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Gouden Handel 
 
 
 

 
Al in de Middeleeuwen haalden onze vroegere stadsgenoten hun graan, hout, ijzer, pek en teer met 
schepen uit de landen rond de Oostzee vandaan. Ze hadden daardoor een uitgebreid netwerk aan 
handelscontacten opgebouwd en ervaring opgedaan met vrachtvervoer over zee en scheepsbouw.  
 

Groeimarkt en innovatie 
 
Zeer strenge winters en verregende zomers zorgden jaren achter elkaar voor mislukte graanoogsten 
in Zuid-Europa. Daar heerste enorme hongersnood waardoor de graanprijzen vier keer over de kop 
gingen. Het waren Horinezen die als eerste onder Spanje door de Straat van Gibraltar de 
Middellandse Zee op voeren met graan voor Zuid-Europa. Twintig jaar later waren dat zestig schepen 
met in de ruimen zo’n 15 miljoen kilo graan.  
 
In zo’n groeimarkt wil je je concurrenten voor blijven, dit leidde tot innovaties in het vrachtvervoer. 
De Hoornse koopman Liorne ontwikkelde een nieuw type schip met een smal dek en een bolle buik.  
Door dit fluitschip bespaarde een koopman zestig procent op de vervoerskosten. Waar de Engelse 
concurrentie eerst nog smalend sprak over die ‘Hollandse Botervloten’, voeren binnen enkele 
decennia fluitschepen over alle wereldzeeën. Vele honderden inwoners van Hoorn verdienden in de 
Gouden Eeuw hun brood bij aan scheepvaart gerelateerde bedrijven. 
 

Investering en wereldhandel 
 
Het geld klotste tegen de kades en werd onder meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe 
handelsroutes bijvoorbeeld verder op de Middellandse Zee, het verre Oosten of het Amerikaanse 
continent. Horinezen hebben over de hele wereld hun sporen nagelaten.  
De wereldhandel werd centraal georganiseerd met de oprichting van multinationals. Hoorn was een 
van de zes steden met een kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en huisvestte een van 
de vijf kamers van de West-Indische Compagnie. Een aantal families raakte zeer welgesteld en zij 
zouden generaties lang deelnemen als burgemeester of raadsheer aan het bestuur van de stad, als 
gecommitteerde bij de admiraliteit of bewindhebber bij een van de compagnieën.  
 
Sporen van de handel in de Gouden Eeuw zijn vandaag nog te zien aan de fraaie pakhuizen die de 
kooplieden lieten bouwen. Trapgevels bijvoorbeeld, met natuurstenen decoraties volgens de stijl van 
de Hollandse Renaissance. Een flink aantal gevelstenen getuigt nog van de plaats die Hoorn tijdens 
de Gouden Eeuw innam in het wereldwijde handelsnetwerk.  
 
 

Samenstelling, redactie en coverfoto A.M. Morit; Erfgoededucatie ©VOH  

Deze wandeling voert u in een uur langs monumenten die herinneren aan de handel 
tijdens de Gouden Eeuw. 

• Startpunt: Onder de Boompjes 22; 1621 GG Hoorn 

• Eindpunt: Binnenluiendijk 3, 1621 ME Hoorn 



 
 

1 Oost-Indische pakhuizen 
 

 

 

Ontdek 
 

• De gevelsteen van nummer 21 lijkt wel uit meerdere delen te bestaan. Zowel het linker schip als 
de boeg van het rechter schip zijn afgesneden en de lijn van de zee maakt een knik. 

• In het jaartal op nummer 22 ziet u een zak afgebeeld. Wat zou erin gezeten hebben? 
 

