderd. Daar Machtelt het bedrijf van 
haar eerste man had voortgezet, werd zij ook na 
haar hertrouwen in de stukken nog 'de weduwe van 
abraham boeckebinder' genoemd.42 Uit een testament 
van 1584 blijkt dat zij inmiddels ten tweede 
male weduwe is geworden en slechts één dochter 
naliet uit haar eerste huwelijk genaamd 'Lyntgen 
abrahams'.43 Haar vader, Abraham de boekbinder, 
voerde de familie- of toenaam Vander Beke of Van der 
Beeck, wat de vraag oproept of hij op enigerlei wijze 
verwant was aan het bekende zeventiende eeuwse 
Hoornse boekdrukkersgeslacht Van der Beeck. Als 
Machtelt in juli 1596 een nieuw testament laat 
optekenen, is haar dochter inmiddels overleden en 
maakt ze inderdaad 'Willem Andriesz boeckvercoper 
haerer susters soone' haar universele erfgenaam. 
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Edze Harmensz werd omstreeks 1537 geboren.47 
Hij liet in Hoorn drie kinderen dopen: Sijtgen 
op 19 januari 1580, Jan op 12 maart 1581, en 
opnieuw een Jan op 20 november 1582. In alle 
drie de doopaktes wordt hij 'boecbinder' genoemd. 
De naam van de moeder wordt in deze tijd niet in 
de doopaktes vermeld, maar uit een langstlevende 
testament dat Edze Harmensz in juni 1590 in 
Hoorn liet optekenen, blijkt dit Geert Jans te zijn. 
Het echtpaar woonde 'op die Noorderstraat'.48 Het 
is tot dusver niet bekend waar Edze Harmensz is 
geboren, maar er zijn sterke aanwijzingen dat zowel 
hij als zijn vrouw uit Amsterdam kwamen.

In de trouwregisters van de Oude Kerk van 
Amsterdam wordt in mei 1568 het huwelijk tussen 
een 'Etse harmissz' en 'griet jansen' voltrokken 
met Henrick Gheerlofssz als getuige.49 Het is niet 
aboluut zeker of hij de latere boekverkoper is 
geweest, omdat de voornaam van zijn aanstaande 
vrouw Griet luidt in plaats van Geert, maar 
mogelijk berust dit op een verschrijving. Uit een 
Hoornse notariële akte van 1592 blijkt namelijk 
dat Geert Jans erfgenaam was van Jan Melisz, 
een Amsterdamse scheepstimmerman. Edze 
Harmensz had de eindafrekening van de boedel 
van zijn schoonmoeder opgemaakt en ontving een 
rentebrief van 100 gulden als betaling voor haar 
kost en inwoning.50 In maart 1604 wordt Edze 
Harmensz gedaagd door Hillegondt Maertens, de 
weduwe van Jan Pietersz, voor wie hij sinds lange 
tijd 'aengevaert heeft tbewindt van seeckere huijsinge 
staende t'amsterdam'. Edze Harmensz blijkt voor 
een derde part eigenaar van het huis te zijn en 
verklaarde in 1602 al een afrekening te hebben 
overgelegd over de voorgaande vier jaar, maar is 
bereid deze nog een keer door 'goede mannen' te 
laten beoordelen.51 
Indien Edze Harmensz ten tijde van zijn huwelijk 
in Amsterdam al boeken verkocht of uitgaf, 
moet hij een van de weinigen zijn geweest. De 
Amsterdamse burgemeester Cornelis Pietersz Hooft 
schreef dat er een jaar of vijf voor de 'troebelen' van 
1568 in Amsterdam 'nijet meer als twee principale 
boeckvercooperswinckelen waren, als deene in de Vette 
Hen ende dander In den Bibel'. 52 Mogelijk heeft 
Edze Harmensz de naam van zijn Amsterdamse 
boekwinkel meegenomen naar Hoorn. 
In september 1575 wordt Edze Harmensz 
voor het eerst in Hoorn gesignaleerd. In een 
rechtszaak tegen schipper Ghijs van Amsterdam 
eist hij iets meer dan 19 gulden, omdat de schipper 
'eenige waeren van Amsterdam' niet bij hem heeft 

afgeleverd. De gedaagde verklaarde wel brieven 
ontvangen te hebben, maar geen geld, waarop 
Edze Harmensz onder ede verklaarde dat hij dit 
wel had toegestuurd.53 Een drietal maanden later 
wordt Edze Harmensz zelf gedaagd door 'Goessen 
Goedens boekdrucker van Emden' voor een som van 
20 gulden.54 
Het wordt uit de rol niet duidelijk waarop de schuld 
was gebaseerd, maar het is interessant te zien dat hij 
contact onderhield met Emden, waar veel van zijn 
vakbroeders voor het uitbreken van de 'troebelen' 
naar toe waren gevlucht om het boekenbedrijf te 
kunnen voortzetten. Met Goessen Goedens wordt 
de bekende Goossen Goebens bedoeld, die tussen 
1567 en 1579 in Emden een drukkerij bezat. In 
de jaren 60 was hij werkzaam in de drukkerij van 
de eerder genoemde Jan van Zuren, die samen met 
Coornhert een drukkerij in Haarlem oprichtte.
Edze Harmensz liet in juni 1614 zijn testament 
opmaken en overleed kort daarna, want op 24 
oktober 1615 wordt Geert Jans, de 'nagelaten 
weduwe van saligh Edse harmanssoon' genoemd als zij 
een kamertje krijgt toegewezen in het Oude Vrouwen 
Huijs.55 Voor een vast bedrag krijgt zij de rest 
van haar leven - Geert Jans overlijdt blijkens een 
aantekening in de marge op 28 april 1618 - kost 
en inwoning. Op 2 januari 1616 betaalde zij de 
regenten een som van 575 gulden contant en op 16 
januari nog eens een som van 150 gulden gekomen 
'vande winckel en vanden boel', waarmee ongetwijfeld 
haar inboedel en de inventaris van haar boekwinkel 
worden bedoeld. 
Er zijn geen stukken bekend, waaruit blijkt dat zij 
of haar man eigenaar van de woning waren, zodat 
moet worden aangenomen dat Inde Vette hen werd 
gehuurd. Dit wordt min of meer bevestigd door de 
uitgave van een pamflet dat Jan Jochemsz Byvanck 
al in 1617 drukte 'voor Hendrick Gaerman, Boeck-
verkooper woonende op't Noordt inde vette Hen'. 
Hendrick Gaerman drukte in zijn beginjaren drie 
pamfletten voor of over Dominicus Sapma, die zijn 
affiniteit met de remonstrantse zaak verraadden.56 
Zijn laatst bekende werk dat hij Inde vette Hen 
uitgeeft, is het uit het Frans vertaalde liefdesverhaal 
De historie van Damon en Madonthe, dat in 1634 
werd gedrukt door Isaac Willemsz van der Beeck. 

Gaerman wordt in 1642 voor het laatst als 
boekverkoper in de stukken vermeld, als hij 48 
gulden en 16 stuivers van het stadsbestuur ontvangt 
voor de levering van instructieboeken van het Hof 
van Holland, een boek van Barent van Lutveys [?] 
en '504 Couranten soo ordinaris als extraordinaris'.57 
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weduwe Hillegondt Dircks.62 Aan de zuidzijde van 
het huis van Colen woonde Wigger Albertsz. Door 
deze belendende buurman is het mogelijk de exacte 
locatie vast te stellen van Inde Vette hen, want in een 
koopakte van juli 1621 is deze Wigger Albertsz 
de noordelijke buurman van Pieter Jacobsz, de 
koper van het hoekhuis 'belendt met de nieuwe steech 
aenden suytsyde'.63 Hieruit volgt dat Inde Vette hen, 
gerekend vanaf de hoek van de Nieuwsteeg richting 
het noorden, het vierde huis aan de westzijde 
van het Grote Noord moet zijn geweest. Van het 
zeventiende eeuwse pand is uiterlijk niets meer 
bewaard gebleven. De begane grond is thans de 
ingang van supermarkt Deen, Grote Noord 59. 
In 1631 wordt het huis 'genaemt de vette hen', dat 
toen nog steeds werd gehuurd door Gaerman, 
eigendom van Jan Pietersz Schonen, kastelein van 
de oude schuttersdoelen.64  Gaerman zou er in 
1634 zijn laatste boek uitgeven. Mogelijk is het 
huis in handen van de familie gekomen, want 
in augustus 1651 liet Gaerman zijn testament 
opmaken en legateerde hij een huis, waarvan de 
naam of ligging niet bekend wordt gemaakt, aan 
zijn dochter.65 Wellicht heeft het pand nog lange 
tijd de bestemming als boekhandel gehouden, want 
op 24 december 1681 wordt door de 'kinderen van 
sa[lige]r Hendrick gaerman' een huis aan de westzijde 
van het Grote Noord met een achterwoning aan 
het Achterom voor 502 gulden verkocht aan de 
boekverkoper en boekdrukker Jacob Dircksz Pil.66  

Ewout Cornelisz Muller, de eerste 
boekdrukker in Hoorn
Tussen 1589 en 1591 werden in Hoorn drie 
boeken gedrukt door Ewout Cornelisz Muller uit 
Amsterdam. Op 24 september 1588, kort voor 
zijn verhuizing naar Hoorn, was hij in Amsterdam 
getrouwd met Swaentien Heijnriks. Hij was op 
dat moment 24 jaar oud, boekdrukker van beroep 

De locatie van Inde Vette hen
De boekwinkel Inde vette Hen komt regelmatig voor 
in Hoornse stukken. Zo wordt in oktober 1592 
'Cornelis de schilder Inde Vette hen' door de dienaren 
van de schout gedaagd voor het veroorzaken van 
een gevecht.58 Met Cornelis de schilder wordt 
zonder twijfel de kunstschilder mr. Cornelis Ruts 
uit Mechelen bedoeld, die omstreeks 1590 van 
Amsterdam naar Hoorn verhuisde. Hij wordt op 
21 mei 1593 gedaagd door Edze Harmensz, die het 
gerecht verzoekt dat Ruts 'zal worden verboden eenige 
borden te setten dwers op sijne ged[aechd]ens pothuys 
alsoo hy ey[ssche]r daer deur grootel[ijcks] werdt 
verhind[er]t in zyne neringe'.59 Hieruit blijkt dat Ruts 
en Harmensz gezamenlijk het huis bewoonden dat 
Inde Vette hen werd genoemd, dat kennelijk een 
dubbelbreed woonhuis of een twee-onder-een-kap 
huis betrof. 
Toen Hendrick Gaerman Inde Vette hen bewoonde, 
blijkt dat het eigendom was van IJsbrandt Pietersz 
uit de Bangert.60 Hij had in oktober 1618 een som 
van 700 gulden geleend van Bonck Fredericksz 
met zijn huis 'aende westsyde inde noorderstraet 
binnen deser stede genaemt de vette henne' als borg.61 
De buurman aan de zuidzijde was toen Pouwels 
Colen. Deze Colen had zijn huis, dat de Blauwe 
Sleutel werd genoemd, in 1613 gekocht van de 
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en woonde 'inde vergulde passer in de Kerckstraete', 
zoals het noordelijke deel van de Warmoesstraat 
in de zeventiende eeuw wel werd genoemd. 
Waarschijnlijk woonde en werkte hij ten tijde 
van zijn huwelijk in de drukkerij van zijn oom 
Herman Jansz in de Passer, die getuige was bij 
de ondertekening van de huwelijksakte. Hij had 
zijn huis 'daer tegenwoordich de vergulden passer 
wuijthangt' een jaar eerder gekocht.67

Dat Muller kort na zijn huwelijk naar in Hoorn is 
verhuisd, wordt aannemelijk door drie Hoornse 
doopaktes van kinderen van een Ewout Cornelisz 
afkomstig uit Amsterdam: Cornelis op 30 juli 1589, 
Jannetjen op 7 augustus 1590 en Henrijckjen op 23 
januari 1592. De naam van de moeder wordt in de 
doopakten uit deze tijd niet vermeld. 
In 1589 verscheen de eerste Hoornse uitgave van 
Muller genaamd Die Chronijke van Hollant, Zeelant 
ende Vrieslandt, een met houtsneden geïllustreerd 
geschiedenisboekje uit 1517 van Cornelius 
Aurelius. Het adres van de drukkerij of uitgeverij 
op het titelblad luidt: 'Ghedruckt t' Hoorn, by Ewout 
Muller, Boeck-vercooper woonende in die Kerckstraet 
in den Liesveltschen Bybel, Anno 1589.'. De kroniek 
was geen nieuwe uitgave, want de eerdere drukken 
verschenen al in 1538, 1539 en 1541 in Antwerpen 
en Amsterdam. 

In 1590 drukte hij Die historie van de schone Margrieta 
van Lymborch ende van Heyndrick haeren broeder, die 
veel wonderlijcke avontueren ghehadt hebben, een 
volksverhaal waarin de twee hoofdrolspelers in 
het Verre Oosten tot koningin en keizer worden 
gekroond. Eerdere drukken verschenen in 1516 
en 1544 in Antwerpen. De Hoornse editie werd 
blijkens het titelblad 'Ghedrvckt t'Hoorn' door Muller 
'wonende inde Kerck-straet in den Lies-veltschen Bybel' 
in opdracht van de bekende Amsterdamse uitgever 
Cornelis Claesz 'wonende op 't Water int Schrijfboeck 
by die Oude brugghe'. 
Tenslotte drukte Muller in 1591 in Hoorn Dat 
grote Planeten Boeck…Nu op het nieu ghebetert, 
en met schoone figueren verciert. Het boekje is 
een deels astrologisch en deels religieus werk 
dat de invloed beschrijft van de planeten op de 
menselijke gesteldheid. Op de titelpagina staat 
dat het was 'Ghedruckt t'Hoorn, By Ewout Cornelisz. 
Muller, Boeckvercoper, wonende inde Kerckstraet inde 
Liesveltsche Bybel'. Het werkje mocht zich in een 
grote populariteit verheugen, want in 1801 werd 
het voor de twintigste keer herdrukt.68

In 1593 vinden we Muller weer in Amsterdam. 

Hij gaf een prent en enkele boekjes uit in eigen 
beheer, maar ging ook in zaken met Cornelis 
Claesz voor wie hij in 1590 in Hoorn al een boekje 
had gedrukt.69 In 1593 kreeg deze samenwerking 
een vervolg met de Chronijke, vanden vromen ende 
ontsienlijcken jonck-heer Floris van Grecien en de De 
Veltbouw ofte landwinningh. Blijkens het titelblad 
van de laatstgenoemde uitgave woonde Muller inde 
nieuwe Liesveltsche Bybel, wat herinnert aan de naam 
van zijn Hoornse drukkerij. De toevoeging nieuwe 
was noodzakelijk, omdat in de Warmoesstraat 
in deze tijd al een drukkerij met de naam inden 
Liesveltschen Bybel bestond. 
Op 17 december 1593 en op 11 maart 1595 worden 
in Amsterdam twee kinderen van Muller begraven 
in de Oude Kerk. Blijkens de begraafinschrijving 
van 1595 woonde hij toen 'aen het Kerkhoff' en 
was hij boekbinder van beroep. In drie van de vier 
doopakten van kinderen die hij tussen 1596 en 1607 
in de Oude Kerk liet dopen wordt hij boekdrukker 
genoemd.70 Blijkens de laatste doopakte woonde 
hij in de Sint Annendwarsstraat in de buurt van de 
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jaar later, op 16 oktober 1649, volgt zijn vrouw 
'swantien hendrick w[eduwe] van ewout mulder In 
munneke straet'.72 

Cornelis Claesz in Enkhuizen en Hoorn
Cornelis Claesz groeide uit tot Nederlands 
belangrijkste uitgever van kaarten en 
reisbeschrijvingen. Hij werd omstreeks 1546 
geboren. Hij is waarschijnlijk in de jaren zestig 
van de zestiende eeuw de Zuidelijke Nederlanden 
ontvlucht toen onder de katholieke Spaanse 
bezetter de vervolging en onderdrukking van 
protestanten steeds meer toenam. Cornelis Claesz 
reisde waarschijnlijk als jongeman met zijn ouders 
mee. Eerst naar het 'vrije' Keulen en Emden en 
daarna naar Enkhuizen, dat in 1572 de zijde van 
de prins had gekozen. In het lidmatenregister van 
de gereformeerde kerk van Enkhuizen worden op 
1 november 1572, tijdens de eerste viering van het 
avondmaal, 'Claes Jansz boeckebinder' en 'Geertmoer 
sijn huijsvrou' genoemd als lidmaten. Direct eronder 
vinden we 'Cornelis Claesz boeckbinder sijn soon 
[en] Trijn Gerbrantsen sijn huijvrou'.76 Dat de 
eerstgenoemden inderdaad zijn ouders zijn geweest, 
wordt bevestigd door een betaling uit 1580 van een 
som van 12 gulden en 16 stuivers aan Cornelis 
Claesz boeckvercooper die 'van geertgen govertsdr zyn 
moeder In zynen name' wordt ontvangen.77

De vrouw van Cornelis Claesz was afkomstig uit 
Enkhuizen en hij moet vóór november 1572 met 
haar zijn getrouwd. De locatie van de woonruimte 
of winkel van Cornelis Claesz in Enkhuizen is niet 
bekend, maar in een notariële getuigenverklaring 
uit 1576 wordt gesproken over een ruzie voor de 
deur van 'Cornelis Claes zoon boeckenbynder tzuydt 
eynde', waarmee mogelijk het zuideinde van de 
Breedstraat wordt bedoeld.78 
Na een zestal jaar in Enkhuizen te hebben 
gewoond, verhuisde Cornelis Claesz in 1578 naar 
Amsterdam, dat in mei de zijde van de Prins 
had gekozen. Hij vestigde zich als boekbinder 
en boekverkoper Int Schrijfboeck op 't water bij de 
oude Brugghe, het tegenwoordige Damrak. Cornelis 
Claesz begon met het uitgeven van almanakken, 
religieuze teksten en reken- en boekhoudkundige 
boekjes voor handelaren en kooplieden, maar 
al spoedig trad er een zekere specialisatie op in 
zijn fonds. Aan de vooravond van de ontsluiting 
van de vaart op de Middellandse Zee, en de 
toenemende interesse onder de kooplieden om in 
het voetspoor van de Portugezen handel te drijven 
in de Oost, ontstond er grote belangstelling voor 
reisbeschrijvingen, kaarten en atlassen van verre 

Oude Kerk, waar vanouds meerdere boekwinkels 
en drukkerijen waren gevestigd. 
In juli 1616 drukte Muller Keuren ende Ordonnantiën 
van 't Heemraadschap van den Beemster. Het is niet 
bekend of hij toen nog steeds een eigen drukkerij 
bezat. Mogelijk maakte hij gebruik van de drukkerij 
inden vergulden Passer van zijn oom Harmen Jansz 
Muller. Toen deze in 1617 overleed, ging zijn 
drukkerij over op zijn kinderen, Jan en Maritgen 
Harmens Muller, die het tot in 1628 in bedrijf 
hielden. Het is waarschijnlijk geen toeval dat in 
1628 een vrijwel identieke versie van het Hoornse 
Planeten-Boeck van Muller in Amsterdam 'ten huyse 
van Harman Jansz Muller' werd herdrukt. 
In 1631 woont Muller nog steeds in de Sint 
Annendwarsstraat en wordt hij in het kohier van 
de 200e penning aangeslagen voor 15 gulden.71 In 
de oudere literatuur wordt dit beschouwd als zijn 
laatste levensteken, maar het blijkt dat hij nog een 
aantal jaar te gaan had ook al woonde hij tegen het 
einde van zijn leven niet meer op zijn oude adres. 
Op 21 juni 1646 wordt 'ewout mulder…wijt de 
munnike straet' in de Oude Kerk begraven en drie 
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onbekende oorden. In de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw herdrukte Cornelis Claesz veel 
Spaanse en Portugese reisbeschrijvingen en kaarten, 
maar om de markt beter te bedienen zocht hij ook 
samenwerking met professionele kaartenmakers 
als Petrus Plancius, Jodocus Hondius en Petrus 
Kaerius. De uitgeverij van Cornelis Claesz kreeg 
een dermate goede reputatie dat bijvoorbeeld de 
Enkhuizer Lucas Jansz Waghenaer, die in 1583 
zijn atlas Spieghel der Zeevaerdt nog in eigen beheer 
uitgaf, zijn zeemansgidsen Thresoor der Zeevaert 
(1592) en Enchuyser zee-caert-boeck (1594) door 
hem liet uitgeven. 
Enkele jaren later werd Cornelis Claesz ook 
verantwoordelijk voor het uitgeven van de 
'Itinerario' (1595-1596) van de Enkhuizer 
ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten. 
Blijkens een Amsterdamse notariële akte kwamen 

beide mannen op 14 maart 1594 overeen het 
manuscript 'vande navigatien van Oost Indien met 
de conterfeytselen daertoe gehorende' als boek uit te 
geven 'tot beyder proffyte'.79 Het Reys-geschrift vande 
navigatien der Portugaloyser in Orienten werd in 
1595 als eerste gedrukt. 
Cornelis Claesz was speciaal gevraagd met het 
Reys-geschrift te beginnen, zodat het kon worden 
meegenomen door Cornelis de Houtman op de 
eerste Nederlandse vaart met een schip naar de 
Oost. Op 2 april 1595 vertrok hij vanaf Texel. De 
twee andere boekdelen werden in 1596 voltooid 
en met zijn drieën als Itinerario op de markt 
gebracht. Het is bekend dat Cornelis Claesz het 
werk niet alleen losbladig, maar voor zijn rijkere 
clientèle ook gebonden verkocht met ingekleurde 
prenten en kaarten en gedecoreerd met met fraaie 
goudstempels. 

