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Samenvatting

In het bureauonderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied Roode Steen 
1, 15 en 16 in Hoorn uiteengezet. Aanleiding hiervoor is gepland funderingsherstel en een 
verbouwing en uitbreiding van het Westfries Museum, dat op deze plek is gevestigd. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 2450 m2 en omvat een serie gebouwen en 
tuinen tussen de Roode Steen en het Achterom.
Aan de hand van primaire en secundaire historische gegevens, bouwhistorische gegevens van 
de bestaande panden, historisch kaartmateriaal en bekende archeologische waarden uit de 
directe omgeving is de ontwikkeling van het plangebied uiteengezet. Op basis hiervan is een 
zonering aangebracht, waarna voor iedere zone een specifieke archeologische verwachting is 
geformuleerd. 

Het plangebied is historisch een van de meest ingewikkelde stadsdelen van Hoorn. De locatie 
ligt aan de Roode Steen, het plein waar de stad in de 13de eeuw is begonnen. In de 14de eeuw 
is hier een bakstenen zaalstins gebouwd die in eigendom was van de adellijke familie Van 
Nijenrode en werd aangeduid als het ‘grote stenen huis’. Het was waarschijnlijk het enige 
volledig bakstenen huis in de toen nog kleine stad. In 1425 verscheen er een tweede zaalstins 
bij, die waarschijnlijk een verdieping hoger was dan de oude zaalstins en werd aangeduid als 
‘het hoge stenen huis’. Later in de 15de eeuw werd dit huis als verblijfplaats voor de proost 
(kerkelijk ambt, hoofd van Proosdij) gebruikt en sindsdien heette het huis het Proostenhuis 
en de steeg ernaast de Proostensteeg. Het bestaat in sterk verbouwde vorm nog steeds en 
maakt nu onderdeel uit van het Westfries Museum. Naast deze twee zaalstinzen hebben binnen 
het onderzoeksgebied diverse houten en bakstenen huizen gestaan, aan de Roode Steen, het 
Achterom en de Proostensteeg. Op perceel Roode Steen 15 worden twee vroege bakstenen 
(koopmans)huizen verwacht. Eind 16de eeuw ging het nieuw opgerichte Statencollege het 
Proostenhuis gebruiken en in 1632 werd een groot nieuw pand aan de Roode Steen gebouwd, 
dat nog steeds bestaat. Ter plaatse van Roode Steen 15 en 16 stonden huizen van bekende 
regentenfamilies uit de stad, zoals de familie Coninck, Bruijn en Hases.

Binnen het plangebied worden sporen en vondsten verwacht, die dateren vanaf de 13de eeuw. 
Voor het gehele onderzoeksgebied geldt een zeer hoge archeologische verwachting. Er is een 
klein aantal bekende verstoringen. Binnen de oude kelders van het Westfries Museum is een 
(groot) deel van het bodemarchief afwezig. Verder is binnen het voormalige bankgebouw een 
grote verstoring in de vorm van een kelder (bankkluis) aanwezig.
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1. Inleiding

In opdracht van de Gemeente Hoorn is in april/mei 2021 een archeologisch bureauonderzoek 
voor het plangebied Roode Steen 1, 15 en 16 in Hoorn uitgevoerd, naar aanleiding van gepland 
funderingsherstel en een verbouwing en uitbreiding van het Westfries Museum in Hoorn, 
gemeente Hoorn. Het museum bestaat uit een serie gebouwen en tuinen tussen de Roode 
Steen en het Achterom (afb 1. luchtfoto). Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 
2450 m2. Een deel van de geplande ingrepen zal de bodem verstoren waardoor het behoud 
van aanwezige archeologische resten niet (overal) mogelijk is. 

De plannen bevonden zich bij het schrijven van dit bureauonderzoek in 2021 nog in de schetsfase, 
waardoor nog niet duidelijk was welke bodemingrepen precies zouden gaan plaatsvinden. 
Vastgesteld kon wel worden dat voor het gehele plangebied een vrijstellingsgrens van 0 m2 
geldt. Dit betekent dat bij alle bodemingrepen archeologisch onderzoek in het kader van de 
AMZ-cyclus is vereist.

Inmiddels is door de gemeenteraad van Hoorn voor een van de varianten van de verbouw 
gekozen waardoor de bodemingrepen in grote lijnen duidelijk zijn. Om die reden is gekozen om 
een tweede herziene editie van het Archeologisch Bureauonderzoek op te stellen. 
Een tweede reden voor deze herziene editie is dat het historisch onderzoek sinds het verschijnen 
van de eerste editie van het bureauonderzoek is verdergegaan en dat veel nieuwe gegevens zijn 
achterhaald die van belang zijn voor de inhoudelijke vraagstellingen zoals die in het Programma 
van Eisen zullen gaan worden opgesteld. De reconstructiekaarten zijn op verschillende punten 

Afbeelding 1.1. De ligging van het plangebied (witte stippellijn) op een luchtfoto. Bron: PDOK.
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aangepast. In maart 2022 is een tweede herziene editie van dit bureauonderzoek gemaakt 
omdat inmiddels duidelijk welke variant van de verbouw wordt uitgevoerd. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie 
artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA, versie 4.1) en het Kwaliteitshandboek Hoorn.1

1 Archeologie West-Friesland 2016.

Afbeelding 1.2. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Hoorn in de regio 
West-Friesland (rode stip). Op de kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband 
Archeologie West-Friesland weergegeven.
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2. Beleidskader

2.1 Rijks en Europees beleidskader

Het rijkskader wordt gevormd door de Erfgoedwet 2016. Voorheen werd dit beschreven in de 
Monumentenwet 1988. Deze wet is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet 
vormt samen met de Omgevingswet het wettelijk fundament voor de cultuurhistorie in Nederland. 
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke 
verantwoordelijkheden heeft en hoe daarop het toezicht wordt uitgeoefend. De Erfgoedwet 
bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 
Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het 
beschermingsniveau zoals die in oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.
Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden 
overgeheveld naar de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is 
een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Het betreft 
dan:
1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten;
2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 

archeologie;
3. Bescherming van stads- en dorpsgezichten.

In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven. In het Verdrag van Malta, 
in 1992 gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld. 
Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard dienen te blijven. 
Bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter het 
cultuurhistorisch belang, van af het begin meewegen in de besluitvorming.

2.2 Provinciaal beleidskader

De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). Om de 
archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologievriendelijk 
te bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek 
plaats te vinden. 
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie.1 Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van het in 2006 vastgestelde 
Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad voor ruimtelijke 
plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. Daarnaast 
bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en cultuurhistorie als uitgangspunt te 
gebruiken bij planvorming.
De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang 
gedefinieerd, waaronder West-Friesland. Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren 
gaat, dienen eventueel aanwezige archeologische resten zo vroeg mogelijk in het planproces 
te worden gelokaliseerd en gewaardeerd door middel van een archeologisch vooronderzoek. 

1 Provincie Noord-Holland 2010.
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Bij de toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende 
archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een evenwichtige besluitvorming te komen. 
Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in bestemmingsplannen te worden aangegeven 
en beschermd te worden door middel van een aanlegvergunning.

2.3 Lokaal beleidskader

De gemeenteraad van Hoorn heeft op 12 maart 2013 de ‘Beleidskaart Archeologie’ vastgesteld. 
Op deze kaart is aangegeven waar de bekende archeologische vindplaatsen zich bevinden 
en welke archeologische verwachtingszones er zijn in de categorieën (zeer) hoog, middel en 
lage verwachting. De verwachting is gecombineerd met een beleidsadvies per archeologische 
verwachtingszone.

Het plangebied ligt in het historisch stadscentrum van Hoorn. Op de beleidskaart is dit een 
zone waar bij alle grondroerende werkzaamheden rekening moet worden gehouden met 
archeologie.

Indien de geplande ingrepen niet archeologie-vriendelijk worden uitgevoerd - zoals bij 
de voorgenomen plannen het geval is - is op basis van de hoge archeologische waarde/
verwachting een archeologisch onderzoek in het kader van de AMZ-cyclus vereist. Als leidraad 
voor de opgraving dient een Programma van Eisen te worden opgesteld dat vervolgens aan het 
bevoegd gezag ter goedkeuring wordt voorgelegd.
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3. Bureauonderzoek

3.1 Methode

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op 
te stellen voor het plangebied. Daartoe is aan de hand van verschillende bronnen informatie 
verzameld om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het terrein. Hiervoor zijn archeologische 
en historische gegevens verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en 
verleden geïnventariseerd.

De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd:
•	 Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (Cultuurhistorische Waardenkaart)
•	 Kadastrale minuut 1823 gemeente Hoorn, sectie B genaamd Hoorn-Westzijde1

•	 Kadastrale minuut 1893
•	 Kadaster Archiefviewer
•	 Historisch kaartmateriaal: stadsplattegrond Van Deventer 1560, stadsplattegrond 

Velius 1615, stadsplattegrond Blaeu 1649, stadsplattegrond Doesjan 1794
•	 Recent kaartmateriaal
•	 Primaire bronnen Westfries Archief
•	 Bouwtekeningen Westfries Archief
•	 Beeldbank vereniging Oud Hoorn
•	 Literatuur
•	 Archis 3
•	 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)
•	 Archief projecten en vondstmeldingen Archeologie Hoorn/West-Friesland
•	 Paleogeografisch kaartmateriaal (o.a. Vos & de Vries 2013 en Van Zijverden 2017) is 

niet relevant
•	 Geen bodemkaart beschikbaar doordat dit gebied niet is gekarteerd i.v.m. stedelijk gebied.

3.2 Huidige en toekomstige situatie

Huidige situatie
Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 2450 m2 en bestaat uit meerdere panden 
en tuinen (afb. 2 en 3). De meeste panden zijn (of worden) onderdeel van het Westfries 
Museum. Het terrein wordt aan drie zijden begrensd door een straat, plein of steeg, namelijk 
de Roode Steen, het Achterom en de Proostensteeg. 

- Roode Steen 1: rijksmonument. Het voormalige Statencollege, gebouwd in 1632. De 
achterkant van het pand wordt gevormd door het Proostenhuis, dat op de Proostensteeg is 
georiënteerd. Onder het Proostenhuis zijn gewelfkelders aanwezig. Ook het Statencollege is 
volledig onderkelderd. Aan de Roode Steen bevindt zich een onbebouwde voorplaats. Sinds 
1881 is het pand in gebruik door het Westfries Museum.
- Roode Steen 16: rijksmonument, voormalig bankgebouw. De voorgevel dateert uit 1790, 

1 beeldbank.cultureelerfgoed.nl.
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hierachter gaan twee oudere panden schuil.
- Roode Steen 15: rijksmonument, voormalig pand Rozenkruizers. De voorgevel dateert uit 
circa 1787, hierachter gaan twee oudere panden schuil.
- Proostensteeg 17: beeldbepalend pand, tuinzaal. Laag woonhuis met dwarskap.
- Achterom 2-4: rijksmonument, kantoren van het museum. Dubbel woonhuis met dwarskap. 
- Achterom 6: beeldbepalend pand, werkplaats van het museum. Pand met begane grond, 
verdieping en plat dak.
- Achterom 8-10: beeldbepalende panden, woningen. Onderdeel van nummer 8 is een deel van 
een overdekte gang, die oorspronkelijk doorliep naar Roode Steen 16. 

Toekomstige situatie
De beoogde ingreep behelst een grote verbouwing van het Westfries Museum, waarbij Roode 
Steen 15 onderdeel wordt van het museum en tevens funderingsherstel plaats zal vinden aan 
de gebouwen langs de Roode Steen. Ten tijde van het schrijven van de eerste editie van het 
archeologisch bureauonderzoek bevonden de plannen zich in de schetsfase, waarbij uitgegaan 
werd van vier mogelijke varianten voor een nieuwe ruimte voor wisselexposities.1 Binnen alle 
vier varianten werd bovendien uitgegaan van de toevoeging van enkele nieuwe volumes. 

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vierde variant, die archeologisch 
de grootste verstoring van het bodemarchief betekent. In deze variant wordt onder Roode 
Steen 15 (inclusief de nu onbebouwde steeg tussen Roode Steen 14 en 15), Roode Steen 16 
en de voorplaats een kelder gerealiseerd. Bovendien worden de reeds bestaande kelders onder 
Roode Steen 1 deels verdiept.

1 Projectplan vernieuwing Westfries Museum, mei 2021.

Afbeelding 3. Roode Steen 1, 15 en 16 rond 1900. Collectie Westfries Archief.
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Afbeelding 4. Variant 2 voor het aanbrengen van damwanden.

De onderkant van de kelders komt op 2,7 onder NAP. Het maaiveld van de Roode Steen ligt 
op 1,8 tot 2,0 meter boven NAP, wat betekent dat onder de panden 4,5 tot 4,7 meter wordt 
uitgegraven.

Daarnaast zijn er dus de nieuwe volumes die mogelijk een verstoring van het bodemarchief 
veroorzaken:
- een bouwvolume van één bouwlaag (zonder kelder) ten noorden van Roode Steen 15. Op 
deze locatie bevinden zich nu aanbouwen uit 1906. 
- een bouwvolume met kelder en twee verdiepingen achter het rechter bouwdeel van Roode 
Steen 16. Hierin wordt een lift en trappenhuis gecreëerd. Op deze plek bevindt zich nu een lage 
aanbouw uit 1922 met daaronder een moderne bankkluis.
- een bouwvolume van één bouwlaag (zonder kelder) achter Achterom 8. 
- een aanbouw van één bouwlaag (zonder kelder) tegen de tuinzaal aan de Proostensteeg.

Om de werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren (funderingsherstel en bouw van 
kelders), moeten damwanden rond de gebouwen aan de Roode Steen worden aangebracht. Ten 
tijde van het schrijven van de eerste editie van het archeologisch bureauonderzoek waren er twee 
varianten: variant 1 waarbij grotendeels inpandig damwanden worden aangelegd en variant 2 
waarbij damwanden rond het complex worden gerealiseerd (afb. 4). Inmiddels is gekozen voor 
de tweede variant, die archeologisch de grootste verstoring van het bodemarchief betekent.
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Afbeelding 5. De oudste afbeelding van het Staten-
college, in de marge van een kaart van Hendrick 
Cornelisz Pot uit 1648. Collectie Westfries Museum.

4. Bouwhistorische gegevens

Voor de panden binnen het plangebied zijn verschillende bouwhistorische onderzoeken 
uitgevoerd. In 2010 is door A. Oldenmenger van BAAC onderzoek gedaan naar Roode Steen 1 
en tevens Roode Steen 16, Achterom 2-4, Achterom 6, Achterom 8 en Proostensteeg 17.1 Uit 
2016 dateert een bouwhistorisch rapport van TPAHG naar Roode Steen 15.2 Door O. Ralling 
is in 2019 een beknopt overzicht gemaakt van de ontwikkeling van het volledige plangebied.3 
Hierin zijn ook de gegevens uit het kadasterarchief meegenomen. Hieronder volgt een korte 
beschrijving per pand, waarbij de nadruk ligt op gegevens die ook archeologisch gezien 
relevant zijn.

Roode Steen 1
Dit pand bestaat uit drie bouwdelen: het oorspronkelijke Proostenhuis aan de Proostensteeg 
(het dwarshuis), het entreegebouw en het Statencollege. Het Proostenhuis is waarschijnlijk 
gebouwd in 1425. Delen van de gevels en de kelders van het bestaande gebouw dateren 
waarschijnlijk nog uit deze tijd.4 Onder het pand bevinden zich twee kelders, namelijk de 
grote gewelfkelder en de kleine gewelfkelder. Het is niet zeker of zij gelijktijdig zijn gebouwd, 
mogelijk is de kleine gewelfkelder in de 17de eeuw toegevoegd.5

Vanaf het einde van de 16de eeuw werd het Proostenhuis gebruikt als vergaderplaats door de 
Gecommitteerde Raden. Mogelijk hebben zij het pand uitgebreid met een aanbouw haaks op 
het Proostenhuis, op de plek van het huidige entreegebouw. Op deze plek stond een ouder 
huis en de funderingen en kelders hiervan 
zijn vermoedelijk deels hergebruikt. Rond 
1630 werden twee huizen aan de Roode 
Steen aangekocht en afgebroken, waarna 
hier in 1632 het Statencollege verrees (afb. 
5 en 6). Het nieuwe pand werd volledig 
onderkelderd. De kelder was voorzien van 
een dek uitgevoerd met houten balken, 
die halverwege werden ondersteund door 
standvinken. Bij de nieuwbouw vond 
vermoedelijk een verbreding plaats van de 
Proostensteeg aan de noordzijde. 6 Ook de 
gevel van het Proostenhuis is in deze tijd 
naar achter geplaatst, waarschijnlijk met 
ongeveer 1,2 of 1,8 meter. In de jaren 50 
is gezien dat de kelder van het Proostenhuis 
doorloopt onder de Proostensteeg.7 Op 
hetzelfde moment is het Proostenhuis aan 

1 Oldenmenger 2010.
2 Van der Thiel & Van Langen 2016.
3 Ralling 2019.
4 Oldenmenger 2010, 23.
5 Oldenmenger 2010, 131.
6 Oldenmenger 2010, 29-30, 36-37, 129.
7 Oldenmenger 2010, 57, 71.
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Afbeelding 6. Het Statencollege (Roode Steen 1) en het pand ten noorden daarvan op een tekening van 
Cornelis Pronk uit 1727. Collectie Westfries Museum. 

de achterkant (de noordkant) mogelijk verlengd.1

Vanaf de 18de eeuw vonden diverse wijzigingen plaats aan het complex. In 1729 is de oude 
erfmuur met poort van de voorplaats aan de Roode Steen vervangen door het nog bestaande 
smeedijzeren hek. Dit hek is in de 20ste eeuw herplaatst op een fundering van beton. De gevel 
van het entreegebouw is vermoedelijk vernieuwd in 1779.2 In 1908-1911 vond een ingrijpende 
verbouwing plaats, waarbij onder meer de voorgevel van het Statencollege inclusief fundering 
volledig werd vernieuwd. Ook een groot deel van de zijgevels werd nieuw opgetrokken. In 
ieder geval onder de voorgevel zijn hierbij palen geheid.3 In 1927 is de houten vloer tussen 
de kelder en de Schutterszaal vervangen door een betonvloer. In 1929 is een betonvloer in 
de kelder van het Statencollege aangebracht.4 Tevens is op de begane grond een betonvloer 
aangebracht. In de jaren 50 werden de middeleeuwse kelders onder het Proostenhuis en het 
entreegebouw herontdekt en in gebruik genomen.5 Hierbij is een betonnen vloer in de kelders 
aangebracht en is vermoedelijk een groot deel van het gewelf vernieuwd.6

1 Oldenmenger 2010, 131.
2 Oldenmenger 2010, 31, 58, 59.
3 Oldenmenger 2010, 53, 69.
4 Oldenmenger 2010, 56.
5 Oldenmenger 2010, 57-58.
6 Oldenmenger 2010, 132-133.
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Aanvullingen
Een aanvulling die nog aardig is om te vermelden, betreft de vondst in 1938 van een houten 
plankje onder de vloer van de noordelijke bovenkamer van het voormalige kantongrecht. 
Hierop staat: “Dirk Stroomenbergh, En Jacob Huygen, En Pieter Huyge Ries, hebben dese 
Solders beschooten. Hier en hiernaast. En vloeren gelegt. In Jaar Anno 1789 en 1790.” Dit 
plankje bevindt zich in de collectie van het Westfries Museum.