Fraai en voornaam 
 
In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Hoorn kreeg een eigen vestiging. Al 
snel werden twee schepen uitgerust om naar Oost-Indië te varen en ter plekke van nummer 22 
verscheen een ‘fray heerlijk Pakhuys’ waar de VOC de verwachte goederen en gereedschappen kon 
bergen. In 1606 kwam het eerste Hoornse VOC-schip terug uit Oost-Indië met kruidnagels, foelie, 
nootmuskaat en peper ter waarde van ruim een miljoen gulden. Dat smaakte naar meer en enkele 
decennia later was extra opslagruimte nodig. Het pakhuis werd met tien meter verlengd en de 
gevelwand begrensde daardoor de hele Pakhuisstraat, momenteel nog duidelijk herkenbaar. Links 
kwam, weliswaar korter, een tweede pakhuis te staan.  
Een volgende uitbreiding van de opslag had in 1670 plaats met de aankoop van het pakhuis de 
Lastdrager aan de huidige Vollerswaal. 
Goederenvervoer met Oost-Indië gebeurde met ‘retourschepen’. Een retourschip was tussen de 40 
en 50 meter lang, vergelijkbaar met de lengte van het rechter pakhuis. Deze schepen konden 
vanwege hun diepgang de haven niet invaren en lagen voor anker in de Hoornse Hop. De lading werd 
op kleine scheepjes overgebracht die hier aan de Turfhaven vlak voor de pakhuizen wél konden 
afmeren.  
Tijdens een opgraving in 2012 achter deze panden trof men een flinke kuil aan met peperkorrels.  
 

Gevelstenen recyclen 
 
Het rechter pakhuis heeft boven de deur een cartouche met het jaartal van de bouw en een gevulde 
peperbaal. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met ruitjes in houten roeden. De onderpui 
is echter niet authentiek en dateert van een latere restauratie. De vier luiken onder de vensters zijn 
bedoeld als toonbank.  
De gevelsteen op het linker pakhuis heeft oorspronkelijk waarschijnlijk uit vier delen bestaan. 
Gevelstenen waren duur en werden nogal eens hergebruikt. Het is goed mogelijk dat bij herplaatsing 
een deel is weggelaten zodat er symmetrie met het kozijn daarboven ontstond. 
 
Na de Gouden Eeuw is het rechter pakhuis gebruikt als opslagplaats voor graan en als hulpkazerne. 
Halverwege de 20ste eeuw zijn beide pakhuizen gerestaureerd. In het rechter pand huist momenteel 
Vereniging Oud Hoorn.   

Route naar 2 
Met uw rug naar de pakhuizen loopt u over de ophaalbrug rechtdoor. In de Muntstraat treft u 

aan de linkerkant bij het bordes op nummer 4 het kantoor van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie aan.  



 
 

2 Oost-Indisch huis 
 

 

 

Even voorstellen … 
 
De zeven bewindhebbers van de VOC-Kamer 
Hoorn. Bewindhebbers kwamen uit 
vooraanstaande families zoals: van Foreest, 
Merens, Sonck, Crap, Bredehoff, Hinlopen, Sijms, 
Langewagen en Schagen. Zij beschikten over een 
fors aantal aandelen in de VOC, vermogen dat 
was opgebouwd met winsten uit de 
Oostzeehandel en de Straatvaart.  
We zien dure kleding, pruiken, kaarten, 
navigatie-instrumenten en plattegronden van 
forten. Kortom, de wereld lag aan hun voeten.  

 

De wereld aan hun voeten 
 
Het beleid van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd bepaald door de Heren Zeventien, met 
vertegenwoordigers van alle zes kamers (lokale afdelingen), die bijeenkwamen in Amsterdam. 
Tijdens het bijna tweehonderdjarig bestaan van de VOC werden door de Hoornse kamer ruim 300 
schepen uitgereed. Bemanningen kwamen uit de dorpen in West-Friesland en grootste deel van de 
uitrusting en bevoorrading kwam van Hoornse leveranciers. De rest van de lading bestond uit 
geschenken voor inlandse vorsten en benodigdheden voor de handelsposten.  
Bij terugkomst van een schip zorgden de bewindhebbers voor het betalen van de bemanning, 
onderhoud van het schip en uiteraard de opslag en verkoop van de handelswaren.  
 

Statig kantoor 
 
Rond 1680 betrokken de bewindhebbers dit nieuwe kantoor in Hollands Classicistische stijl. Het Oost-
Indisch huis bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het rechterdeel heeft verdiepingen van een flinke 
hoogte. Het linkerdeel heeft nog hogere ramen: hierachter bevond zich de vergaderzaal. Status en 
allure zien we ook in het driehoekige topstuk linksboven. De geprononceerde lijst van deze timpaan 
omvat het monogram van de kamer, de ineengestrengelde letters VOC met daarboven de H van 
Hoorn. De slingers met vruchten en bloemen zoals hier boven de ingang worden festoenen 
genoemd. Op het linker schild heeft de afbeelding van een schip gestaan, op het rechter het 
beeldmerk van de kamer Hoorn.  
 