Nicolaes Biestkens van Diest, de eerste drukker in Hoorn? 
De eerste Nederlandse boekdrukker van naam, waarvan in de oudere literatuur wordt aangenomen dat hij ook in 
Hoorn heeft gewerkt, was Nicolaes Biestkens van Diest. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit Brabant en doopsgezind. 
In het midden van de zestiende eeuw waren talloze plakkaten vande katholieke overheid van kracht om boekdrukkers 
te ontmoedigen bijbelvertalingen of lied- of gezangboekjes uit te geven en er kwamen naamlijsten van 'suspecte' auteurs 
uit protestante en doopgezinde kring, wier werk niet meer herdrukt mocht worden. Als veel van zijn vakbroeders zag 
hij zich genoodzaakt het land te verlaten om zijn bedrijf te redden.
Algemeen wordt aangenomen dat Biestkens kort voor 1560 naar Emden is gegaan, dat als een soort ballingsoord 
gold voor zowel gereformeerde predikanten als doopsgezinden en dat daar zijn beroemdste werk is gedrukt: de 
Biestkensbijbel of 'Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament'. Deze Nederlandstalige bijbel was 
gebaseerd op de Vulgaat en de Duitstalige bijbel van Luther. Op de eerste Biestkensbijbel uit 1560 ontbreekt echter een 
plaats van uitgave en in Emden heeft men nooit een drukker met de naam Biestkens kunnen traceren. 
Recent onderzoek maakt waarschijnlijk dat Biestkens in Groessen in het graafschap Kleef woonde en dat de eerste 
Biestkensbijbel net over de Nederlandse grens is gedrukt. Na de dood van Biestkens in 1562 is de drukkerij overgenomen 
door Jan Gheylliaert uit Emden die een zoon van de oude Biestkens als leerling in dienst nam. Deze zoon, eveneens 
genaamd Nicolaes Biestkens, nam op zijn beurt de drukkerij in 1574 over van zijn werkgever en was vanaf 1579 tot 
aan zijn dood in 1585 in Amsterdam actief.73 
Vanouds wordt aangenomen dat Nicolaes Biestkens de jonge ook in Hoorn heeft gewoond en gewerkt. In 1732 schrijft 
Isaac le Long 'In den Jaare 1578 schijnt hij [Biestkens] te Hoorn gewoont te hebben, blykende by seeker Boeksken, 
genaamt Twee Epistelen van Martialis Chepe [Chephas], &c in 16º Gedrukt by hem te Hoorn Aº 1578'.74 Tot op 
heden is er geen exemplaar van deze uitgave gevonden.75 
Een ander al veel langer bekend archivalisch stuk dat onderzoekers aanleiding gaf te denken dat Biestkens in Hoorn 
had gewerkt, vormt een inschrijving van 7 mei 1579 van 'Nicolas biesken boeckvercooper van Hoorn' als poorter van 
Amsterdam. Deze Biestkens zou tot aan zijn dood in 1585 verantwoordelijk zijn voor het drukken van een aantal 
boeken, waarna zijn gelijknamige zoon het bedrijf van zijn vader overnam. 
Hoewel de levensdata van de verschillende personen uitstekend aansluiten en de gebruikte letters typografisch goed 
overeenkomen, wordt nog wel getwijfeld of de Hoornse Biestkens tot de drukkersfamilie heeft behoord. De naam Biesken 
of Biestkens is tot dusver in geen enkel archivalisch stuk in Hoorn aangetroffen en het is mogelijk dat iemand de naam 
van de drukker van de beroemde Biestkensbijbel om commerciële redenen heeft aangenomen: tot het midden van de 
zeventiende eeuw werd de Biestkensbijbel door lutheranen in de eredienst gebruikt en - met de Liesveltsche bijbel - tot 
het midden van de negentiende eeuw nog gelezen door doopsgezinden. In vrijwel iedere grote stad was ook wel een 
boekwinkel met de naam Biestkens Testament of Biestkens Bijbel te vinden, zodat het iedereen direct duidelijk was welk 
assortiment boeken daar verkregen kon worden. 
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van wezenlijk belang. Cornelis Claesz bezat tal 
van vaste verkooppunten door het hele land 
bij bevriende boekverkopers en kon putten uit 
een arsenaal aan dichters voor het schrijven van 
lofdichten voor het voorwerk van zijn uitgaven 
en aan graveurs voor het maken van illustraties 
en kaarten. Aan zijn verblijf in Enkhuizen had hij 
goede contacten overgehouden met mannen als 
Waghenaer en Van Linschoten, maar hij had ook 
reizende vertegenwoordigers aan het werk die zijn 
boeken en kaarten verkochten. In een Enkhuizer 
notariële akte van 1604 compareerde een zekere 
Jan Cornelisz Camp 'woonachtig In Westeynde' die 
verklaarde 'dat hij met verscheyden goederen van 
boecken, caerten, cunst en[de] anders by hem gecocht 
ofte aengenomen van Cornelis Claesz boeckvercoper 
tot Amsterdam, diversche Landen en[de] plaetsen door 
gereyst is'.80 Camp had blijkens de akte nog veel 
onverkocht materiaal in bezit en ook 'cramerijen' 
als betaling aangenomen, wat hij weer aan Cornelis 
Claesz wilde overdoen ter voldoening van dat wat 
hij hem nog schuldig was. 
Cornelis Claesz overleed in 1609 in Amsterdam. 
Zijn weduwe Trijn Gerbrandts gaf nog enkele 
boeken uit, maar keerde weer terug naar 
Enkhuizen. In 1610 en 1611 werden de filialen 
van de Amsterdamse uitgeverij van Cornelis Claesz 
verkocht. Uit het testament van de Enkhuizer 
boekdrukker Jacob Lenaertsz Meyn, dat hij in 
1626 op zijn ziekbed liet opmaken, bleek dat 
hij jarenlang als een soort zaakwaarnemer van 
Cornelis Claesz en later Trijn Gerbrandts was 
opgetreden. Zijn laatste werkzaamheden betroffen 
de onderhandelingen met Hondius en Janssonius 
over de splitsing van de uitgeverij die Cornelis 
Claesz had nagelaten. Men kwam overeen dat de 
winkel aan het Damrak overging naar Hendrik 
Laurensz, de atlassen en kaartuitgaven werden 
overgenomen door Hondius en Janssonius en dat 
Meyn in 1610 het octrooi verkreeg op het drukken, 
verkopen en uitgeven van 'alle de wercken van wijlen 
Lucas Jansz Wagenaer'.81

Het Hoornse filiaal van Cornelis Claesz
Ongetwijfeld aangespoord door zijn succes in 
Enkhuizen beproefde Cornelis Claesz ook zijn 
geluk in Hoorn. In 1593 gaf hij in Hoorn het 
Raedtsel-boeck uit, een schoolboekje 'tot oeffeninge 
vande eerbare en[de] leersame Jeught' geschreven 
door de Hoornse schoolmeester van de Franse 
school Jacob van der Meersch. In het voorwerk was 
dichtwerk opgenomen van de Hoornse rentmeester 
en dichter Cornelis Taemsz en van Israel Jacobsz 

Netwerken
Een uitgever of boekverkoper hoefde theoretisch 
gezien geen eigen drukpersen of mensen in vaste 
dienst te hebben. Het is bekend dat Cornelis Claesz 
voor zijn winkel in Amsterdam veel boeken inkocht 
bij de drukkerij van Plantijn in Antwerpen en op 
de Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main, 
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van der Meersch, de zoon van Jacob. Het boekje 
werd 'voor Cornelis Claesz. Boeckvercooper woonende 
opt Noort, in den vergulden Bybel' gedrukt door Gillis 
Rooman in Haarlem. Na het vertrek van Ewout 
Cornelisz Muller naar Amsterdam in 1592 of 1593 
was er in Hoorn geen drukker meer werkzaam. 
Het vroegst bekende bewijs voor de aanwezigheid 
van Cornelis Claesz in Hoorn vinden we in in de 
Hoornse oud-rechterlijke archieven. Op 24 april 
1593 is Cornelis Claesz boeckverkoper eiser in 
een zaak tegen Lysbeth Pouwels. Hij wil van haar 
uitsluitsel of hem de huur wordt opgezegd of dat 
Hendrick Jansz Pelser het huis mag bewonen door 
Lysbeth Pouwels 'aenden eyscher verhuyrt'. Lysbeth 
Pouwels verklaarde 'het huijs in questie verhuijrt te 
hebben aenden eyscher met voorwaerde dat hy selffs 
dat soude moeten bewoenen' en niet bewoond mag 
worden 'aen anderen, die van gelycke neringe ofte 
handtwercke nyet en zijn als hij'. Deze voorwaarde 
blijkt echter nergens te zijn vastgelegd. Cornelis 
Claesz wordt op zijn woord geloofd als hij verklaart 
het huis te hebben gehuurd 'sonder enige belofte 
van tselve selffs te bewoenen' en wordt door de 
schepenen in het gelijk gesteld.82 In de akte wordt 
geen melding gemaakt van de locatie van het huis, 
maar de titelpagina van het Raedtsel-boeck uit 1593 
geeft aan dat Cornelis Claesz woonde 'opt Noort', 
het tegenwoordige Grote Noord. 
Het leidt geen twijfel dat de Lysbeth Pouwels 
identiek is aan de eerder genoemde Lysbeth 
Pauwels Pelser, die in 1589 op de westzijde van 
het Grote Noord woonde ten zuiden van het huis 
van 'Machtelt de boeckebintster'.83 Dit betekent dat 
Cornelis Claesz het tweede huis gerekend vanaf 
de hoek van de Gelderse Steeg huurde en als 
boekwinkel exploiteerde.
Ook de Schat des Deuchts uit 1594, de tweede 
Hoornse uitgave van Cornelis Claesz, draagt als 
adres 'voor Cornelis Claesz Boeckvercooper, woonende 
op 't Noordt in den vergulden Bybel, tot Hoorn'. Het 
werd voor hem gedrukt in Alkmaar door Jacob de 
Meester.
Cornelis Claesz moest ten tweeden male voor 
het drukwerk beroep doen op een drukker van 
buiten de stad, maar hij maakte wel gebruik van 
de schrijfkwaliteit die in Hoorn voorhanden was.84 
Zo was de spreukenbundel Schat des Deuchts uit het 
Frans vertaald door de eerder genoemde Cornelis 
Taemsz en waren er in het voorwerk sonnetten 
opgenomen van Hendrick Jacobsz Compostel en 
Israel Jacobsz van der Meersch. 
Cornelis Claesz gaf tenslotte in 1595 in Hoorn nog 
D'Historie ofte Beschryvinghe van het groote Rijck van 

China uit, dat eveneens door Jacob de Meester in 
Alkmaar werd gedrukt. Het boekje werd hetzelfde 
jaar ook uitgegeven in Amsterdam, waar Cornelis 
Claesz zich waarschijnlijk toen definitief had 
gevestigd. Op het titelblad van de Amsterdamse 
uitgave, die is verbeterd en daarom later moet 
zijn dan de Hoornse uitgave, staat alleen vermeld 
'Cornelis Claesz Boeck-vercooper woonende opt Water 
int Schrijfboeck'.85 
Het groote Rijck van China was een belangrijke 
reisbeschrijving voor avonturiers, investeerders en 
kooplieden die zich oriënteerden op de handel in 
de Oost. Het boekje werd zodanig van nut geacht 
door Plancius, de initiatiefnemer van de reis die 
moest leiden tot de ontdekking van een noordelijke 
doorvaart naar China en Oost-Indië, dat hij het in 
1596 meegaf aan schipper Willem Barentsz. 
Het oorspronkelijke werk, geschreven Juan 
Gonzales de Mendoza, verscheen in 1586 in het 
Spaans. Via een Italiaanse editie werd het door 
Cornelis Taemsz naar het Nederlands vertaald. In 
het voorwerk is dichtwerk opgenomen van zowel 
Taemsz, als de Hoornse dichters en schrijvers 
Petrus Hogerbeets, Velius en Compostel. 
In D'Historie ofte Beschryvinghe van het groote Rijck 
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de plaatselijke boekverkopers werd gedrukt. Het 
drietal drukte voor particulieren bruiloftsgedichten, 
overlijdensberichten, en veilingcatalogi en voor de 
stad biljetten, keuren en impost- en accijnsbriefjes, 
maar zelfs als we dit kleinere werk niet meerekenen 
was de familie Van der Beeck in de zeventiende 
eeuw veruit de belangrijkste boekdrukkersfamilie 
boven het IJ.
Willem Andriesz ging op 11 juli 1592 in 
Amsterdam in ondertrouw met Evertje Willems. De 
ondertrouwakte luidt:
'Ten dage Jaere ende voorde Commissaris[sen] 
voors[eijd] co[m]pareerden Willem Andriesz van 
Amersfoort Boeckbinder oudt omt[rent] xxiii Jaeren 
woonende inde sint Annen dwers straet, vertoonende 
acte geteekent by clement maertensz dienaer des 
godl[ijcken] woorts tot hoorn al waer sijn moeder by 
haere zieke zuster was van date den 9.en lesten, daerby 
gebleke deselver consent ter eenre, Ende Evertgen 
Willemsdr van Amersfoort, oudt omt[rent] xxvii Jaeren 
woonende aent niesyts kerckhof, verclaerde geene 
ouders te hebben ter andere zyde Ende gaven aen 
versoekende als boven Ende naerdien sy op alles nae 
behooren geantwoort hadden zyn hun hare geboden 
verwilligd'. 
Eronder staan de handtekeningen van Willem 
Andriessz en Evertie Wijlemsdr. Het huwelijk werd 
op 26 juli 1592 in de Nieuwe Kerk voltrokken.De 
Amsterdamse akte van ondertrouw is hier volledig 
getranscribeerd, omdat deze in meerdere opzichten 
van belang is. Niet alleen worden de geboorteplaats 
en leeftijd van Willem Andriesz genoemd, maar 
ook dat hij ten tijde van zijn huwelijk in de Sint 
Annendwarsstraat woonde nabij de Oude Kerk, 
waar zich rond 1600 meerdere boekdrukkers, 
boekbinders en boekverkopers hadden gevestigd. 
Ongetwijfeld heeft hij bij een van hen zijn opleiding 
genoten. Uit de akte van ondertrouw blijkt verder 
dat zijn moeder zich in Hoorn bevond bij haar zieke 
zuster, van wie bekend is dat zij een boekbinderij 
annex boekwinkel bezat op het Grote Noord.

Het legaat van tante Machtelt
In het eerder aangehaalde testament van 
Machtelt Goossens van 14 november 1584 is 
zij  weduwe van Jan Heynsz Hagen en maakt zij 
'Lyntgen abrahams haer eenige lieve dr' uit haar 
eerste huwelijk met Abraham van der Beke haar 
universele erfgenaam.86 Lyntgen was getrouwd 
met Pieter Fredericksz. De goederen die zij van 
haar moeder erfde, dienden weer terug te vallen 
op de eigen linie indien zij zonder nazaten zou 
overlijden. Dit is wat gebeurde. Op 22 januari 

van China worden we ook iets gewaar van het grote 
commerciële talent van Cornelis Claesz, want voor 
degenen die na het lezen van het boek meer wilden 
weten over de handel en wandel in Oost-Indië 
verwijst hij in het nawoord naar 'de indische Historie 
ende reys-gheschriften des cloecken ende wijtversochten 
Jan Huygen van Linschoten', wiens manuscript hij 
in bezit had en waarvan het eerste deel in 1595 in 
druk zou verschijnen.  

Willem Andriesz en het boekdrukkersgeslacht 
Van der Beeck 
De stamvader van het belangrijkste zeventiende-
eeuwse boekdrukkersgeslacht in Hoorn was Willem 
Andriesz. In het voorwoord van Velius' Chronijck 
vande Stadt van hoorn uit 1604 noemde hij zich 
'Willem Andriesz. vander Beeck, Boeckprenter'. Hij 
vestigde zich omstreeks 1594 aan het Grote Noord 
in zijn boekwinkel en na 1598 ook drukkerij, 
int Schrijf-boeck. De zaak werd omstreeks 1619 
overgenomen door zijn zoon Isaac Willemsz van 
der Beeck en omstreeks 1652 door zijn kleinzoon 
Abraham Isaacsz van der Beeck, wiens weduwe het 
bedrijf nog tot 1690 voortzette. 
Van Willem Andriesz zijn circa 25 drukken bekend, 
van zijn zoon circa 70 en van zijn kleinzoon 
eveneens circa 25, waarvan het merendeel voor 
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1589 liet Machtelt Goossens opnieuw een 
testament opmaken. Aan haar overleden broers' 
zoon Gerrit Ghijsbertsz legateert zij 50 gulden, 
zodra hij gaat trouwen, en ze maakt haar zuster 
'celycken goessens nu echte huysvrouwe van thonis 
Jansz woonende tot amersfoort' haar universele 
erfgenaam, of bij haar vooroverlijden, 'hare eenigen 
zoon genaempt willem andriesz en[de] zyne wettige 
decendent off decendenten'. Aldus 'Gedaen binnen der 
stede van hoorn ten huijsse van haer testatrice staende 
aldaer Inde noorderstraet'.87 
In een volgend testament van 29 juli 1596 
doet Machtelt Goossens alle eerdere legaten en 
testamentaire disposities teniet. Ze wenst nu 'dat 
willem Andriesz boeckvercoper haerer susters soone 
geduyrende synen leven en[de] langer nijet sal hebben 
en[de] behouden den Lyfftochte, en[de] vruchtgebruijck 
van alle die roeren[de] en[de] onroeren[de] goederen, 
huys, hoff, Lant, Sandt, gout, silver gemunt en[de] 
ongemunt, actien en[de] crediten dien sy testaterisse 
metter doot sal comen te ruymen en[de] achter 
te laten'.88 Willem Andriesz mag naar eigen 
goeddunken alles vervreemden en verkopen, maar 
wordt wel gehouden 'Cillitgen Goossensdr synen 
moeder, des testatrices suster, alle Jaeren wttekeeren 
den somme van veertich Carolus gulden', zolang zij 
leeft. De testatrice wenst verder, indien Evertje 
Willems, de vrouw van Willem Andriesz, haar man 
overleeft en ongetrouwd blijft het vruchtgebruik 
van de nalatenschap zal mogen genieten. Indien zij 
hertrouwt, moeten alle goederen overgaan naar het 
kind of de kinderen die zij met Willem Andriesz 
heeft gekregen tot op de langstlevende toe. Als 
het laatste kind zonder nazaten sterft, dienen de 
goederen terug te keren naar haar eigen linie. De 
akte werd opgemaakt ten huize van de notaris in 

tegenwoordigheid van twee getuigen. Machtelt 
Goossens ondertekent met een kruisje. 
Uit de opeenvolgende testamenten wordt duidelijk 
dat Machtelt Goossens, eerder weduwe van de 
boekbinder Abraham van der Beke uit Amsterdam, 
een tante was van Willem Andriesz. Ze legateerde 
hem haar volledige nalatenschap, zodat hij 
waarschijnlijk op zijn beurt, in elk geval op het 
titelblad van de kroniek van Velius uit 1604, als 
dank en eerbetoon de toenaam Van der Beeck 
aannam. 

De vroege jaren van Willem Andriesz in Hoorn
De vroegst bekende vermelding van de aanwezigheid 
van Willem Andriesz in Hoorn dateert 15 september 
1594, ongeveer twee jaar na zijn huwelijk. Hij 
wordt gedaagd door Marij Aris, die een obligatie op 
naam van Jan Claesz uit Kampen opeist, waarvan 
zij meent dat Willem Andriesz deze onrechtmatig 
in bezit heeft. De schepenen dragen de zaak over 
aan enkele 'goede mannen' om een akkoord te 
bereiken, waarna er waarschijnlijk in der minne is 
geschikt.89 
In Hoorn kreeg Willem Andriesz met Evertje 
Willems twee zoons die hij in Hoorn gereformeerd 
liet dopen: IJsaack op 6 augustus 1595 en Jacob 
op 21 maart 1600. Van Isaac [de voorkeurspelling 
in bibliotheekcatalogi] is bekend dat hij als 
boekdrukker in de voetsporen trad van zijn vader. 
Jacob werd waarschijnlijk in de leer gedaan bij 
een meester passementwerker, een kleermaker 
gespecialiseerd in borduur- en kantkloswerk. Op 
13 oktober 1610 is Willem Andriesz namelijk eiser 
in een zaak tegen mr. Meijnert Cornelisz van wie hij 
4 gulden 15 stuivers eist 'bij den eij[sche]rs soon met 
passementwercken aen[de] ged[aechd]e verdient'.90 
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en[de] assistentie tot d'oprechtinge vande druckerije' 
onder de hamer, maar het werd 'by de meeste stemmen 
affgeslagen'.93 Het is niet bekend waarom Willem 
Andriesz dit tweede subsidieverzoek indiende. 
Wellicht probeerde hij de Gecommitteerde Raden 
aan zich te binden als toekomstig opdrachtgever 
voor al hun drukwerk, maar aangezien de raad 
bestond uit afgevaardigden uit zeven steden was 
de kans klein dat zij zich zouden committeren aan 
een drukker uit Hoorn. Gezien de korte lijntjes 
tussen de verschillende bestuursorganen was het de 
Hoornse secretaris van de Gecommitteerde Raden 
ongetwijfeld bekend dat Willem Andriesz' verzoek 
aan de stadsbestuur van Hoorn al was ingewilligd. 
Als 'stadsboekdrukker' kreeg Willem Andriesz 
jaarlijks een gage of honorarium van 50 gulden.94 
Enkele jaren later volgde een extra verering van 
25 gulden per jaar, hetgeen blijkt uit een stuk 
gedateerd 23 juni 1606, waarin hij zich beklaagt dat 
hij deze de afgelopen drie jaar niet heeft gekregen. 
De vroedschap houdt een besluit nog even af 'tot 
dat doctor dirck velius hierop zall wesen gehoort.95 Als 
men op 4 augustus met Velius heeft gesproken, 
wordt Willem Andriesz 'voor zyn gagie, off als 
een honorarium toegeleyt 25 gulden siaers', totdat 
anders zal worden besloten.96 Vanaf 17 juni 1615 
wordt Willem Andriesz jaarlijks 'een tractement of 
vereeringe' van 50 gulden per jaar toegelegd, maar 
hij wordt gehouden deze verering ieder jaar aan de 
burgemeesters te verzoeken.97 
Al met al ontving Willem Andriesz na 1615 een 
vast bedrag van 100 gulden per jaar. Voor het 
drukken van de pacht- of accijnsbriefjes en andere 
biljetten werd hij per opdracht betaald. Een aantal 
van deze opdrachten staat opgetekend in de 
thesaurierrekeningen. Zo ontving hij in november 
1607 een som van 3 gulden en 12 stuivers 'ter 
cause van seeckere beleten die hij gedruckt heeft 
vande beestemarckt' en in oktober 1609 nogmaals 
3 gulden 'vant drucken van hondert beljetten vande 
Stadts beestemerckt'.98 Geen van beide biljetten 
is bewaard gebleven, maar mogelijk is de keur 
op de beestenmarkt die in de jaren 60 van de 
achttiende eeuw door Willem Breebaart werd 
gedrukt vergelijkbaar met de biljetten van Willem 
Andriesz. De houtsnede met het tafereel van de 
beestenmarkt is duidelijk vroeg zeventiende eeuws 
en kon kennelijk, ondanks de zichtbare slijtage, 
150 jaar later nog steeds worden gebruikt.