Verder kan nog worden vermeld dat in 1912 aan Westfries Museum zijn geschonken: twee 
trotseerloden met daarop FVZ 1775 van een bijgebouw van het Statencollege. Van welk dak 
ze precies afkomstig zijn, wordt hier niet duidelijk. De initialen FVZ slaan hoogstwaarschijnlijk 
op Frederik van Zanten, die dan dus loodgieter / dakdekker van beroep moet zijn geweest.

Roode Steen 16
Dit gebouw bestaat uit twee panden, die zijn samengevoegd achter één voorgevel. Op een 
prent van Pronk uit 1727 is de oude voorgevel van het linkerpand zichtbaar (zie afb. 6). 
Het is uitgevoerd met een trapgevel, kruiskozijnen en houten onderpui. Deze gevel dateert 
waarschijnlijk uit de 16de eeuw. Op een schilderij van Ouwater uit 1784 is zichtbaar dat het 
pand een nieuwe voorgevel heeft gekregen, namelijk een lijstgevel (afb. 7). De gevel wordt in 

Afbeelding 7. Uitsnede uit een schilderij van Ouwater uit 1784. Collectie Westfries Museum. 
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de derde kwart van de 17de eeuw gedateerd. Waarschijnlijk is op hetzelfde moment een extra 
verdieping op het pand gebouwd en is de nog bestaande achtergevel gebouwd.1

Het rechterpand is eveneens zichtbaar op het schilderij van Ouwater. Het had in deze tijd een 
rijkversierde voorgevel in de stijl van het maniërisme. Deze gevel is waarschijnlijk gebouwd 
aan het einde van de 16de of het begin van de 17de eeuw. In dit pand is geen bouwhistorisch 
onderzoek gedaan.2 Beide panden werden in 1788 verworven door de Gecommitteerde Raden. 
Zij lieten in 1790 de panden samenvoegen achter één gevel, waarbij vermoedelijk delen van 
de 17de-eeuwse gevel van het linkerpand zijn hergebruikt.3 In 1902 zijn aanbouwen aan de 
achterkant van het rechterpand gesloopt, waardoor de overdekte gang niet meer in verbinding 
stond met het pand aan de Roode Steen. In 1922 is op dezelfde plek een lage aanbouw 
gebouwd met daaronder een kluis. In 1966 is de kluis vergroot en een trap toegevoegd.4

Roode Steen 15
Ook voor dit pand geldt dat het bestaat uit twee panden achter één voorgevel. Het linkerpand 
was aanzienlijk breder dan het rechterpand. Beide zijn zichtbaar op het schilderij van Ouwater 
uit 1784: het linkerpand met lijstgevel, het rechterpand aanzienlijk lager en met trapgevel (zie 
afb. 7). De kap van het grote linkerpand is dendrochronologisch onderzocht. De voorzijde blijkt 
uit circa 1581 te dateren, de achterzijde uit circa 1660. Het pand had in deze fase een topgevel. 
In de periode 1725-1775 is de topgevel vervangen door een lijstgevel. Tussen 1784 en 1787 
is het kleine rechterpand met de trapgevel bij het bouwvolume gevoegd, waarbij het pand is 
verhoogd en de voorgevel van het linkerpand is doorgezet over het rechterpand. In 1871 is 
het pand ten noorden van het gebouw, dat op het schilderij van Ouwater uit 1784 is voorzien 
van een halsgevel, afgebroken. Hiervoor in de plaats kwam een poort, de ruimte hierachter gaf 
toegang tot de tuin. Vermoedelijk is kort hierna bij de noordelijke zijgevel van het pand een 
halfsteens buitenschil tegen het oude metselwerk geplaatst. Rond 1892 is de achtergevel van 
het rechter bouwdeel vernieuwd. In 1906 is een aanbouw aan de achterkant verwijderd. Ten 
noorden van het pand is vervolgens een nieuwe uitbouw gebouwd met bijkeuken, dessertkamer 
en privaten, waardoor de open doorgang van de Roode Steen naar de tuin verdween. Tegen 
de achtergevel (aan de zuidzijde) kwam eveneens een tweelaags aanbouw met privaten.5 In 
1909 wordt een nieuwe regenwaterkelder met filterput gemaakt.6 Waarschijnlijk gaat het om 
de grote regenwaterkelder met troggewelven achter het pand die in 2015 is aangetroffen en 
hersteld. De basis voor deze kelder is een oudere voorraadkelder, waarschijnlijk uit de 18de 

eeuw, die hoorde bij een aanbouw (zomerkeuken?) achter het pand. In hoofdstuk 7 wordt hier 
verder op in gegaan.
Onder de voorzijde van het rechter bouwdeel is een kelder aanwezig, die bestaat uit twee 
ruimtes. De stahoogte in de kelder is laag (ca. 1 meter), doordat in het verleden een zandpakket 
van ongeveer 85 cm dik in de kelders is gestort. In de achterste kelderruimte bevinden zich 
wandtegels uit vermoedelijk de 18de eeuw. In de voorste kelderruimte ligt een plavuizenvloer 
(formaat 22x22 cm).7 

1 Oldenmenger 2010, 187-190.
2 Oldenmenger 2010, 195.
3 Oldenmenger 2010, 187-189.
4 Ralling 2019, 8. 
5 Van der Thiel & Van Langen 2016, 10-13.
6 Van der Thiel & Van Langen 2016, 18.
7 Van der Thiel & Van Langen 2016, 33.
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Afbeelding 8. De Proostensteeg in 1953, gezien rich-
ting het oosten. Rechts Proostensteeg 17 (tuinzaal), 
links het verdwenen pand met lessenaarsdak. Foto P. 
Nooteboom, collectie Erfgoed, gemeente Hoorn. 

Proostensteeg 17, tuinzaal
Op de oudste kadastrale kaart uit 1823 staat 
op deze plek geen bebouwing. Het terrein is 
in deze tijd in gebruik als tuin door twee 
huizen aan het Achterom. Het bestaande 
pand is in twee fasen gebouwd in 1875 en 
1878. In 1984 is het sterk verbouwd.1

Achterom 2-4, kantoren museum
Dit pand bestaat uit een dubbelhuis, 
waarvan de huidige vorm en voor- en 
zijgevels uit de 19de eeuw dateren. Op de 
kadastrale kaart van 1823 zijn op deze 
plek al twee huizen aanwezig, waarbij het 
noordelijke huis langer was dan het huidige 
pand. De achtergevel van het bestaande 
pand is in 1984 vernieuwd, in dit jaar is het 
pand tevens gerestaureerd en in gebruik 
genomen door het museum.2

Tussen Achterom 2-4 en Proostensteeg 17 
stond oorspronkelijk ook een pand. Dit had 
in ieder geval in de eerste helft van de 20ste 
eeuw een lessenaarsdak (afb. 8). In 1954 is 
het afgebroken, waarna op de rooilijn een 
tuinmuur is gebouwd.3 Mogelijk is dit het 
pand dat in 1636 is gebouwd als conciërgewoning voor het Statencollege.4

Achterom 6, werkplaats museum
Oorspronkelijk was dit een huis met zadeldak en tuitgevel (afb. 9). Het pand is van oorsprong 
17de- of 18de-eeuws. Het huis had, in ieder geval in de 19de eeuw, geen erf. In 1905 is de kap 
en eerste verdieping verwijderd, waarna een nieuwe verdieping is gebouwd met plat dak. In 
dezelfde tijd is een aanbouw aan de achterkant gemaakt, die later in de 20ste eeuw weer is 
verwijderd. Achter het pand is in 1950 nog een aanbouw voor het museum gemaakt.5

Achterom 8 en 10, woningen
Op de oudste kadastrale kaart uit 1823 zijn beide percelen onderdeel van het erf van Roode 
Steen 16. Aan het Achterom stond in 1823 een ondiep pand over de hele breedte van het 
perceel, vermoedelijk is dit een koetshuis. Vanuit het woonhuis aan de Roode Steen liep een 
overdekte gang naar dit koetshuis. De oorsprong van deze gang ligt mogelijk in de 17de eeuw. 
In 1883 wordt het koetshuis aan de achterzijde verlengd, het is in deze tijd in gebruik als stal. 

1 Oldenmenger 2010, 199-201; Ralling 2019, 12-14.
2 Oldenmenger 2010, 183-186; Ralling 2019, 15-17. 
3 Ralling 2019, 14.
4 Oldenmenger 2010, 30.
5 Oldenmenger 2010, 193-194; Ralling 2019, 18-19.
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Op een foto van rond 1900 is een dubbele klokgevel voor één brede kap zichtbaar (zie afb. 9). 
In 1902 splitst men het pand tot twee woningen en worden de huidige gevels gebouwd. Vanaf 
1902 staat de overdekte gang niet meer in verbinding met het woonhuis aan de Roode Steen. 
De gang is onderdeel geworden van de toegang van Achterom 8.1

Achterom (12), tuin met verdwenen paviljoen
Op de kadastrale kaart van 1823 was ter plaatse van het huidige perceel Roode Steen 15 nog 
sprake van twee percelen met twee woonhuizen aan de Roode Steen en eveneens gebouwen 
aan het Achterom. Vermoedelijk waren de gebouwen aan het Achterom in gebruik als stal 
en koetshuis. Het noordelijke smalle huis was met een overdekte gang verbonden met het 
pand aan het Achterom. In 1871 werden beide percelen samengevoegd en de panden aan 
het Achterom vervangen door een paviljoen (zie afb. 9). Dit paviljoen is rond 1952 gesloopt, 
waarbij een groot deel van de westgevel is behouden als tuinmuur. Het terrein is tegenwoordig 
in gebruik als tuin.2

1 Oldenmenger 2010, 195-198; Ralling 2019, 20-23.
2 Ralling 2019, 24-25.

Afbeelding 9. Zicht op het Achterom rond 1900, gezien richting het noorden. Op de achtergrond de 
Koepelkerk. Rechts Achterom 6, 8 en 10. Links daarvan het verdwenen paviljoen. Collectie Westfries 
Archief.
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5. Historische gegevens

5.1 Inleiding

In een publicatie over de Roode Steen van de hand van Dorien Partiman-Stet uit 1989 wordt 
een reconstructie van de Middeleeuwse bebouwing ter plaatse van het huidige Westfries 
Museum gegeven.1 Zij heeft zich hierbij volledig gebaseerd op een artikel van Henk Saaltink 
uit 1979 getiteld ‘Het hoge huis aan de Rode Steen’.2 Saaltink stelt hierin vast dat op de plaats 
van het Westfries Museum in de Middeleeuwen een groot stenen huis heeft gestaan en dat 
daar tevens het 15de-eeuwse proostenhuis moet worden gelokaliseerd. Op basis van enkele 
stadsplattegronden heeft hij reconstructietekeningen in vogelvlucht gemaakt. Nog altijd vormt 
dit artikel de huidige stand van onderzoek. In het bouwhistorisch rapport van Oldenmenger uit 
2010 zijn de reconstructiekaartjes bijvoorbeeld overgenomen.3

 In het bouwhistorisch rapport is kort de historisch bekende informatie over het grote 
stenen huis en het Proostenhuis samengevat.4 Sinds de jaren 80 van de 20ste eeuw heeft geen 
nieuw historisch onderzoek plaatsgevonden, terwijl de historische bronnen hier wel aanleiding 
toe geven. Oldenmenger stelt op basis van bouwhistorische waarnemingen, gecombineerd met 
de historische gegevens, dat de grote gewelfkelder bij het proostenhuis (uit 1425) hoort en 
dat de datering van de kleine gewelfkelder onzeker is. Deze zou later kunnen zijn toegevoegd, 
bijvoorbeeld in 1632 toen veel bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Verder schrijft hij dat onder 
de voorkelder van het entreegebouw in de jaren 50 van de 20ste eeuw resten van een ouder 
gebouw zijn gevonden. Hij beeldt enkele foto’s af en veronderstelt dat een aangetroffen muur 
met kaarsnissen de voorgevel van een Middeleeuws gebouw is.5 De bij Archeologie Hoorn 
aanwezige schetstekeningen van de waarnemingen in de jaren 50 zijn in dit bouwhistorisch 
rapport niet gebruikt.
 Omdat het voor de archeologische verwachting van groot belang is om in beeld te 
hebben hoe de middeleeuwse bebouwing zich heeft ontwikkeld, wordt in dit hoofdstuk een 
nieuwe reconstructie opgesteld. Centraal staan twee Middeleeuwse bakstenen gebouwen, die 
in de historische bronnen ‘het grote stenen huis’ (paragraaf 5.2) en ‘het hoge stenen huis’ of 
Proostenhuis (paragraaf 5.5) worden genoemd.

5.2 Grote stenen huis (<1377-1492)

Oldenmenger gaat er in zijn bouwhistorisch rapport van uit dat het grote stenen huis op de 
hoek van de Roode Steen en de Proostensteeg stond.6 Hoogstwaarschijnlijk is dit onjuist. Dat 
zou inhouden dat de stad na de aankoop van het grote stenen huis in 1495 (zie onder) dit 
perceel heeft verkocht, waarna daar twee gewone huizen zijn gebouwd, die de stad vervolgens 
weer in 1630 aankocht. Bovendien geven de in de historische stukken genoemde belendingen 
aanleiding tot een andere reconstructie, zoals hieronder wordt uiteengezet.

Het oudst gegeven met betrekking tot het grote stenen huis dat Saaltink noemt – en in 

1 Partiman-Stet 1989.
2 Saaltink 1979.
3 Oldenmenger 2010, 22-24.
4 Ibidem, 23-24.
5 Ibidem, 129.
6 Ibidem, 2010, 30.
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navolging van hem Partiman-Stet en Oldenmenger - dateert uit 1396. Volgens Saaltink staat 
in een oorkonde uit het einde van de 14de eeuw (ongedateerd?) dat Gijsbert van Nijenrode 
het ‘grote stynhuus’ reeds voor 1396 in leen had gegeven aan zijn neef Jan Claesz. Vreemd is 
dat niet duidelijk is naar welke oorkonde Saaltink hier verwijst. In het oud archief van Hoorn 
bevindt zich geen oorkonde uit het einde van de 14de eeuw die hiervoor in aanmerking komt. 
Wel zijn er enkele oorkondes uit het einde van de 15de eeuw die betrekking hebben op dit huis; 
in het kader van dit bureauonderzoek zijn deze niet opgevraagd. Het is goed mogelijk dat 
hierin wordt verwezen naar een situatie in 1396. Het jaartal 1396 zal overigens geen toeval 
zijn, want in dat jaar stierf Gijsbert van Nijenrode.

Gijsbert van Nijenrode (1351-1396, zoon van Gerard Splinter van Nijenrode en Maria 
Persijn) was leenheer van de hofstede Nijenrode in Breukelen, dat grafelijk goed was. Tevens 
was hij baljuw van Kennemerland en Friesland. Hij had tal van bezittingen verspreid door het 
Sticht Utrecht, Amstelland en Gooiland, Zuid-Holland, Kennemerland en Waterland. Het grote 
stenen huis met grond in Hoorn was zijn enige bezit in West-Friesland. Hij beleende dit dus 
aan zijn neef Jan Claesz; de precieze familierelatie is onduidelijk. Deze Jan Claesz was volgens 
Saaltink toen de schout van Hoorn, een ambt dat door de graaf werd verleend.1

Uit de tekst die betrekking heeft op het jaar 1396 blijkt niet waar dit grote stenen huis 
precies stond. De naam van Jan Claesz duikt in later tijd nogmaals op, namelijk in 1474 als 
naam van een steeg (Jan Claesz steeg).2 Uit een andere akte blijkt het om de Proostensteeg 
te gaan.3 Om die reden wordt aangenomen dat het grote stenen huis aan of vlakbij die steeg 
stond. 

Dat er inderdaad in de 14de eeuw een stenen huis was dat in eigendom was bij de familie 
Van Nijenrode blijkt uit het ‘repertorium op de lenen van de hofstede Nijenrode’, gepubliceerd 
door Kort in 1997.4 Deze gegevens stonden Saaltink niet ter beschikking. Er is sprake van 
een huis en erf waar een leenman op woont met 4½ morgen grond (een Rijnlandse morgen 
is 0,85 hectare en 4½ morgen dus 3,825 hectare). Het oudste gegeven dateert uit 1377: het 
bezit werd toen in leen gegeven aan Jan Nikolaasz, die we uiteraard gelijk mogen stellen aan 
de eerder genoemde Jan Claesz. Tevens worden belendingen genoemd: heer Otto ‘met zijn 
kapelrie’ aan de noordzijde en Willem van Rolland aan de zuidzijde.5 In 1440 wordt als locatie 
de Roode Steen genoemd. Volgens Saaltink zou uit de oorkonde blijken dat Jan Claesz de 
schout van Hoorn was, maar dit zou dan de enige bron zijn waaruit dat blijkt. Als dat correct 
is, was hij nog geen schout in 1391 (de schout was toen Baertout Pietersz) en was hij geen 
schout meer in 1399 (Jacob Wybrantsz en Florijs van Valkenborch worden in dat jaar schout 
genoemd).
 Het grote stenen huis bestond dus al in 1377. Er hoorde een groot stuk grond bij, dat 
naar we mogen aannemen direct achter (ten westen) van het huis lag. De huidige Westerdijk 
bestond toen nog niet, want deze dijk is als inlaagdijk rond 1388 aangelegd. Het zou dus 

1 Hij komt in geen enkele bron als schout voor; mogelijk is dit gegeven afkomstig uit de eerder genoemde 
oorkonde waarin de situatie in 1396 wordt genoemd.