In 1799 werd de VOC opgeheven. Sindsdien heeft het gebouw bijvoorbeeld militairen gehuisvest, 
verschillende scholen en de politie. Momenteel biedt het atelierruimte aan kunstenaars.  
 

Route naar 3 
U loopt verder door de Muntstraat. Sla bij de viersprong linksaf de Nieuwstraat in. Laat de 

kerk aan uw linkerhand passeren en vervolg uw route door de Kerkstraat naar de Roode 

Steen. Aan de linkerkant op de hoek met het Grote Oost staat het Waaggebouw.  

Schoorsteenstuk afkomstig uit dit pand.  
Johan de Baen 1682. Collectie WFM 



 
 

3 De Waag 
 

 

 

Ontdek 
 

• Bij Gouden Eeuw denk je vooral aan goederen uit verre werelddelen, maar wist u dat op de 
Roode Steen destijds op een goede marktdag wel 125.000 kilo West-Friese kaas werd 
verhandeld? 

• De hoge waagruimte is door middel van zeven bogen met openslaande deuren naar het 
marktplein geopend. Achter iedere opening hing een weegschaal. Deze kon met een geleide 
voorziening aan de zolder naar buiten tot de luifel worden geschoven. Het loont zeker de moeite 
om vanuit het halletje de originele constructie aan het plafond in de waagruimte te bekijken. In 
het halletje treft u nog een houten vlonder en gewichten aan.  

 

Varkens op de weegschaal 
 
Vanaf het prille begin van Hoorn is de Roode Steen het middelpunt geweest van handel, bestuur en 
rechtspraak. De Waag vervulde een belangrijke rol voor de handel in agrarische producten die vanuit 
het West-Friese ommeland werden aangevoerd.  
Nadat de transactie tussen koper en verkoper was gesloten, werd in de waag het precieze gewicht 
bepaald, de basis voor de definitieve prijsberekening. Het wegen gebeurde tegen betaling van 
weegbelasting. Deze waagaccijns was in de Gouden Eeuw verantwoordelijk voor 20% van alle 
inkomsten uit stadsaccijnzen. 
Tonnen en vaten met vet, boter, zout en turf - grote zakken en balen met wol, garen en vlas - rollen 
van huiden en leer - manden met fruit werden naar de waag versleept. Zelfs vee werd op de 
waagvlonders gezet. Vier ploegen van ‘waagdragers’ waren hiervoor verantwoordelijk. Het moet op 
marktdagen een kleurrijk tafereel zijn geweest want iedere ploeg had een eigen kleur voor de hoed, 
de draagbaren en de toegewezen weegschalen.  
 

Een steengoede meester 
 
In 1608 besloot het stadsbestuur van Hoorn tot de bouw van een nieuwe waag. Hendrick de Keyser, 
stadsbouwmeester van Amsterdam, trad op als architect en leverde de natuurstenen. De grijze 
hardsteen werd volgens zijn ontwerptekening in een steengroeve bij Namen uitgehakt. Voor honderd 
gulden kwam er uit zijn werkplaats in Amsterdam nog de prachtig gedetailleerde eenhoorn bij.  
Hendrick de Keyser maakte meer dan andere bouwmeesters op een creatieve manier gebruik van 
boeken met voorbeelden van klassieke bouwkunst.  
Zijn hand is te herkennen aan het pronkdak met rijke versieringen zoals de dakkapelletjes met vazen 
en driehoekjes bovenop en vleugelstukken aan de zijkanten. Net als de consoles onder de 
uitstekende dakvoet. Bijzonder zijn de wisselende motieven op de blokjes rond alle bogen. Bovenin 
alle bogen ziet u een geprononceerde sluitsteen, ook typisch de hand van Hendrick.  

 

Route naar 4 
U loopt naar het midden van de Roode Steen. Met uw rug naar de rug van het standbeeld 

loopt u recht vooruit de Grote Havensteeg door. Aan het einde gaat u linksaf en vervolgens 

rechtsaf de brug over. Het tweede pand vanaf de hoek aan de Bierkade 2 is Pakhuis Londen. 



 
 

4 Pakhuis Londen 
 

 

 

Ontdek 
 

• Het sjouwen van vaten bier was fysiek een zware taak en zoals in de meeste steden waren die 
kerels ijzersterk. Wanneer je ruzie kreeg met de mannen van de Bierkade was de strijd al bij 
voorbaat verloren. Dan was het ‘vechten tegen de bierkaai’. 

• In Hoorn zijn geen lokale bierrecepten bewaard gebleven.  
 