Het vroege drukwerk van Willem Andriesz
Om zijn stadsinkomen aan te vullen, drukte Willem 
Andriesz in 1598 drie werkjes op eigen risico: 

Over het leven en werk van Jacob Willemsz, die 
waarschijnlijk de naam Van der Beeck niet voerde, 
is verder niets bekend. Hij is wel op zeker moment 
wel getrouwd, want hij had een zoon Abraham 
Jacobsz van der Beeck, die in navolging van zijn 
oom en neef ook het drukkersvak inging.
Misschien heeft Willem Andriesz nog enige tijd in 
Hoorn voor zijn tante gewerkt als boekbinder en 
boekverkoper. Een mogelijke aanwijzing hiervoor 
vormt een rechtszaak in juli 1595 als Willem 
Andriesz wordt gedaagd door Egbert Evertsz Belt 
uit Zwolle, waarin Machtelt Goossens 'weduwe 
wijlen Abraham boeckebinder' zich verbindt als zijn 
borg.91 Het is echter niet bekend of de zaak iets met 
de boekhandel te maken heeft gehad. 
Willem Andriesz heeft waarschijnlijk pas na het 
overlijden van zijn tante plannen gemaakt voor 
het oprichten van een drukkerij. Na het vertrek 
van Ewout Cornelisz Muller omstreeks 1592 
naar Amsterdam, was er in Hoorn geen drukker 
meer werkzaam. In februari 1598 richtte Willem 
Andriesz een verzoek aan de vroedschap van 
Hoorn voor subsidie om een drukkerij op te 
richten. De aanvraag had succes, want 'de heeren 
Burgerm[eeste]r [e]n werden geautoriseert met willem 
Andriesz boeckvercoper te handelen, nopende zijn 
versochte subsidie omme een druckerye op te stellen'.92 
Merkwaardig genoeg deed Willem Andriesz een 
maand later eenzelfde verzoek aan Gecommitteerde 
Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier 
toen zij vergaderden in Hoorn aan de Roode Steen. 
Op 21 mei 1598 kwam het verzoek van 'Willem 
Andriesz boeckvercoper tot hoorn om te hebben subsidie 
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een pamflet getiteld Den Nederlantschen morgen-
wecker. Vertooch en versoeck ghedaen aen den keyser, 
vermoedelijk een herdruk van het gelijknamige 
werk dat door Thomas Basson in Leiden werd 
gedrukt, een boekje geschreven door Jacob Vallick, 
pastoor te Groessen, getiteld Tooveren, VVat dat 
voor een Werc is, dat oorspronkelijk was gedrukt 
in 1559 bij Claes Bieskens, en Die Cronijcke van 
Holla[n]t, Zeelant en Vrieslant, een herdruk van het 
gelijknamige boekje van Ewout Cornelisz Muller 
uit 1589.99 De geïllustreerde titelpagina van het 
laatstgenoemde boekje heeft Willem Andriesz 
enigszins aangepast, want in plaats van de wapens 
van de provincie Friesland en de stad Amsterdam, 
links en rechts van een afbeelding van de Hollandse 
tuin, vinden we nu de wapens van Hoorn en 
Enkhuizen. 

De vroegst bekende aanwijzing dat Willem Andriesz 
geen bestaand werk herdrukt, maar actief op zoek 
is naar nieuw materiaal, dateert van 1600 als hij 
voornemens is een theologisch werkje uit te geven 
van de predikant Floris Dircksz. Op 6 september 
1600 daagt hij Evert Miechielsz 'predicant in beijde 
Blockers' om restitutie van een zeker manuscript 
'beroerende de successie van de gereformeerde kerck, 
daervan auteur is floris dircksz mede in sijn leven 
predicant'. Willem Andriesz had het manuscript op 

verzoek van 'Joannes uijt den boomgaert' [Johannes 
Uyttenboogaert] aan de gedaagde uitgeleend, zodat 
deze zich kon voorbereiden op de Synode van 
Edam, maar onder voorwaarde dat het na een dag 
of vier weer zou worden geretourneerd. Willem 
Andriesz verklaarde door het missen van het 
manuscript schade te hebben geleden 'als daermede 
int werck geweest zijn[de] omme tselve te drucken' en 
wil de kosten op de gedaagde verhalen.100 Het is 
niet bekend of het manuscript daadwerkelijk door 
Willem Andriesz in druk is gebracht, want er zijn 
geen exemplaren van bekend.
Het volgende project dat Willem Andriesz onder 
handen nam, was het drukken van het manuscript 
van Velius, dat bekend werd als de Chronijck vande 
Stadt van hoorn. Zoals eerder vermeld, wilde Willem 
Andriesz het stadsbestuur met de uitgave van een 
oud zestiende- eeuws kroniekje bedanken voor 
hun steun bij het oprichten van zijn drukkerij. Hij 
kwam er min of meer toevallig achter dat ook Velius 
dit kroniekje kende en had uitgebreid tot aan zijn 
eigen tijd. De kroniek zag in 1604 het licht en werd, 
zoals door Willem Andriesz was beloofd, ter ere van 
de stad uitgegeven. Op zijn beurt werd Willem 
Andriesz vereerd met een som van 50 gulden: 
'Opten xxii may 1605 betaelt Willem andriessoon 
boeckdrucker een somme van vijftich gulden ter cause 
hij mijne E[dele] heeren vanden gerechte met zeeckere 
cronycke heeft vereert'.101 
In maart 1606 ontving Willem Andriesz een som 
van 47 gulden voor een aantal boekjes dat hij 
de stad geschonken had, waarin 'verhaelt sijn 
seeckere carmeia [?] van s[aliger] doctor hogerbeets 
achtergelaten'. Het ging om een boekje van 40 
pagina's met gedichten van dr. Petrus Hoogerbeets, 
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stelde hij zijn drukkerij op het Grote Noord en al 
zijn tegenwoordige en toekomende goederen tot 
onderpand.104 Ook voor deze uitgave vroeg hij de 
vroedschap 'een vereeringe soo voor sijne moeyten als 
vande exemplaren van[de] hoornsche Cronycke' die hij 
het stadsbestuur had geschonken. De burgemeesters 
werden op 6 juni 1617 geauthoriseerd een verering 
te geven, maar het is niet bekend hoe hoog deze 
was.105

De locatie van de drukkerij van Willem 
Andriesz op het Grote Noord
Door een aantal verkoopaktes uit het begin van 
de zeventiende eeuw naast elkaar te zetten, blijkt 
dat de drukkerij van Willem Andriesz int Schrijf-
boeck aan de westzijde van het Grote Noord was 
gevestigd in het derde huis gerekend vanaf de 
Gelderse Steeg. Uit een verkoopakte uit 1602 
blijkt dat 'Willem Andriesz boeckdrucker' bezuiden 
het huis van schipper Dirck Gerritsz aan het Grote 
Noord woonde.106 Als in juli 1616 Willem Andriesz 
zijn huis als onderpand stelt voor een lening van 
de stad, blijkt het huis ten noorden nog steeds 
eigendom te zijn van Dirck Gerritsz. Het huis 
aan de zuidzijde behoort toe aan de erven van 
Sijbrant Sijbrantsz.107 Deze erven waren al sedert 
1613 de noordelijke buren van Rijck Jansz, die 
woonde 'aen[de] westzijde vande noorderstraet opte 
hoeck vande geldersche stege' met de 'erffgenamen 
van Sijbrandt sijbranstsz benoorden en[de] geldersche 
stege bezuijden'.108 Hieruit volgt dat Willem Andriesz 
het derde huis ten noorden van de Gelderse Steeg 
bewoonde. 
Zoals eerder vermeld, huurde Cornelis Claesz 
in ieder geval van april 1593 tot aan 1595 het 
tweede huis van de hoek gerekend vanaf de 
Gelderse Steeg. Het is daarom welhaast zeker dat 
hij Willem Andriesz, die al in de zomer van 1594 

een neef van de Leidse pensionaris Rombout 
Hoogerbeets, die tijdens de pestepidemie in 1599 
in Hoorn was overleden. Velius had na zijn dood 
al het Latijnse en Nederlandse dichtwerk van zijn 
vriend en vakbroeder verzameld en liet dit in 1606 
door Willem Andriesz drukken onder de titel 
Petri Hogerbetii Hornani, medici et poetae Clarissimi 
Poëmatum Reliquiae. Willem Andriesz gebruikte op 
de titelpagina zijn gelatiniseerde naam Gulielmum 
Andream, maar noemt zich op de laatste pagina 
weer gewoon 'Willem Andriesz. Boeckverkooper opt 
Noort int Schrijf-boeck'. 

In de bundel zijn ook lofdichten opgenomen van 
Velius zelf, de rector van de Latijnse school Josias 
Wybo, Nicolaes Schonaeus, de predikant Nicolaes 
Rijckaert, Nicolaes Bullius, W.S. Horn [?] en Albertus 
Verlaen, mannen die waarschijnlijk allemaal lid 
waren van de Hoornse kamer van retorica. Willem 
Andriesz behoorde zelf ook tot de kring van de 
rederijkers. Op 24 november 1610 wordt hij 
gedaagd door Jan Adriaensz Cruydenier 'alzoo ten 
behoeve vande caemere van Rhetorica ten huyse van 
d'ey[ssche]r aen waeren [eetbare waren] gehaelt es ter 
summe van vier Carolus gulden, die de ged[aechd]e als 
prince vander selve Camer aengenomen en belooft heeft 
te betalen'.102 Willem Andriesz, die als prins formeel 
de bestuurlijke leider van de kamer was, verklaarde 
niets te hebben beloofd, maar alleen gezegd te 
hebben 'sijn best te doen'.103 De zaak komt daarna 
niet meer voor en vermoedelijk is er geschikt.
De inkomsten die Willem Andriesz verkreeg voor 
de levering van drukwerk aan de stad en aan 
particulieren, waren waarschijnlijk niet voldoende 
om zijn plannen voor een verbeterde herdruk van 
de kroniek van Velius te financieren. In 1616, een 
jaar voor de herdruk uitkwam, leende hij 600 
gulden van de stad tegen 6% per jaar. Hiervoor 
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in Hoorn woonde, heeft ontmoet. Er zijn geen 
drukken of archivalische stukken bekend waaruit 
een samenwerking blijkt, maar het is misschien 
geen toeval dat de naam van de winkel en latere 
drukkerij van Willem Andriesz int Schrijf-boeck 
overeenkomt met de naam van de Amsterdamse 
winkel van Cornelis Claesz opt Water int Schrijf-
boeck by die Oude brugghe. 
Cornelis Claesz was na zijn verhuizing naar 
Amsterdam als uitgever gebaat bij vaste 
verkooppunten. Het huis dat hij in Hoorn huurde, 
heeft waarschijnlijk ook na zijn vertrek nog enige tijd 
als boekwinkel gefungeerd. De 70-jarige Hoornse 
'boeckvercoper' Sijbrant Sijbrantsz Isschenhuijsen, 
die 1604 wordt gevraagd een getuigenverklaring 
te geven, is hoogstwaarschijnlijk de vader van 'de 
erffgenamen van Sijbrant sijbrantsz', die in 1613 het 
oude huurhuis van Cornelis Claesz bewoonden.109 

Interne kerktwisten
In 1581 was door Willem van Oranje een 
plakkaat uitgevaardigd, waarin 'de ware 
gereformeerde religie', gebaseerd op leerregels van 
de Heidelbergse Catechismus van 1563, als een 
soort nieuwe staatsgodsdienst onder de aandacht 
werd gebracht. Op de eerste Synode in 1571 
in Emden kwamen 29 verbannen kerkdienaren 
en broederen van de Zuidelijke Nederlanden en 
van de vluchtelingenkerken uit Keulen, Kleef, 
Wezel en Engeland tezamen om in het geheim te 
spreken over de nieuw op te richten kerk. Een 
groot aantal van de minder strikte Hollandse 
predikanten zou niet verschijnen, bevreesd als 
zij waren voor een te strenge kerkelijke tucht die 
gewetens- en religieuze vrijheid zou inperken. Door 
de afwezigheid van predikanten die een mildere 
opvatting voorstonden, mondde de Emdense 
synode echter uit in een overwinning voor de streng 
calvinistische factie. Deze uitkomst werd zowel 
door Willem van Oranje als vele stadsbesturen met 
enig wantrouwen bekeken. Willem van Oranje 
zocht weliswaar religieuze eenheid binnen de 
bevolking in zijn strijd tegen de katholieke Spaanse 
vijand, maar wist al te goed dat de doopsgezinden 
en katholieken zich tegen hem zouden keren bij 
het doorvoeren van een al te strenge protestante 
kerkorde. Vele Hollandse steden waren groot 
geworden door de buitenlandse handelscontacten 
en de stadsbesturen zagen in dat het onderdrukken 
of weren van andersdenkenden economisch negatief 
kon uitwerken. Vooral onder de doopsgezinde 
broederschappen bevonden zich veel kooplieden 
en handelaren die een belangrijke bijdrage leverden 

aan de bloei van de steden. Officieel was het 
katholicisme wel verboden, maar doordat de 
stadsbesturen niet van zins waren hard op te treden 
tegen bijeenkomsten van andersdenkenden, was er 
in de steden en de omliggende plattelandsdorpen 
nog volop gelegenheid katholieke erediensten te 
bezoeken. In 1584 had naar schatting nog geen 
tiende van de bevolking zich aan de kerkelijke 
tucht van de nieuwe gereformeerde staatskerk 
onderworpen.
Nadat Maurits in 1584 zijn vader had opgevolgd 
als stadhouder van Holland en Zeeland en hij in 
1590 ook tot stadhouder van Utrecht, Gelderland 
en Overijssel werd benoemd, probeerde hij het idee 
van één staat onder één religie weer nieuw leven 
in te blazen. Ten tijde van het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) was er relatieve rust op het Spaanse 
oorlogsfront, maar na de benoeming van de tolerante 
Conradus Vorstius als hoogleraar aan de Leidse 
universiteit in 1611 laaide er een theologisch debat 
op tussen enerzijds de calvinistische hoogleraren 
en predikanten die zich zagen gesteund door 
stadhouder Maurits en anderzijds de meer tolerante 
kerkenraden, stadsbesturen en predikanten - 
in deze tijd remonstranten genoemd - die zich 
zagen gesteund door de landsadvocaat Johan 
van Oldebarneveldt. De aanhangers van beide 
partijen bestreden elkaar in pamfletten, waarbij de 
welsprekende doopsgezinde voorgangers zich aan 
de zijde van de remonstranten hadden gevoegd. 

Doopsgezinde steun aan de remonstranten
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) zien 
we in Hoorn een enorme groei van het aantal 
publicaties dat direct of indirect te maken heeft 
met gewetensvrijheid en de vrijheid van religie. 
Met het doordrukken van de 'ware' gereformeerde 
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reisde hij met een troepenmacht langs alle steden 
die hem niet onvoorwaardelijk steunden en geen 
gehoor gaven aan het installeren van calvinistische 
predikanten. 

Benoorden het IJ werd alleen in de steden Edam 
en Enkhuizen alles in orde bevonden. In Hoorn 
werden onder andere de predikant en rector van de 
Latijnse school Johannes Arnoldi en de predikanten 
Dominicus Sapma en Isaac Welsingius uit hun ambt 
gezet. Vervolgens werden twaalf van de twintig 
leden van de vroedschap vervangen en werden 
vier nieuwe burgemeesters benoemd. Als extra 
maatregel ontving Hoorn op 25 maart 1619 nog 
'van syne excelentie' een lijst met namen van ruim 
60 nieuwe boongangers, zodat ook in de daarop 
volgende jaren de burgemeesters gegarandeerd 
werden verkozen door 'goede patriotten en[de] 
liefhebbers van[de] ware christelicke gereformeerde 
religie'.110 
Onder de twaalf afgezette vroedschapsleden 
bevonden zich onder andere de doopsgezinde 
Pieter Jansz Liorne, de katholieke kaaskoper Willem 
Pietersz Hases, de uitgesproken remonstrant Jan 
Maertensz Merens en de doopsgezinde Velius.111 
Op landelijk niveau liet Johannes Uyttenbogaert, de 
hofprediker van Maurits, van zich horen, toen de 
bedoelingen van zijne exellentie duidelijk werden. 
Zo was hij in 1610 betrokken bij het aanbieden 

religie waren die vrijheden in veler ogen met voeten 
getreden. Het waren vooral doopsgezinden die 
zich lieten horen, omdat het juist voor hen een 
groot goed was dat de staat zich niet mengde in 
kerkelijke zaken. Zij beriepen zich bijvoorbeeld op 
hun gewetensvrijheid om geen wapens te dragen 
en bekleedden geen wereldlijke ambten, omdat zij 
geen eed van trouw wilden zweren aan stad of land. 
Ondanks dat zij onderling ook verdeeld waren, 
kozen de doopsgezinde broederschappen de kant 
van de remonstranten toen de volle omvang van 
Maurits' intenties bekend werd.
Ook raadspensionaris Van Oldebarneveldt wilde 
de rol van de overheid in kerkelijke zaken zo 
veel mogelijk minimaliseren en na de afkondiging 
van de Scherpe Resolutie van 1617 schaarde hij 
zich openlijk achter de gematigde steden. Buiten 
medeweten van Maurits had hij hen toegestaan 
militaire middelen in te zetten, indien bij het 
ontslaan of benoemen van predikanten de openbare 
orde werd verstoord. Maurits beschouwde dit als 
een directe aanval op zijn positie als staatshoofd en 
als opperbevelhebber van de strijdkrachten. Wat 
volgde was eerst de arrestatie van remonstrantse 
kopstukken als de Rotterdamse pensionaris Hugo de 
Groot, de Leidse pensionaris Rombout Hogerbeets 
en Van Oldebarneveldt. In 1618 vond Maurits' 
machtsovername een vervolg in de zogeheten 
wetsverzetting in de steden. In het najaar van 1618 
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van de Remonstrantie, die was ondertekend door 44 
Hollandse predikanten, waarin werd gepleit voor 
tolerantie en vrijheid van religie. Na de arrestatie 
van Van Oldenbarnevelt, die na een schijnproces 
wegens land- en hoogverraad werd terechtgesteld, 
koos Uyttenbogaert het zekere voor het onzekere 
en vluchtte naar Antwerpen. Hugo de Groot, die 
samen met Rombout Hogerbeets was gearresteerd, 
wist in een boekenkist uit kasteel Loevenstein 
te ontsnappen en vluchtte naar Parijs tot betere 
tijden zouden aanbreken. In Parijs formuleerde 
hij in 1622 zijn aanklacht tegen Maurits en de 
zijnen in de Verantwoordinghe van de wettelijke 
Regeringh van Hollandt ende West-Vrieslandt. Volgens 
het titelblad was het boekje gedrukt in Parijs, maar 
het staat wel vast dat dit in Hoorn was gedaan 
door Isaac Willemsz van der Beeck.112 De eerste 
oplage van 1500 stuks was snel uitverkocht. Er 
verschenen nog drie herdrukken, waarvan een 
1623 is gedateerd.113 Het is niet bekend in hoeverre 
Van der Beeck hiervoor verantwoordelijk was. Hij 
had hoe dan ook een groot risico genomen. Al op 
24 november 1622, in dezelfde maand dat de eerste 
druk verscheen, werd het per plakkaat verboden 
dit 'fameux Libel' te bezitten of zelfs maar te 'lesen, 
anderen te lesen geven, ofte in eenigerley manieren te 
verhandelen'.114 