2 WFA, toeg.nr. 0348, regest 851. Lijsbet Jan Jan Vrieses weduwe verkoopt aan Gheeryt Claeysz een huis 
en erf van ‘Jan Claeysz stege by den dijck’ met belendingen: Kyen Jacobsz aan de westzijde en Gheeryt 
Claeysz aan de oostzijde.

3 Hetzelfde huis werd in 1480 nogmaals verkocht. Willem Outgerz koopt van Pietersdal een huis en erf ‘in die 
proesst steghe’ met belendingen Kyen Jacobz aan de westzijde en de erfgenamen van Gherijt Claesz aan 
de oostzijde.

4 Kort 1997. Raadpleegbaar via: Hogenda.
5 De scans van de originele registers zijn beschikbaar bij het Utrechts Archief, maar leveren geen aanvullende 

informatie op.
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kunnen dat de grond zich uitstrekte tot aan de bannegrens (verlengde van het Keern) en die 
lag ruim 600 meter verwijderd vanaf de Roode Steen. Het perceel zou dan iets van 60 meter 
breed zijn geweest. Dat wil overigens niet zeggen dat dit de breedte van het perceel ter plaatse 
van de Roode Steen was.
 In het Westfries Archief bevindt zich een serie oorkonden die betrekking hebben op 
dit stenen huis. In de eerste oorkonde uit 1492 schenkt Jan van Nijenrode ‘alles wat hij van 
hem en van de hofstede van Nyenrode en aan den Rodensteen, en verder in en bij Hoern in 
leen heeft’ aan zijn neef Heinrick ‘den bastaard van Nyenrode’.1 Jan van Nijenrode had alleen 
een dochter en deed kennelijk niet lang voor zijn overlijden in 1495 goederen aan familieleden 
over. Deze Hendrik van Nijenrode verkocht het stenen huis nog hetzelfde jaar aan de stad 
Hoorn.2 Interessant is de locatiebeschrijving van het huis: ‘het groitte stenen huis staende 
by den roeden steen by de Proeststeghe, daer toe alle zijne erve streckende van den reghel 
van den roedden steen tot an Jan Pieter Rughen zoens huysinghe, dair nu tertijt den naiste 
lenden van zijn den proests steghe mit meister huighe an den zuijtzijde, en de wijlen claes 
scheels huysinge an den noortzijde’.3 In het archief bevindt zich ook nog een los briefje met 
een aantekening over deze transactie: ‘een quitsceldinge van dat grote stienhuys streckende 
voir van die straet mit dat erf dairofter an tot Jan Ruyg huys ende erve toe’.4 Vier oorkonden 
handelen over de betaling van negen Rijnse gulden aan jaarrenten uit de hofstede door de stad 
aan Hendrik van Nijenrode.5 In een oorkonde uit 1498 verklaart Hendrik van Nijenrode door de 
stad volledig te zijn betaald.6 De beschrijving lijkt sterk op die in de oorkonde uit 1492, maar 
nu worden ‘meyster huyghe ende andries rembouts’ aan de oostzijde gelokaliseerd.7 De laatste 
oorkonde dateert uit 1499 en hierin is sprake van de kwijtschelding van een erfje bij het grote 
stenen huis door Hendrik van Nijenrode aan de stad Hoorn.8 Over het bezit van dit erfje was 
kennelijk een conflict ontstaan.9 
 De familie van Nijenrode was sterk verbonden met het grafelijk huis en speelde 
daardoor een belangrijke rol in de grafelijke politiek. Gijsbert van Nijenrode was een van de 
voormannen van de Kabeljauwse factie in de strijd om het graafschap tussen Willem V en 
Margaretha van Henegouwen. In het licht van deze strijd is de bouw van een stenen huis, als 
woning van een van zijn getrouwen, te verklaren. Het zou ook kunnen dat het huis een hogere 
ouderdom had.

Uit de registers van Nijenrode kunnen we afleiden aan wie het grote stenen huis na de dood 
van Jan Claesz werd beleend. Achtereenvolgens waren dat Dirk Jan Claesz (de zoon van Jan 
Claesz) en Jacob Dirksz. Deze Jacob overleed kennelijk op jonge leeftijd want rond 1430-1440 
is sprake van zijn zus Elisabeth en in 1440 van Joost (7 of 8 jaar oud), de dochter van Jacob 
Dirksz. In 1455 wordt het bezit beleend aan Jan die Bruun, die getrouwd was met Joost.10 Het 

1 WFA, toeg.nr. 0348, regest 1132.
2 WFA, toeg.nr. 0348, regest 1133 en 1134.
3 Partiman-Stet 1989, 32.
4 Wendte 2021, 279. Bron: WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 2498a.
5 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, regest 1161, 1164, 1196 en 1212.
6 WFA, toeg.nr. 0348, regest 1202.
7 Partiman-Stet 1989, 32.
8 WFA, toeg.nr. 0348, regest 1228. Niet genoemd door Partiman-Stet.
9 We komen dit erfje ook tegen in de schepenrol van 1492: Heinrick van Nyenroede machtigde Jan Pieter 

Ruighenz om de penningen in te winnen die meester Hugo hun schuldig was van kosten ‘van een plaetsgen 
erves’. WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4139, pag. 157.

10 Er was een Jan Symonsz Bruyn schout in de jaren 1482-1484.
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Jan Claesz

Dirk Jan Claesz

Jacob Dirksz
(overl <1440)

Elisabeth

Joost
(ca 1432/1433)

Jan die Bruun x 
<1455

Jacob Simon Hermanszx

Simon Hermansz Diduwex

Wouter Dirksz

Afbeelding 10. Beknopte stamboom van Jan Claesz.

stenen huis bleef dus lang bewoond door deze familie (afb. 10).
 Jan Claesz speelde een centrale rol in de grafelijke logistiek tijdens de Fries-Hollandse 
oorlogen in 1398. Graaf Albrecht onderwierp geheel Friesland aan zijn gezag en daarbij diende 
de haven van Enkhuizen als thuisbasis voor de vloot. Er waren enorme hoeveelheden proviand 
nodig en Jan Claesz werd als hoofdinkoper van koeien ingezet. 

In het schotboek (belastingregister) uit de jaren 30 van de 15de eeuw komen we 
onder de straat ‘opt Noert an die westside’ een aantal van de hierboven genoemde namen 
tegen.1 De volledige westkant van de Roode Steen staat onder het Grote Noord genoemd. De 
Roode Steen was als plein veel kleiner dan nu en het Grote Noord (toen eenvoudig Noord of 
Noorderstraat) liep door tot aan de Omringdijk (West en Grote Oost). De interpretatie van dit 
boek is lastig doordat meerdere schotplichtigen per huis konden wonen en doordat namen zijn 
doorgehaald en tussengevoegd. In de eerste aanleg van het boek komen we Jacop Dircsz als 
zesde ingeschreven persoon tegen. Zijn schotbedrag was 28 pond (gewijzigd in 22 pond en 
nogmaals gewijzigd in 18 pond).2 Na hem volgt een later ingeschreven persoon Wouter Dircz, 
waarschijnlijk een broer die enige tijd in het huis woonde en die voor slechts één schotpond 
werd aangeslagen. Zijn naam is doorgehaald, wegens vertrek naar elders of overlijden. De 
zevende ingeschreven persoon is Lijsbet Jacop Symon Hermys. Dit is Elisabeth, de zus van 
Jacob Dirksz, en die was getrouwd met Jacob Symon Hermansz. In een tweede ongedateerd 
schotboek, mogelijk de opvolger van dit eerste schotboek, staan naast Jacob Dirksz (nu voor 
13 schotpond) en Jacob Symon Hermansz (18 schotpond) ook nog Diduwe, de weduwe van 
Symon Hermansz genoemd (3 schotpond).3 Met de gegevens uit deze schotboeken is een 
familieschema van de bewoners van het grote stenen huis op te stellen.

Na de verkoop aan de stad is het grote stenen huis niet of nauwelijks in de bronnen te traceren. 
In 1502 gaf de stad aan Joest Jan Ruijchszopdracht om ‘dat groete stien huys op die Roede 
Stien’ te verven.4 Verder zijn geen vermeldingen in het oud archief van Hoorn gevonden. Het 

1 WFA, fol 34v.
2 Hij behoort met een schotbedrag van 28 pond tot de tien hoogst aangeslagen personen in Hoorn.
3 Symon Hermansz was in 1387-1388 schepen van Hoorn.
4 WFA, OAH, burg.rek. 1502, fol. 14.
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zou kunnen dat de vermelding uit 1502 betrekking heeft op het Proostenhuis en dat het oude 
grote stenen huis inmiddels al was afgebroken.
Een aanwijzing hiervoor vormt een passage in de Chronicon Hoernensis Monasterii et Comitum 
Hollandi. De auteur van de Chronicon (stadskroniek tot jaar 1521) vermeldt bij het hoge 
stenen huis (Proostenhuis, zie onder) een verhaal dat op het oude stenen huis van Van 
Nijenrode betrekking lijkt te hebben. Volgens hem was dit huis afkomstig van de heer van 
Nijvelt (bedoeld zal zijn Van Nijenrode) en was er een school in gevestigd, met onder andere 
meester Roedolf en meester Petrus, die hijzelf in 1501 had bezocht. Meester Roelof (Roedolf) 
wordt door Van Zoonen besproken in zijn standaardwerk over de Hoornse scholen.1 Volgens 
Van Zoonen betreft het hier de grote school (voorloper van de Latijnse school) die in 1502 
is verhuisd naar de Schoolsteeg. Mogelijk zat deze school hier al in 1492, in welk jaar ene 
meester Hugo als belending wordt genoemd. Hoe het ook zij, de auteur heeft het over maar 
één stenen huis.

5.3 Huis van Willem van Rolland en de lakenhal

Interessant zijn de genoemde belendingen van het grote stenen huis in 1377: heer Otto ‘met 
zijn kapelrie’ aan de noordzijde en Willem van Rolland aan de zuidzijde. Aan de noordzijde 
had een priester Otto een stuk grond waarvan de inkomsten kennelijk voor een religieus doel 
bestemd waren (een kapelrie of vicarie). Wie deze Otto was, is niet bekend. De naam Willem 
van Rolland komen we ook in enkele andere stukken tegen, namelijk in 1368 als belending van 
een lakenhal (zie hieronder) en in 1382 als schepen van Hoorn.2

In 1368 droeg Willen Jacobsz zijn huis met erf op aan de graaf van Holland om deze 
vervolgens weer in leen te verkrijgen (een gebruikelijke transactie in die tijd) met toestemming 
om hierin ‘een wanthuus (…) van vreemden luden, diere mit laken comen’ te mogen maken.3 
Als belendingen staan genoemd Symon Reylofsz en Willaem van Rollant. In het grafelijke 
register komen we dit leen tegen: in 1369 wordt Willem Jacobsz als leenman genoemd.4 In 
1379 ging het leen over naar de vrouw van Willem Jacobsz in naam van haar (minderjarige) 
zoon. In het oud archief van Hoorn komen we dit huis in 1373 tegen. De stad verkocht aan 
ene Jan Claes Ysebrantszoonsz een jaarrente uit Willem Jacopsz hofstede.5 Hoewel geen latere 
leenmannen worden vermeld in de grafelijke registers, lijkt het erop dat de lakenhal (wanthuis) 
tot in de 15de eeuw heeft bestaan. In een koopmansboek van een koopman uit Hoorn uit de 
jaren 1457-1463 is sprake van een wanthuis. Eenmaal wordt ‘Heinric de Backer aftert oude 
wanthuus’ genoemd en eenmaal is sprake van ‘Maerten die dat wanthuus bewoent’.

5.4 Andere stenen huizen rond de Roode Steen

Het stenen huis van de familie Van Nijenrode was niet het enige stenen huis bij de Roode 
Steen. Een opmerkelijke passage is te vinden in de stadskroniek (het Chronicon) uit het begin 
van de 16de eeuw. De auteur schrijft over de eerste drie huizen van Hoorn die gebouwd zouden 
zijn door drie broers uit Hamburg. In dit oorsprongsverhaal zal een kern van waarheid zitten. 

1 Van Zoonen 2018, 32.
2 Van Mieris 1755 (deel III), 389.
3 Van Mieris 1755 (deel III), 222
4 Kort 1996.
5 WFA, toeg.nr. 0348, regest 34.
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Van oudsher was er veel handel met Hamburg en andere steden in het noorden van Duitsland 
en het is goed mogelijk dat zich in Hoorn personen uit die stad hebben gevestigd. Dat ze de 
eerste drie huizen zouden hebben gebouwd, lijkt niet waarschijnlijk. Van belang is de volgende 
passage (vertaling uit het Latijn): ‘Wat die drie eerste stenen huizen aangaat: twee ervan zijn, 
niet ver voor mijn tijd feitelijk geheel herbouwd – ze hadden wel muren, die van grote stenen 
waren opgetrokken, maar al te stevig waren die niet meer. De derde woning is echter, tot in 
mijn dagen in zijn geheel, zonder veel beschadigingen of veranderingen in stand gebleven. En 
dat dus zo’n 220 jaar.’ De auteur schreef rond 1520 en veronderstelt dus dat dit huis rond 1300 
is gebouwd. Waar het stond, wordt helaas niet duidelijk. Het zou kunnen dat dit op het grote 
stenen huis van de familie Van Nijenrode slaat, maar dat vermeldt de auteur niet expliciet.

De graaf van Holland bezat aan de Roode Steen een stenen huis, dat genoemd wordt in de 
registers van de grafelijke lenen.1 Uit deze registers blijkt dat de graaf in Hoorn over meerdere 
hofsteden, percelen grond met een huis, beschikte. Bij een van deze hofsteden is sprake van 
een stenen huis. Dit huis wordt voor het eerst genoemd in 1455, namelijk in een oorkonde 
die zich in het Nationaal Archief bevindt.2 In de oorkonde verklaart Dirk Gerardsz dat hij zijn 
‘steenhuijse ende erve (…) an den Roden Steen streckende voir vander strate after an Pieter 
Martijnszoons erve ende belegen hebben an die oistsijde Jan Claisz ende an die westsijde 
Dirck Jacobsz’ overgedragen heeft aan hertog Filips en van hem weer in leen heeft ontvangen. 
De beschrijving van de ligging van het stenen huis in de grafelijke registers komt met deze 
oorkonde overeen. Na het overlijden van Dirk Gerardsz in 1464 ging het stenen huis over naar 
zijn dochter Katharina (getrouwd met Simon Pietersz) en naar Jan Claesz. In 1473 kreeg zij 
een ander leengoed ‘omdat het huis zeer vervallen is’. 
 Als belendingen worden dus in 1455 Jan Claesz (oostzijde) en Dirck Jacobsz (westzijde) 
genoemd. Deze Jan Claesz verkocht in 1468 een jaarrente uit een huis aan de Roode Steen, 
waarin hij zelf woonde, met als belendingen Allijn die kanmaker aan de oostzijde en Katrijn 
Dirc Gherijtzoens dochter aan de westzijde.3 In de schepenrol van 1486 is sprake van ‘Jan 
Claesz in dat stien huys’.4 Ook hij woonde dus in een stenen huis.

Vanwege de oostelijke en westelijke belending lijkt een ligging aan de zuidzijde van de 
Roode Steen aannemelijk. Op de stadsplattegrond van Guicciardini uit 1582 wordt daar een 
zeer groot huis weergegeven.5 Deze stenen huizen zijn dus niet van belang voor de locatie van 
het Westfries Museum.6

5.5 Het Proostenhuis

Volgens een hiervoor al aangehaalde stadskroniek Chronicon Hoernensis Monasterii et Comitum 
Hollandi, waarin de geschiedenis van Hoorn tot en met het jaar 1521 wordt beschreven, liet 

1 Kort 1996.
2 NA, archief graven van Holland, 3.01.01, inv.nr. 826.
3 WFA, Cartularium Pietersdal, fol 11v.
4 Van der Knaap.
5 In 1631 staat bij de doop van een dochter van (schepenmeester) Allert de Groot genoemd dat hij woont 

‘in het hooghe huijs aenden Roode Steen” en in 1632 bij een doop van een zoon “bij de Roode Steen in het 
leijenhuijs”. Bij een doop in 1634 staat de locatie gespecificeerd als “op de Roode Steen besijden de stadts-
waegh”. Het gaat hier dus om nog een ander huis.

6 Ten onrechte wordt op de website www.dwangburchten.nl het stenen huis van Dirk Gerardsz aan de 
museumlocatie gekoppeld.
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Andreas Vierclen rond 1426 een huis bouwen dat door de auteur ‘het hoge stenen huis’ (alta 
domo lapidea) wordt genoemd. Andreas Vierclen was getrouwd met de zus van schout Claes de 
Wael. De auteur vermeldt dat dit huis in zijn tijd het Proostenhuis is. Velius plaatst de bouw van 
het huis in 1425; het is niet duidelijk waar hij zich hier op heeft gebaseerd. Mogelijk komt dit 
gegeven indirect uit de Chronicon. Andreas Vierclen komen we in geen enkele bron uit die tijd 
tegen. De auteur van de Chronicon plaatst ook een uitbarsting van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, met Claes de Wael als hoofdrolspeler, rond deze tijd, terwijl uit de historische stukken 
blijkt dat we dit in 1410 moeten plaatsen.1 Het zou dus kunnen dat we ook de bouw van dit 
stenen huis eerder dan rond 1426 moeten plaatsen.

De auteur van de Chronicon vermeldt dat Andreas Vierclen hier maar korte tijd heeft 
gewoond en is uitgeweken naar Utrecht en dat hij één dochter had: Joost (Judocus). Zij bleef 
in het stenen huis wonen en trouwde volgens hem een eerste maal met Maarten Willemsz en 
na zijn overlijden een tweede maal met Johannes Oemkes. Of zij hier haar hele leven is blijven 
wonen, is onzeker.