Smeerlappen ontduiken belasting 
 
Deze Bierkade was de vaste plek waar schepen hun bierlading losten en waar accijnzen op de 
ingevoerde bieren werden gecontroleerd. Vanaf deze kade vervoerden bierdragers de vaten naar de 
opslag van handelaren en de herbergen. Beide gevelstenen van dit voormalige pakhuis herinneren 
aan de bierhandel.  
Op de linkersteen zien we het vervoer per slee. Waarom niet op een kar met wielen, zou je denken? 
Dit had te maken met belasting op vervoer per as. Ja, u leest het goed, belasting betalen als je iets 
vervoert op wielen. Wellicht bedoeld als een soort milieubelasting op het geratel van wielen over de 
keien van de stadsstraten.  
Om deze belasting te omzeilen gingen de biersjouwers over op het gebruik van zogenaamde 
sleperssleden. Om de slee soepel en niet al te luidruchtig te laten glijden, werden de glij-ijzers 
regelmatig gesmeerd door de slee over een vette lap te trekken. U ziet deze smeerlap op de 
gevelsteen om de stok van de achterste biersjouwer gedraaid. Hij zal er na een dagje sjouwen niet al 
te fris meer hebben uitgezien.  
Op de rechtersteen ziet u twee forse mannen een biervat dragen aan een draagstok. Deze manier 
van vervoer was uiteraard alleen voor korte afstanden. Bijvoorbeeld vanaf het schip naar een pakhuis 
aan de kade of van een slee naar een opslagplaats van de herberg. 
 

Bezopen 
 
Per persoon werd zo’n 250 liter bier per jaar gedronken, kinderen meegerekend. Bier werd vroeger 
namelijk niet alleen gedronken voor de gezelligheid.  
De grachten in de stad werden gebruikt als riool en vuilstort, dat water was veel te vies om te 
drinken. Mensen hadden destijds natuurlijk nog nooit een bacterie gezien maar uit ervaring bleek dat 
je minder vaak ziek werd als je bier dronk. We weten nu dat vooral het koken van het water tijdens 
het brouwen de bacteriën doodde. Het alcoholpercentage was gemiddeld zo’n drie procent.  
Bierbrouwen was oorspronkelijk net als broodbakken een taak van de huisvrouw en gebeurde op de 
haarden in de huizen. Vanwege het brandgevaar stimuleerde het stadsbestuur dat in iedere buurt 
aparte brouwerijtjes werden opgericht. In Hoorn hebben er in de Gouden Eeuw ongeveer twintig 
gestaan.  

  

Route naar 5 
 
Vervolg de route over de Bierkade tot nummer 8. 



 
 

5 Koopmanshuis Dantzig 
 

 

 

Ontdek 
 

• Waarom zouden pakhuizen vooral aan de haven gebouwd zijn? 

• Wist u dat de bekende Hoornse koopman en scheepsbouwkundige Pieter Jansz. Liorne aan deze 
kade heeft gewoond? Liorne was koopman van beroep en voerde handel met Italië. Daaraan 
ontleende hij ook zijn naam. Hij woonde in een huis met een uithangbord waarop de Italiaanse 
havenstad Livorno was afgebeeld.  

 

Moderne gevelsteen 
 
Dit pakhuis is begin 17e eeuw gebouwd. Vijftig jaar geleden is het ingrijpend gerestaureerd en werd 
onder meer de trapgevel teruggebracht. Wellicht is het u opgevallen dat een aantal monumenten 
aan de haven is vernoemd naar steden of landen waarmee de eigenaar handelscontacten onderhield. 
Zo herinnert deze gevelsteen uit 2008 aan het belang van de handel op de Oostzee voor de Hoornse 
economie. Links ziet u de beroemde grote hijskraan van Danzig (Gdansk in Polen); zie hieronder 
nummer 1. Rechts is een fluitschip afgebeeld, een innovatie van de Hoornse koopman Liorne; zie 
hieronder nummer 2.  
 

1. Moeder verslaat multinationals 
 
Al vroeg brachten Hollandse schepen zout, haring en later ook wijn naar de Baltische staten en 
namen vooral bulkgoederen als graan en hout mee terug. Hoe spectaculair de verhalen over de 
wereldhandel met de VOC en WIC ook zijn, het meeste geld kwam de stad toch echt binnen door de 
handel op de Oostzee. Gedurende de Gouden Eeuw kwam meer dan de helft van de in Hoorn 
aangevoerde producten daar vandaan. De Oostzeehandel werd vanwege het grote economische 
belang de ‘moeder aller handel’ of de ‘moedernegotie’ genoemd. De winsten uit deze vaart werden 
geïnvesteerd in nieuwe en grotere schepen voor reizen naar bestemmingen buiten Europa.  
 