Willem Andriesz en de censuur in Hoorn
Op 20 december 1618, was door de Staten 
Generaal een plakkaat uitgevaardigd, waarin het 
werd verboden boeken of pamfletten te drukken 
of te verkopen met een opruiend karakter die 
de religieuze tegenstellingen onder de burgerij 
aanwakkerden. Zo ontving het stadsbestuur van 
Hoorn in april 1619 een waarschuwing dat er 
in Den Haag een 'seker libel fameus boexken' met 
de titel spiegel was uitgegeven en dat er alles aan 
gedaan moest worden om de auteur te ontdekken. 
De aanbrenger kon een beloning van 600 gulden 
tegemoet zien.115 In juni 1619 kwam de vervolging 
dichter bij huis. De schout van Hoorn werd door 
een commissie van het Hof van Holland gevraagd 
'te informeren op den druckers en[de] autheurs en[de] 
vercoopers van seeckere seditieuse boucxkens', die 
onlangs waren uitgegeven.116 Uit het stuk blijkt 
dat de 'stadsboekvercoper' Cornelis Volckertsz, de 
doopsgezinde boekverkoper Zacharias Cornelisz 
en Hendrick Gaerman hiervan werden verdacht. 
Cornelis Volckertsz reageerde in scriptis [schriftelijk] 
op de aanklacht, zodat zijn weerwoord onbekend 
is. Zacharias Cornelisz verzocht een kopie van de 
eis en Hendrick Gaerman verzocht vrijspraak: hij 

verklaarde de boekjes wel iemand te hebben laten 
lezen, maar niet te hebben verkocht.117 Zacharias 
Cornelisz verklaarde op de volgende rechtsdag 
van 15 juli de boekjes wel ontvangen te hebben, 
maar niet te hebben verkocht ondanks dat er 
veel vraag naar was. Hij had twee boekjes aan de 
stadsboekverkoper Cornelis Volkertsz geschonken, 
maar of hij ze verder heeft verspreid, was hem niet 
bekend. 
De schepenen kwamen 20 juli 1619 bijeen en waren 
relatief mild in hun oordeel. De stadsboekverkoper 
Cornelis Volckertsz werd vrijgesproken en Zacharias 
Cornelisz en Hendrick Gaerman werden ieder 
veroordeeld in een boete van 75 gulden en de 
gerechtskosten.118 De commissie van het Hof van 
Holland had geordonneerd de overtreders voor 
hun proces 'te laten volgen ende doen brengen naer de 
hage', maar het stadbestuur van Hoorn had besloten 
hen in de eigen stad te laten berechten 'omme te 
voorcomen alle Inconvenienten en swericheden die door 
t overvoeren der voorn[oemde] personen' zou kunnen 
ontstaan. Het was het Hoornse stadsbestuur 
wel duidelijk dat de uitlevering van de Hoornse 
boekverkopers aan Den Haag zou uitlopen in 
ofwel lokale ongeregeldheden ofwel in een Haags 
showproces. 
De drie Hoornse boekverkopers waren er dankzij 
het stadsbestuur relatief goed vanaf gekomen, maar 
waren net als hun vakbroeders gewaarschuwd dat 
er op hen werd gelet. 
Ook voor Willem Andriesz als stadsdrukker was 
het zaak onpartijdig te blijven om zijn bedrijf niet 
in gevaar te brengen. In de jaren tussen 1608 en 
1618 had hij een zestal pamfletten gedrukt, waarin 
calvinistische en remonstrante predikanten elkaar 
de maat namen en kritiek werd geleverd op de 
autoriteiten, maar daarna zijn er geen drukken meer 
van hem bekend. Hij ontving, voor zover bekend, 
op 30 november 1618 zijn laatste betaling van de 
stad: een som van 12 gulden voor het drukken 
van biljetten van het bieraccijns.119 Gelukkigerwijs 
verscheen zijn uitgebreide en verbeterde herdruk 
van Velius' kroniek een jaar voor de wetsverzetting, 
waardoor Willem Andriesz ongetwijfeld het 
gedeeltelijke publicatieverbod ontliep dat zijn 
zoon 30 jaar later trof. Velius wijdt weliswaar 
enkele regels aan de 'krackeelen in de Kerck' tussen 
enerzijd de liberale predikanten Johannes Wallesium 
en Johannem Arnoldi' en anderzijds de calvinistische 
kerkenraad, maar gaat hier inhoudelijk niet 
op in.120 De 'krackeelen in de Kerck' waren door 
Wallesius zelf in de openbaarheid gebracht met zijn 
pamflet 'Poincten der beschvldiginge, die d'afgegane 
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vriendschappelijke banden met de in 1618 afgezette 
Velius, die hem door de jaren heen had gesteund, 
was het zaak te voorkomen dat zijn drukkerij in een 
kwaad daglicht kwam te staan. Willem Andriesz 
had nog 15 jaar voor de boeg. In 1624 deed hij het 
stadsbestuur een verzoek voor een plaats in een van 
de Hoornse proveniershoven, waarvan niet bekend 
is of het werd toegestaan, en in juni 1634 koopt hij 
nog een graf in de Grote Kerk.122 Deze aankoop is 
zijn laatst bekende levensteken. 

Isaac Willemsz van der Beeck in de 
voetsporen van zijn vader
In 1619 volgde Isaac Willemsz van der Beeck zijn 
vader op als boekdrukker en boekverkoper int 
Schrijf-boeck. Hij was in september 1618 getrouwd 
en door zijn huwelijk meerderjarig geworden, zodat 
hij gerechtigd was zijn eigen zaken te behartigen. 
Hij kreeg met zijn vrouw Marij Vrericks vier 
kinderen die volwassenheid bereikten: Machteltje, 
Geurtje, Abraham en Ewoutje Isaacs.123 
Zijn eerste druk was de tweedelige Chronijck vanden 
onderganc der tijrannen van Pieter Jansz Twisck, de 
doopsgezinde voorganger van de Friezen. Het boek 
beschrijft de geschiedenis van de doopsgezinden 
en was met bijna 1000 pagina's een grote opdracht. 
Op de titelpagina staat vermeld dat het eerste 
boekdeel dateert van 1619 en de tweede van 1620 
Het was uitgegeven door Sacharias Cornelisz in 
de Liesveltschen Bybel, voor wie Van der Beeck 
meerdere lijvige boeken van Twisck zou drukken. 

Er zijn tussen 1619 en 1650 circa 70 drukken 
van Isaac Willemsz van der Beeck bekend. Hij 
werkte met iedereen samen en drukte zowel voor 
doopgezinde en remonstrantse als gereformeerde 
boekverkopers en zowel voor particulieren, het 
stadsbestuur als voor overheidsinstanties. In het 
jaar 1629 drukte hij bijvoorbeeld een nieuwe 
bewerking van de aloude Liesveltsche Bybel voor 
de Amsterdamse boekverkoper Jan Evertsz 
Cloppenburgh, een ordonnantie voor de secretaris 
van de admiraliteit van West-Friesland, een dopers 
geestelijk liedboekje voor Sacharias Cornelisz en 
een Nederlandse vertaling van de Utopia van 
Thomas More voor Marten Gerbrantsz. In het jaar 
1642 drukte hij zowel Het nieuwe Testament na de 
Copye van Nicolaes Biestkens van 666 pagina's voor 
Claes Jacobsz in de Rijp als een klein dichtbundeltje 
op het huwelijk van Outger Maertensz Groot en 
Maria Cornelis Berckhout.
De meest belangwekkende drukken van Isaac 
Willemsz van der Beeck waren ongetwijfeld zijn 

ouderlinghen der gereformeerde Kercke binnen Hoorn, 
tegens hare Kercken-dienaren Ioh. Wallesium ende 
Iohannem Arnoldi, hebben ingebracht', dat in 1616 
door Willem Andriesz was gedrukt.121 Deze zaak 
zou pas na de wetsverzetting tot een uitbarsting 
komen, toen beide mannen als medestanders van 
de remonstrantse zaak tegelijk met Sapma en 
Welsingius uit hun predikambt werden gezet. 
Omdat het stadsbestuur voor Willem Andriesz 
een belangrijke inkomstenbron vormde en hij de 
stad nog een flinke som geld schuldig was met 
zijn drukkerij als onderpand, is het wellicht niet 
toevallig dat hij na 1618 het risicovolle drukwerk 
overliet aan anderen. We kunnen hierbij denken 
aan de nieuwe Hoornse drukkers Jan Jochemsz 
Byvanck, Jelis Claesz Coster, die in het begin van 
hun carrière voornamelijk pamfletten drukten, 
maar opmerkelijk genoeg ook aan zijn zoon Isaac 
Willemsz van der Beeck, die met het drukken 
van het manuscript van Hugo de Groot hoog spel 
speelde. 
Ongetwijfeld heeft Willem Andriesz zijn zoon op 
de achtergond nog ondersteund, maar het leidt 
geen twijfel dat hij zich welbewust vroegtijdig uit 
het drukkersvak terug trok. Door zijn verleden 
als drukker van kritische pamfletten en zijn 
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reisbeschrijvingen van de Hoornse schippers 
Bontekoe en Willem Cornelisz Schouten en zijn 
Chronijk vande Stadt van hoorn van Velius uit 1648. 
Zoals eerder vermeld, drukte hij het reisjournaal 
van Bontekoe voor Jan Jansz Deutel. Het journaal 
van de reis van Willem Cornelisz Schouten uit 
de jaren 1615-1617, dat nooit eerder in Hoorn 
was uitgegeven, drukte hij gelijktijdig voor drie 
verschillende Hoornse boekverkopers. Uit het 
titelblad en het bericht tot de lezer blijkt dat 
gebruik werd gemaakt nog niet eerder gepubliceerde 
manuscripten van onder andere de koopman en 
medereiziger Aris Claesz. De nieuwe uitgave, 'op 
goedt Papier en [met] nieuwe Platen', werd verkocht 
door Jan Jansz Deutel, Marten Gerbrantsz en Mieus 
Jansz Appel. 
In 1648 verscheen ook een verbeterde en uitgebreide 
herdruk van de Chronijk vande Stadt van hoorn van 
Velius, die Isaac Willemsz van der Beeck uitgaf op 
eigen risico. Uit het voorwoord blijkt dat het jaren 
duurde voordat hij de erfgenamen had overtuigd 
de manuscripten vrij te geven waaraan Velius nog 
tot aan zijn dood in 1630 had gewerkt. De kroniek 
werd opgedragen aan de schout en het voltallige 
stadsbestuur van Hoorn, dat 31 exemplaren 
ontving om onder hen te verdelen. Op 8 september 
1648 besloot de vergadering van burgemeesters en 
vroedschappen de drukker 'soo voor de exemplaren 
als voor de dedicatie' te vereren met 150 gulden.124 

Enkele vroedschapsleden, die de tijd hadden 
gevonden om de kroniek te lezen, waren echter van 
oordeel dat het werk vanwege bepaalde passages 
'in suspense gehouden' moest worden. Dezelfde dag 
werd besloten de kroniek door de raadspensionaris 
Kaiser te laten lezen en vier dagen later deed hij 
verslag van zijn bevindingen. Kaiser verklaarde 
'verscheijden ondienste passagien tot nadeel van[de] 
here van p[rins] maurits hooger memorien mitsgaders 
van[de] gemene reg[ering]e en[de] oock sonderlinge 
van[de] regenten deser stede' te hebben gevonden. 
Kaiser had ook gesproken met de zoon van Velius, 
die hem toevertrouwde de' dat hij wel wenschte 
datmen tijdel[ijck] t'een en[de] t'ander had mogen 
rechten [rechtzetten], tgunt nu niet coste [kon] 
geschieden, alsoo wel tweehondert exemplaren waren 
gedistribueert'. 
Op de eerstvolgende vergadering werd met 
eenparige stemmen besloten de kroniek te 'houden 
(gelijck sij doen bij desen) voor een verhael, dat in vele 
deelen niet overeen comt met de waerheijt en[de] in 
allen gevalle is schandaleus en[de] injurieus aen vele 
treflicke regenten, en[de] oock aen[de] regieringe deser 
stede, gelijck oock tegen de hoog regier[ing]e en[de] 
grootste ministers van[den] lande'.125 Kortom, de 
passages die Velius had gewijd aan de wetsverzetting 
die Maurits in oktober 1618 doorvoerde, ervoer 
men als beledigend voor zowel de eigen regenten 
als de landelijke regering. Men besloot de verering 
aan de drukker teniet te doen. De 31 geschonken 
exemplaren werden weer teruggegeven en Isaac 
Willemsz van der Beeck werd gedwongen de 
opdracht aan de stadsregering in de nog niet 
verkochte boeken te verwijderen.
Ongeveer een half jaar later trokken de Staten van 
Holland en West-Friesland ook het privilege in dat 
hij op het drukken van de kroniek had gekregen. 
Isaac Willemsz van der Beeck had waarschijnlijk 
niet voorzien dat Velius' beschrijving van de 
gebeurtenissen in 1618 na dertig jaar nog zo gevoelig 
lag. Er was in 1618 weliswaar een nieuwe kerkelijke 
en bestuurlijke orde doorgevoerd, maar zijn 
opvolger Frederik Hendrik koos niet openlijk partij 
in het religieuze conflict dat onder zijn voorganger 
was ontstaan. Frederik Hendrik trok bijvoorbeeld 
het verbod op remonstrantse vergaderingen weer 
in. Zo kon in 1626 de Remonstrantse Broederschap 
van Hoorn op de Ramen een brouwerij inrichten als 
predikhuis dat in 1630 oogluikend in gebruik werd 
genomen. Ook op bestuurlijk gebied was spoedig 
alles weer terug bij het oude en na een jaar of 
vijftien zaten nazaten en naaste familieleden van de 
afgezette vroedschapsleden alweer op het kussen. 
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het boek Jobs, in 1658 opnieuw werd uitgegeven 
onder de titel Het boeck Jobs, den Predicker, Spreucken 
en Hooghe-Liedt Salomons Mitsgaders De Klaegh-
liederen Ieremiae. In een kort rijmpje aan het einde 
van het boek schrijft Isaac Willemsz van der Beeck 
hoe hij en drie van zijn vrienden, onder wie de 
boekverkoper Gerbrant Martensz, het boek Jobs 
'die lange in den Mis-hoop [mesthoop] als verlore[n] 
Lagh' bij deze weer 'hondertfout' in druk bracht. 
In 1659 kreeg dit initatief van Isaac Willemsz van 
der Beeck een vervolg met Bruno's Wapen-twist van 
Ajax en Ulysses dat hij samen met de boekverkoper 
Gerbrant Martensz uitgaf.

Omgekeerd gaf ook Bruno getuigenis van zijn 
vriendschappelijk band met Isaac Willemsz van der 
Beeck. Zo staan in zijn verzamelbundel Mengelmoes 
uit 1666 twee gedichten die aan hem zijn gewijd: 
'aen de oude man, Isack Willemsz vander Beeck, 
boeck-verkooper binnen Hoorn' en 'Aen beste-vader 
Isack Willemsz. vander Beeck, op sijn geboorte-dagh. 
Den 3. van Oegstmaendt'.127 De term beste-vader 
[schoonvader of opa] moet opgevat worden als een 
koosnaam, want Bruno was niet aan de familie Van 
der Beeck verwant. Isaac Willemsz van der Beeck 
overleed in april 1661 en werd als 'Isaac Willemse' 
begraven in een graf aan de zuidzijde van de 
Grote Kerk. Zijn nalatenschap werd verdeeld onder 
zijn enige zoon Abraham en zijn drie getrouwde 
dochters. De laatsten verklaarden 'Abraham Isaacksz 
[in de kantlijn: den broeder voors.] voor sijn erfportie 
aengedeelt te hebben het huijs en[de] erve van dien 
staende op 't noordt aende westzijde daer sijn vader in 
gewoont heeft en[de] is overleden'.128 

Abraham Isaacsz van der Beeck
Abraham Isaacsz van der Beeck trouwde in 1645 
met Antie Jellebert. Hij kreeg met haar zes kinderen. 
Zijn eerste twee kinderen liet hij gereformeerd 
dopen, zijn drie volgende kinderen tussen 1654 
en 1656 remonstrants en zijn laatste zoon Jellebert 
op 29 januari 1658 weer gereformeerd. Een zestal 
weken eerder, op 12 december 1657, was hij met 
zijn vrouw weer teruggekeerd naar de 'moederkerk'. 
Net als zijn vader voelde hij kennelijk een zekere 
affiniteit met de remonstrantse kerk, maar mogelijk 
heeft ook het verlies aan opdrachten hem op zijn 
schreden doen terugkeren.
Tussen 1652 tot 1686 drukte Abraham Isaacsz 
van der Beeck ongeveer dertig boeken. Zijn 
eerste uitgave in 1652 was Catechizatie over 
den Heidelbergschen cachismus der gereformeerde-
christelicke religie van de Hoornse predikant Petrus 

Dat de religieuze en politieke gevoeligheden van 
het jaar 1618 zo lang bleven voortleven is derhalve 
opmerkelijk. Zelfs toen de boekdrukker Jacob 
Duyn in 1740 een vermeerderde editie van Velius' 
kroniek uit 1648 uitgaf, schreef de bewerker 
Sebastiaan Centen in het voorbericht aan de lezer 
hoe hem was geadviseerd niets te melden 'van 
eenige Kerkelijke Geschiedenissen, noch van de droevige 
verdeeldheden en scheuringe in de Kerk en in de Staat 
omtrent en inzonderheid in de jaren 1618 en 1619 
voorgevallen'.126 
De toestanden rond het uitgeven van de kroniek 
van Velius heeft Isaac Willemsz van der Beeck 
mogelijk doen besluiten - in navolging van zijn 
vader - zijn drukkerij vroegtijdig over te doen 
aan zijn zoon Abraham. De kans was aanwezig 
dat hij zou worden afgerekend voor zijn misstap. 
Bovendien had hij de gereformeerde kerk de rug 
toegekeerd en was hij in de jaren vijftig van de 
zeventiende eeuw lidmaat van de remonstrantse 
kerk geworden, wat het verkrijgen van stedelijke 
opdrachten zou kunnen belemmeren. 

Een geste aan Bruno
Met zijn terugtreden nam Isaac Willemsz van der 
Beeck niet volledig afscheid van het boekenbedrijf. 
In 1658 gaf hij onder zijn eigen naam nog een 
werk uit van Henrick Bruno, met wie hij een 
vriendschappelijke band onderhield. Bruno, de 
conrector van de Latijnse school, had in 1657 
Claech-liederen Ieremiae, en het Hooge-liedt Salomons 
laten drukken door Henricus Hondius in Den Haag, 
maar de oplage was zo klein dat het op intiatief van 
Isaac Willemsz van der Beeck, vermeerderd met 
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de Witte, een boek van meer dan 1000 pagina's dat 
hij drukte voor de Hoornse boekverkoper Maerten 
Gerbrantsz. In het voorwoord staat vermeld dat het 
was goedgekeurd door de Hoornse classis. Daarna 
volgden vrijwel uitsluitend nog stichtelijke boeken 
voor Gerbrant en Jan Martensz, die omstreeks 1652 
de boekwinkel van hun vader Marten Gerbrantsz in 
de Kerkstraat in 't A.B.C. hadden overgenomen, en 
voor Jan Jansz Deutel de Jonge en zijn weduwe, op 
het Grote Noord in Biestkens Testament. De beide 
families waren de belangrijkste boekverkopers van 
Hoorn en tussen 1626 en 1682 verantwoordelijk 
voor bijna 75 edities.129 
De alleenheerschappij van de drukkersfamilie Van 
der Beeck liep in de tijd van Abraham Isaacsz 
van der Beeck ten einde. In april 1666 ontving 
hij weliswaar van de stadsthesaurier nog een som 
van 158 gulden en 16 stuivers voor het drukken 
'van billetten, placcaten, brieven als anders', maar 
dezelfde maand ontving de nieuwkomer Hermen 
van der Grave ruim 65 gulden 'voor 't drucken 
van 200 billetten van 't afsetten van t gelt' en 'voor 
billetten vande schutterij brant keure en eyck brieven' 
en zijn vakbroeder 'Cornelis Croock boeckdrucker' 
een som van 191 gulden 'voor 't drucken van 
keuren, haertstedegelt als anders'.130 Cornelis Croock 
drukte tussen 1662 - 1672 nog geen tien boeken, 
maar kreeg kennelijk zoveel opdrachten van de 
stad dat hij zich 'ordinaris stads drucker' noemde 
op het stedelijk drukwerk dat tussen 1668 en 
1672 zijn drukkerij 'in de Cruijs-straet, by de 
Ramen' verliet. Croock overleed in 1677. De titel 
ordinaris stadsdrukker werd nadien ook door enkele 
boekdrukkers uit de achttiende eeuw gevoerd, 
maar lijkt niet meer dan een erefunctie te zijn 
geweest die de drukker zichzelf aanmat. Met 
uitzondering van Willem Andriesz, die in de vroege 
zeventiende eeuw 100 gulden per jaar ontving 
als 'stadsboekdrukker', zijn er nadien geen andere 
drukkers bekend die officieel door het stadsbestuur 
tot deze functie zijn benoemd of hiervoor werden 
betaald. 