De auteur vertelt verder dat vanaf 1450 ongeveer tien jaar lang proost Philips van 
Wassenaer in dit huis woonde. Dit is de enige proost die daadwerkelijk in Hoorn heeft gewoond 
en hij overleed hier in 1474. Het lijkt logisch dat hij in het huis tot aan zijn dood woonde, dus 
een stuk langer dan tien jaar. Zeker is dat de steeg ernaast in 1480 de Proostensteeg heette 
en dat zowel de naam Proostenhuis als Proostensteeg vanaf deze tijd zijn blijven voortbestaan. 
Ook Velius vermeldt deze proost en schrijft verder: “Ik weet niet of na zijn dood hier een 
andere proost in zijn plaats kwam, en ook niet om wat voor reden dat verder achterwege 
bleef”.2 
 West-Friesland was een proosdij onder het gezag van het Domkapittel van Utrecht. De 
Proost had nagenoeg dezelfde macht als de bisschop in het Bisdom Utrecht. De Proost verbleef 
in de praktijk niet in Hoorn, maar droeg zijn macht over aan de deken. Dat is van belang voor 
een goed begrip van de functie van het Proostenhuis; de proost zal hier alleen zo nu en dan op 
bezoek zijn geweest. 
 De locatie van het Proostenhuis lijkt niet aan discussie onderhevig. Nog altijd staat er 
een groot stenen huis aan de Proostensteeg, als onderdeel van het Westfries Museum. Op oude 
stadsplattegronden is dit huis duidelijk te zien en kroniekschrijvers Velius, Centen en Abbing 
maken er melding van.
 Waarschijnlijk was dit huis na overlijden van proost Philips van Wassenaer een tijd lang 
in bezit van Jan Pietersz Ruych. Hij wordt in 1498 als belending van het grote stenen huis van 
Van Nijenrode genoemd (zie boven). In de schepenrol van 1492 komt een aantekening voor 
die op zijn bezit slaat.3 Jan Pietersz Ruych beloofde ‘vanden III huisen in den Proests steghe 
staende an den noirtzijde dat Jan te vreden sal zijn mitten leghen erven indien den III huisen 
verbranden, dat god verbeteren’. De aantekening is enigszins cryptisch, maar duidelijk is dat 
de Jan Pietersz Ruich aan de noordzijde van de steeg drie huizen bezat. Hierna volgt een 
aantekening over een ‘plaetsgen erves’ waarvan meester Hugo kosten verschuldigd was aan 
hem en aan Heinrick van Nyenroede. Beide personen zijn we eerder al tegengekomen.
 Een van de huizen in de Proostensteeg verhuurde hij aan Jan Maerten Claes van 
Amsterdam, zoals blijkt uit een aantekening betreffende de achterstallige betaling van huur in 

1 Schrickx 2007.
2 Velius 1740, 66.
3 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4139, pag. 157.
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1492.1 Eene Myeus Goessens wordt als belending genoemd. In 1487 zou hij ook een herberg 
hebben gehad op de hoek van het Achterom en de Proostensteeg, maar het is de vraag of dit 
een juiste interpretatie van de bronnen is.2

Hans Wendte heeft in 2021 een artikel gepubliceerd over de familie Ruych.3 Jan Pietersz Ruych 
was de zoon van Pieter Aernt die Rughensz. In de burgemeestersrekening van 1464 wordt hij 
‘schilder’ genoemd. Hij werd na de troebelen van 1481 als schepen aangesteld en was dat ook 
in 1482 en 1492. Hij was van de Kabeljauwse partij. Daarnaast wordt hij in de jaren 1484, 
1487 en 1492 genoemd als hoofdman van de schutterij. Hij was getrouwd met Geertruid, 
de dochter van Jan Gerbrantsz, die ook actief was in het stadsbestuur. Jan Pietersz Ruych 
overleed in 1504 of 1505. Een van zijn zonen, Petrus Johannis Ruych, werd priester en trad toe 
tot de kartuizerorde waarbinnen hij prior van het kartuizerklooster in Brugge werd. Kennelijk 
was het een godvruchtige familie.
 Het stenen huis van Jan Pietersz Ruych diende mogelijk nog steeds als verblijfplaats 
voor de deken, de vertegenwoordiger van en aangesteld door de proost. In 1512 werd in het 
voorste deel van het huis van Gertrudis, de weduwe van Jan Pietersz Ruych, een oorkonde 
opgesteld betreffende de schenking van een stuk land door een priester ten behoeve van 
een vicarie in de parochiekerk.4 De oorkonde werd naderhand bezegeld door de proost en de 
deken.
 Geertruid leefde nog in 1517 en is niet te traceren in het schotboek uit 1518. Het 
stenen huis bleef in de familie en kwam terecht bij de zoon van de broer van Jan Pietersz 
Ruych: Pieter Claesz Ruych.5 Deze Pieter Claesz Ruych is geboren rond 1487/1488 en was (net 
als zijn neef) priester. Van 1525 tot 1537 was hij deken (kerkelijk ambt) van West-Friesland. 
Pieter Claesz Ruych overleed in 1538 of 1539.

De auteur van de Chronicon, die goed op de hoogte moet zijn geweest van de situatie begin 
16de eeuw, vertelt over het gebruik van het Proostenhuis in begin 16de eeuw. Toch lijkt hij de 
twee stenen huizen hier door elkaar te halen of mogelijk als één stenen huis te beschouwen. 
Dit maakt de reconstructie onzeker. Zie hiervoor het eerste stenen huis.

Een opmerkelijk besluit in de stadsarchieven uit 1569 luidt: “Dat men zal timmeren een 
uutstecksken op tstadts erve aen thoge huijs op dat de coninck ende hooftluijden aldaer 
bequamelic moegen sitten”. Mogelijk gaat het hier om de bouw van een portaal, dat later van 
de fraaie voorgevel werd voorzien en nu de ingang van het Westfries Museum vormt.

Verhuur van de kelder 
In de resolutieboeken is bij het jaar 1570 een aantekening over de verhuur van ‘het huijsken 
met die kelder daer onder staende inde prooststeghe achter Cornelis Jan Mieuwesz’ aan 
stedeknecht Jan Coster te vinden.6 De verhuur van de kelder staat in het kohier van de 10de 

1 Wendte 2021, 279.
2 Wendte 2021, 279.
3 Wendte 2021.
4 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, regest 1355.
5 Wendte 2021, 293. Het is onduidelijk waarop dit is gebaseerd. In het schotboek van 1518 (er worden geen 

straatnamen in dit boek genoemd) staat hij onder de naam van Trijn Claes Ruijchs weduwe in de omgeving 
van het Grote Oost.

6 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 6v.
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penning uit 1560 ook genoemd, waarbij sprake is van de huur door ‘Lijsbeth onder den trap’ 
van een trap en kelder van de stad Hoorn. Hier staat nog geen huisje genoemd. Het huisje is 
gebouwd in 1569. In dat jaar besloot namelijk de stad: “dat men een huijsken zal timmeren op 
‘t erfken gelegen inde Prooststege achter den huijsen van Cornelis Jan Mijeus ende mr Pieter 
chirurgijn” (perceel 1A en 1B). De kelder zou dan de kelder van het Proostenhuis kunnen zijn 
geweest.

‘Lijsbeth onder die trappen’ komt voor in de criminele sententien in het jaar 1554.1 Ze 
wordt daarin ook ‘die waerdinne onder die trappen’  genoemd. Ze had diverse malen Anna, de 
vrouw van meester Joost, beschuldigd van overspel en gezegd dat ‘zij die zwanger met kijnde 
gaende was, geen kijnt draecht maer een duvel’. Ze werd veroordeeld tot een bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouwe van Halle en werd verbannen uit de stad totdat zij hiervan het bewijs 
overlegde. Bovendien kreeg ze een boete. Kennelijk zat hier in die tijd een kelderkroeg.

5.6 Statencollege

Het Proostenhuis was waarschijnlijk reeds vóór 1569 eigendom van de stad. Het aangrenzende 
perceel (waarop in 1569 het huisje werd gebouwd) was al sinds 1495 stedelijk eigendom. 
Geleidelijk kocht de stad meer huizen in de omgeving op. In 1580 kocht men een huis op de 
hoek van de Westerburgwal (Achterom) en Proostensteeg van Claes Claesz.2

 De gebouwen zijn in gebruik genomen door het College van de Gecommitteerde Raden 
van West-Friesland en het Noorderkwartier, een in 1571 opgericht bestuursorgaan binnen de 
Republiek voor het dagelijks bestuur van het noordelijk deel van Noord-Holland. Velius schrijft 
dat dit College eerst vergaderde in het huis waar het Vergulde Hoofd uithangt (Grote Noord) 
en daarna verplaatste naar het ‘Hoge Huis’ (Proostenhuis). In welk jaar dat is gebeurd, is 
niet bekend. Centen vermeldt in zijn commentaar op de kroniek van Velius uit 1740 dat hij in 
de bovenkamer twee gebrandschilderde ramen met de wapens van Hoorn en Enkhuizen en 
het jaartal 1596 had aangetroffen.3 Het Proostenhuis is dus in dat jaar of al eerder door het 
College in gebruik genomen. Reeds in 1585/1586 gebruikte dit college (de Staten) overigens 
ook het voormalige patershuis van het Ceciliaklooster aan de Nieuwstraat.4 Hier zou later het 
Statenlogement verschijnen. Ergens in deze jaren zal ook het Proostenhuis door de stad in 
gebruik zijn gegeven.

Partiman-Stet vermeldt dat er twee oorkonden uit de jaren 1630 en 1631 zijn 
betreffende de aankoop van twee huizen op de hoek van de Roode Steen en de Proostensteeg, 
zonder hierbij een bron aan te geven.5 Deze aankopen zijn ook te vinden in de resolutie- en 
memoriaalboeken (soort notulen en besluiten) van de burgemeesters en schepenen van Hoorn.

In een resolutie van 23 juli 1629 staat bepaald ‘thuijs van sa(liger) Willem Pietersz 
Hazis in zijn leven burgerm(eeste)r deser stede bij tauxatie aen te nemen, omme daermede 
de heeren Gecommitteerde Raden van Staten van Westvrieslant ende Noorderquartier meede 
te accommoderen’.6 Op 29 december 1629 besloot men dit huis van de kinderen van Willem 

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4515, scan 085. De aanduiding ‘onder de trappen’ komt ook voor bij 
ene Sijmon Maertsz in 1549: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4577, scan 302. Hij had een huis aan de 
noordzijde van het West.

2 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 39r. Niet gespecificeerd staat op welke hoek.
3 Velius 1740, 413.
4 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 1979.
5 Partiman-Stet 1989, 33.
6 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 42v.
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Pietersz Hazis aan te kopen.1 Bij de 
vergadering van 8 januari 1630 meldden 
de burgemeesters en schepenen dat zij 
de dag daarvoor in het gemelde huis 
zijn geweest om het te bekijken en 
tevens advies hebben ingewonnen bij 
twee timmerlieden.2 Men besloot om 
de huizen van burgemeester Outger 
Jacobsz en Eewaert Cornelisz met de 
achterhuizen van Willem Pietersz Hazis 
in de Proostensteeg tegen taxatiebedrag 
van schepenen aan te kopen.

In het memoriaalboek van de 
burgemeesters van Hoorn is bij de 
datum van 14 januari 1630 de aankoop 
te vinden.3 Het eerste huis stond op de 
noordhoek van de Proostensteeg met 
Eduwaert Cornelisz aan de noordzijde. 
Het werd aangekocht van de kinderen 
van Jacob Jansz Groot en Griet Outgers 
voor 2566 gulden. Het tweede huis en 
erf stond hiernaast en grensde aan de 
noordzijde aan de plaats van de Gecommitteerde Raden. Het werd aangekocht van Eduwaert 
Cornelisz voor 3766 gulden. 

De stad kocht ten derde de ‘achter off zijde wooninge’ van het huis van Willem 
Pietersz Hazis (overleden) in de Proostensteeg voor 865 gulden. De belendingen waren de 
‘gijselcamer’ van de Gecommitteerde Raden aan de oostzijde en het huis van Willem Wijnantsz 
Backer aan de westzijde. We moeten dit huis dus aan de Proostensteeg ten westen van het 
proostenhuis lokaliseren. Op de stadsplattegrond van Velius uit 1615 ligt direct ten westen 
van het proostenhuis een vierkant onbebouwd erf en daarna volgen drie huizen tot aan het 
Achterom (afb. 11). Het lijkt dus om het middelste huis te gaan. De ‘gijselcamer’ was dan het 
derde huis vanaf de hoek.

Abbing (1841) schrijft bij het jaar 1631: “Daar het Hof van den Proost van West-Vriesland, 
waarin de Gecommitteerde Raden van West-Vriesland en het Noorder-Kwartier vergaderden, 
zeer vervallen was, lieten Hunne Edel Mogenden dit jaar eenen sierlijken gevel bouwen aan 
‘t Westeinde van de Bassecour4, voor de kamers van de Heeren Rekenmeesteren van West-
Vriesland en het Noorder-Kwartier; staande deze kamer ongeveer 42 voet van de straat.5 Hier 
stond vroeger een dwarshuis, welks gevels Noord- en Zuidwaarts gebouwd waren, verheffende 
hunne toppen zeer verre boven de daaromtrent staande huizen; waarom het doorgaans het 
hooge huis genaamd werd.” Abbing heeft het hier dus over het Proostenhuis, ten westen van 

1 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 87r.
2 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 97r.
3 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 119v. Zie ook: WFA, ORA, inv.nr. 4532, scan 011.
4 Bassecour = diep hof.
5 Deze 42 voet komt overeen met 11,68 meter en dat is de lengte van het bestaande voorplein.

Afbeelding 11. Uitsnede uit de kaart van Velius uit 1615. 
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de voorplaats. Hij vervolgt bij het jaar 1632: “In’t voorstaande jaar was er een gevel gebouwd 
aan ‘t Westeinde van ‘t Bassecour. Nu lieten de Heeren Gecommiteerden Raden, dit jaar, voor 
hunne Collegie- of Vergaderplaats, insgelijks een prachtigen gevel van blaauwen arduinsteen 
bouwen.” De twee huizen op deze plek zijn dus afgebroken en het nog bestaande Statencollege 
met gevel van natuursteen is gebouwd. Op deze vermelding is het bouwjaar 1632 gebaseerd.

De bouw lijkt toch al in 1630 te zijn begonnen. In een exemplaar van de derde druk 
(1648) van de kroniek van Velius heeft boekdrukker en boekverkoper Petrus van der Meersche 
aantekeningen geschreven die hij baseerde op de geschriften die zijn grootvader Israel Jacobsz. 
van der Meersche (geb. 1572), een tijdgenoot en vriend van Velius, aan hem had nagelaten. 
Hierin heeft hij de volgende aantekening gemaakt: “1630, 15 aug: heeft Cornelis Rijp, soon 
vande E(dele) Cornelis Jansz Rijp gecommitteerde Raet vande Staten der stat Alcmaer int 
Collegie tot Hoorn, in sijn vaders presentie, den eersten steen ten fondament van dit frai gebou 
vant Collegie aende noordhoek aende Roode Steen binnen Hoorn geleit.” (afb. 12) Opvallend 
detail is dat vader Cornelis Jansz Rijp ruim een week later overleed.

Abbing vermeldt verder nog dat in 1636 een nieuw huis voor de eerste klerk, tevens de 
cipier, werd gebouwd in de Proostensteeg.1 Waarschijnlijk kwam dit in plaats van de oude 
‘gijselkamer’. 

Rond deze tijd vernemen we ook van bode Frans Pietersz die in de Proostensteeg 
woont. Na zijn overlijden in 1631 werd een boedelinventaris opgesteld.2 Waar dit huis precies 
stond, wordt niet duidelijk.

5.7 Eigenaren en bewoners van de huizen aan de Roode Steen, Proostensteeg en 
Achterom in de 17de eeuw

Een belangrijke aanvulling op de eerste editie van het archeologisch bureauonderzoek is de 
bewoningsgeschiedenis van de huizen op de percelen 3, 4, 5 en 6 (nummers verwijzen naar de 
reconstructiekaarten). In de huidige situatie zijn dit Roode Steen 15 en 16.
De bewonersgeschiedenis van de huizen in de 18de eeuw is in het kader van dit bureauonderzoek 
niet uitgezocht. Op basis van de registers van de 80ste penning en de transport- en 
hypotheekregisters is een reconstructie te maken. Voor het pand Roode Steen 16 is een 
overzicht opgenomen in het bouwhistorisch rapport.

1 Partiman-Stet 1989, 37.
2 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4662, nr. 106.

Afbeelding 12. Aantekening over de plaatsing van de eerste steen in 1630 door Petrus van der Meersche 
in de kroniek van Velius (NHA).
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5.7.1 Percelen 1A en 1B
Perceel 1A (Roode Steen)
In 1553 was de eigenaar van dit huis Jan Mieusz en in 1561 was het in bezit bij zijn zoon 
Cornelis Jan Mieusz. Hierboven is reeds uiteengezet dat hij in 1580 toestemming kreeg om een 
nieuw huis te bouwen ‘aenden muijr van het stadts hoochhuijs staende voorden aenden plaetse 
bijden marckt ende dat hij zijn balcken daer inne sal moghen legghen’.1 In het memoriaalboek 
staan de voorwaarden gespecificeerd: de balken van zijn nieuw te bouwen huis mocht hij 
leggen in of op de ‘muijre staende aende zuijtzijde vande plaets vant proostenhuijs, den stede 
toebehoerende’.2 Dit mocht onder voorwaarde dat ‘die eijgendomme vande selve muijre den 
stede altijts van eijgen sal blijven, in sulcker vougen zoe wanneer die stede die voirs(eide) 
plaetse zoude willen betimmeren ende haeren balcken in ofte op die voirs(eide) muijre leggen 
dat alsdan die voirn(oemde) Cornelis ende zijnen nacomelinghen gehouden zullen weesen te 
leggen ende tot haeren costen onderhouden een loeden goete’. Het nieuwe huis van Cornelis 
Jan Mieusz stond ten zuiden van de onbebouwde voorplaats die aan de Rode Steen lag. Deze 
voorplaats hoorde bij het hoge huis (Proostenhuis). Het nieuw gebouwde huis had overigens 
nog altijd een rieten dak, want zijn erfgenamen komen voor in een lijst van personen die 
verplicht werden hun rieten dak door een hard dak te vervangen bij het jaar 1614.3

 De precieze familierelatie is niet duidelijk, maar Geert Jans moet de erfgenaam zijn 
aangezien zij in 1613 als eigenaar wordt genoemd.
 Geert Jans, de nagelaten dochter van Jan Willemz Brouwer, verkocht in 1613 een huis 
met erf aan de Roode Steen op de hoek van de Proostensteeg aan Outger Jacobsz.4 Namens 
Geert trad haar grootvader Willem Dirckz Brouwer bij de verkoop op. Outger Jacobsz kocht het 
huis ten behoeve van zijn kinderen; zijn vrouw Lijsbeth Cornelis was overleden. Het huis stond 
ten noorden van de steeg en Geert Jans woonde zelf in het huis ernaast. 
 In 1630 verkochten de voogden over de kinderen van Jacob Jansz Groot en Griet 
Outgers (naar we aannemen de dochter van Outger Jacobsz) het hoekhuis aan de stad Hoorn.5

Perceel 1B (Roode Steen)
In 1565 wordt meester Jan Heijnsz als noordelijke belending van Cornelis Jan Mieusz genoemd.6 
In 1569 is sprake van meester Pieter Chirurgijn. In 1613 werd het huis bewoond door Geert 
Jans; zij bezat ook het huis ernaast (1A).
In 1630 verkocht Eduwaert Cornelisz (Sonnenberch) het huis aan de stad Hoorn.7

5.7.2 Huizen aan de Proostensteeg
Perceel 8A/8B (Achterom / Proostensteeg)
Het hoekhuis (8A) was in 1561 reeds eigendom van een bakker. Heynric Bakker verhuurde hier 
een woning. Daarnaast stond een huis (8B) van Timon Bakker, die in 1574 nog als belending 
wordt genoemd. In 1598 is sprake van Willem Wijnantsz Bakker en in 1600 wordt Willem 

1 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 91, fol. 215.
2 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 35r.
3 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 58.
4 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4528, scan 258.
5 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 119v. Zie ook: WFA, ORA, inv.nr. 4532, scan 011.
6 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4526, scan 011.
7 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 119v.
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Quirijnsz Roggenbroodbakker als eigenaar genoemd.1 In 1630 is wederom sprake van Willem 
Wijnantsz Bakker.2 Hoogstwaarschijnlijk was dit hoekpand lange tijd een bakkerij.