2. Fluiten met een bolle buik 
 
De Hoornse koopman Pieter Jansz Liorne speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een 
scheepstype voor het vervoer van bulkgoederen, het fluitschip.  
Op de gevelsteen is goed te zien dat het schip een bolle buik had. Hierin kon een derde meer lading 
vervoerd worden. Door het smalle dek hoefde bij Denemarken minder tol betaald te worden. Deze 
tol werd namelijk vastgesteld aan de hand van de breedte van het scheepsdek. Voor een fluit van 
tweehonderd ton kon worden volstaan met tien bemanningsleden, terwijl een gelijkwaardig Engels 
schip er minstens dertig nodig had. Gekscherend noemden de Engelsen onze fluitschepen ‘Hollandse 
Botervloten’, het lachen verging ze echter heel snel ….   

Route naar 6 
 
Vervolg de route over de Bierkade en ga voor de brug rechts om het hoekje staan. Hier heeft 
u goed zicht op het hoogste pakhuis tegenover het water (nr. 8) en vooral, u staat hier veilig. 



 
 

6 Koopmanshuis Excelsior 
 

 
 

Ontdek 
 

• Voor de meeste producten werden markten gehouden op vaste locaties in de stad. Denk aan de 
kaasmarkt op de Roode Steen of de straatnaam Vismarkt. Het graan werd echter direct vanuit de 
pakhuizen aan de overzijde van het water verhandeld. Vandaar de straatnaam Korenmarkt. 

• Zakken met graan waren te zwaar om in rekken te leggen en werden rechtstreeks op de vloer in 
het pakhuis gestapeld. De Zuiderzee stroomde vroeger wel eens in de stad en je herkent aan de 
hoogte van de benedenvloer/entree of een pakhuis voor graan is gebouwd of b.v. voor kazen die 
wel op rekken werden gelegd.  

• Er bleef wel eens wat ‘aan de strijkstok hangen’ als de koopman tijdens het afstrijken van de 
graanmaat een kromme strijkstok gebruikte. 

 

Roggebrood, pap en bier 
 
Roggebrood en pap stonden net als bier op het dagelijks menu van de gewone Horinees. Het meeste 
graan dat door Hoornse schippers werd vervoerd ging rechtstreeks vanuit het Oostzeegebied naar 
Zuid-Europa of naar de stapelmarkt in Amsterdam. Evengoed bestond het totaal aan ingeklaarde 
goederen in Hoorn nog voor zo’n twintig procent uit graan. Het werd met schepen aangevoerd en 
aan deze kade in pakhuizen opgeslagen bedoeld voor lokale consumptie en doorvoer naar het West-
Friese ommeland.  
De bakstenen gevel van dit graanpakhuis kreeg bij de bouw grote trappen in de top. Tussen de 
trappen waren kleine pilasters gemetseld. De trapgevel is later vervangen door een tuitgevel, maar 
een paar pilasters bleven bewaard. Die zijn bij een restauratie in 1979 gereconstrueerd. 
 

‘omme alle bedroch ende quaet te beletten’ 
 
Voor de stadskas was de handel in - en verwerking van de meeste goederen een bron van inkomsten 
in de vorm van accijnzen. Schepelgeld en molengeld vormden samen de korenaccijns. Schepelgeld 
werd geheven op rogge of tarwe dat in de haven werd overgeslagen en niet gemalen.  
Molengeld werd geheven op graan dat in Hoorn werd gemalen, het vormde zo’n tien á vijftien 
procent van de totale inkomsten op stadsaccijnzen. Er werd door 
molenaars en klanten behoorlijk gesjoemeld met de afdracht van 
het molengeld want het betaalsysteem is met steeds strengere 
verordeningen wel zes keer aangepast.  
 
In de Gouden Eeuw stonden in Hoorn acht korenmolens op gunstige 
locaties langs de huidige Westerdijk of op bastions. Ze werden 
aangedreven door de wind en maalden rogge, tarwe, haver en 
gerst.   