Stoffel Jansz Korting
Stoffel Jansz Korting werd naast Abraham 
Isaacsz van der Beeck de belangrijkste Hoornse 
boekdrukker in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. Hij trouwde in 1660 in Hoorn met Maritje 
Hendricks Pot met wie hij tussen 1664 en 1675 
zeven kinderen kreeg. In 1678 hertrouwde hij Aefje 
Jacobs en woonde toen op de Korenmarkt. 
Korting begon omstreeks 1662 als boekhandelaar 
op het Smerighorn [het tegenwoordige Breed], waar 

hij in 1666 ook een drukkerij begon. Vanaf 1677 
tot aan zijn dood in 1716 bezat hij een drukkerij 
op de Koorn-marckt in de Bevaren Stuurman.131 Van 
1666 tot 1712 is een dertigtal drukken van Korting 
bekend.
Zo drukte hij tussen 1675 en 1695 acht theologische 
werken van de Hoornse predikant van de 
gereformeerde kerk Florentius Costerus en enkele 
informatieve werken als de Beschrijvinge van Guiana 
in 1676, een Instructie in't notaris-ampt in 1686 van 
de Medemblikker notaris Cornelis Cos en de Schoole 
der Stuurluyden en het tweedelige Vermeerderde 

schoole der Stuurluyden in respectievelijk 1702 en 
1712 van Govert Maartensz Oostwoud. 
Korting gaf in zijn beginjaren als boekverkoper in de 
witte Boeck-pars op het Smerighorn veel liedboekjes 
uit die hij aanvankelijk liet drukken door Cornelis 
Croock. Door het succes van deze boekjes zette 
hij wellicht zelf de stap naar het drukken, want 
Korting staat bekend als drukker en uitgever van 
de eerste mopsjes: kleine liedboekjes met allerlei 
herderlijke liederen en bruiloftsgezangen. De naam 
mopsjes refereert aan de naam van de mythologische 
herder Mopsus die vaak in de herdersgezangen een 
hoofdrol speelt. De eerste Hoornse mopsjes van 
Korting zijn niet gedateerd, maar waarschijnlijk 
behoren 't Hoorns vermaeck'lijck treck-schuytje en 't 
Groot Hoorns-Liedtboekje bestaande in veel geestelijke 
en vermakelycke bruylofts-liedekens tot de vroegsten. 
Omstreeks 1700 werden vergelijkbare liedboekjes 
ook uitgegeven door de boekdrukker Elbert 
Beukelman, soms in compagnie met zijn zwager 
Feyken Rijp. 
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het drukken van boeken betrof, maar leverde nog 
steeds drukwerk aan de admiraliteit, aan de stad 
en stedelijke liefdadigheidsinstellingen.134 De laatst 
bekende opdracht die hij voor de stad uitvoerde 
was ''t drucken van 3400 verpondingh billetten' en 
het leveren van een 'quohierboeck', waarvoor hij 
op 9 oktober 1690 een som van 53 gulden en 
2 stuivers ontving.135 Op 28 oktober 1690 werd 
door de voogden van het Sint Pietershof besloten 
Elbert Beukelman aan te stellen 'tot leverancier van 
de couranten, pennen, papier en vorders in plaetsz van 
abram IJsacksz van der beecke', wat een soort vast 
contract met het Sint Pietershof veronderstelt.136 
Abraham Isaacsz van der Beeck werd op 30 oktober 
1690 begraven in het familiegraf in de Grote Kerk. 
Op 2 november 1690 verschijnt er nog een plakkaat 
gedrukt 'ter druckerye van wylen Abraham Isaacxsz. 
van der Beeck, boeck-drucker en boeck-verkooper op 
't Noordt, in 't Schrijf-boeck', waaruit blijkt dat zijn 
weduwe Antie Jellebert de drukkerij nog enige 
tijd heeft voortgezet of tenminste een van de 
lopende opdrachten heeft afgerond. Enkele weken 
later werd besloten tot verkoop. Op 3 februari 
1691 blijkt uit het register van de 80e penning, 
een stedelijke belasting die werd geheven op de 
koop en verkoop van huizen en landerijen, dat de 
erfgenamen van Abraham Isaacsz van der Beeck 

De lokatie van de drukkerij van Korting
De boekverkoper en boekdrukker Stoffel Jansz 
Korting woonde, blijkens het titelblad van 't Groote 
Raedsel-boeck van Jacob van der Meersch dat hij 
in 1677 drukte, op de Koorn-marckt in de Bevaren 
Stuurman. Het is niet zeker of hij toen al een eigen 
huis bezat of een huis huurde, want pas in 1682 
wordt vermeld: 'Stoffel Jansz korting boeckdrucker 
alhier koopt van Barent Hendricksz saetmeter cum 
socio, een huijs en gront vandien, staende op de hoeck 
van de koorn marckt alhier voor twaelf hondert vijf 
en tsestig gulden contant'.132 De Korenmarkt heeft 
als kade maar twee hoekhuizen, maar de exacte 
lokatie wordt uit de akte niet duidelijk. Als echter 
in 1750 Welmoet Korting overlijdt, als weduwe 
van Reijnier Brouwer en waarschijnlijk de enige 
dochter en erfgenaam van Stoffel Jansz Korting, laat 
zij vier huizen na: haar sterfhuis op de Korenmarkt, 

belendend aan de weduwe van Dirk Overbeek en 
een niet ingevulde buur, een huis op Het West, 
een huis in de Baanstraat en een huis 'staande 
ende gelegen op de hoek van de Koornmarkt belent 
Johannes Ennema ten Zuijden en de Lindegragt ten 
Noorden'.133 Dit laatstgenoemde huis op de hoek van 
de Korenmarkt en de tegenwoordige Lindestraat is 
ongetwijfeld de oude drukkerij van haar vader 
geweest, het huidige Korenmarkt 13. In de staat 
en inventaris van Welmoet Korting worden ook 
winkelgoederen opgesomd van 'verscheyden boeken', 
zowel genaaid als ongenaaid, als 16 boeken in 
folio, 144 boeken in quarto, 311 boeken in octavo, 
140 boeken in duodecimo,'33 historiale boekjes in 
soorten en 60 Liedboekjes', waaruit blijkt dat zij de 
boekwinkel van haar vader heeft aangehouden. 

De laatste jaren van de drukkerij van 
Abraham Isaacsz van der Beeck
Abraham Isaacsz van der Beeck bleef, vergeleken 
met Korting, na 1660 enigszins achter waar het 
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en zijn weduwe Antie Jellebert de drukkerij op het 
Grote Noord voor 1100 gulden hadden verkocht 
aan Pieter Boeijesz Boeck-drucker'.137 Pieter Boeijesz 
was een bekende van de familie en mogelijk 
werkzaam in de drukkerij. Op 20 mei 1680 stelde 
Abraham Isaacsz van der Beeck 'boeckdrucker alhier' 
zich garant voor zowel Pieter Boeijesz als de mede-
erfgenamen van Boeije Pietersz en Neeltje Hermans 
om de gelden te mogen opnemen die onder de 
vendumeester berustten.138

Pieter Boeijesz heeft niet lang van zijn aankoop 
kunnen genieten. Ongeveer een jaar na de aankoop 
overleed hij en op 7 maart 1692 werd hij begraven 
in de Noorderkerk.139 Zijn erfgenamen waren 
niet van zins de drukkerij voort te zetten en 
medio mei 1692 werd in Hoorn vrijwel de gehele 
inboedel van zijn drukkerij te koop aangeboden. 
Er was een verkoopcatalogus gedrukt door 'Boeyesz 
(erven Pieter)' met op het titelblad een uitgebreide 
beschrijving van het aangeboden drukkersmateriaal, 
waaronder: 'Proeven van veelerhande curieuse 
soo Grieckse, Romeynse, cursijfse, geschreven en 
Nederduytsche letteren…als mede twee drukpersen, 
beyde met kopere degels. Vorders een schoone kachel, 
platen, houte gesnede letteren, figuren, sinjetten, ramen, 
borden, en wat meer tot een welgestelde drukkery 
behoort. Naergelaten by zal: Pieter Boeyesz. in sijn leven 
boekdrukker tot Hoorn. De verkoopinge sal geschieden 
ten huyse van de suster van de overledene, op 't oude 
Noordt, op woensdagh, den 14. May, 1692'.140 Voor 
zover bekend, is deze verkoopcatalogus van 14 
pagina's het enige drukwerk dat de drukkerij van 
Boeijesz verliet. 

Maritje Boeijes, de zuster van Pieter Boeijesz, 
trouwde in november 1692 met Claes Jansz Kruijf 
en woonde toen op het Grote Noord. De drukkerij 
had in mei geen koper gevonden en wellicht werd 
deze nog door Maritje bewoond. In het najaar van 
1692 - er is geen officiële transportakte bewaard 
gebleven, maar alleen een vermelding in de 80e 
penning - verkocht haar echtgenoot Kruijf de 
drukkerij onderhands aan de zeepzieder Steven 
Franke.141 

Abraham Jacobsz van der Beeck, de neef
Van een Hoornse drukker met de naam Abraham 
Jacobsz van der Beeck was tot dusver niet bekend 
of hij aan de Hoornse boekdrukkersfamilie Van der 
Beeck was verwant, maar uit een graftransport blijkt 
dat hij een zoon was van Jacob Andriesz, de broer 
van de boekdrukker Willem Andriesz, en daarmee 
een neef van Isaac Willemsz van der Beeck. Uit het 

transport van het graf, dat Willem Andriesz in juni 
1634 in de Grote Kerk kocht, werd in 1661 door 
Abraham Jacobsz van der Beeck, 'broeders zoon van 
ijsack willems', het halve eigendom dat hij in het 
graf bezat overgedragen aan de kinderen van Isaac 
Willemsz van der Beeck.142 
Abraham Jacobsz van der Beeck ging op 15 januari 
1656 in ondertrouw met Giertie Pieters, de weduwe 
van de timmerman Dirck Fopsz. Beiden woonden 
op het Achterom.143 Het huwelijk werd op 30 
januari 1656 voltrokken door de gereformeerde 
predikant Hellius. Abraham Jacobsz van der Beeck 
kreeg met Giertie Pieters tussen 1660 en 1667 
vijf kinderen, die hij echter liet dopen in de 
Remonstrantse kerk. Na de geboorte van zijn 
eerste kind werd 'Abraham Jacobsz vander Beek, 
Boekedrukker Ao 1661 in septemb[er]' lidmaat. 
Van Abraham Jacobsz van der Beeck zijn een 
tiental drukken bekend, de meesten van religieuze 
aard. De vroegst bekende druk dateert van 1658, 
een theologische werkje dat hij drukte voor de 
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den Hoof richtte zijn drukkerij inde Bonte Drukker 
op in de Oude Westerstraat.147 
Wellicht had Van den Hoof zijn eerste opdracht 
al binnen voordat hij zijn drukpersen bezat, want 
al op 8 november 1664 kreeg hij octrooi van de 
Staten van Holland en West-Friesland voor het 
drukken van de handvesten van Enkhuizen. Zijn 
eerste drukken, die in 1665 verschenen, waren 
echter een medisch werkje geschreven door de 
Hoornse dr. François Piëns, een herdruk van t 
Lof der Luysen van de Leidse professor Daniël 
Heinsius en een bundeltje met Stichtelyke Rijmen 
van de toen in Hoorn werkzame predikant Geeraert 
Brandt. De gedrukte handvesten van Enkhuizen 
verschenen pas in 1667 bij Van den Hoof en waren 
samengevoegd in één band met de handvesten van 
Hoorn, Alkmaar en Medemblik. 
Het contact met Brandt leidde tot het drukken 
en uitgeven van de Historie der vermaerde zee- en 
koopstadt Enkhuisen in 1667, een werk dat gelijk de 
kronieken van Velius voor Hoorn, een belangrijke 
bron vormt voor de vroegste geschiedenis van 
Enkhuizen. In het voorwoord beschrijft Van den 
Hoof dat hij 'sedert het oprechten mijner Drukkerije 
op het hoogste aengeprikkelt [was] om de vermaerdtheit 
en lof deser zee- en koop-stadt door dese Beschrijving 
voort te setten' en Brandt bereid vond deze taak op 
zich te nemen. Het is mogelijk dat vader en zoon 
Van der Beeck nog hebben meegewerkt aan de 
voorbereidingen van deze uitgave van bijna 200 
pagina's, maar dit is niet bekend. 
In 1667 vinden we Abraham Jacobsz van der 
Beeck weer in Hoorn, maar kennelijk zocht hij na 
zijn Enkhuizer avontuur mogelijkheden om zich 
elders te verbeteren. Zijn naam komen we augustus 
1667 tegen in een van de resolutieboeken van 
Medemblik:
'Abraham Jacobsz vanderbeecke boeckedrucker tot 
Hoorn is op zijn gepresenteert request toegestaen en 

Amsterdamse boekverkoper Van Ravensteyn. Pas 
in 1662 wordt voor het eerst op een titelblad de 
naam van zijn drukkerij vermeld, op 't Achterom in 
de Druckerije, vermoedelijk gevestigd in een van de 
huizen die afkomstig waren van zijn vrouw. Giertie 
Pieters nam uit haar eerste huwelijk met Dirck Fopsz 
drie kinderen mee en kort na haar hertrouwen 
liet zij, geassisteerd door 'abraham Jacobsz vander 
beecke, schoolm[eeste]r haer jegenwoordige man', 
vaders' erfenis voor haar drie kinderen registreren. 
Onder de geregistreerde goederen bevond zich 'een 
huis ende gront des aertrijcks staende ende gelegen aen 
t'achterom, opde hoeck van de Jan van Necks stege, 
belent deselve stege ten suiden ende de comp[aran]
te [Giertie Pieters] ten noorden'.144 Hieruit blijkt 
dat Giertie Pieters zowel het huis op de hoek 
van het Achterom en de Jan van Neksteeg als het 
belendende huis ten noorden in eigendom had. 
Dit wordt bevestigd door een lijst van bewoners 
die in januari 1656 naar de breedte van hun 
pand moesten meebetalen aan het bestraten van 
het Achterom. Zo wordt de 'wed.e van Dirck fopsz' 
aangeslagen voor ruim 51 gulden voor een huis van 
10 voet en 7½ duim breed aan de oostzijde van het 
Achterom ten noorden van de Jan van Neksteeg. 
Dan volgt ten noorden van dit huis 'een uitgang' van 
4 voet en 5 duim van Jan Reindersz Opperdoes, 
wiens hoofdverblijf op het Grote Noord stond, en 
daarna opnieuw een huis van 'de wed[uw]e van 
Dirck fopsz' ter breedte van 18 voet en 5 duim.145 
Abraham Jacobsz van der Beeck drukte tussen 
1658 en 1669 een tiental boeken voor de 
lokale boekverkopers van Hoorn, waaronder 
theologisch werk, een aantal bruiloftsgedichten en 
bruiloftsgezangen en in 1668 een dichtbundel van 
Johan Beets, die hij in 1669 herdrukte. 

Ogenschijnlijk is er sprake van een zekere 
continuïteit in de drukkerswerkzaamheden van 
Abraham Jacobsz van der Beeck, maar in oktober 
1664 verkocht hij zijn drukkerij en vertrok hij 
samen met zijn zoon naar Enkhuizen. Uit een 
tot dusver onbekende Enkhuizer akte blijkt dat 
Abraham Jacobsz van der Beeck 'Boeckdrucker tot 
Hoorn' zijn drukkerij 'soo als hij tegenwoordich bij 
hem is gebruijckt' voor 1400 gulden verkoopt aan 
Egbert van den Hoof uit Enkhuizen.146 De beide 
mannen komen verder overeen dat Van der Beeck 
voor 400 gulden per jaar en vrije huishuur 'bij de 
gemelde Egbert  vanden Hooff voor mr knecht op de 
voors[eijde] druckerije sal dienen' en dat de zoon van 
Van der Beeck een jaar zal meewerken als knecht 
voor 1 gulden en 10 stuivers per week. Egbert van 
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geaccord[eer]t omme inde munte binnen dese Stadt 
Zijne druckerije te mogen excerceren voor 4 Jaeren 
sonder huijshuir'.148 
Abraham Jacobsz van der Beeck probeerde nog 
te bewerken dat er tijdens zijn leven én dat van 
zijn zoons geen andere drukkers meer in de stad 
toegelaten zouden worden, maar hier ging het 
Medemblikker stadsbestuur niet mee akkoord. 
Voor zover bekend heeft Abraham Jacobsz van der 
Beeck niets in Medemblik gedrukt en het is onzeker 
of hij ooit daadwerkelijk naar de stad is verhuisd. 
We vinden hem in elk geval in 1669 in Hoorn, waar 
hij kennelijk een nieuwe drukkerij had opgericht 
en opt Noordt in de Noort-star voor de Hoornse 
boekverkoper Hendrick Jansz Marius een editie van 
'C. Rijnenburghs Vreugde-bergh' uit 1655 herdrukt. 
Dit was tevens zijn laatste druk, want Abraham 
Jacobsz van der Beeck overlijdt in oktober 1669.149 
Na zijn dood heeft zijn weduwe Giertie Pieters 
de zaak voortgezet. De gereedschappen uit 
de drukkerij op het Grote Noord moeten zijn 
overgebracht naar het Achterom, waar zij in 1670 
en 1672 twee theologische boekjes van de lutherse 
predikant Simon Taddel en de remonstrantse 
predikant Jacobus Johannes Batelier drukte. Giertie 
Pieters bezat twee huizen op het Achterom, maar 
hoogstwaarschijnlijk was het tegenwoordige 
Achterom 78 de locatie van haar drukkerij. Op de 
titelbladen van de twee boeken die haar drukkerij 
verlieten wordt vermeld 'op 't Achterom, by Ian van 
Necks-steegh' en 'op 't Achterom/in de Druckerye' en 
niet op de hoek van de Jan van Neksteeg, hetgeen 
men wel zou verwachten indien het een hoekhuis 
betrof. Jacob Dircksz Pil, haar zoon uit haar eerste 
huwelijk, werkte toen al volop mee in de drukkerij.

De opvolger Jacob Dircksz Pil
Op 12 januari 1680 verscheen Giertie Pieters voor 
de Hoornse notaris Cornelis Nopper. Zij verklaarde 
dat zij in 1669 'aan hare soon Sr. Jacob dircksz Pil 
boeckdrucker alhier heeft verkocht de gerechte helfte 
in hare druckerije, met alle 't gereetschap en[de] 
de verdere aancleven van dien en[de] daar naa in 
den Jare 1674 de gerechte wederhelft derselve'.150 Ze 
verklaarde in 1680 hiervoor volledig te zijn betaald 
en dat het eigendom van de drukkerij nu volledig 
berustte bij haar zoon. Zoals eerder vermeld kocht 
Pil in december 1681 een huis, voorheen Inde 
Vette hen, op het Grote Noord van de kinderen van 
Hendrick Gaerman, mogelijk als verkooppunt voor 
de boeken die hij op het Achterom drukte. Het 
pand dat hij kocht tussen de Jan van Neksteeg en 
Nieuwsteeg had een achterwoning op het Achterom 

dat slechts een zestal huizen van zijn drukkerij 
verwijderd lag.151

Jacob Dircksz Pil was een zoon van haar eerdere 
man Dirk Fopsz en werd op 20 juli 1649 in 
de Remonstrantse Kerk van Hoorn gedoopt. In 
december 1669 liet hij zich als 'Jacob Dircksz 
Boeckdrukker soon van sal Dirck Fopsz' inschrijven 
als lidmaat. Hij trouwde in september 1672 met 
Marijtje Jans uit de Peperstraat, die zich in mei 
1673 als Marijtje Jans van Halmael 'h[uisvrouw] 
van Jacob Dirksz Boeckdrucker' bij dezelfde kerk liet 
inschrijven. 
Van Jacob Dircksz Pil zijn drie drukken bekend. 
In 1664 wordt hij in de vijfde druk van Vreugde-
bergh, bestaende in ziel-suchten, bruylofts-gesanghen, 
en stigtelijke vermakelijkheden van Cornelis 
Rhijnenburgh in het colophon vermeld als 'drucker 
op 't Achterom'. Het jaartal is merkwaardig daar Pil 
in 1664 nog maar 15 jaar oud was en ten hoogste 
een leerling zal zijn geweest van zijn stiefvader 
Abraham Jacobsz van der Beeck. Twee andere 
boeken op naam van Pil verschenen in 1673: een 
dichtwerk over 'de wijdt-beroemde ende vermaerde 
joffrouw Podraga, dochter van Bachus en Venus' en een 
veilingcatalogus van de bibliotheek van de Matthias 
Liesselius, predikant van de Remonstrantse Kerk 
van Hoorn.152 

Pil kon waarschijnlijk niet leven van de 
drukkerij alleen. In november 1673 geeft hij een 

De Afkomst, Naem, Aert, 

Macht, Woonplaets, 

Heerschappy, en 

Eyghenschap, van de 

Wijdt-beroemde ende 

vermaerde Joffrouw 
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1673 gedrukt door 

Jacob Dircksz Pil
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getuigenverklaring voor de brandewijnstoker 
Hendrick Agesz, die een conflict had met 
de impostmeester van de brandewijn en 
gedestilleerde wateren, en in 1686 wordt Pil zelf 
'brandewijncooper'genoemd.153 Hij heeft omstreeks 
deze tijd nog wel als drukker gewerkt, want op 24 
december 1688 wordt hij genoemd als een van de 
crediteuren van de weduwe van Jacob Claesz Baron 
voor een som van 4 gulden en 10 stuivers 'over 't 
drucken van 500 billetten met de impost'.154 
Pil overleed in april 1692 en werd begraven in de 
Grote Kerk. In de Amsterdamsche Courant van 6 mei 
1692 wordt de drukkerij door zijn erfgenamen ter 
veiling aangeboden in één advertentie samen met 
de drukkerij die toebehoorde aan Pieter Boeijesz: 
'Op den 14 Mey sal tot Hoorn,'s morgens ten 8 uuren 
precys verkogt werden een Drukkery, nagelaten bij 
Pieter Boeyesz., voorsien met twee Drukpersen met 
Kopere Degels, veelderhande soorten van Letteren, en 
voorts wat tot een welgestelde Drukkery behoort; waer 
van de Proeven alom by de Boekverkopers in de Steden 
te bekomen zyn. 
Noch presenteeren ten selve dage de Erfgenamen 
van Jacob Dirksz. Pil te verkopen desselfs nagelaten 
Drukkery, bestaende alle in nieuwe Letteren waer van 
de Proeven te bekomen zyn als boven'. 
De koper van de drukkerij van Pil is niet 
bekend, maar het staat wel vast dat in 1692 
een einde is gekomen aan de dynastie van de 
boekdrukkersfamilie Van der Beeck. 
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Harm stumpel

Vaderlijk geschenk
De titel van dit boekje is tamelijk merkwaardig. 
Het is in 1742 uitgegeven, en bevat stichtelijke 
teksten van Pieter Janszoon Twisck (1565-1636), 
een doopsgezinde kerkleraar, werkzaam in Twisk. 