Perceel 8C (Proostensteeg)
In 1574 werd het huis van Jannetgen Willems publiekelijk verkocht aan Meijnert Heijnsz.3 
Het huis stond in de Proostensteeg en werd belend met Thijman Bakker aan de westzijde en 
het stadserf aan de oostzijde. Meijnert Heijnsz bezat ook het huis aan de andere kant van de 
Proostensteeg. Hij wordt genoemd in een van de verhoren van de Raad van Beroerten: een 
van de verhoorden verklaarde een koperen pot die voor dat huis stond gestolen te hebben. 
Meijnert was volgens hem een groot man en hij verkocht erwten en haver.
Dit huis kwam daarna in handen van Mieus Jansz Kaaskoper, die ook een huis aan de Roode 
Steen bezat (perceel 3). Na zijn overlijden werd het in 1600 openbaar verkocht aan Thijs 
Pietersz Kaaskoper. De belendingen waren nu Willem Quirijnsz Roggenbroodbakker aan de 
westzijde en het stadserf aan de oostzijde. In 1630 kocht de stad dit huis van de erfgenamen 
van Willem Pietersz Hasis (Kaaskoper).4

Perceel 2C (Proostensteeg)
De locatie van het veronderstelde grote stenen huis was in 1569 onbebouwd. Op een leeg erf 
aan de Proostensteeg achter de huizen van Cornelis Jan Mieusz en meester Pieter Chirurgijn 
(1A) werd namelijk in 1569 door de stad een huisje gebouwd.5 Dit huisje is gesloopt toen men 
in 1630 begon met de bouw van het Statencollege.

5.7.3 Perceel 3: Het huis van de Kaaskopers
Ewout Albertsz Kaaskoper, afkomstig uit Benningbroek, is voor het eerst als eigenaar van 
het huis in 1546 te achterhalen. Uit dat jaar dateerde een rentebrief van 250 gulden waarbij 
het huis als onderpand gold.6 Uit de schepenbrieven blijkt dat hij in 1551 een schuld had 
bij Marten Arijsz voor twee lasten rogge.7 Daarnaast had hij bij Evert Claisz Twisck een 
schuld voor mosterdzaad en kazen.8 In 1552 staat een schuld aan Lambert Hilbrantsz van 
Nijrop voor geleverde kazen vermeld.9 Bij deze schuldbekentenissen stelde hij telkens zijn 
huis als onderpand. Aan de noordzijde woonde Cathrijn Potter en aan de zuidzijde stond het 
Proostenhuis.
 Het huis van Ewout Albertsz Kaaskoper werd in 1555 gekocht door Lijsbeth, de vrouw 
van Jan Mieusz Kaaskoper, voor 1100 gulden.10 Ewout Albertsz overleed niet lang daarna, 
waarna er een ingewikkelde financiële afhandeling door de schepenen volgde vanwege allerlei 
rentebrieven die op het huis berustten.

1 In 1602 is sprake van de gedwongen verkoop van zijn goederen: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4581, 
scan 211.

2 Zie ook 1624: WFA, ORA, inv.nr. 4530, scan 149.
3 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr 4473, scan 153.
4 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 152, fol. 120r.
5 WFA, OAH, inv.nr. 91, fol. 56r.
6 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4473, scan 009-011.
7 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4576, scan 105.
8 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4576, scan 106.
9 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4576, scan 106.
10 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4473, scan 009-011. Zie ook: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4120, scan 

049-050.
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Jan Mieusz (Kaaskoper) wordt in 1561 als eigenaar vermeld. Daarna is het huis overgegaan 
naar zijn zoon Mieus Jansz Kaaskoper. In 1588, 1589 en 1592 wordt hij als zuidelijke belending 
van de Zwarte Arend (perceel 4) genoemd.
 In 1592 liet hij een nieuw huis bouwen, wat tot een conflict met buurman Bruijn Jacobsz 
Apotheker leidde. Ze sloten een overeenkomst die uitgebreid op papier werd vastgelegd.1 De 
muur tussen beide huizen van anderhalve steen dik zou een gemene muur blijven en beiden 
mochten hierop zo hoog bouwen als zij wilden. Mieus Jansz moest zorg dragen voor de loden 
goot ter zijden van de kap van het huis van Bruijn Jacobsz. Indien Bruijn Jacobsz (of zijn 
nakomelingen) zijn huis even hoog of hoger wilde maken dan het huis van Mieus Jansz moest 
hij ervoor zorgen dat ook de goot hoger werd gelegd. De buren moesten samen zorg dragen 
voor het onderhoud en schoonmaken. Bruijn Jacobsz moest de goot verlengen omdat zijn huis 
langer was dan dat van Mieus Jansz en de achtergoot bekostigen. Deze moest op zijn eigen erf 
afwateren. Verder is er een bepaling over de lijst van de voorgevel. Deze had Mieus Jansz in de 
voorgevel van Bruijn Jacobsz bevestigd. Indien nodig mocht Bruijn Jacobsz dit ook andersom 
doen. De hoogte en afwatering van de stoep van Mieus Jansz bleef ongewijzigd. De luifel van 
Bruijn Jacobsz mocht hierop afwateren. In 1610 bleek buurman Bruijn Jacobsz zich hier niet 
aan te hebben gehouden (zie onder). Er is dan sprake van een (zomer)keuken achter dit huis.

Na het overlijden van Mieus Jansz in 1597 kwam zijn weduwe Griete Jans in de financiële 
problemen.2 Ze was geld schuldig aan diverse personen voor gedane leveringen van kazen.3 
De schepenen van de stad legden in 1598 op verzoek van schuldeiser Pieter Pietersz Kaaskoper 
beslag op de mobiele goederen, maar die bleken van te weinig waarde om de schulden te 
voldoen.4 Daarom werd beslag gelegd op haar huis aan de Roode Steen en een huis in de 
Proostensteeg. Deze werden door de stad in het jaar 1600 verkocht en uit de opbrengst werden 
diverse schuldeisers betaald.5 Het ‘groote huijs’ aan de Roode Steen kwam in handen van Thijs 
Pietersz Kaaskoper, wonende in Amsterdam, voor 7030 gulden. Willem Pietersz Kaaskoper trad 
namens hem als waarborg op. Bij de executieverkoop is sprake van een huis, erf en schuur 
en achterwoning ten zuiden van die schuur.6 Het perceel strekte zich uit tot aan de Burgwal 
(Achterom). Als belending aan de zuidzijde wordt het ‘leijen ofte hogehuijs’ (Proostenhuis) 
genoemd. Het keukentje staande aan de muur van buurman Bruijn Jacobsz moest van die muur 
worden verwijderd en op de rooilijn gezet als de buurman daarom verzocht. De verplichting tot 
onderhoud van de loden goot staat ook genoemd en er wordt verwezen naar de overeenkomst 
uit 1592.
 Daarnaast bezat de weduwe van Mieus Jansz Kaaskoper een klein huisje in de 
Proostensteeg, dat voor 350 gulden werd aangekocht door de eerder genoemde Thijs Pietersz 
Kaaskoper en opnieuw was Willem Pietersz Kaaskoper de waarborg. Bij de executieverkoop staan 
als belendingen genoemd het stadserf aan de oostzijde en Willem Quirijnsz Roggenbroodbakker 
aan de westzijde. Deze laatste naam moet een vergissing zijn, want in 1598 is sprake van 
Willem Wijnantsz Bakker en deze was in 1630 nog altijd eigenaar.

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4527, scan 315-317.
2 Hij is overleden voor 26 november 1597: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4419, scan 153.
3 WFA, ORA, inv.nr. 4580, scan 091-092.
4 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4580, scan 96.
5 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4121, fol. 258r-
6 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4474, scan 81-82.
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In de preferentierol is de uitbetaling aan de schuldeisers te vinden.1 Onder hen bevonden 
zich diverse leveranciers van kazen. Verder kan nog vermeld worden dat Griete Jans in 1599 
Jacob Pietersz Aets een verklaring voor de schepenbank liet afleggen.2 Hij had 13.416 pond 
zoetemelkse kaas geleverd aan Cornelis Segersz (die in 1607 in het achterhuis woonde, zie 
onder) en hij ontkende geld ontvangen te hebben van Mieus Jansz.

Het huis kwam dus in handen van Willem Pietersz Kaaskoper. We kunnen hem gelijkstellen 
aan Willem Pietersz Hases (overl. 1622), die tussen 1594 en 1618 lid van de vroedschap was, 
diverse malen schepen en burgemeester was en actief was in de Gecomitteerde Raden.3 
In 1603 kwam hij met de burgemeesters overeen dat de stad een luifel met ijzers aan de 
ankers van de zijgevel van zijn huis mocht maken, onder voorwaarde dat deze zijn licht zo min 
mogelijk moest benemen.4 Kennelijk had hij lichtvensters in de zijgevel, dus aan de kant van 
de voorplaats.
 Na zijn overlijden bleef het huis waarschijnlijk in bezit van de familie Hases. In 1656 
is namelijk aan het Achterom (huis 3B) sprake van de erfgenamen van Haesjen Haes, wat 
inhoudt dat zij en ook haar man is overleden. Mogelijk betreft het Haesjen Pieters Haes die in 
1628 trouwde met Louweris Jansz Flooket, die toen op het Oude Noord (Grote Noord) woonde. 
Het is onduidelijk of we hen in huis 3 moeten plaatsen, of dat zij in een ander huis aan deze 
straat woonden.

In de verponding van 1667 lijkt een 
onregelmatigheid in de volgorde van 
eigenaren te zitten, waardoor we 
aannemen dat de erfgenamen van 
Poulus Sijmonsz Croons de eigenaren 
waren (100 pond). Hij was in 1654 
getrouwd met Griet Willems en was in 
1656 overleden. Aannemelijk is dan 
dat het huis reeds voor 1656 in bezit 
van deze familie was.
 Mogelijk was in 1697 Hendrick 
van Linsteed de eigenaar. Hij was 
getrouwd met Willemijntje van Gemert 
en overleed in 1708.
 In 1733 was dit huis van Adolf 
Schellinger en het bezit strekte zich 
uit tot aan het Achterom (daar staat 
geen huis genoemd). Het was toen 
een koffiehuis, zoals te zien op een 
tekening van Pronk (afb. 13).

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4455, scan 195-199. Hieruit blijkt dat ene Frederijck Gerritsz een rentebrief 
van 250 gulden op het huis bezat, daterend uit het jaar 1548. Zie ook: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 
4581, scan 210.

2 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4419, scan 153.
3 http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/8611
4 WFA, inv.nr. 151, scan 175.

Afbeelding 13. Het huis op perceel 3 is in 1592 nieuw 
gebouwd en in de 18de eeuw van een nieuwe voorgevel 
voorzien (links: 1727, rechts: 1784).
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5.7.4 Percelen 3B en 3C
Achter het huis stond nog een huis (3C), want in 1607 verkocht Lijsbeth Segersdr, de weduwe 
van Pieter Dirricxz Walraven de helft van een huis met erf en spieker aan de Noorderstraat bij 
de Roode Steen aan haar broer Cornelis Zegersz.1 Als belendingen staat opgegeven Willem 
Pietersz Kaaskoper aan de oostzijde en Cornelis Jansz Hoogwoud (Hoochtwoudt) aan de 
westzijde. Huis 3B zou dan dus eigendom geweest moeten zijn van Cornelis Jansz Hoogwoud 
(Hoochtwoudt).

5.7.5 Perceel 4: De Zwarte Arend
In 1551 was dit huis in bezit van Cathrijn (Trijn) Potters en in 1561 wordt Dieuwer Pieter Viens 
als eigenaar genoemd. Zij komt ook voor als Dieuwer Potter, waarschijnlijk de naam van haar 
man.

Op 23 mei 1568 vonden in Hoorn verhoren plaats van de Raad van Beroerten, beter bekend 
als de Bloedraad.2 De aanleiding vormde de eerste protestantse prediking van Jan Arentsz op 
het veld bij het klooster Nieuwlicht even buiten Hoorn. Een van de personen waarover de Raad 
meer te weten wilde komen was Pieter Florisz, die de stad inmiddels was ontvlucht.  De Raad 
veroordeelde op basis van de verhoren op 6 oktober 1568 vijftien personen tot verbanning en 
confiscatie van hun goederen en Pieter Florisz wordt hierbij als eerste genoemd.3 Als reden 
wordt opgegeven dat hij “groot begunstiger en aenhanger van die van de Niewe Godsdienst 
geweest te zyn, en de Aelmoessen onder de Predikatien vergaedert”. Uit de verhoren blijkt dat 
hij bij de prediking met een schotel rondging om geld op te halen en dat de heer van Brederode 
met zijn gevolg in 1566 in zijn huis had gelogeerd. In het verhoor van burgemeester Claes 
Jacobsz staat vermeld dat zijn huis de Zwarte Arend heette en aan de Plaats (Roode Steen) 
stond.
 Zijn naam duikt ook op in het verhoor van Dirck Maertsz van Schagen, een van de leiders 
van een geuzenvendel dat in 1568 door West-Friesland trok. Pieter Florisz beheerde geld tot 
wel honderd daalders en hij correspondeerde met hem hoe dit moest worden overgemaakt.4 

Pieter Florisz wordt niet als eigenaar van een huis in het kohier van de 10de penning uit 1561 
genoemd, zodat we mogen aannemen dat hij dit huis tussen 1561 en 1566 heeft verworven. In 
1588 was de eigenaar van de Zwarte Arend (‘de swartten aernt’) Lambert Mathijsz Kruidenier. 
Hij verkocht het huis samen met twee achterwoningen aan de Burgwal (nu Achterom) aan 
Bruijn Jacobsz Apotheker voor 4312 gulden.5 Als voorwaarde staat genoemd dat de buren 
aan beide zijden zorg droegen voor het onderhoud van de loden goot. Opvallend is dat Pieter 
Florisz als waarborg optrad, wat een familierelatie doet vermoeden. Hij was na de omwenteling 
in 1572 teruggekeerd en was in de jaren 1572 en 1573 burgemeester en in 1577 en 1579 
schepen. Bruijn Jacobsz Apotheker wordt als eigenaar van de Zwarte Arend genoemd in de 
jaren 1589 en 1592; hij stelde het huis als onderpand bij geldleningen.6 Bij de executieverkoop 

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4528, scan 103.
2 NHA, kopieëncollectie A, inv.nr. 522.
3 Marcus 1735, 142.
4 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4497, scan 065.
5 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4527, scan 44.
6 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4527, scan 120 en 287.
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van het buurpand in 1600 wordt hij als belending genoemd. Hij was 
getrouwd met Dieuwer Dircx dochter.1 Hij leefde in ieder geval nog 
in 1610, toen een van zijn dochters vanuit zijn huis trouwde met 
Pieter Wijbrantsz.
 Uit de archiefstukken blijkt dat het huis aan de westzijde van 
de Roode Steen stond en dat Mieus Jansz Kaaskoper aan de zuidzijde 
woonde en Sijmon Meijnertsz aan de noordzijde. De Zwarte Arend 
is dus het noordelijke deel van het huidige pand Roode Steen 16. 
 In 1610 kwam hij in conflict met buurman Willem Pietersz 
Kaaskoper.2 Hij had in strijd met het contract uit 1592 (zie boven) 
de loden goot die op zijn muur lag verplaatst naar de muur van 
zijn buurman (Willem Pietersz Kaaskoper) en de afwatering verlegd 
naar de achterplaats van zijn buurman, door diens dak en keuken. 
Nieuwbouw (zoals te zien op het schilderij van Ouwater) had nog 
niet plaatsgevonden.
 In 1656 waren de erfgenamen van dokter Jacob Bruin 
de eigenaren. Het huis bleef was dus vanaf 1588 in handen van 
opeenvolgende generaties van de familie Bruijn. In de verponding van 
1667 is sprake van de erfgenamen van dr Jacob Bruijnsz (60 pond). 
Een interessant gegeven is dat in 1672 Jan Jansz Bruyn werkzaam 
was als boekdrukker aan het Achterom bij de Proostensteeg.
 Mogelijk was in 1697 Pieter Beets de eigenaar. In 
1733 was dit huis van Willebort Mooijaart en het bezit strekte 
zich uit tot aan het Achterom. Het stond getaxeerd voor een 
zeer hoge huurwaarde van 250 gulden. In 1769 was Wijnand 
Aukema de eigenaar.

5.7.6 Perceel 5: het huis van de familie Coninck
In 1588, 1589 en 1592 wordt Sijmon Meijnertsz (geb. 1543) als noordelijke belending van 
de Zwarte Arend (perceel 4) genoemd. We kunnen hem gelijkstellen aan Simon Meijnertsz 
Coninck (Koning), die vanaf 1575 wel zestien maal burgemeester van de stad was. Uit het 
bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de opbouw en kapconstructie van het huis rond 1581 zijn 
gebouwd; het pand zou van oorsprong een hogere ouderdom kunnen hebben. Aannemelijk is 
dat Simon Meijnertsz Coninck de opdrachtgever voor deze verbouw was. Hij overleed in het 
jaar 1613. Er bestaat een schilderij van hem, waarvan zich in de collectie van het Westfries 
Museum een tekening van de hand van Jolly bevindt (afb 17 en 18).
 Het huis bleef daarna in bezit van de familie Coninck, maar de reconstructie is niet 
volledig. De volgende eigenaar was dan Jacob Simonsz Coninck, die in 1580 was geboren. Hij 
was getrouwd met Margaretha Groot en overleed in 1648. Bijzonder is dat zijn portret en dat 
van zijn vrouw in het Westfries Museum hangen (afb 19 en 20). Een tweede schilderij van zijn 
vrouw maakt onderdeel uit van de collectie van het Rijksmuseum (afb 21).
 In 1642 trouwde Grietje Jacobs Coonijncks, wonend aan de Roode Steen, met 
Corneles Claasz Hoghtwoudt (afb 22 en 23). Dit echtpaar bleef aan de Roode Steen wonen. 