Route naar 7 
U loopt over de brug rechtsaf en langs bovenstaand monument. (Binnen ziet u nog de 
oorspronkelijke houtconstructie). Aan het eind van de Korenmarkt steekt u de weg over. Laat 

de brug aan uw rechterkant passeren en ga links langs het water over de brede Doelenkade. 
Aan de linkerkant ziet u bij nummer 17/19 en 21 drie trapgevels op een rijtje.  

Korenmarkt 



 
 

7 Koopmanshuis ‘In de Stretsvarer’ 
 

 
 

Ontdek 
 

• De nummers 17/19 en 21 zijn prachtige voorbeelden van koopmanshuizen uit het begin van de 
17e eeuw. De hoge gevel met kleine raampjes op de begane grond bijvoorbeeld of een deur naar 
de pakzolder op de eerste verdieping. De uitstraling past helemaal bij de bouwstijl van de 
Hollandse Renaissance: een afwisseling van baksteen met lichte natuursteen, de trapgevels en 
diverse decoratieve natuurstenen elementen.  

• Zowel op nummer 17/19 als op nummer 21 ziet u een gevelsteen met een schip. Als u de 
geschutpoorten van die schepen vergelijkt, had u dan liever op de Oostzee (Inden Ostervarer) 
gevaren of door de Straat van Gibraltar op de Middellandse Zee (Inde Stretsvarer)?  

 

Straatvaart 
 
De eerste Straatvaarders kwamen uit Hoorn. In 1587 ging het eerste Hoornse schip onder Spanje 
door de Straat van Gibraltar naar havens in Italië. Vier jaar later waren het er vijftien en twintig jaar 
later zestig. Het succes van deze ‘Straatvaart’ ontwikkelde zich snel door hongersnood in Zuid-
Europa. Het handelsgebied breidde zich uit naar landen verderop in de Middellandse Zee. Hoornse 
schippers verkochten daar tarwe, rogge, boekweit, hout, stokvis, zoutevis, peulvruchten, huiden, 
leer, laken en buskruit. Later zelfs complete scheepsmasten, een belangrijk exportproduct van 
Hoorn. Op de terugweg namen ze olijfolie, olijven, gedroogde en gekonfijte vruchten, kastanjes, 
azijn, wijn, rijst, saffraan, koffiebonen, ansjovis, marmer, katoen, aluin, zeep en ijzer mee. De 
Straatvaart bleef tot in de 18e eeuw een belangrijke winstgevende handel voor schippers en 
kooplieden in Hoorn maar was ook erg gevaarlijk. 
 

Hoornse matties Willem, Dirkie en David  
 
Veel Noord-Hollandse zeelieden vielen in handen van Noord-Afrikaanse zeerovers en werden, als ze 
het overleefden, in Algiers als slaaf verkocht. Pas nadat er losgeld was betaald, mochten ze naar huis 
terug. Dit lot trof ook onze voormalig stadsgenoot Willem IJsbrantsz. Bontekoe. Op weg naar Sevilla 
werd zijn schip buitgemaakt. Willem en de hele bemanning werden gevangengenomen en als 
christenslaven naar Algiers overgebracht.  
Ondertussen was Horinees Dirkie de Veenboer na een carrière als piraat, actief als groot-admiraal 
van de Turkse vloot. Dirkie was de schrik van de Middellandse Zee maar niet voor zijn oude makkers 
uit Hoorn. Hij zorgde er persoonlijk voor dat Willem Bontekoe al snel werd vrijgekocht.  
Dirkie en zijn zeerovers raakten vier jaar later in gevecht met de eveneens uit Hoorn afkomstige 
David Pietersz. de Vries. David liet de kanonnen van zijn schip bemannen onder het zingen van psalm 
140 (‘O Heer verlos mij uit de banden waarin de boze mij knelt’) en schoot beide benen van Dirkie 
kapot die dezelfde dag nog overleed.   

Route naar 8 
Loop verder over de Doelenkade en ga rechts de Otto’s brug over. Loop door tot de kade. 
Links ziet u op Binnenluiendijk 3 koopmanshuis Bonck. Het laatste monument van deze 
wandeling.  