Tijdens zijn leven zijn er 32 (her)drukken van 
hem uitgegeven, dit is de laatste oude druk die 
van hem bekend is, zelfs in de 20e eeuw zijn er 
nog herdrukken. Voor deze druk is Jacob Duyn, de 
Hoornse uitgever, een samenwerking aangegaan met 
de Amsterdamse uitgever Jan Hartig. Vermoedelijk 
had de laatste contact met de graveur Simon 
Fokke (1712-1784) uit Amsterdam. Zij gaven 
hem opdracht voor de illustraties van dit boekje. 
Tot nu toe niet opgemerkt is deze afbeelding van 
Lambert Melisz die zijn moeder in 1574 op een 
slee vervoerde naar Hoorn om haar te redden 
van de Spaanse soldaten die in Noord-Holland 
huishielden. Velius was de eerste die hierover 
schreef en velen hebben hem nageschreven. Het 
gebruik van kleur op de titelpagina was in deze tijd 
heel modern.
  
Van folianten, kwarto's en octavo's 
Deze afbeelding toont verschillende formaten 
boeken met rechtsonder een foliant. Die term is 
afkomstig van het folioformaat. De drukker van 
het boek kreeg grote losse vellen papier van de 
papierschepper, waar hij vier pagina's op één vel 
drukte. Vervolgens wordt dit op de helft gevouwen; 
het gevouwen vel wordt een katern van vier 
bladzijden. De verschillende katernen worden door 

de boekbinder samengevoegd tot een boekblok 
dat kan worden ingenaaid of ingebonden. Een 
boek of document in folioformaat, wordt ook wel 
aangeduid als 'fo' of '2°'. Tegenwoordig is dit 215 x 
340 millimeter. 
Als een vel tweemaal gevouwen werd kreeg je de 
helft van het folioformaat, namelijk quarto, bij 
driemaal vouwen octavo (8º) en daarna kwamen 
de formaten 12º (duodecimo), 16º, 32º en als 
kleinste 64º. Maar niet alle papiermakers maakten 
drukvellen van hetzelfde formaat en bovendien 
kon de binder van het boek de marges afsnijden 
om een regelmatig boekblok te krijgen. Een boek 

bijzOndere banden
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Voor de kroniek van Hoorn uit 1706, geschreven 
en uitgegeven door Feyken Rijp, is er juist iets 
omgekeerds aan de hand (nummer 1, 2 en 3 van 
links). Hier is nummer 3 de goedkoopste in een 
mindere kwaliteit perkament gebonden, nummer 2 
is beter, in stevig perkament. 

Beide zijn de standaardbandjes voor deze kroniek. 
De meest linkse is de beste: iets dunner papier 
(er kunnen dus meer boekjes in de geleerde 

boekenkast), een mooie leren 
band met goudopdruk, strak 
afgesneden én de snede van 
het boekblok is met rode 
verf netjes gekleurd. Deze 
versie werd door de uitgever 
aangeboden aan zijn meer 
luxe klantenkring. 
 
Een eigen boekband
Boekbinders konden 
boekbanden op verzoek ook 
personaliseren. Hier heeft de 
auteur P.I.Twisck een door 
hem geschreven boek aan 
zijn zoon Ian Pieterszoon 
Twisck (IPT) cadeau gedaan. 
De titel is: Kort ende 
grondigh bericht van den 

val Adams, de Erf-sonde ende gemene sonde, 
Ghedruckt by Isaac Willemsz, Voor Ian Iansz. 
Deutel, Boeckverkooper op 't Oost / in Bieskens 
Testament, Anno 1638. Pieter Ian Twisck was een 
behoudende doopsgezinde auteur, meer dan 25 
boeken heeft hij op zijn naam staan waaronder het 
merkwaardige boekje: Een corte ghe(e)stelijcke 
verclaringhe van den hoge Priester Aaron. Hierin 
weet hij de kleding van deze hogepriester uit het 
Oude Testament in detail te beschrijven, zonder 
overigens over bewijzen daarvoor te beschikken. 

 
 

bijzOndere banden

in kwarto formaat kan dus heel verschillende 
formaten hebben. 
Op de foto: het grootste boek is folio formaat, 
daarbovenop kwarto, octavo en dan een formaat 
dat een antiquaar klein 8º zou noemen. De vier 
kleine bandjes zijn van het formaat 12º. De staande 
boeken kwarto, tweemaal octavo en een kleintje 
16º. Het nog kleinere formaat 32º is in Hoorn 
alleen gebruikt voor de liedboekjes uit het begin 
van de 18e eeuw, de zogeheten mopsjes.

Voor elk marktsegment een eigen boek
Een vroeg voorbeeld van marktsegmentatie voor 
specifieke doelgroepen is het verschijnsel van 
'groot papier' later ook wel genoemd 'best papier'. 
Hierboven een foto van de drie drukken van 
de kroniek van Velius (van links de nummers 4 
(1617), 5 (1648) en 6 (1740)). Dat ze verschillen 
in dikte is normaal, want iedere keer is de tekst 
aangevuld. Maar het verschil tussen beide drukken 
van 1740, nummer 6 in perkament en 7 in kalfsleer 
is opmerkelijk. Niet alleen is de leren band veel 
groter, maar ook veel dikker. De drukker heeft 
namelijk een aantal exemplaren gedrukt op dikker 
papier en met meer marge rondom het zetsel. De 
doelgroep van bijvoorbeeld regenten in de stad had 
dus een luxere band met goudbestempeling én een 
indrukwekkend boek in de kast. Het verschil in de 
twee banden rechts is zo mogelijk nóg groter, het 
gaat hier om twee exemplaren van de Historie der 
vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, in 1747 
te Hoorn gedrukt door Jacob Duyn. Allebei de 
exemplaren hebben 847 pagina's, maar formaat en 
papierdikte zijn verschillend.
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1601 deel aan het bestuur van de stad, totdat hij 
in 1618 door prins Maurits bij de wetsverzetting 
gedwongen werd afstand te doen van zijn ambt. 
Ook als dichter was hij actief en zowel in het 
Nederlands als in het Latijn en het Grieks zijn 
gedichten van hem bewaard gebleven. Jammer 
genoeg is het grootste deel verloren gegaan. Als 
geneesheer, als politicus en als deelnemer aan 
het culturele circuit werd doctor Dirck Volkertsz 
een gezien en bekend man in alle lagen van de 
bevolking. 
Daarbij komt dan nog zijn historische belangstelling 
en juist daarmee is hij het meest bekend geworden 
en gebleven. Waar zijn belangstelling voor het 
verleden vandaan kwam, valt natuurlijk nooit 
meer precies te achterhalen, maar er zijn wel twee 
duidelijke oorzaken aan te geven. Velius had een 
oud boekje in handen gekregen, een kroniek van 
Hoorn uit de eerste helft van de 16e eeuw. Hij 
was begonnen daar aanvullingen bij te maken 
door onderzoek te doen in de stadsarchieven en 
oudere stadgenoten te interviewen. Ook noteerde 
en beschreef hij gebeurtenissen uit zijn eigen tijd. 
Op een gegeven moment kwam hij in contact 
met de Hoornse drukker Willem Andriesz vander 
Beeck die ook over dat boekje beschikte en al 
van plan was daar een heruitgave van te bezorgen 
als dank aan het stadsbestuur, omdat dit 'al die 
jaren vastberaden de vrijheid van de stad en 
haar privileges had gehandhaafd en verdedigd'. 
Zij sloegen de handen ineen en zo kwam het 
dat in 1605 de Chronijck vande Stadt van Hoorn, 
daerin des selves begin, opcomen en gedenckweerdige 
gheschiedenissen tot op den tegenwoordighen jaere van 
1604 int corte verhandelt en beschreven werden  in 
druk verscheen.
De dank aan het stadsbestuur door Vander Beeck 
was uiteraard bedoeld om subsidies los te peuteren, 
maar had een diepere, achterliggende gedachte 
die ook bij Velius meespeelde. In de nog jonge 
Republiek der Nederlanden, die pas in 1648 
formeel zijn beslag zou krijgen bij de Vrede van 
Münster, was een grote markt ontstaan voor boeken 
over geschiedenis. Niet alleen het landsbestuur 
hechtte er belang aan dat herkomst, geschiedenis 
en identiteit van de nieuwe staat werden vastgelegd, 
maar ook de burgers van de steden toonden zich 
zeer geïnteresseerd in de vraag waar hun wortels 
lagen en hoe nu precies hun vrijheid tot stand was 
gekomen na al die eeuwen van Bourgondische 
en Habsburgse overheersing. Een combinatie van 
het verleden en van eigentijdse geschiedschrijving 
werd ook populair omdat in dergelijke boeken 

ben leek
         
Dirck Volkertsz Seijlmaecker, die zijn naam zoals 
gebruikelijk in de 16e en 17e eeuw latiniseerde tot 
Theodorus Velius (velum betekent zeil), is een van 
de bekendste schrijvers die in Hoorn geboren is, 
in 1572 om precies te zijn. Na in zijn geboortestad 
de Latijnse school doorlopen te hebben vertrok hij 

voor zijn verdere opleiding eerst naar Leiden en 
vervolgens naar Padua in Italië. In 1594 keerde hij 
als doctor in de medicijnen terug en werd in Hoorn 
aangesteld als stadsgeneesheer. Tot zijn dood in 
1630 bleef hij die functie uitoefenen en 'stond vele 
duizenden zieken bij met zijn genezende handen', 
zoals hij het zelf verwoordde in het opschrift op 
zijn graf in de Grote Kerk in Hoorn.
Als lid van de Raad van Hoorn nam Velius vanaf 
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vaak een begin van een oordeel werd geveld over 
gebeurtenissen die de lezers van een dergelijk 
boek zelf nog hadden meegemaakt. Dat Velius' 
werk hiermee nog in de problemen kwam, komt 
zo dadelijk aan de orde. Uitgevers zagen uiteraard 
al gauw brood in dergelijke studies, omdat er 
al in de loop van de tweede helft van de 16e 

eeuw gemakkelijk subsidies werden verschaft voor 
boeken die de fundamenten hielpen leggen voor 
een samenhorigheidsgevoel in de nieuwe staat. Aan 
het begin van de 17e eeuw willen ook de regenten 
van de steden graag de lof van hun woonplaats in 
druk laten verschijnen. De burgers waren trots op 
hun stad, geleerde mensen zetten zich aan het werk 
en de uitgevers stonden klaar, omdat veel mensen 
dergelijke boeken graag in huis wilden hebben. 

In 1617 verscheen er bij dezelfde uitgever, Willem 
vander Beeck, een tweede, vermeerderde en 
geactualiseerde druk. Bij de derde druk in 1648, 
achttien jaar na de dood van Velius, ontstonden er 
problemen. Volgens het stadsbestuur stonden er in 
de tweede druk passages die lasterlijk waren voor 
prins Maurits (intussen ook al overleden) en voor 
de bestuurders van Hoorn. De kritische houding 
van Velius ten aanzien van de wetsverzetting in 
1618 en de conflicten tussen de remonstranten en 
de contraremonstranten lagen kennelijk nog steeds 
gevoelig. De drukker had intussen het grootste 
gedeelte van de oplage al verkocht en de censuur 
van het stadsbestuur had dus niet veel effect. Maar 
de drukker had wel een waarschuwing gekregen. 
In 2007 verscheen een hertaling van deze derde 
druk uit 1648 door Jan Plekker en Rob Resoort 
ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de 
Vereniging Oud Hoorn.
Een van de bewaard gebleven exemplaren van 
die derde druk is op de titelpagina en de daarop 
volgende pagina voorzien van aantekeningen. De 
titelpagina vermeldt dat dit exemplaar afkomstig 
is 'uit de verzameling boeken van Multatuli, die 
het destijds heeft gevonden en gekocht aan een 
stalletje op het Binnenhof alhier', zo noteert (Mimi) 
Hamminck Schepel, de weduwe van E. Douwes 
Dekker, op 28 augustus 1928 in Den Haag. Zij 
heeft het boek zojuist geschonken aan de heer J.F. 
Schultink.  Eduard Douwes Dekker (de eigenlijke 
naam van de schrijver Multatuli, vooral bekend 
van zijn Max Havelaar) was in 1887 gestorven en 
zijn weduwe, die in 1930 zou komen te overlijden, 
beheerde zijn nalatenschap. Zij had kennelijk een 
luisterend oor voor een verzoek van Jan Frans 
Schultink, leraar Nederlands en Geschiedenis van 

1921 tot 1935 aan de Rijks HBS in Hoorn. Hij zocht 
contact met schrijvers en schilders of familieleden 
van hen om in zijn woning aan de Binnenluiendijk 
(Huize Bonck) met gelijkgestemden te genieten 
van bijzondere boeken en schilderijen. Hij had dit 

pand in 1924 door aankoop voor een dreigende 
ondergang weten te behoeden, maar zijn pogingen 
daarin ook een kunstenaarskring te stichten 
liepen echter, zoals o.a. De Alkmaarse Courant 
op woensdag 29 augustus 1941 vermeldt, op een 
teleurstelling uit en niet veel later vertrekt hij dan 
ook uit Hoorn. 
Op de volgende, lege pagina staat geschreven: 
Mijn Heer Meynert Albert Sonck De Vries int Jaar 
1723 in Hoorn. op een avent bij de kars …… .. 
De ondertekening die door de rij puntjes wordt 
gesuggereerd ontbreekt en wie dus bij het licht 
van een kaars een gezellige avond heeft gehad, 
zullen wij wel nooit te weten komen. Toch valt 
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aan zijn exemplaar van Velius is gekomen en of de 
onbekende auteur van bovenstaande regels die in 
Hoorn of in Leiden heeft genoteerd, is niet bekend. 
Overigens had Meynert wel belangstelling voor 
boeken. In 1725 tekende hij in op het Kabinet van 
de Nederlandsche Oudheden en Gezichten vervat in 
300 Konstplate, ingetekent en in 't koper gebracht door 
den Konstrijken Abraham Rademaker, verschenen 
in Amsterdam bij Willem Barents, boekverkoper 
op den Nieuwezijds Voorburgwal, tegenover de 
Nieuwstraat. 
Achter in de Velius zijn, zoals vaker gebeurde, de 
lijsten met namen van burgemeesters, schouten en 
schepenen aangevuld. In de derde druk waren zij 
bijgewerkt tot 1648, maar hierna volgen, met de 
hand geschreven, de namen van de bestuurders uit 
de periode 1650 tot en met 1675, precies de jaren 
waarin Meijndert Sonck, de vader van Maria Sonck 
en dus de grootvader van 'onze' Meynert, politiek 
actief was. Deze overleed in 1675 en kan tijdens 
zijn leven de derde druk van 1648 gekocht hebben. 
Het lijkt er dus sterk op dat Meynert het boek van 
zijn moeder gekregen heeft, omdat zijn opa al 
overleden was voor zijn kleinzoon geboren werd.

Ook als we de aantekening van de onbekende 
vriend van Meynert zien als een notitie die in 

hier nog wel iets meer over te zeggen. Het artikel 
van Arnoud Schaake in Oud Hoorn 2019.1 vertelt 
over de veroordeling van Meynert Sonck vanwege 
diens homoseksuele contacten, zijn opsluiting in de 
gevangenis in Den Haag in 1730 en later, in 1733, in 
slot Purmerstein in Purmerend en over de pogingen 
van zijn familieleden in 1735 om voor deze laatste 
mannelijke telg uit de regentenfamilie Sonck een 
definitieve verbanning naar het buitenland te 
regelen. Kort daarna, in 1737, overleed Meynert in 
de gevangenis in Purmerend.
Meynert was het vierde kind van Hercules de 
Vries, raad in de vroedschap en burgemeester van 
de stad Hoorn, bewindhebber van de VOC en 
ontvanger der gemenelands (Gewest Holland). Hij 
was getrouwd met Maria Sonck. De vroegtijdige 
dood van de twee broers van Meynert en van hun 
mannelijke nakomelingen maakte van Meynert de 
stamhouder en om die reden gaf zijn moeder hem 
als extra naam, naast die van haar man, die van 
haar eigen afkomst. Maar omdat Meynert nooit 
getrouwd is geweest, mocht dat niet helpen en 
stierf met Meynert Albertsz Sonck De Vries het 
geslacht Sonck uit.
Na een mislukte studie in Leiden en misdragingen 
in het studentenleven was Meynert In 1725 
teruggekeerd naar Hoorn. Wanneer en hoe hij 

Binnenblad met 

opdrachten aan 
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vriendenboekjes gebruikelijk was, blijft de tweede 
notitie opmerkelijk. In het handschrift van                    
W. Spiring staan twee aantekeningen in het Latijn. 
De bovenste regel (haec amicae junxit amicii) is 
grammaticaal onjuist, maar moet zoiets betekenen 
als 'dit laat de band zien tussen vriend en vriendin'. 
Dat dit moet worden opgevat als een commentaar 
op de bovenste regels lijkt de plaatsing direct 
daaronder te suggereren. Maar het kan uiteraard 
ook een inleiding zijn op de versregels daaronder, 
die afkomstig zijn uit de Bucolica (herderszangen) 
van de Romeinse dichter Publius Vergilius Maro uit 
ongeveer 40 voor Christus. In het vijfde gedicht, 
regel 76-78 schrijft de dichter: 
Dum iuga montis aper, fluvius dum piscis amabit,
dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae,
semper honos nomenque tuum laudesque 
manebunt.
In vertaling: Zolang de zwijnen houden van de 
bergruggen, de vis van het water,/ zolang de bijen 
zich voeden met thijm en de krekels met dauw,/ 
zolang zullen jouw eer, jouw naam en de lof voor 
jou altijd blijven bestaan.
De laatste regel (memoriae erga haec pauca 
scripsit W. Spiring) betekent 'ter herinnering heeft                     
W. Spiring deze paar regels opgeschreven'.

De dichter Willem Spiring die in Amsterdam 
woonde en uit zijn huwelijk met Ariaantje in ieder 
geval twee zonen liet dopen in 1733 en 1735, 
behoorde niet tot de groten van zijn tijd. Ook hij 
zal voor 1730 contact gehad hebben met Meynert 
en een opdracht hebben geschreven in de Velius 
van Meynert. De tekst van Vergilius waaruit Spiring 
twee regels overschrijft, stamt uit een gedicht 
waarin twee herders een gesprek hebben over 
elkaar en over een andere herder. Dit soort pastorale 
(herders-) poëzie was populair aan het begin van de 
18e eeuw als gelegenheidspoëzie. In een beurtzang 
stak men de loftrompet over bijvoorbeeld een jarige 
of over een bruidspaar. Maar als gemeenplaats of 
zegswijze fungeerden deze regels natuurlijk ook. 
'Zolang de wereld blijft bestaan, zal mijn liefde 
voor jou nooit vergaan' komt regelmatig voor in 

vriendenboekjes en later in poëziealbums. 
De spanning zit in de combinatie van de bezitter 
van het boek, Meynert Sonck, diens homo-erotische 
gevoelens en de beide gasten die een opmerking 
hebben genoteerd in het boek waar hij kennelijk 
trots op was als laatste Sonck. Het was tenslotte zijn 
opa die de eerste bezitter was geweest!

Op de voorkant van deze Velius staat met potlood 
genoteerd A. de Vicq en op de binnenkant van de 
omslag 'eigendom geweest van J.A. de Vicq'. Na 
de dood van Meynert is het boek waarschijnlijk 
via vererving terecht gekomen bij leden van de 
regentenfamilie De Vicq, die relaties hadden met de 
familie Sonck. Wie nu precies bedoeld worden, is 
op grond van deze initialen niet goed vast te stellen. 

Wat er daarna met dit boek gebeurd is, heb ik (nog) 
niet kunnen achterhalen. Het komt in ieder geval in 
een boekenstalletje in Den Haag terecht en wordt 
daar door Multatuli gekocht. Via diens weduwe 
komt het in Hoorn terecht bij Jan Schultink. Op de 
een of andere manier duikt het daarna weer op bij 
een verzamelaar in Brabant van wie een verzamelaar 
in Hoorn het onlangs heeft aangekocht. Zo is dit 
exemplaar van Velius' derde druk na een lange 
omzwerving weer 'thuisgekomen' in Hoorn. 

Buitenkant omslag met 

verwijzing naar 

(J.) A. de Vicq
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konnen praten dan hun was voorgeseydt'. Het hielp 
niet. Te oordelen naar het grote aantal herdrukken – 
voor 1670 waren al zo'n 25 verschillende drukken 
verschenen – heerste er in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw een heuse Bontekoe-rage. Om de 
populariteit te vergroten werd onder meer de titel 
veranderd van Oost-Indische reis in avontuurlijke 
reis en de kosten werden verlaagd door de tekst 
in te korten, met twee kolommen te werken en 
zo papier te besparen. Op een gegeven moment 
werden er geen wijzigingen meer aangebracht en 
kreeg het boek zijn uiteindelijke vorm. Maar de 
kwaliteit liet nog wel eens te wensen over.

Het was wel bereikbaar voor een breed publiek; 
niet alleen de minder koopkrachtige lezer heeft 
het Iournael aangeschaft, maar ook mensen als de 
schilder Pieter Saenredam en de geleerde Isaac 
Vossius hadden het in hun bibliotheek. Er werden 
ook zogenaamde volksprenten van het Journaal 
gedrukt; op één blad werden de avonturen van 
Bontekoe als een stripverhaal verteld met dezelfde 
illustraties als in het boek. Tegenwoordig zou men 
dat een vorm van merchandising noemen. Het 
verhaal van Bontekoe werd ook gebruikt in bundels 
met reisverhalen, niet alleen in Nederland. 