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4581, scan 018.
2 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4426, scan 034.

Afbeelding 14. Dit huis heette in 
de 16de eeuw ‘De Zwarte Arend’ 
en is in de 17de eeuw voorzien van 
een nieuwe voorgevel.
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Cornelis hertrouwde in 1666 als weduwnaar met Grietje 
Saskers Hooghtwoud en hij woonde toen aan de Roode Steen.
In 1656 was Hillegontje Coninck, een dochter van Jacob Simonsz 
Coninck, de eigenaar. Zij was een eerste maal getrouwd met 
Cornelis Cornelisz Keijser en dit echtpaar woonde op het Grote 
Oost. In 1654 woonde zij als weduwe aan de Roode Steen (ze 
was kennelijk weer in haar ouderlijk huis getrokken) en zij 
hertrouwde in dat jaar met Jacob Wormersz van Schoonen, die 
op de Italiaanse Zeedijk woonde. Zij betrokken waarschijnlijk 
het pand aan de Roode Steen samen met kinderen uit hun 
beider eerste huwelijken. Een portret van haar uit 1638, 
gemaakt door Jan van Teylingen, bevindt zich in het Westfries 
Museum (afb 24).
 In de verponding van 1667 wordt Hillegonda Coninck 
nog altijd genoemd (100 pond), evenals haar dochter Grietje 
Kaisers (180 pond). Grietje (Margaretha) Kaisers (Keizer) was 
in 1665, toen al wonend aan de Roode Steen, getrouwd met 
Nicolaes Coninck. Dit echtpaar betrok een pand op het Grote Oost.
 Hillegonda overleed in 1681, waarna het huis in bezit 
kwam van Nicolaes Coninck, die dezelfde achternaam droeg 
maar niet direct familie was. In een lijst van bewoners uit 1697 

Afbeelding 15. Schema van de familie Coninck, opgesteld door Pieter Verloren in de 19de eeuw (WFA, 
ORA, inv.nr. 4680).

Afbeelding 16. Het huis van 
de familie Coninck; in de 18de 
eeuw voorzien van een nieuwe 
voorgevel.
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Afbeelding 17. Portret van Simon Meindersz Coninck 
uit 1608 (privécollectie, bron: RKD 30871).

Afbeelding 18. Tekening naar het schilderij van 
Simon Meindersz Coninck, door P. Jolly (Westfries 
Museum).

Afbeelding 19. Portret van Jacob Simonsz Coninck 
uit 1622 (Westfries Museum, bron: RKD 35901).

Afbeelding 20. Portret van Grietje Adriaens Grootes 
uit 1622 (Westfries Museum).
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Afbeelding 21. Portret van Grietje Adriaens Grootes 
uit 1622 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Afbeelding 22. Portret van (waarschijnlijk) Cornelis 
Claesz Hooghtwoud uit 1645 (privécollectie, bron: 
RKD 36022).

Afbeelding 23. Portret van Grietje Coninck uit 1645 
(privécollectie, bron: RKD 36023).
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wordt de dochter van burgemeester Coninck (=Nicolaes) als een van de bewoners van deze 
rij huizen genoemd. Waarschijnlijk betreft het Cornelia Coninck. Zij trouwde (wonend aan de 
Roode Steen) in 1698 met Paulus Benningbroek. Hij overleed in 1705 waarna zij weduwe was. 
Het lijkt erop dat huis 6A in de 17de eeuw al bij huis 5 hoorde.
 In 1733 waren deze twee huizen (5 en 6A) van Cornelia Coninck en het bezit strekte 
zich uit tot aan het Achterom. Aan het Achterom stonden twee huizen die zij verhuurde. 
 In 1744 was Cornelis Christoffel van Akerlaken de eigenaar. De erfgenamen verkochten 
het huis in (augustus) 1769 aan Nanning van Foreest.1 Bij de verkoop staan een (aangebouwde) 
kookkeuken, kelders, stalling en hooi- en stro(oi)zolder genoemd. Zie voor verdere verkopen 
het bouwhistorisch rapport.

5.7.7 Perceel 6A
In 1553 was Jan de Jonge de eigenaar van dit huis. In 1561 wordt Piet Jaip Croocx als eigenaar 
genoemd.2 In 1589 bezat Haije Sijmonsz Goudsmid een huis, erf en achterwoning aan de 
westzijde van de Noorderstraat bij de Roode Steen.3 In 1592 verkocht hij dit huis en erf met drie 
achterwoningen aan Jacob Willemsz.4 Het perceel strekte zich uit tot aan de Westerburgwal. 
Als belendingen worden Sijmon Meijnertsz (perceel 5) aan de zuidzijde en de erfgenamen van 
Jan Jansz Hoedenmaker (perceel 6B) aan de noordzijde genoemd.

1 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4553, scan 243.
2 In 1599 werden de goederen van Piet Jaip Croocx in opdracht van de stad verkocht om aan schuldeisers te 

voldoen. Hij woonden toen al niet meer aan de Roode Steen. WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4455, scan 
102; inv.mr. 4131, scan 202.

3 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4527, scan 71 en 86.
4 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4527, scan 237. Bij de verkoop staat als voorwaarde dat een deel (vak) 

van het huis niet hoger mag worden gemaakt omdat anders het licht van het buurpand wordt weggenomen.

Afbeelding 24. Portret van Hillegonda Coninck 
uit 1638 (Westfries Museum).
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5.7.8 Perceel 6B (nu poort aan Roode Steen)
In 1553 en 1561 wordt meester Ghijsbrecht genoemd.1 In 1573 wordt Pieter Florisz ‘nieuwe 
huis’ als belending genoemd en het lijkt hier om dit perceel te gaan.2 Aannemelijk is dat dit 
Pieter Florisz is die in 1568 was verbannen en na de omwenteling van 1572 is teruggekeerd. 
Kennelijk heeft hij hier een nieuw huis laten bouwen; of hij hier ook woonde is onduidelijk.
 In 1589 wordt Jan Jansz Hoedenmaker als belending genoemd. In 1592 is sprake van 
de erfgenamen van Jan Jansz Hoedenmaker.
 Zowel in 1656 als 1667 wordt Pieter Claasz Gemp als eigenaar genoemd. Pieter Claesz 
Gemp trouwde in 1664 als weduwnaar met Aechje Lioren. Zij overleed in 1673 en hij in 1676. 
Hij bezat huis 6B, want als volgende persoon wordt in 1667 Cornelis Jansz Hoedecramer 
genoemd en deze bezat aan het Achterom perceel 7B (Roode Steen 14).
In een lijst van bewoners uit 1697 wordt Jan Gemp Bode als een van de bewoners van deze 
rij huizen genoemd.
 In 1733 was dit huis van Antje Schuijt. Ook het huis aan het Achterom, dat was 
verhuurd, was in haar bezit. In 1744 en 1769 was de eigenaar Jan Schuurman, die een koffie- 
en theewinkel had. In 1780 verkochten de erfgenamen het huis. Zie voor verdere eigenaren 
het bouwhistorisch rapport.

5.8 Reconstructiekaarten

Op basis van de historische gegevens kunnen we vaststellen dat het grote stenen huis van 
Van Nijenrode onderdeel uitmaakte van een rij huizen aan de westzijde van de Roode Steen. 
De historische gegevens zijn op enkele punten onduidelijk. In de bronnen lijkt sprake van 
twee stenen huis: een groot stenen huis van de adellijke familie Van Nijenrode (voor 1377) en 
een hoog stenen huis dat in 1425 door Andreas Vierclen zou zijn gebouwd. In onderstaande 
reconstructie is van deze situatie uitgegaan. Uitsluitend nieuwe archeologische gegevens 
kunnen de situatie verduidelijken.

12de en 13de eeuw (afb. 25 en 26, kaart 1 en 2)
De basis voor de perceelsstructuur is gelegd in de 12de eeuw tijdens de ontginning. In die 
tijd zijn ontginningssloten in oost-west-richting gegraven. In de oudste situatie bestonden 
het Grote Noord (een binnendijkje) en het West/Grote Oost (onderdeel inlaagdijk) nog niet. 
Mogelijk zijn deze ergens rond 1275 tot stand gekomen.

Grote ontginningspercelen zijn vervolgens opgedeeld in smallere percelen. In het 
rapport van de opgraving op de percelen Grote Noord 4-6 is een reconstructiekaart van de 13de-
eeuwse situatie aan de oostzijde van het Grote Noord opgenomen.3 De perceelssloten lagen 
daar op onderlinge afstand van ongeveer 8 meter. Deze maatvoering blijkt ook aan de westzijde 
van het Grote Noord aanwezig te zijn. Vanaf het West kunnen we binnen het plangebied zes 
percelen onderscheiden. Deze gedempte sloten zijn op het diepste archeologische niveau in de 
bodem aanwezig. Deels liggen huidige perceelsgrenzen nog altijd op de plek van die sloten.

Opvallend is dat er een licht verloop in de richting van de percelen waarneembaar is, 

1 Zie ook: Van Zoonen 2018, 34-35.
2 WFA, ORA, inv.nr. 4577, scan 032.
3 Schrickx 2006, 21.
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Afbeelding 25. Reconstructie van de situatie rond 1250 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers.
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Afbeelding 26. Reconstructie van de situatie rond 1300 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Bruin=houten huizen.
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Afbeelding 27. Reconstructie van de situatie rond 1350 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Bruin=houten huizen; Rood=stenen huizen; Groen=erf.
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Afbeelding 28. Reconstructie van de situatie rond 1375 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Bruin=houten huizen; Rood=stenen huizen; Groen=erf; 
Grijs=Proostensteeg.
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wat erop kan wijzen dat in de 13de eeuw wijzigingen in perceelsgrenzen hebben plaatsgevonden. 
In later tijd, toen al veel bebouwing aanwezig was, konden perceelsgrenzen bijna niet meer 
van richting veranderen. Dit fenomeen hebben we ook geconstateerd aan de oostzijde van het 
Grote Noord.1 Ook daar heeft een wijziging in richting plaatsgevonden en dat is al eind 13de 
eeuw gebeurd. De percelen kwamen zo meer haaks op het Grote Noord te liggen. 

Op basis van de resultaten van opgravingen rondom de Roode Steen veronderstellen 
we dat de eerste bewoning dateert uit het laatste kwart van de 13de eeuw. De oudste huizen 
hadden wanden van vlechtwerk met leem of houten planken. De huizen waren ongeveer 5 
meter breed en 10 meter lang en stonden vrij op de percelen. De percelen waterden af op een 
gegraven water aan de achterzijde van die percelen: het huidige Achterom (toen Westerburgwal 
genoemd). De sloten tussen de huizen waren waarschijnlijk deels gedempt en mogelijk liep er 
achter de huizen een dwarssloot. Op de reconstructiekaart is dit schematisch weergegeven.

1350-1377 (afb. 27 en 28, kaart 3 en 4)
In de 14de eeuw is een groot bakstenen huis gebouwd, waarvan de heer van Nijenrode de leenheer 
was. Dit huis dateert met zekerheid vóór 1377. De precieze ouderdom is onbekend, maar een 
datering vóór 1300 ligt niet voor de hand. Om deze reden zijn we bij de reconstructiekaarten 
uitgegaan van 1350.

Dit huis is gebouwd op twee percelen en stond wat meer naar achteren. Mogelijk lag het 
aanvankelijk op een perceel dat met sloten was ‘omgracht’. Deze sloten zijn dan waarschijnlijk 
in de loop van de 14de eeuw gedempt.

Langs het huis liep een steeg (de latere Proostensteeg). De huidige onbebouwde 
voorplaats aan de Roode Steen vindt zijn oorsprong in deze tijd. Er was al in 1492 een 
‘plaetsgen erves’ dat heer Hugo, de buurman van het grote stenen huis, gebruikte. De precieze 
ligging van het stenen huis is onbekend. In de reconstructie is ervan uitgegaan dat in 1425 een 
tweede stenen huis met identiek grondplan naast het eerste is gebouwd, wat inhoudt dat het 
stenen huis 8 meter breed was en ongeveer 13 meter lang.2

 Dit stenen huis past naadloos in de traditie van de zaalstins. Een stins is een stenen huis, 
dat van oorsprong een verdedigbare functie en symbolische rol vervulde. Het drukte de macht 
uit van een adellijke familie. Al snel kregen ze ook een woonfunctie en de verdedigbaarheid 
boette aan belang in. We kennen ze vooral uit Friesland, waar de geringe invloed van het 
landsheerlijke gezag de bouw van stinzen in de hand werkte. In de 15de eeuw stonden in 
Friesland meer dan 500 stinzen. Een van de typen stinzen is de zaalstins, die vooral in de 
steden voorkwam. Een zaalstins werd vaak op een dubbel erf gebouwd en lag verwijderd 
van de rooilijn. Beide kenmerken gelden voor het stenen huis in Hoorn. Een zaalstins had 
een rechthoekig grondplan en was opgebouwd uit een bovengrondse kelder met daarop een 
tweede bouwlaag en een zadeldak. De kelder had een eigen toegang en er was dus een trap 
naar de woonverdieping. Met deze kennis laat zich de verhuur van de kelder in de 16de eeuw 
goed verklaren. ‘Lijsbeth onder den trap’ huurde dus in 1560 de bovengrondse kelder. Het 
stenen huis moet dus in 1560 nog hebben bestaan. De veronderstelde omvang van het huis 
komt zeer goed overeen met de Keimpemastins in Leeuwarden (7,90 bij 12,90 meter). Die 
zaalstins is begin 14de eeuw gebouwd en bestaat uit een kelder met verdieping (afb. 29). 

1 Ibidem.
2 Een aanwijzing dat ten oosten van het Proostenhuis een ander stenen huis heeft gestaan, is het ontbreken 

van lichtvensters in de oostmuur van de kelder.
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Voor de 14de-eeuwse zaalstins in Hoorn zijn in de omgeving geen vergelijkbare gebouwen 
bekend. De enige vergelijkbare situatie doet zich voor in Alkmaar. Daar was in de 15de eeuw een 
huis dat het ‘Hooge Huijs’ werd genoemd en een kleine afstand verwijderd van de Langestraat 
stond. Archeologisch onderzoek wijst op een toren op een omgracht terrein.1

Waarschijnlijk is al in de 14de eeuw één of twee percelen van het grondbezit afgesplitst, 
namelijk op de hoek van de Roode Steen en de Proostensteeg (die toen dus nog niet zo werd 
genoemd). Bij de verkoop aan de stad in 1495 waren ze er in ieder geval al. Het zou kunnen 
dat dit hoekperceel nooit eigendom is geweest van Van Nijenrode, maar dan lijkt de bouw van 
een stenen huis hier pal achter niet logisch. Het perceel van Van Nijenrode kan dan het vierde 
(of vijfde) perceel vanaf de hoek met het West zijn, zoals op basis van historische gegevens 
het geval lijkt.2 Als dat correct is, zou dat inhouden dat deze situatie in 1368 al bestond.

Perceel 0: Simon Roelofsz (1368/1369)
Perceel 0: (in gebruik als lakenhal): Willem Jacobsz (1368-1379)
Perceel 1: Willem van Rolland (1368-1377) 
Perceel 2: Groot stenen huis (leen van Nijenrode)
Perceel 3: heer Otto (1377)

1 Bitter 2016, 46.
2 Een tweede optie is dat Willem van Rolland nog een ander huis aan het Grote Noord bezat en dat dus ook de 

lakenhal op een andere locatie aan het Grote Noord moet worden gelokaliseerd. Een ligging van de lakenhal 
aan de Roode Steen lijkt echter aannemelijk.

Afbeelding 29. De Keimpemastins in Leeuwarden, een zaalstins uit begin 14de eeuw.
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1425 (afb. 30, kaart 5)
Rond 1425 is een bakstenen huis aan de steeg gebouwd, die later de Proostensteeg zou 
gaan heten. Dit gebouw bestaat (in gewijzigde vorm) nog steeds en kennen we nu als het 
Proostenhuis. Het maakt onderdeel uit van het Westfries Museum. De plaats van dit bakstenen 
huis is opvallend: het stond niet aan een van de hoofdstraten. Bovendien stond het deels of 
geheel op het veronderstelde grondbezit van de heer van Nijenrode. De vroege 15de eeuw was 
een roerige tijd waarin de Hoekse en Kabeljauwse twisten tot een hoogtepunt kwamen. De 
heer van Nijenrode was hierbij betrokken en het zou kunnen dat hij grond heeft afgestaan om 
dit bakstenen huis te bouwen. Het bakstenen huis zou zijn gebouwd door Andreas Vierclen, 
een van de leden van de Hoekse partij. Merkwaardig is dat deze Andreas Vierclen in geen 
enkele contemporaine bron is te traceren.
 Ook hier hebben we met een groot stenen huis te maken dat op enige afstand van de 
rooilijn stond. Bovendien lag onder het volledige pand een kelder (de bestaande gewelfkelder 
van het Westfries Museum). We hebben dus met een tweede zaalstins te maken, die mogelijk 
direct bij de bouw is uitgevoerd als kelder met twee verdiepingen. Het lijkt erop dat het 
volledige achterperceel bij deze tweede zaalstins hoorde; een van de eigenaren van dit tweede 
stenen huis bezat daar in ieder geval eind 15de eeuw drie kleine huizen.
 Van groot belang voor ons beeld van deze zaalstins is dat het loopniveau bij het Grote 
Noord toen het werd gebouwd op ongeveer +0,50 NAP lag (analogie van opgraving Grote 
Noord 2-4). Het maaiveld in de Proostensteeg zal nog wat lager hebben gelegen. Het huidige 
maaiveld in de Proostensteeg en de aansluitende binnentuin van het Westfries Museum ligt 
op ongeveer +1,60 tot +1,70 NAP. Het toenmalige maaiveld lag dus zeker één of anderhalve 
meter lager. Dat houdt in dat de kelder volledig bovengronds lag, wat typisch is voor een 
zaalstins.
 Al eerder hebben we genoemd dat het hoekperceel van het bezit van Van Nijenrode 
lijkt te zijn afgesplitst. Hier zijn twee kleine percelen ontstaan, waarbij de noordelijke grens 
moet zijn verschoven ten koste van het grondbezit van Van Nijenrode. Hoe dit precies zit, valt 
niet meer te achterhalen.