 
 

8 Koopmanshuis Bonck 
 

 

 

Doen 
 
Pak de plattegrond van deze wandeling erbij. Sta met uw rug naar het pand en vergelijk uw huidige 
uitzicht met de situatie rond 1630. Kruip eens in de huid van koopman Bonck en kijk vanuit ‘uw 
kantoor’ uit over de haven. Zie de schepen af en aan varen. Voor de deur lossen uw eigen schepen 
uw bestelling hout uit Noorwegen. Hoor het getimmer van de scheepswerven van de VOC ten oosten 
(links) van u. Ruik de rooklucht van het schip waar de aangroei van de romp wordt afgebrand.  
 

Kooplieden aan de kades 
 
In de Middeleeuwen waren de huizen van hout gebouwd en voorzien van rieten daken. Binnen werd 
gekookt en gestookt met open vuur; een groot risico op brand. Het stadsbestuur stimuleerde daarom 
het bouwen in steen met diverse verordeningen en gaf zelfs subsidie op ‘harde dacken’ (dakpannen). 
Gedurende de Gouden Eeuw maakten houttuinen, pottenbakkerijen en lijnbanen in het havengebied 
plaats voor stenen koopmanshuizen zoals deze.  
Er waren nieuwe havens nodig. In 1576 werd de dijk onder uw voeten aangelegd waardoor achter 
deze huizen de Karperkuil ontstond. Nadat de havens nogmaals waren uitbreid werd deze dijk 
verbreed en bestemd voor huizenbouw zoals dit pand. Kades waren voor kooplieden de ideale plek 
om te wonen; handelswaar kon met een schip tot aan de voordeur worden gebracht en vervolgens 
worden opgeslagen op de pakzolders van het huis. De pakzolder is hier nog duidelijk te herkennen 
aan de deur onder de daklijst. 
 

Hangend kantoor 
 
Dit huis is in 1624 gebouwd in opdracht van koopman Bonck Frederiksz. Het is exemplarisch voor een 
voornaam koopmanshuis uit de Gouden Eeuw. De houten pui met de kenmerkende kleine ruitjes is 
voor een groot deel origineel. De begane grond is bijna vijf meter hoog en zoals bij veel 
koopmanshuizen in Hoorn destijds, alleen bestemd voor bewoning. Het voorhuis kon worden gezien 
als een verlengstuk van de straat, de grote hoge voorgevel met veel glas vormde het als het ware een 
onderdeel van de openbare ruimte. Hier werden klanten ontvangen en spullen verhandeld.  
Links boven de ingang bevindt zich een extra kamer waar koopman Bonck zijn kantoor hield. Dit 
zogenaamde hangkamertje is letterlijk ‘opgehangen’ aan de zolderbalk. Bij een koopmanshuis uit de 
Gouden Eeuw zou je eerder een trapgevel verwachten. Dat was hier zeker het geval, maar bij veel 
trapgevels is de top later vervangen door een rechte lijst of door een tuitgevel. 
 

Koeien in de kelder, varkens in de tuin 
 
Na het overlijden van Bonck hebben hier nog verschillende kooplieden gewoond. Bij de economische 
neergang van Hoorn in de achttiende en negentiende eeuw raakte het huis in verval en stonden er 
op een gegeven moment twaalf koeien in de kelder en varkenskotten in de tuin. Er was geen geld om 
te verbouwen. Het zeventiende-eeuwse interieur met het houtskelet en de historische vloeren is 
daardoor bewaard gebleven. Voorbeelden van dit interieur zijn in Nederland op één hand te tellen.  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Oud Hoorn 

Ruim een eeuw lang actief 

voor Hoorns erfgoed 

 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u in de pers, op posters en natuurlijk op onze 

website www.oudhoorn.nl 

 
Bezoek ons verenigingsgebouw; het Oost-Indisch Pakhuis. Hier treft u o.a. winkel, 

bibliotheek/documentatiecentrum en exposities in de Kerkmeijerzaal. Openingstijden: 

dinsdag en donderdag 10-16 uur en zaterdag 10-14 uur. 

 
Onder de Boompjes 22 • 1621 GG Hoorn • tel. 0229 273570 www.oudhoorn.nl • 
info@oudhoorn.nl • facebook: Oud Hoorn 

 

 
 

 

 

WORD LID! 
Draag bij aan het behoud van onze fraaie stad. U kunt zich via oudhoorn.nl, 

leden@oudhoorn.nl of in het verenigingsgebouw aanmelden als lid. U ontvangt 

dan bovendien het kwartaalblad thuis. 
 

http://www.oudhoorn.nl/
http://www.oudhoorn.nl/
mailto:info@oudhoorn.nl
mailto:leden@oudhoorn.nl
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