Vanaf de eerste uitgave in 1646 tot 1810 zijn ruim 
60 drukken verschenen. Vertalingen verschenen 
in het Duits, Frans, Engels, Deens en Pools. Aan 
het begin van de negentiende eeuw drukte Barent 
Koene Junior in Amsterdam de laatste editie van het 
Journaal in de oude traditie. Er verschenen daarna 
tal van bewerkingen waarbij de oorspronkelijke 
tekst is aangepast en ook specifiek voor kinderen 
bestemde versies. Voor de kinderen in Oost-Indië 
verscheen een versie met een vertaling in het 
Maleis. De voor de jeugd bestemde bewerking van 
Johan Fabricius 'De scheepsjongens van Bontekoe', 
verschenen in 1924, is minstens zo populair als 
de oorspronkelijke uitgave en heeft al zeker 21 
herdrukken beleefd.

Het verhaal van Bontekoe's reis is bijna honderdmaal 
uitgegeven, in zijn geheel of in bewerkte en/of 
vertaalde vorm. Volgens uitgever Jans Jansz Deutel 
in zijn voorwoord hebben de vele lezers hun tijd 
zeker 'niet qualijck besteet'.

Bronnen: 

Garrelt Verhoeven, DBNL Het verhaal van het boek 1646-1996 

en Roelof van Gelder, Een Hoornse held herdacht, NRC 9 maart 

1996

rita lOdde-tOlenaar

'Koopt, siet en leest dit Boeck', is niet tegen 
dovemans oren gezegd. Het is een aanbeveling bij 
het verschijnen van het Iovrnael ofte Gedenckwaerdige 
beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem 
Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn dat in 1646 verscheen, 
uitgegeven door Jan Jansz Deutel, gedrukt door 
Isaac Willemsz.

Het verhaal over spectaculaire gebeurtenissen kent 
ook een duidelijk religieuze inslag: in nood riep 
men Gods hulp in en het gebed werd verhoord. 
Dit reisjournaal van Bontekoe werd tegelijk met het 
journaal van stadgenoot Dirck Raven over zijn reis 
naar Spitsbergen door Deutel op de markt gebracht.
Het succes van het verhaal van Bontekoe was 
zo groot dat meteen al een tweede druk nodig 
was en daarvoor werd de samenwerking met 
drukker Thomas Fonteyn gezocht. Anderen willen 
graag meeliften op dit succes. In 1647 verschenen 
al drie roofdrukken, in Utrecht en Rotterdam. 
Die uit Rotterdam waren bijna niet van echt te 
onderscheiden. De editie was een getrouwe kopie 
van de druk van Deutel, inclusief de kopergravure 
op de titelpagina en het portret van Bontekoe. De 
kwaliteit was weliswaar minder dan die van de 
oorspronkelijke uitgave, maar op het eerste gezicht 
had de koper eenzelfde boek in handen als dat van 
Deutel.

Wat kon Deutel doen 
tegen de roofdrukken? 
De enige vorm van 
bescherming van een 
eigen uitgave was het 
aanvragen van een 
privilege bij de Staten 
van Holland of de 
Staten-Generaal, maar 
dat was een kostbare 
zaak. Deutel had tot zijn 
spijt voor het Journaal 
van Bontekoe geen 
privilege aangevraagd. 
In 1648 bracht hij een 
gewijzigde druk uit 
en in het voorwoord 
richtte hij zich op hoge 
toon tot 'alle redelijke 
boekhandelaers'. Hij 
uitte zijn woede over 
de 'papegaeyen, die 
niet anders praten of 
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'Ingenuum Puerum Gualtherum Homma ob 
singularem diligentiam probatosque, quos in 
studiis fecit, progressus', zo luidt het begin van de 
opdracht in een boek uitgereikt op 20 september 
1708 door de rector van de Latijnse school in 
Hoorn. Vrij vertaald betekenen de woorden: 
'Aan de waardige jongeman Gualtherus Homma 
wegens zijn buitengewone nauwgezetheid en de 
voortreffelijke vorderingen, die hij in zijn studie 
heeft gemaakt'.
In de Noordelijke Nederlanden ontstond aan het 
einde van de 16e eeuw een traditie die tot de 
afschaffing van de Latijnse school in het derde 
kwart van de 19e eeuw voortduurde, waarbij aan 
goed presterende leerlingen een beloning in de 
vorm van een boek werd gegeven, de uitreiking 
van een zogeheten prijsband. Aan de hand van het 
exemplaar van Gualtherus Homma uit 1708 wordt 
in deze bijdrage kort ingegaan op het fenomeen 
prijsbanden.1

Prijsbanden en uitreikingen
Prijsbanden van Latijnse scholen zijn meestal 
gemakkelijk te herkennen aan de (goud)gestempelde 
stadswapens op de voor- en achterzijde van de 
boekband. Hiervoor werd een uniform stempel 
gebruikt. Uit archieven blijkt dat schoolbestuurders 
korte lijntjes met boekleveranciers hadden. Soms 
bestelden ze nieuwe, soms antiquarische uitgaven 
van meestal Latijnse schrijvers, waarbij – heel 
Hollands – de prijs een belangrijke factor bij de 
inkoop vormde. Bovendien moesten de prijsboeken 
geschikt zijn voor de jongelingen. Een zedenkundig 
argument werd dus ook meegewogen.
De indeling van het curriculum van de Latijnse school 
in niveaugroepen van een halfjaar had als gevolg 
dat er doorgaans per jaar twee prijsuitreikingen 
waren. Dit verklaart bij de uitreiking in 1708 
ook direct de datum 20 september, niet een 
datum waarin wij aan een (eind)examen denken. 
Eindexamenleerlingen deden een openbare 
voordracht in het Latijn en werden via het recht 
dat de schoolbestuurders hadden, bevorderd naar 
de universiteit. De uitreiking bood tegelijkertijd 
ook een gelegenheid om de school aan de stad te 
presenteren.
Het hoogtepunt van de prijsuitreikingen viel in de 
18e eeuw. Spoelder becijfert op basis van een aantal 
Latijnse scholen dat het aantal op een ondergrens 
van 45.000 exemplaren moet worden geschat.2 
Prijsbanden zijn niet dus niet bepaald een zeldzaam 

verschijnsel en worden geregeld op veilingen en 
in de handel aangeboden. Helaas is bij de meeste 
exemplaren de prijs, een speciaal in de boekband 
ingelegd vel met opdracht, verwijderd. In het nu 
besproken exemplaar is de prijsopdracht bewaard 
gebleven vanwege het feit dat deze simpelweg op 
het eerste schutblad van het boek is geschreven. 

Prijsbanden werden uitgereikt in verschillende 
klassen. Een leerling die naar de universiteit 
werd bevorderd, ontving niet zelden een boek 
in folioformaat. Kleinere exemplaren in quarto- 
en octavoformaat dienden doorgaans als prijs 
voor de besten in een bepaald leerjaar of als 
aanmoedigingsprijzen voor ijverige leerlingen, de 
'praemia diligentiae'.

Een prijsband van Hoorn
De zinsnede 'ob singularem diligentiam' op het 

prijsband latijnse scHOOl in HOOrn

De prijsopdracht op 

het schutblad van het 

boek van Gualtherus 

Homma
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schutblad van de prijsband, dat wil zeggen 'vanwege 
buitengewone nauwgezetheid', doet vermoeden 
dat Gualtherus Homma zo'n ijverige leerling 
was. Dat beeld wordt bevestigd door de bewaard 
gebleven leerlingenadministratie van de Latijnse 
school in Hoorn. Hierin vinden we niet alleen de 
inschrijvingsdatum van Gualtherus Homma aan de 
school (3 mei 1707) maar ook alle prijzen waarmee 
zijn schoolprestaties werden beloond. Naast de 
prijsband uit 1708, ontving hij ook in 1709, 1711 
en 1712 een beloning in de vorm van een boek. 
Bovendien kreeg de jongen in 1710 een zilveren 
pen.3

Zoals eerder gesteld, was de prijsuitreiking een 
mooie gelegenheid om de school als stedelijke 
instelling te presenteren. Daarin werd de Latijnse 
school vertegenwoordigd door zijn bestuurders, 'de 
curatores'. Zij maken zich op het schutblad van de 
prijsband bekend in het laatste gedeelte van de zin 

waarmee dit artikel begint: 'hoc praemio ornarunt 
amplissimi D.D. Gymnasii Hornani Curatores', 
wat vertaald kan worden met 'hebben deze prijs 
gegeven de doorluchtige heren bestuurders van 
het Hoorns gymnasium'. De ondertekening luidt: 
is gedateerd: 'A.D. XII kal: oct: MDCCVIII', d.w.z. 
'20 september 1708', met de namen H. de Vries,              
G. Goedthals, M. Harlingius, en J. Doitsma, de 
rector van de Latijnse school van Hoorn.
Het boek zelf is een uitgave van het verzameld werk 
van de Romeinse dichter Horatius. Reinier Leers, 
uitgever en boekverkoper te Rotterdam, bracht het 
boek in 1700 op de markt. In de administratie van 
de Latijnse school staat bij de prijsuitreiking aan 
Gualtherus Homma zowel de naam Horatius als de 
naam Johannes Minellius, een 17e-eeuwse geleerde 
uit Rotterdam die de teksten van de Romeinse 
dichter heeft bewerkt. Minellius bewerkte vaker 
klassieke schrijvers voor gebruik op scholen, maar 
zijn boeken raakten eind 18e eeuw in onbruik. 
Vanwege de oppervlakkigheid van de noten werden 
ze soms gezien als 'fontes asinorum', bronnen voor 
ezels!4

Gualtherus Homma
Wie was Gualtherus Homma, de jongen die in 
1708 een prijsband van de Latijnse school in 
Hoorn ontving? Gualtherus was afkomstig uit 
Medemblik waar hij op 26 september 1694 in 
de gereformeerde kerk werd gedoopt.5 Zijn vader 
heette ook Gualtherus en was predikant. Aangezien 
de vader op 16 maart van hetzelfde jaar overleed, 
heeft die de geboorte en doop van zijn zoon niet 
meegemaakt.
Vanaf 12-jarige leeftijd volgde Gualtherus Homma 
lessen aan de Latijnse school in Hoorn waarna 
hij in 1713 naar Leiden vertrok voor een studie 
theologie. De jongen was voorbestemd om in de 
voetsporen van zijn vader te treden.

Op 18 mei 1717 ging Gualtherus te Leiden in 
ondertrouw met Johanna Regoot.6 Na een kort 
verblijf in Medemblik vestigde het echtpaar zich 
in 1719 op Vlieland.7 Het dorp West-Vlieland 
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was de eerste standplaats van Gualtherus Homma 
als dominee en ook de eerste kinderen van het 
echtpaar werden op het eiland geboren. Op 19 
september 1724 ontving Gualtherus het bericht 
van een bode uit Medemblik dat hij door de 
kerkenraad aldaar was beroepen. Hij verbleef op 
dat moment in Oost-Vlieland omdat zijn huis in 
West-Vlieland 'door inundatie was weggespoelt'.8  
Is toen de prijsband uit 1708 aan het verwoestende 
water ontsnapt? Het was voor Gualterus Homma 
ogenschijnlijk een goed moment om naar zijn 
geboortestad terug te keren. Bij zijn aanstelling als 
predikant in Medemblik gold nog een bijzondere 
voorwaarde: hij werd geacht de kinderen in de 
Latijnse taal te onderwijzen!9 Gualtherus diende de 
gereformeerde gemeente in Medemblik tot aan zijn 
dood in 1741. 

Illustratie: foto nr. 
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Noten.
1 De Hoornse prijsband die Gualtherus Homma in 1708 ontving, bevindt zich in een 
particuliere collectie.  
2 J. Spoelder, 'De praemia gelevert ten dienste der Latynsche schoolen'. Over het Leidse 
uitgevers- en boekhandelaarshuis Luchtmans als distributeur van prijsboeken in de 
achttiende eeuw. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, Jaargang 8, 2001.
3 Westfries Archief (WFA), Oud archief stad Hoorn, inv.nr. 2470. De uitreiking van prijzen 
is vanaf 1708 bijgehouden. De lijst van inschrijvingen van nieuwe leerlingen aan de Latijnse 
school in Hoorn beslaat de periode 1669-1868.
4 A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Tweede stuk, 1869, 
p.873.
5 WFA, Doop- Trouw en Begraafboeken (DTB) Medemblik, inv.nr.2. Gualtherus, zoon van 
Gualtherus Homma en Trijntje Michiels.
6 Erfgoed Leiden, DTB Leiden, inv.nr.31.
7 WFA, DTB Medemblik, inv.nr.7. Op 5 november met attestatie naar West-Vlieland 
vertrokken.
8 WFA, Hervormde Gemeente Medemblik, inv.nr.2 (8 november 1724). Door toedoen van 
de zee verdween West-Vlieland van de kaart. In 1736 vertrok de laatste predikant en stond 
er in het dorp al vrijwel geen huis meer. 
9 WFA, Oud Archief Stad Medemblik, inv.nr.36 (10 juli 1734).

Op 30 september jl. overleed ons bestuurslid Jelly Drijfhout. In april 2016 
werd Jelly tijdens de voorjaarsledenvergadering benoemd. Dit voorjaar vond 
haar herbenoeming voor drie jaar plaats. Jelly hield zich binnen het bestuur 
en de vereniging bezig met de educatie. En dan vooral met activiteiten voor de 
schooljeugd. Belangstelling voor de stad en de geschiedenis van de stad moest 
volgens haar al jong worden bijgebracht. Ze deed dat op haar eigen manier, 
ondermeer met thematische stadswandelingen, zoals ‘Held of Schurk?’ en 
‘Verdien ik een standbeeld?’, die een succes werden. Haar volgende project 
‘Wat zou ik vroeger willen worden’ heeft ze helaas niet mogen afronden. Voor 
onze Vereniging Oud Hoorn betekende de acceptatie van haar bestuursfunctie 
een verrijking, mede vanwege de brede ervaring die zij vanuit haar werkzame 
leven inbracht. Veel te jong hebben wij afscheid van Jelly moeten nemen. Een 
bevlogen vrouw, een bescheiden mens, iemand met een brede visie en met een 
grote belangstelling voor haar stad en de medemens. 
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nancy alders

Margreet van Hoorn werd op 26 april 1922 geboren 
als Greta (Gré) in Hoorn. Haar vader, Klaas de 
Reus, had een fietsenzaak op het Kleine Noord. Op 
de middelbare school blonk Gré al uit in het vak 
Nederlands. Toch koos ze na de middelbare school 
in 1939 voor een opleiding in Hilversum in de 
radiowereld. Maar toen de Duitsers invloed kregen 
op de uitzendingen van de omroepen, haalde haar 
vader haar terug naar Hoorn. Daar kreeg ze een 
baan als journaliste bij het Dagblad voor West-
Friesland. Maar Gré voelde zich geen journaliste. 
Ze was dromerig en fantasierijk en dat paste beter 
bij een boekenschrijfster. Begin jaren '40 kwam 
dan ook haar eerste boek 'Capriolen' uit dat werd 
uitgegeven door de opa van de bekende uitgever 
Floris Jonkers uit Hoorn. 

In de jaren vijftig verhuisde Gré naar Amsterdam. 
Ze kreeg daar de kans om voor het weekblad 
Libelle te gaan schrijven. Een baan die haar goed 
paste, omdat ze vooral gevoelens van mensen 
mocht vastleggen in de korte verhalen, interviews 
en columns die ze voor het weekblad schreef. Daar 
op de redactie ontstond haar pseudoniem 'Margreet 

van Hoorn'. De hoofdredactie van Libelle vond haar 
naam Greta de Reus namelijk maar niks. Haar flair 
en kwaliteiten vroegen om een krachtige naam. 
Margreet van Hoorn was geboren. Een pseudoniem 
waarmee ze haar geboortenaam en -plaats in ere 
hield. In 1965 zegde ze haar baan op bij Libelle om 
haar hart te volgen naar Duitsland waar haar grote 
liefde woonde. Echter, de liefde bleek uiteindelijk 
niet wederzijds. De man trouwde met zijn grote 
liefde en Margreet keerde vol liefdesverdriet terug 
naar Hoorn. 

Dat een gebroken hart een inspiratiebron is voor 
romans, blijkt uit het feit dat Margreet in haar 
gloriejaren vier boeken per jaar uitbracht. De 
psychologische ervaringen rond verliefdheden 
waren dan ook een veelvuldig onderwerp. De 
ware liefde heeft ze ook nooit gevonden. Margreet 
is nooit getrouwd en heeft ook geen kinderen. 
Toen ze in de jaren zestig, in haar succesjaren, op 
het Gildeplein in Hoorn woonde, is ze nog wel 
smoorverliefd geweest op een gehuwde man met 
kinderen. Die waren daar echter niet van gediend 
en uiteindelijk trok Margreet aan het kortste eind.  

Margreet van Hoorn heeft 79 titels op haar naam 
staan. Over hoeveel boeken er van haar verkocht 
zijn, zijn de meningen verdeeld. Zelf zei ze ooit 
trots dat ze 6 miljoen boeken had verkocht, terwijl 
haar uitgever Floris Jonkers niet verder komt 
dan 800.000 exemplaren. Maar dat ze een graag 
gelezen schrijfster in Hoorn was, daar zijn velen 
het mee eens. Niet alleen haar boeken waren (en 
zijn) geliefd. Ook haar gedichten. Jaren heeft 
ze iedere week een gedicht geschreven voor het 
Westfries Weekblad. Zelfs tot aan haar dood. Op 
18 maart 2010 stierf Margreet van Hoorn na een 
ziekbed in het Hoornse Hospice Dignitas in Hoorn 
op 87-jarige leeftijd. De Hospice benoemde ze 
tot erfgenaam. Ook van al haar rechten op de 
opbrengst van de verkoop van haar boeken. 

margreet van HOOrn (1922 – 2010)
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Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn 
cHrist stOffelen

In deze aflevering bespreek ik de aanwinsten uit de 
periode augustus tot en met oktober van dit jaar. 
Eerst komen enkele aankopen uit de genoemde 
periode aan de orde.
Van 4 september tot 18 oktober 1987 vond in 
het Centraal Museum te Utrecht de expositie 
'Voor Vaderland en Vrijheid', de Nationale 
Patriottententoonstelling plaats. Hierbij verscheen 
het boek Voor Vaderland en Vryheid - De revolutie 
van de patriotten. Het 'Nationaal Comité Tweede 
Eeuwfeest Nederlandse en Franse Revolutie' 
verzorgde de uitgave van dit boek om aan een 
breed publiek achtergrondinformatie te geven over 
de patriottentijd (1780-1787). 
Nederland was in de jaren 80 van de 18e eeuw 
een republiek in crisis. De positie van de officiële, 
hervormde, kerk werd ter discussie gesteld. De 
nationale welvaart en de positie in de wereld waren 
ernstig verzwakt. De vele problemen zorgden 
voor een strijd tussen enerzijds de orangisten, 
de aanhangers van stadhouder prins Willem V, 
en anderzijds de patriotten, stedelijke regenten 
en hun aanhangers die de bevoegdheden van 
de stadhouder bestreden. In allerlei geschriften 
en liederen werd de strijd tussen beide groepen 
gevoerd met spot- en propagandateksten. Ook 
werden hiervoor afbeeldingen op schilderijen, 
glazen, aardewerk, lintjes en speldjes gebruikt. In 
het boek Voor Vaderland en Vryheid is veelvuldig 
gebruik gemaakt van dit tekst- en beeldmateriaal.
In 1787 vond een keerpunt in de Nederlandse 
geschiedenis plaats en kwam er een voorlopig einde 
aan de strijd. Op 28 juni werd prinses Wilhelmina 
van Pruisen, de echtgenote van Willem V, bij de 
buurtschap Bonrepas aan het riviertje de Vlist 
door een patriottisch vrijkorps aangehouden en 
enige uren vastgehouden in de boerderij van A. 
Leeuwenhoek bij de Goejanverwellesluis. Op haar 
verzoek herstelden de legers van haar broer, koning 
Frederik Willem II van Pruisen, de orangistische 
orde in het land. De hierbij afgedrukte afbeelding 
toont een moment uit deze geschiedenis. Het 
betreft een prent van kunstenaar Gottfried Arnold 
Lehman (1787). 
Overigens kwamen de patriotten ruim zeven jaar 
later, in 1795, met hulp van de Fransen alsnog aan 
de macht. 
De volgende twee boeken hebben te maken met 
de walvisvaart. Van de hand van Jan Brander 
verscheen in 1955 het boek Jan Mayen in verleden 
en heden. De in Schellinkhout geboren Jan Mayen 

was kapitein op het schip de Gouden Cath toen 
hij in juli 1614 tijdens een expeditietocht, die hij 
voor de Amsterdamse kamer van de Noordsche 
Compagnie maakte, terecht kwam op een voor 
hem onbekend eiland. Hoewel er in de twee weken 
daarvoor al enkele andere schepen dit eiland 
hadden aangedaan, was hij wel de eerste die met de 
ontdekking van dit eiland in de openbaarheid trad. 