Ongeveer uit deze tijd (jaren 30 van de 15de eeuw) dateert het oudste schotboek van Hoorn. 
Hierin is Andreas Vierclen niet te vinden, wat opvallend is aangezien het stenen huis nog maar 
enkele jaren daarvoor door hem zou zijn gebouwd. Volgens de auteur van de Chronicon bleef 
zijn dochter Joost (x Maerten Willemsz) in het huis wonen, maar ook dit echtpaar is niet terug 
te vinden. 

Aan de westzijde van het (Grote) Noord (dus niet onder de Roode Steen) staan eerst 
vijf personen met vrij geringe schotbedragen (1 tot 6 schotpond). We kunnen ze niet met 
zekerheid aan een huis koppelen. Daarna volgen:

Perceel 2: Jacop Dirksz (28 pond) en Elisabeth x Jacob Simon Hermansz (15 pond)
Perceel 3: Jan Dirc Foyenz (3 pond) en Olfaert (Jan Dircsz stiefzoon) (1 pond)
Perceel 4: Foy Willem Allijnsz (10 pond)
Perceel 5: Oudu Maerten Jansis en haar kinderen (28 pond)
Perceel 6: Gherbrant Maerten Jansisz (39 pond)
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Afbeelding 30. Reconstructie van de situatie rond 1425 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Bruin=houten huizen; Rood=stenen huizen; Groen=erf. 
Grijs=Proostensteeg; Paars=Proostenhuis.
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Afbeelding 31. Reconstructie van de situatie rond 1560 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Rood=stenen huizen; Grijs=Proostensteeg.
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De koppeling aan de percelen bevat onzekerheden. Volgens deze reconstructie woonden Oudu 
Maerten Jansis en Gherbrant Maerten Jansisz ter plaatse van Roode Steen 15. Gherbrant 
Maerten Jansisz was de hoogst aangeslagen persoon in de stad en ook Oudu (moeder of zus) 
behoorde tot de hoogst aangeslagen personen. Aannemelijk is dat hier één of twee stenen 
huizen stonden. Historisch is vooralsnog niet meer over hen te achterhalen, behalve dan dat 
Maerten Jansz in 1391 schepen was.
 Waarschijnlijk kunnen we eind 15de eeuw op de percelen 1A en 1B meester Hugo ende 
Andries Rembouts plaatsen.

Het Proostenhuis was eind 15de en begin 16de eeuw in handen van achtereenvolgens Jan 
Pietersz Ruych en Pieter Claesz Ruych. Aan de noordzijde van de Proostensteeg stonden in 
de 15de eeuw kleine huizen. In 1492 waren hier drie huizen (8D, 8E en 8F) eigendom van Jan 
Pietersz Ruych, die deze verhuurde. Ze zijn hierna afgebroken.

1553 / 1560 (afb. 31, kaart 6)
Na 1425 heeft een verdere opsplitsing van percelen plaatsgevonden. Perceel 6 is gesplitst in 
twee smalle percelen. Waarschijnlijk was de volledige Proostensteeg en de oostzijde van het 
Achterom bebouwd.

In het kohier van de tiende penning van 1553 kunnen we de eigenaren van de percelen 
achterhalen. De meest waarschijnlijke reconstructie is als volgt:

Perceel 0: Meester Melis (afgebroken in 1571)1

Perceel ?: Griet Aerijs
Perceel 1B: Jan Mieusz2

Perceel ?: (Meester) Jan Heijnsz3

Perceel 3: Ewout Albertsz4

Perceel 4: Trijn Potters
Perceel 5: Schout Adriaen Willemsz (Ariaen Win)5

Perceel 6A: Jan de Jonge
Perceel 6B: Gijsbrich (Meester Ghijsbrecht)6

In het kohier van de tiende penning van 1560 kunnen we de eigenaren van de percelen 
achterhalen. Buurt 30 omvat de westzijde het (Grote) Noord vanaf de Geldersesteeg tot aan 
het West en tevens de oostzijde van het (Grote) Noord vanaf het stadhuis tot aan de Kerksteeg 
(nu Lange Kerkstraat). Toch blijkt het lastig om de personen met zekerheid aan een perceel te 
koppelen. De meest waarschijnlijke reconstructie is als volgt:

Perceel 0: Meester Melis (afgebroken in 1571)7

1 Zie ook 1561
2 In 1561: Cornelis Jan Mieusz 
3 Zie ook 1561
4 Ewout Albertsz Kaaskoper. Zie paragraaf 5.7.3.
5 Zie ook 1561
6 Zie ook 1561
7 In 1566 verkocht mr Melis Dircxsz de helft van dit huis aan Dirck Baerntsz. . Belending noordzijde: Meijnert 

Heijnsz; westzijde: schipper (Jonge) Jan Myensz. WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4526, fol. 128v-129r.
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Perceel ?: Ellert (verhuurd aan Griet Jan Jongs)1

Perceel ? Ghriet Arys
Perceel 1B: Cornelis Jan Mieusz2

Perceel ?: Meester Jan Heynsz
Perceel 2: Stad Hoorn (‘Lysbeth onder den trap’ huurt trap en kelder)
Perceel 3: Jan Mieusz
Perceel 4: Dieuwer Pieter Viens (Potters)
Perceel 5: Schout Adriaen Willemsz (Ariaen Win)3

Perceel 6A: Piet Jaip Croocx
Perceel 6B: Meester Ghijsbrecht4

De Proostensteeg staat apart genoemd onder wijk 33. Meest opmerkelijk zijn drie woningen van 
de schout, bewoond door dienaren van de schout. Het zou kunnen dat deze aan de noordzijde 
van de steeg, tussen het Proostenhuis en het Achterom, moeten worden gelokaliseerd. Het 
Proostenhuis wordt niet genoemd wat kan samenhangen met de vrijstelling van belasting voor 
de geestelijkheid. Het Achterom staat onder wijk 34, maar de genoemde huizen zijn niet te 
lokaliseren.

In 1571 werd het West verbreed door de afbraak van het hoekhuis. Velius schrijft “Ik vind ook 
in ditzelfde jaar dat een huis aan de Rode Steen, dat had toebehoord aan mr. Melis, afgebroken 
werd. Het stond (zoals oude lieden mij verteld hebben) naast het huis dat nu de Fuyk of de 
IJserman genoemd wordt, tussen de Proostensteeg en de Westerstraat. Daardoor werd de kop 
van deze Westerstraat, die aan de Rode Steen voordien wel de helft nauwer was en vanaf de 
Kleine Havensteeg bijna fuiksgewijze toeliep tot groot ongerief van wagens en sleden die deze 
dagelijks moesten passeren, nu geschikt verbreed werd. Daarvoor werden van nog een huis of 
twee, drie in de Westerstraat achter het huis van deze Melis voor aan de straat enige voeten 
afgenomen.”

Cornelis Jan Mieusz liet in 1580 een nieuw huis bouwen, zoals we eerder hebben uiteengezet. 
Deze stond ten zuiden van de open voorplaats aan de Roode Steen. De oude zaalstins zou dan 
tussen 1570 en 1580 zijn afgebroken, maar hier is geen resolutie van gevonden. Waarschijnlijk 
is direct na de afbraak een nieuw portaal met kelder en toegang tot de kelder onder het 
Proostenhuis gebouwd, ter plaatse van het huidige entreegebouw. Vermoedelijk is dit gedaan 
ten behoeve van het Statencollege. 
Rond 1581 werd het huis op perceel 5 (Roode Steen 15 links) nieuw gebouwd of sterk verbouwd, 
zoals blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek.5

In 1581 werden de huizen en erven aan het Achterom ingekort om een breder water te maken.6

In 1592 is een nieuw huis gebouwd op perceel 3 (Roode Steen 16 links)

1 In 1577 kocht Meijnert Heijnsz dit huis, genaamd Den Fuijck en verhuurd aan mr Evert Chirurgijn. Belending 
noordzijde: Meijnert Heijnsz; westzijde: De Gulden Bosiet. In 1577 kocht Goessen Willemsz ‘Den Gulden 
Bosiet’, met aan de westzijde de weduwe van Jan Otsz. WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 20r.

2 Hij leeft nog in 1592.
3 Schepen in 1543 en 1552, schout in 1555 en 1557-1562.
4 Van Zoonen 2018, 34-35.
5 Van der Thiel en Van Langen 2016.
6 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 47v.
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17de eeuw (afb. 32A en 32B, kaart 7 en 8)
In 1630 kocht de stad de twee huizen op de hoek van de Roode Steen en de Proostensteeg 
(perceel 1A en 1B) om hier vervolgens het nieuwe pand van het Statencollege te bouwen. 
Tevens werd een huis gekocht in de Proostensteeg.

Perceel 1A: Jacob Jansz Groot en Griet Outgers (overl.)
Perceel 1B: Eduard Cornelisz (Sonnenberch)
Perceel 2B: Willem Wijnantsz Backer1

Perceel 8C: Willem Pietersz Hazis (overl.)
Perceel 8D: Stad Hoorn (gijzelkamer)

Hoogstwaarschijnlijk is in deze jaren de Proostensteeg verbreed, waarbij de volledige rij kleine 
huizen aan de noordkant moet zijn gesneuveld. Oldenmenger noemt in zijn rapport dat tijdens 
het uitgraven van de gewelfkelder is vastgesteld dat deze nog ongeveer 1,80 meter onder de 
huidige Proostensteeg doorliep.2

In 1656 werden de percelen aan beide zijden van het Achterom opgemeten om te bepalen welk 
bedrag iedere eigenaar moest betalen voor het overwelven van het water van het Achterom. 
Doordat meerdere huizen hoorden bij percelen van de westzijde van het Grote Noord komen 
we ook enkele eigenaren van huizen aan deze straat te weten. Doordat de breedtes van de 
percelen staan genoemd, is een nauwkeurige reconstructie te maken.

Perceel 2B: Jan Decker
Perceel 3B: Erfgenamen van Haesjen Haes
Perceel 4: Erfgenamen van Dr Jacob Bruin
Perceel 5B: Hilleguntje Conincks
Perceel 6C: Pieter Claesz Gemp

Op basis hiervan kunnen we de eigenaren en/of bewoners van meerdere huizen aan het Grote 
Noord achterhalen. Een volgende bron die van belang is, is een verpondingsregister uit 1667. 
Onder het tweede kwartier komen we namen tegen van eigenaren van de panden (straatnaam 
staat niet genoemd).

18de eeuw
In de 18de eeuw heeft een verdere uitbreiding en verdichting van de bebouwing plaatsgevonden, 
resulterend in de kaartbeeld van 1823.
De bewonersgeschiedenis van de panden is in het kader van dit bureauonderzoek niet uitgezocht. 
Op basis van de registers van de 80ste penning en de transport- en hypotheekregisters is een 
reconstructie te maken. Voor het pand Roode Steen 16 is een overzicht opgenomen in het 
bouwhistorisch rapport.

1 Willem Backer wordt in 1614 als bewoner van de Proostensteeg genoemd, bij de doop van zijn zoon Evert.
2 Oldenmenger 2010, 57.
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Afbeelding 32A. Reconstructie van de situatie rond 1600 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Rood=stenen huizen; Grijs=paden/stegen (o.a. Proostensteeg).
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Afbeelding 32B. Reconstructie van de situatie in 1632 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 
1:400, het noorden is links. Rode lijnen=huidige bebouwing; Blauw=water; Nummers=perceelsnummers; 
Groene stippellijn=perceelsgrenzen; Rood=stenen huizen; Grijs=paden/stegen (o.a. Proostensteeg).
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Huis 3 (Roode Steen 16A)
In 1733 was dit huis van Adolf Schellinger en het bezit strekte zich uit tot aan het Achterom. 
Aan het Achterom staat geen huis genoemd. 

Huis 4 (Roode Steen 16B)
In 1733 was dit huis van Willebort Mooijaart en het bezit strekte zich uit tot aan het Achterom. 
Het stond getaxeerd voor een zeer hoge huurwaarde van 250 gulden.

Huis 5 en 6A (Roode Steen 15)
In 1733 waren deze twee huizen van Cornelia Coninck en het bezit strekte zich uit tot aan het 
Achterom. Aan het Achterom stonden twee huizen die zij verhuurde.

Huis 6B (poortje)
In 1733 was dit huis van Antje Schuijt. Ook het huis aan het Achterom, dat was verhuurd, was 
in haar bezit.

19de eeuw (afb. 33 t/m 36, kaart 8 t/m 11)
De situatie in 1823 is nauwkeurig bekend van de oudste kadastrale kaart uit dat jaar. Daarna 
zijn de wijzigingen in de bebouwing te volgen in het kadaster.
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Afbeelding 33. De situatie in 1823 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het noorden 
is links.
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Afbeelding 34. De situatie in 1885 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het noorden 
is links.
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Afbeelding 35. De situatie in 1910 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het noorden 
is links.
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Afbeelding 36. De situatie in 1955 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het noorden 
is links.
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6. Archeologische gegevens

Voor het plangebied en de directe omgeving zijn archeologische gegevens voorhanden. Zij zijn 
van belang voor de archeologische verwachting.

6.1 Roode Steen 1: archeologische waarnemingen 1953-1957
Tijdens de ingrijpende verbouwingswerkzaamheden van het Westfries Museum in de jaren 
50 van de 20ste eeuw zijn archeologische waarnemingen gedaan. Voor de huidige tijd is de 
documentatie zeer gebrekkig, maar het mag bijzonder worden genoemd dat in die jaren 
aandacht was voor de archeologie. Stadsarcheologisch onderzoek was zeker nog geen 
vanzelfsprekendheid. Waarschijnlijk was conservator Mulder degene die het onderzoek 
aanstuurde. De ontdekkingen kregen ook aandacht in de krant. 

Op 16 november 1954 staat gemeld dat men onder het museum op gewelven is gestuit, 
die volgestort zijn met puin. Gesproken wordt over drie gangen, waarmee waarschijnlijk de grote 
gewelfkelder, de kleine gewelfkelder en de kelder onder het entreegebouw worden bedoeld. 
Hieruit zouden een slijpsteen en een fragment van een beeldje uit 1500 zijn gekomen. Deze 
vondsten zijn niet bewaard gebleven en staan ook verder nergens vermeld. De volgende dag 
meldde de krant dat de heer Renaud van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
was langs geweest en heeft vastgesteld dat de kelder (gewelven) die onder de hal waren 
aangetroffen ‘beslist niet ouder zijn dan 1500’. Bij het graafwerk in de gewelfkelders was men 
de week ervoor op een put met een natuurstenen rand is gestuit. Deze moest nog verder 
worden onderzocht. Opmerkelijk is de vermelding: ‘voorts heeft men nog een kist in een 
der gewelven gevonden’. Tot slot staat aangegeven dat men in overleg met de ROB en de 
Rijksgebouwendienst gaat bekijken of de grond onder het museum nog verder kan worden 
afgegraven.

Op 10 november 1955 staat in de krant gemeld dat bij het leegmaken van een met 
puin volgestorte kelder een put van gele stenen met een zeshoekige natuurstenen rand is 
gevonden. Het gaat hier om dezelfde put als een jaar eerder al was gezien en die men kennelijk 
nu pas verder heeft onderzocht.

Documentatie
De documentatie bevindt zich deels in het archeologisch depot van de gemeente Hoorn:

- Schetsen van waarnemingen, waaronder profieltekeningen
- Handgeschreven inventarislijst van vondsten. Deze lijst dateert van na 1963, aangezien 

verwezen wordt naar een tentoonstellingscatalogus uit dat jaar.
- Getypte tekst ‘Aardewerk onder een middeleeuws huis’ waarin de beschrijving van 

twee vondsten uit de handgeschreven inventarislijst is overgenomen. 
Tevens bevinden zich in het archeologisch depot:

- De archeologische vondsten
In het Westfries Museum bevindt zich de volgende documentatie:

- Fotokaarten met opgeplakte foto’s (o.a. van P Nooteboom) en handgeschreven 
bijschriften (waarschijnlijk van Mulder)

Afbeelding 37 (volgende pagina). De huidige situatie van de kelder onder het Statencollege, met daarop 
aangegeven reconstructies, bouwsporen en de kijkrichtingen van oude foto’s (blauwe cijfers met pijlen). 
Het noorden is rechts.
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In de getypte tekst wordt ervan uitgegaan dat het Proostenhuis identiek is aan het stenen 
huis van de familie Van Nijenrode, wat dus met de huidige kennis onjuist is. In de tekst staat 
genoemd dat de twee gewelfkelders en ‘een niet overwelfde en oorspronkelijk veel grotere 
ruimte’ (entreegebouw) zijn uitgegraven. De kelders waren volgestort met puin uit 17de en 18de 
eeuw; vondsten hieruit staan niet genoemd.
Voor de duidelijk is de locatie van de foto’s aangegeven op een plattegrond van de bestaande 
kelders (afb. 37).

Hal (kamer 1 / ruimte 1.05)
In de hal (nu ontvangstruimte in het entreegebouw) is in 1955 in de noordelijke muur een 
aanzet tot een rondboogvenster gezien (afb. 38).1 De datering van deze muur met dit venster 
is moeilijk te beoordelen op basis van de twee foto’s, maar dateert zeker vóór 1631 toen een 
nieuwe voorgevel voor deze hal werd gemaakt.
De muur is gemaakt toen het Proostenhuis naar het noorden werd uitgebreid. Dit zou in 
1569 kunnen zijn gedaan, toen mogelijk een nieuw portaal (‘uitsteeksel’) werd gemaakt. Deze 
uitbreiding kan ook al ouder zijn. De locatie van het venster betekent dat het buurpand (Roode 
Steen 16A) nog niet was vergroot aan de achterzijde.

Onder het entreegebouw is een muur met daarin een doorgang en twee kaarsnissen gevonden. 
Vanuit de doorgang leidde een bakstenen trap naar een kelderruimte. De muur is niet ingemeten 
en er zijn geen baksteenmaten bekend. Voor zover valt op te maken uit de foto was dit geen 
kelderruimte uit de 14de eeuw. Meer aannemelijk is dat deze kelder is gemaakt na afbraak van 
de oude zaalstins tussen 1570 en 1580 als nieuw portaal voor het Proostenhuis en toegang tot 

1 Zie ook: Oldenmenger 2010, 137.

Afbeelding 38. Rondboogvenster in de noordelijke muur van de hal, foto uit 1955. Bron: fotoarchief 
Westfries Museum.
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de gewelfkelder daaronder. Mogelijk is het Proostenhuis toen ook aan de achterzijde verlengd 
met een nieuwe kleine gewelfkelder daaronder.
In deze kelder werd een mogelijke afdruk van een houten spiltrap vastgesteld, op die plek is 
een spiltrap gereconstrueerd.1

1 Oldenmenger 2010, 58.

Afbeelding 39. Foto 5: muur met kaarsennissen in de hal van het entreegebouw, foto uit 1955/1956. Bron: 
fotoarchief Westfries Museum.