De bekende cartograaf en globemaker Willem Blaeu 
gaf het eiland waarschijnlijk daarom de naam Jan 
Mayen. 35 Jaar lang heeft de Noordsche Compagnie 
rondom en op dit eiland de walvisvangst en 
-verwerking bedreven. Brander beschrijft het eiland 
– zoals hij dat zelf noemt – zowel natuurkundig als 
geschiedkundig. De walvisvangst en de traannering 
op Jan Mayen worden uitvoerig beschreven. Brander 
verwerkt in zijn boek ook een aantal journaals van 
scheepstochten en gebeurtenissen die het eiland 
Jan Mayen betreffen. Heel uitvoerig behandelt de 
schrijver de fataal afgelopen overwintering van 
zeven mannen op Jan Mayen in de winter van 
1633-1634. Hij nam hiervoor in zijn boek het 
Journael ofte Waerachtighe Beschrijvinghe op, dat de 
zeven omgekomen mannen zelf hadden nagelaten. 
Zoals de titel zegt, beschrijft Jan Brander de 
geschiedenis van Jan Mayen tot in 'zijn heden'. Hij 
behandelt namelijk ook de rol van het eiland ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
Chr. P. Raven schreef het in 1986 verschenen boek 
Het Westfriese geslacht Raven, een schippersfamilie in 
Noord-Holland. Verschillende leden van deze familie 
woonden kortere of langere tijd in Hoorn of directe 

Prinses Wilhelmina bij 

Goejanverwellesluis 

G.A. Lehman, 1787
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meer over Hoorn te weten te komen. Onder zijn 
bezielende invloed ging ik steeds meer van Hoorn 
houden. Natuurlijk werd ik lid van Oud Hoorn, 
waarvan Bas bestuursvoorzitter en nog veel meer 
was. In 1990 werd ik gids bij Oud Hoorn en in 
1995 startte ik als documentalist met het opzetten 
van de boekenverzameling van onze vereniging. 
Dat laatste heeft Bas niet meer meegemaakt. Hij is 
helaas op 28 april 1994 veel te jong overleden. 
In onze boekenverzameling bevindt zich een boekje 
met de titel elke dag is niet de ander soms moet ge 
op uw tanden bijten. Als naam van de schrijver 
wordt j m balsturig genoemd. J.M. Balsturig is een 
pseudoniem van Bas Baltus. Het boekje bevat de 
veertig wekelijkse afleveringen die in de periode 
augustus 1986-juni 1987 onder de naam van J.M. 
Balsturig in het personeelsblad van s.g. Werenfridus 
verschenen. Om u kennis te laten maken met de 
leuke, enigszins Vlaams getinte verhaaltrant van 
Balsturig volgt hieronder een klein gedeelte uit 
aflevering 31 van elke dag is niet de ander soms moet 
ge op uw tanden bijten. In deze overpeinzing van 
Balsturig heb ik de betreffende collega, op diens 
verzoek, een andere naam gegeven: 
'Maar waarom zoekt ge nog naar verontschul-
digingen? Waarom bekent ge niet ruiterlijk dat ge 
al MAANDEN met door jaloersheid verkrampte 
trekken loert naar dat onbeschrijflijk mooie, 
violetachtige, fluweelzachte, superbe gedessineerde 
colbert van […] Tim van Eyken. 
[…] Hij kocht het op een adres dat hij zèlfs 
niet wil bekend maken in ruil voor een JAAR 
surveillancebeurten overnemen. Dus in de 
antiekzaak naar duimschroeven speuren heeft geen 
zin. 
Dat prachtige colbertjasje van Tim! Hij trekt het 
uiteraard niet èlke dag aan. Dan zoudt gij er aan 
wennen en dat zou de nijd doen slijten. 
Telkens weer als ge 's morgens om 8.20 uur 
de personeelskamer binnentreedt, is uw eerste 
voorwerp van aanhoudende zorg en aandacht: heeft 
Tim dat pronkstukje vandaag aan? 
[…], dat fantastische colbertje van Tim van Eyken, 
pertang een fijne sectiecollega […]!' 

Dat colbertje is overigens nog steeds in goede 
conditie en Tim draagt het nog af en toe. 
Op de linker bladzijde tegenover blz. 1 van 
het boekje staat een prent die goed past in dit 
kwartaalblad. U ziet hem hierbij afgedrukt: De 
Boeckdrucker uit het in 1694 verschenen boekwerk 
Het Menselyk Bedryf, van de hand van Johannes en 
Caspaares Luiken. 

omgeving. Voor Hoorn is de bekendste telg uit dit 
geslacht schipper Dirk Albertsz Raven, die geruime 
tijd commandeur bij de walvisvaart is geweest. De 
Commandeur Ravenstraat in Hoorn is naar hem 
vernoemd. In de aanwinst wordt uitvoerig op deze 
Dirk Raven ingegaan. U kunt ook over hem lezen 
in een artikel van Ben van Tartwijk, dat in 1999 in 
twee delen verscheen in de nummers 1 en 3 van 
ons kwartaalblad. 

De in de onderhavige periode ontvangen 
schenkingen vermeld ik deze keer slechts kort, 
maar natuurlijk wel met hartelijke dank namens 
Oud Hoorn. De heer Henk Halsema uit Blokker 
schonk ons een aantal boeken, waaronder de eerste 
zes delen van de serie De afsluiting en gedeeltelijke 
droogmaking van de Zuiderzee. Deze serie van totaal 
twaalf delen werd samengesteld met medewerking 
van het Departement van Waterstaat en de Directie 
der Zuiderzee-werken. De geschonken zes delen 
verschenen in de periode 1929-1934. 
De heer Rob Bakker uit Hoorn bracht ons een grote 
hoeveelheid boeken, die afkomstig zijn van zijn 
moeder. Een daarvan is de mooie uitgave Een groet 
uit Noord-Holland. Een prentbriefkaartenalbum uit het 
begin van onze eeuw, door J.Th. Balk, 1977.
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Deze keer is dit niet het 
einde van mijn artikel, want hieronder volgt nog 
een toegift!

Bas Baltus
In 1984 verhuisde ik vanuit Brabant naar Hoorn 
om te gaan werken op scholengemeenschap 
Werenfridus. Doordat ik meer wilde weten over 
mijn nieuwe woonplaats kwam ik al snel in contact 
met mijn collega Nederlands Bas Baltus. Hij hielp 
mij op weg, inspireerde en begeleidde mij om steeds 

De Boeckdrucker

J. en C. Luiken, 1694
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stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOut

stalen constructie en een kunststof dek. 

Het gaat om vier vaste steigers en de 

drijvende passantensteiger langs het 

Baatland. De commissie stelt dat het 

gebruik van hout de voorkeur heeft in 

de historische binnenstad. De commissie 

adviseert om in ieder geval bij de 

drijvende passantensteiger hout toe te 

passen. Ook wat betreft de steigerpalen 

gaat de voorkeur uit naar houten palen. 

Bij de vier vaste steigers is meer mogelijk 

met nieuwe materialen, hier kan een 

stalen constructie toegepast worden met 

een geperforeerd kunststof dek in een 

gedekte tint.

Keern 27 - Algemene 
begraafplaats
De oude Algemene begraafplaats aan het 

Keern is een gemeentelijk monument. Op 

deze plaats waar vroeger de hoofdentree 

van de monumentale begraafplaats was 

komt nu in de ommuring een nieuw hek. 

Aanvankelijk was voorgestelde hekwerk 

te sober van uitstraling. Het ontwerp is 

aangepast, er is een basement toegepast, 

de kolommen zijn wat groter geworden, 

er zijn twee lantaarns toegevoegd en 

er zijn naamborden in de kolommen 

toegevoegd.

Kleine Oost 31 - 
Schellinkhoutersteeg
Aan de achterkant van Klein Oost 31 

aan de Schellinkhoutersteeg staat een 

garage die verbouwd wordt tot woning. 

Het is onbekend wat de oorspronkelijke 

functie van het bijgebouw is geweest. Er 

hebben hier ooit stadsboerderijen gestaan. 

Misschien had het bijgebouw hier iets 

mee te maken. Het plan voldoet niet 

aan bestemmingsplan, maar gemeente 

Een parel voor Hoorn
Voortaan wordt er bij stadsbeeldbewaking 

stilgestaan bij een klein of groot project 

dat mooi is uitgevoerd. Niet altijd 

worden panden in de binnenstad 

en aan de lanen op een mooie wijze 

verbouwd en gerestaureerd. Steeds vaker 

worden bedrijfspanden verbouwd tot 

meerdere woningen en soms komt dat 

de beleving van de stad niet ten goede. 

Er zijn ook goede initiatieven, een 

daarvan is Gerritsland 28. Dit versleten 

pakhuis werd stijlvol verbouwd tot twee 

woningen, een sieraad voor de straat.

Drieboomlaan 5
Dit betreft de aanvraag voor het 

realiseren van een dakopbouw. In 

de nabije omgeving zijn eerder twee 

dakopbouwen gebouwd. Het plan 

bestaat uit het realiseren van een met 

leien bedekte schildkap met plat dak. 

In het voordakvlak bevindt zich een 

dakkapel. Het plan voldoet niet aan 

het bestemmingsplan, de gemeente 

werkt mee aan afwijking van het 

bestemmingsplan. De kap en de 

architectuur van het hoofdgebouw 

passen in hun verschijningsvorm niet 

bij elkaar. De opbouw dient meer 

aansluiting te zoeken bij de architectuur 

van het onderliggende pand. De 

monumentencommissie vraagt een 

aangepast ontwerp.

Julianapark 1 (Vluchthaven)
Dit plan van Watersportvereniging 

Hoorn betreft het deels vervangen van 

steigers in de zogenaamde Vluchthaven. 

De bestaande steigers en palen zijn 

uitgevoerd in hardhout. De nieuwe 

steigers worden uitgevoerd met stalen 

palen met een kunststof mantel, een 
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werkt mee aan buitenplanse afwijking. 

Door de functiewijziging verandert de 

gevelindeling. Op de begane grond komt 

een dubbele deur met aan de rechterzijde 

de entree en aan de linkerzijde een 

raampartij. Op de bovenverdieping komt 

een dubbele raampartij met een frans 

balkon.

Nieuwsteeg 17
Het wijzigen van een winkelpui. 

De bovenwoning moet aan de 

winkelstraatzijde toegankelijk gemaakt 

worden. Links in de pui komt een 

toegang met daarnaast een vast raam. 

De commissie constateert dat de 

wijziging passend is binnen de bestaande 

architectuur en met traditionele 

materialen uitgevoerd wordt, zoals de 

criteria voor materialen in het beschermd 

stadsgezicht voorschrijven.

Oude Doelenkade 31
Dit betreft de aanvraag voor het 

vervangen van een uitbouw aan de 

achterzijde van het rijksmonument. 

Op deze plek heeft vanaf de bouw een 

serre gestaan, de oorspronkelijke serre 

is echter vervangen door de huidige 

serre. De keuken heeft zich eveneens 

vanaf de bouw in een aanbouw links 

tegen de achtergevel bevonden. Er wordt 

een nieuwe aanbouw in eigentijdse 

vormgeving voorgesteld. De aanbouw 

van de keuken blijft gehandhaafd zodat 

deze wat betreft uitstraling bij de nieuwe 

aanbouw past. De nieuwe aanbouw 

wordt uitgevoerd in glas en staal. Het 

middendeel is hoger, waardoor het dak 

van de aanbouw een geknikt verloop 

kent. 

Roode Steen 1
Het Westfries Museum gaat haar 

onderkomen verduurzamen (hellende 

daken, ramen en muren).

De commissie gaat akkoord met het 

plaatsen van achterzetbeglazing bij de 

vensters en met het isoleren van de 

daken, mits de monumentale waarde 

van de daken niet wordt aangetast. 

De commissie is ook akkoord met 

het isoleren van wanden middels 

voorzetwanden in ruimtes die niet van 

monumentale waarde zijn en op plekken 

waar geen monumentale kozijnen worden 

gewijzigd. 

Venenlaan 3
Het bouwplan heeft betrekking op een 

dakkapel op het voordakvlak en het 

verbreden van de dakopbouw aan de 

achterzijde van de woning. De dakkapel 

aan de voorzijde voldoet niet aan criteria 

voor dakkapellen, hij is te breed. De 

commissie adviseert om af te wijken van 

de welstandscriteria, de dakkapel lijnt nu 

namelijk goed uit met het venster op de 

verdieping.

Westerdijk 1R
Verbouwen van bedrijfsruimten tot twee 

appartementen. De commissie constateert 

dat de wijzigingen passend zijn bij de 

architectuur van het pand. Zij stelt echter 

als voorwaarde dat de nieuwe deuren 

wat betreft materialisering en vormgeving 

uitgevoerd worden conform de bestaande 

deuren.

          



221

                   

lezingen eerste Halfjaar 2020
Dinsdag 14 januari 2020, Herbert Boerendonk: 
Troll en de jeugdcultuur in de jaren '70 
De roerige jaren zestig en zeventig brachten niet 
alleen in Praag, Amsterdam en Parijs jongeren op 
de been. Ook in Hoorn moest de 'Verbeelding 
aan de macht'. Vrijheid en Creativiteit vochten om 
voorrang. Het was niet alleen opstandige jeugd, 
maar vooral de popmuziek en popcultuur die de 
opkomst van jongerencentrum Troll het licht deed 
zien. We hebben Herbert Boerendonk, toenmalig 

projectleider en 
coördinator, gevraagd 
om ons op 14 januari 
mee te nemen in de 
ontwikkeling van 
jong Hoorn en de 
maatschappelijke impact 
die Troll met een breed 
scala van activiteiten had 
op het Hoorn van het 
laatste kwart van de 20e 
eeuw.

Dinsdag 11 februari 2020, Egbert Ottens: Hier is 
alles gewoon, dat spreekt... 
Op 13 november 2019 presenteerde de 
Publicatiestichting Bas Baltus het boek: Hier is alles 
gewoon, dat spreekt, over de oorlogsjaren in Hoorn, 
geschreven door Egbert Ottens. Voor veel mensen 
ging het leven tijdens de bezetting zijn gewone 
gang. Ondergronds gebeurde het: pleegde men 
verzet, hielpen honderden inwoners onderduikers 
en werden illegale kranten verspreid. Over het 
verzet bestaan vele mythes. In zijn lezing gaat 
Egbert Ottens in op goed en kwaad en op het grijze 
gebied daartussenin. Er is ruimschoots de tijd om 
in te gaan op vragen van de lezers. 

Dinsdag 10 maart 2020, Michiel Bartels: De 
rijkdom van de Westfriese Omringdijk
Michiel Bartels, archeoloog bij de gemeente Hoorn, 
neemt ons mee bij het archeologisch en historisch 
onderzoek van zeedijken in West-Friesland. Het 
Nederlandse landschap van kronkelende dijken, 
met wielen, dijkwoningen, kerkjes en sluizen 
noemen we sinds 1970 monumentaal.  Het grootse 
monument ligt in West-Friesland, de huidige 
Westfriese Omringdijk, een gemeenschappelijke 
ringdijk van 126 km tegen de woeste Zuiderzee. 
Deze dijk bleek kwetsbaar.  Tussen 2007 en 2012 
bracht men de dijk op veilige hoogte. Parallel aan 
dit werk verliep het archeologisch onderzoek aan 
de dijk. Kennis van de dijken door archeologisch 

en historisch onderzoek is een essentiële factor 
in deze ontwikkeling in het hele -voormalige- 
kustgebied van Nederland. Bij de bouw van de dijk 
is een scala aan materialen toegepast. De worsteling 
van de polderbewoners om de dijk in stand te 
houden, is nu archeologisch leesbaar. Historische 
bronnen over de dijkbouw komen pas spaarzaam 
vanaf de Gouden Eeuw voor. De lezing zal ook gaan 
over de dijkversterking tussen Hoorn en Edam en 
de keien in de dijken.

Dinsdag 14 april  2020, Martin Menger: Toen 
niet, nu niet, nooit, 

Lezing over het leven van Truus Menger, verzetsvrouw 
en kunstenaar, door haar zoon Martin Menger. 
Truus Menger besloot al jong in het verzet te gaan. 
Samen met haar zusje Freddy en Hannie Schaft 
pleegde ze aanslagen, bracht Joodse onderduikers 
in veiligheid en trad ze op als koerierster voor de 
Raad van Verzet. Haar vriendin Hannie Schaft, 
bekend als het 'meisje met het rode haar' werd in 
de duinen van Bloemendaal geëxecuteerd. Na de 
oorlog werd Truus Menger een beeldhouwster. Op 
scholen en openbare bijeenkomsten getuigde ze van 
haar oorlogservaringen en waarschuwde ze voor 
hernieuwd antisemitisme en onverdraagzaamheid. 
Samen met haar gezin woonde ze jarenlang in een 
stolpboerderij in Venhuizen en exposeerde ze haar 
werk meerdere malen in Hoorn. Haar zoon Martin 
Menger, journalist bij het Noord-Hollands Dagblad, 
vertelt over het bewogen leven van zijn moeder. 

In verband met de te verwachten belangstelling 
is reserveren noodzakelijk. Alleen via de email: 
lezingen vinden plaats in het Foreestenhuis, Grote 
Oost 43, 1621BR.
De toegangsprijs is in verband met de stijgende 
kosten enigszins verhoogd. Leden betalen e 5,00 
en niet-leden e 6,50.
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 Lezers schrijven 29
Samir Bashara Voorwoord Gouden Eeuw 54
Jack van Es Voorwoord 25 jaar PSBB 162
Jaap van der Hout Voorwoord 2, 118

Vereniging
Ad Geerdink De Verwonderingh 19
Johan Goossens Lezingen eerste halfjaar 2020 221
Rita Lodde-Tolenaar Verslag ledenvergadering 20 oktober 2018 
Karin Lansdaal Oud Hoorn neemt Jong Hoorn bij de hand 33
Rita Lodde-Tolenaar Hoorn is jarig 38
Rita Lodde-Tolenaar 'Hier is alles gewoon, dat spreekt' 113
 Verslag ledenvergadering 17 april 2019 158
Arnoud Schaake Najaarslezingen 2019 142
Trudi Schrickx-Guinee  In memoriam Frans Kwaad 112
Christ Stoffelen Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 40, 147, 217
Matt Wever Jaarverslag Oud Hoorn 2018 47
 Inhoudsopgave jaargang 2019 222

Stadsbeeld, monumenten, archeologie
Angelique Hendrikx  Kleine Oost 34 en 36 150
Jaap van der Hout Stadsbeeld 50, 114, 155, 219
Pieter Meijers en Marrit van Zandbergen De bouwers van de zeventiende eeuw 60
Christiaan Schrickx Overkluizingen en riolen 101

Stadsgeschiedenis
Cees Bakker Neergang na 1650 107
Bea Brommer Batavia in 1627 72
John Brozius en Cees Bakker Hand in hand 81
John Brozius en Anton Groot De dageraad en Gouden Eeuw van de Hoornse boekhandel 174
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Wouter van Elburg Kooplieden aan de kade. Wonen in de 17e eeuw 68
Ad Geerdink Zelfs het klimaat zat mee 56
Chris Holman Het Fluitschip: icoon van Hoorn  111

bevrijdingsfOtO's

Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. 
In het eerste nummer van 2020, dat medio maart 
2020 verschijnt, willen we als er voldoende foto's 
binnenkomen, een enkele pagina's grote collage 
van foto's opnemen van de bevrijding en de 
bevrijdingsfeesten in 1945 in Hoorn. Als u nog 
foto's in oude familiealbums hebt, of anderszins, 
en u wilt die delen, kunt u die dan met indien 
mogelijk een korte beschrijving (straat, buurt, 
datum, onderwerp en namen van personen) 
doorsturen naar redactie@oudhoorn.nl.   
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Wally Ooms Drie centen duurder, vijf centen beter – Renze van de Berg 
 van Bakkerij De Drie Kronen 143
Sabina Posthumus en Frans van Iersel 100 jaar vrouwenkiesrecht – Hoornse Kee Groot stille 
 kracht van Vereniging voor Vrouwenkiesrecht  120
Ton van Schoten De kinderen van Benjamin Cohen en Engeltje Polak 24
Peter Troost Een bijzondere ontmoeting 9
Aukje van Wissen Een nieuwe fiets heb ik nooit gehad 43

Instellingen, verenigingen, bedrijven
Wally Ooms Piet en Gré Vlaar, oprichters supermarktketen 20
Hans Rijswijk De Knalgassers van het Groote Noord 138
Harm Stumpel Bijzondere banden 206
Ton van Weel  Bij het 25-jarig jubileum van de Publicatiestichting Bas Baltus 164

Rubrieken
Willy Wiggelaar Verleden & Heden 52, 113, 160

zeefdrukken Oud HOOrn

In de winkel van Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, is 
nog een aantal zeefdrukken te koop, met als onderwerp één van de 
rijksmonumenten waar Oud Hoorn eigenaar van is: Onder de Boompjes 
8, Schoolsteeg 7, Breed 12 en Onder de Boompjes 21-22. De kunstwerken 
zijn vervaardigd door gerenommeerde Hoornse kunstenaars: Thea van 
Lier, Arie de Jong, J. Christiaan Heydenrijk en Peter de Rijcke. De prijs 
per zeefdruk bedraagt e 50,-. Op de website van de vereniging onder het 
lemma ‘winkel’ kunt u een beeld van de vier kunstwerken krijgen. Daar 
staat ook een beschrijving van deze monumenten en de wijze waarop deze 
panden in het bezit van Vereniging Oud Hoorn zijn gekomen. Misschien 
een mooi geschenk voor de komende feestdagen. Breed 12, J. Christiaan Heydenrijk
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nieuWjaarsWens

Een voorbeeld van een nieuwjaarswens in de vorm van een prent, waarmee allerlei beroepsgroepen 
in vroegere tijden hun beste wensen aanboden aan de burgerij, die zij met hun werkzaamheden 
bedienden. De tamboers of trommelslagers gaven in de schutterijen de bevelen door van hun 
aanvoerder, maar werden ook anderszins ingezet om aankondigingen te doen.  In deze traditie 
wensen ook wij, bestuur en redactie van Oud Hoorn, u het allerbeste toe voor 2020.