Afbeelding 40. Foto 6: detail van de muur met kaarsennissen, met links de doorgang en stenen trap. Bron: 
fotoarchief Westfries Museum.
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Foto 5 (afb. 39)
We kijken op deze foto vanuit het westen tegen de westkant van de muur met kaarsnissen. 
Deze muur is in 1956 gesloopt. 
Een deel van de muur, met de doorgang, is al afgebroken. Aan de rechterkant ontbrak de muur, 
waarschijnlijk is deze in 1632 weggebroken. Rechts boven zien we de natuurstenen trap naar 
de doorgang in de hal; deze is nu nog aanwezig.

Foto 6 (afb. 40)
Detail van de muur met kaarsnissen. Op deze foto is de bakstenen trap en de doorgang aan de 
noordkant van de muur nog aanwezig. 

Lodewijk XVI kamer (kamer 2 / ruimte 1.11)
Tijdens de restauratie is de vloer uit deze kamer verwijderd en is het tongewelf van de grote 
gewelfkelder vrijgelegd.
In 1953 zou onder de oude vloer van de Lodewijk XVI kamer een straatje zijn gevonden.1 Het 
is niet duidelijk wat hier wordt bedoeld, maar aannemelijk is een oudere (bakstenen?) vloer. 
De profieltekeningen zijn hier gemaakt.

De eerste profieltekening bestaat uit twee delen en is volgens het bijschrift schaal 1:5 (afb. 
41). Het eerste deel heeft een lengte van 92 cm en loopt van een onbekend punt naar een punt 
B. Het tweede deel heeft een lengte van 140 cm en loopt van punt B naar punt A. Bij punt A 
staat: ‘92 cm vanaf de scheidingsmuur. ZW-zijde.’ Onduidelijk is wat met de scheidingsmuur 
wordt bedoeld. De muur tussen de grote en kleine gewelfkelder? 
Uit het profiel blijkt (vereenvoudigd) de volgende bodemopbouw (ter hoogte punt B):
0-20 cm: geel zand
20-30 cm: schelpgruis
30-38 cm: grijs (klei?)
38-42 cm: steen(gruis?)

1 Oldenmenger 2010, 57.

Afbeelding 41. Profieltekening gemaakt in de Lodewijk XVI kamer in 1953. Archief Archeologie Hoorn.
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42-48 cm: hout / zwart
48-65 cm: donkere laag
65-68 cm: geen bijschrift (steengruis?)
68-90 cm: donkere laag
90 cm: vloer

De tweede profieltekening is een profiel op 
en naast een tongewelf en is waarschijnlijk 
schaal 1:10 (afb. 42). Het profiel heeft een 
lengte van 160 cm en loopt van punt A naar 
een onbekend punt. Het bijschrift is: ‘vanaf 
scheidingsmuur zuidzijde’.
Uit het profiel blijkt (vereenvoudigd) de 
volgende bodemopbouw (ter hoogte punt 
A):
0-30 cm: geel zand
30-43 cm: blauw zand
45-52 cm: lichtrode laag
52-65 cm: donkere laag
65-77 cm: geel zand
77-85 cm: donkere laag
85-95 cm: steengruis
95-165 cm: donker veen

In deze kamer is een bakstenen oven met 
tegels op de vloer opgegraven (afb. 43).1 
De omschrijving bij de foto geeft de locatie 
aan: “in de aarden aanrazering oostzijde 
boven gewelf, tegen het metselwerk van 
de zuidelijke doorgang”. Deze omschrijving 
lijkt niet te kloppen. Aan de oostkant van 
de kamer is geen zuidelijke doorgang (de 
zuidmuur is de buitenmuur aan de kant van 
de Proostensteeg).

Grote gewelfkelder (kamer 5)
Volgens de getypte tekst lag op de oorspronkelijke vloer van de kelder schelpgruis en 
daaronder bevond zich volgens de auteur een veenpakket. Hoogstwaarschijnlijk betreft het 
een middeleeuwse ophoging met veen. Bovenop het veen bevonden zich ‘grote stukken riet in 
horizontale ligging’. Of dit riet over de volledige oppervlakte lag, wordt niet duidelijk. Liggend 
riet kennen we ook van andere opgravingen in de stad en werd gebruikt om natte slappe 
bodem begaanbaar te maken. Het zou kunnen dat het riet lag op de locatie van een of meer 
gedempte sloten.

1 Een van de tegels is als vondst meegenomen, maar deze is niet meer terug te vinden.

Afbeelding 42. Profieltekening gemaakt in de Lodewijk 
XVI kamer in 1953, op en naast het tongewelf van de 
grote gewelfkelder. Archief Archeologie Hoorn.
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In het veen, een halve meter onder de 
schelpgruislaag, zijn twee vondsten gedaan 
die door de auteur rond 1400 worden 
geplaatst. Het eerste voorwerp staat 
omschreven als een ‘vroeg-kogelpotvormig 
(drink?)kroesje met één oor’. Dit voorwerp 
bevindt zich nog altijd in het archeologisch 
depot en het betreft een haakoorpotje 
van Paffrath-aardewerk uit de 13de eeuw 
(afb. 44). Het tweede voorwerp is een 
bakpan met bolle bodem en holle steel van 
kogelpotaardewerk, die zich eveneens in 
het archeologisch depot bevindt (afb. 45). 
Vergelijkbare voorwerpen zijn opgegraven 
aan het Grote Noord en dateren uit 1275-
1325. De twee voorwerpen zijn dus een 
eeuw ouder dan staat beschreven. Uit 
de handgeschreven lijst blijkt dat beide 
voorwerpen in de grote gewelfkelder zijn 
gevonden, evenals een scherf van een 
kogelpot (afb. 46). Deze voorwerpen 
behoren dus bij de eerste bewoning van 
perceel 1 en 2 voordat het grote stenen huis 
is gebouwd.

Afbeelding 43. Bakstenen oven in de Lodewijk XVI 
kamer in 1953. Bron: fotoarchief Westfries Museum.

Afbeelding 44. Haakoorpotje van Paffrath-
aardewerk uit de 13de eeuw. Depot Archeologie 
Hoorn.

Afbeelding 45. Bakpan van kogelpotaardewerk. 
Depot Archeologie Hoorn.

Afbeelding 46. Randfragment van een kogelpot 
met bezemstreekversiering. Depot Archeologie 
Hoorn.
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Uit de handgeschreven inventarislijst blijkt dat in de grote gewelfkelder zijn gevonden:
- Een kan van grijs aardewerk op vijf lobvoeten (in de ‘aanrazering boven het N-gangetje 

van de grote gewelfkelder’)1

- Een (grijs) spinsteentje (idem) (afb. 47)
- 2 spinsteentjes ( bij de ‘ontgraving’)2

- Een groot deel van een kan van steengoed uit Siegburg (in de ‘aanrazering van de 

1 Ontbreekt bij de vondsten
2 Idem

Afbeelding 47. Fragmenten steengoed, fragment 
grijsbakkend aardewerk en een spinsteen. Depot 
Archeologie Hoorn. Afbeelding 48. Steengoedkan uit Siegburg. Depot 

Archeologie Hoorn.

Afbeelding 49. Stenen kogel. Depot Archeologie 
Hoorn.

Afbeelding 50. Fragment van een houten kam. 
Depot Archeologie Hoorn.
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grote gewelfkelder, westkant van de hal’) (afb. 48)
- Twee stenen kogels, diameter 12,5 cm en 9 cm (‘in grote gewelfkelder’) (afb. 49)
- Scherven van steengoed (in de ‘aanrazering van de grote gewelfkelder in hal’)
- Deel van een houten kam (uit de ‘grote gewelfkelder beneden de vulling’) (afb. 50)

Verder is sprake van enkele vondsten uit de vulling van kelder 9c, mogelijk is dat de kleine 
gewelfkelder:

- een deel van een grape van roodbakkend aardewerk (in de ‘grond onder de vulling van 
kelder 9c’)1

- en een scherf van steengoed (uit de ‘vulling van kelder 9c’)
De precieze vondstomstandigheden zijn onduidelijk. Met de ‘aanrazering’ wordt de grond 
boven het gewelf bedoeld, dus in feite onder de vloer van de Lodewijk XVI kamer en de 
hal. Deze vondsten lijken aan te tonen dat het tongewelf van de bouw van de kelder rond 
1425 dateert.

De grote gewelfkelder ligt onder de Lodewijk XVI kamer en ontvangsthal. De kelder is volledig 
uitgegraven en er is een serie foto’s met bijschriften beschikbaar (1954). De foto’s zijn genomen 
door conservator Mulder en door P. Nooteboom.

Foto 1 (afb. 51)
Op de eerste foto zien we de doorgang 
van de grote gewelfkelder naar de kelder 
onder het hoofdgebouw uit 1632 (in het 
bijschrift ‘oostelijke kelder’ genoemd). Deze 
doorgang dateert dus hoogstwaarschijnlijk 
uit dat jaar.
Op de vloer, voor de bakstenen treden van 
de doorgang, liggen gele bakstenen op zand 
en daar weer onder schelpgruis.
In de muur rechts is een dichtgezette 
doorgang naar de Proostensteeg aanwezig. 
Deze doorgang dateert dus na inkorting van 
het pand aan die kant, wat vermoedelijk in 
1632 heeft plaatsgevonden. Nu zit hier een 
blindnis.

Foto 2 (afb. 52)
Volgens het bijschrift betreft het een foto 
van de ‘doorgang naar het oosten’ met een 
‘luik van kelder onder voorgebouw’. Het gaat 
hier dus om de doorgang die ook op foto 1 is 
te zien en die kennelijk op zeker moment is 
dichtgezet en vervangen door een luik.

1 Idem

Afbeelding 51. Foto 1: zicht op de doorgang van 
de grote gewelfkelder naar de kelder onder het 
hoofdgebouw uit 1632. Bron: fotoarchief Westfries 
Museum.
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Afbeelding 52. Foto 2: dezelfde doorgang als op foto 1, maar dan nog dichtgezet en voorzien van een luik. 
Bron: fotoarchief Westfries Museum.

Afbeelding 53. Foto 3: de waterput in de zuidoosthoek van de kelder. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
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Foto 3 (afb. 53)
Op deze foto is de waterput in de 
zuidoosthoek van de kelder te zien. De 
put was gemaakt van  gele bakstenen en 
had een zeskantige natuurstenen rand. De 
buitenkant van de put was aangesmeerd 
boven het niveau van de vloer. Achterop de 
foto staat dat de put ‘was opgemetseld op 
een vat’. Vanwege de gele bakstenen wordt 
verondersteld dat de put uit de 17de eeuw 
dateert. De natuurstenen rand zal echter 
van een oudere middeleeuwse put zijn 
hergebruikt, wellicht bevond die zich in de 
zuidoosthoek van het pand voordat deze 
werd ingekort. Deze oudere put zou zich 
dus in de Proostensteeg kunnen bevinden.
In de muur rechts (westzijde) een 
lichtvenster.

Foto 4 (afb. 54)
Op deze foto is de doorgang van de grote 
gewelfkelder naar de kelder onder het 
entreegebouw te zien. 
Achterop de foto staan aantekeningen met 

Afbeelding 54. Foto 4: doorgang van de grote 
gewelfkelder naar de kelder onder het entreegebouw. 
Bron: fotoarchief Westfries Museum.

Afbeelding 55. Foto 7: links de doorgang naar de grote gewelfkelder, rechts de dichtgezette doorgang naar 
de kleine gewelfkelder. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
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waarnemingen over de bodemopbouw en een paal. Er was een pakket schelpgruis van 69 
cm dik, daaronder blauw zand van 40 tot 45 cm dik en nog weer iets dieper wit zand en 
schelpgruis met daar weer onder veen.

Kleine gewelfkelder
De kleine gewelfkelder ligt geheel onder de hal.

Foto 7 (afb. 55)
Op deze foto zien we vanuit de kelder onder het entreegebouw de doorgang naar de grote 
gewelfkelder (links) en een dichtgezette doorgang naar de kleine gewelfkelder (rechts). Uit 
het feit dat deze doorgang is dichtgezet blijkt dat de kleine gewelfkelder eerder buiten gebruik 
is gesteld dan de andere kelders. Het gewelf boven de kleine gewelfkelder ontbreekt en het 
metselwerk van de doorgang is verzakt.

Foto 8 (afb. 56)
Lichtvenster in de westmuur van de kleine gewelfkelder. Hier is bij de restauratie een opening 
gemaakt met luik.

Foto 9 (afb. 57)
Lichtvenster in de noordmuur van de kleine gewelfkelder met daarnaast een kaarsnis. De 
foto is volgens het bijschrift genomen na afbraak van het gewelf en de openingen waren 
dichtgemetseld. Bij de restauratie is hier een nis gemaakt.

Foto 10 (afb. 58)
De zuidwesthoek van de kleine gewelfkelder met een dichtgemetselde opening in de zuidmuur. 

Afbeelding 56. Foto 8: lichtvenster in de westmuur van de kleine gewelfkelder. Bron: fotoarchief Westfries 
Museum.
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Volgens het bijschrift bevindt zich achter de 
stijl een traptrede, maar het is onduidelijk 
hoe we ons dat moeten voorstellen.

6.2 Roode Steen 16
Onder de vloer van kamer B0.06 (Roode 
Steen 16, linker gebouw, achterste kamer) 
is in 1981 tijdens de aanleg van een centrale 
verwarming een wand van een betegelde 
kelder waargenomen (afb. 59).1 De tegels 
zijn beschilderd met kleine dierfiguren en 
ossenkoppen in de hoeken en dateren rond 
1650. Dit houdt in dat het pand op perceel 
3 in deze tijd al de lengte had die het nu 
nog heeft.
Het vermoeden bestaat dat onder de vloer 
van Roode Steen 16 nog meer dichtgestorte 
kelders liggen.2

1 Fotomappen Westfries Museum
2 Oldenmenger 2010, 185.

Afbeelding 57. Foto 9: lichtvenster in de noordmuur 
van de kleine gewelfkelder met rechts daarvan een 
kaarsennis. Bron: fotoarchief Westfries Museum.

Afbeelding 58. Foto 10: dichtgemetselde opening in de zuidmuur van de kleine gewelfkelder. Bron: 
fotoarchief Westfries Museum.
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6.3 Roode Steen 15
Onder de voorzijde van het rechter bouwdeel is een kelder aanwezig, die bestaat uit twee 
ruimtes. De stahoogte in de kelder is laag (ca. 1 meter), doordat in het verleden een zandpakket 
van ongeveer 85 cm dik in de kelders is gestort. In de achterste kelderruimte bevinden zich 
wandtegels uit vermoedelijk de 18de eeuw. In de voorste kelderruimte ligt een plavuizenvloer 
(formaat 22x22 cm).1

In 2015 is Roode Steen 15 gerenoveerd en hierbij kwamen enkele structuren gelegen buiten 
het pand tevoorschijn, namelijk een grote regenwaterkelder achter het pand en een waterput 
voor het pand.2

De ondergrondse regenwaterkelder ligt direct achter het pand en is uitzonderlijk groot voor 
een regenwaterkelder, namelijk 3,95 bij 2,50 meter (binnenmaten, afb. 60 en 61). De kelder 
wordt afgedekt door troggewelven met stalen balken. Dit type gewelf dateert uit de periode 
rond 1900. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat de regenwaterkelder in zijn huidige vorm 

1 Van der Thiel & Van Langen 2016, 33.
2 Geadministreerd bij Archeologie Hoorn/West-Friesland onder vondstmelding 1761. 

Afbeelding 59. Wand van een kelder met wandtegels in Roode Steen 16. Bron: fotoarchief Westfries 
Museum.
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in 1909 is ontstaan, omdat hier een historische vermelding van bekend is.1 De kelder zelf 
is echter ouder. Op deze plek is op de kadastrale minuut uit 1823 een aanbouw getekend, 
vermoedelijk een zomerkeuken. De kelder was hier waarschijnlijk onderdeel van en fungeerde 
als voorraadkelder. Aan weerszijden waren ondiepere delen van de kelder aanwezig, die 
waren voorzien van een vloer van groene en gele plavuizen. Tegen diverse wanden waren 
(restanten van) witte wandtegels aanwezig. De plavuizen en wandtegels horen bij de functie 
als voorraadkelder. De kelder met zomerkeuken moet zijn gebouwd na het samenvoegen 
van twee panden tot Roode Steen 15 in 1784-1787, omdat de kelder op beide percelen ligt. 
Waarschijnlijk is de kelder kort hierna gebouwd. De regenwaterkelder is bij de renovatie in 
2015 leeggehaald, hersteld en er is een toegang op gemetseld. 

De waterput was een ronde put voor het omhooghalen van bronwater en bevond zich op de 
noordelijke hoek van het pand (afb. 62). Op de put heeft een pomp gestaan, zoals ook het 
geval is bij Roode Steen 16. In de 20ste eeuw moet nog iets van de put zichtbaar zijn geweest, 
omdat in de monumentenbeschrijving sprake is van een pompvoet. De put was ovaal van vorm 
(42 bij 52 cm) en gemetseld met gele bakstenen. De put was niet opgevuld met grond, maar 
bevatte nog grondwater. Het water is er in 2015 uitgepompt, waarna de put is volgestort met 
zand. Vermoedelijk is de put gemaakt bij het samenvoegen van de twee panden tussen 1784 
en 1787. 

1 Van der Thiel & Van Langen 2016, 18.

Afbeelding 60. Een van de troggewelven van de kelder is open gebroken in 2015. Van daaruit is de kelder 
gedocumenteerd.
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Afbeelding 61. Twee foto’s van de zeer grote regenwaterkelder achter Roode Steen 15, onderzocht in 
2015.
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6.4 Vondstmeldingen
Binnen of in de directe omgeving van 
het onderzoeksgebied is een klein aantal 
vondstmeldingen bekend.
In 1931 zijn in de kelder van het Westfries 
Museum enkele wandtegels gevonden. De 
eerste is beschilderd met een mythologische 
voorstelling (Daphne en Apollo) en 
spinnenkoppen in de hoeken, en dateert 
uit de 18de eeuw.1 Een tweede tegel heeft 
eveneens een mythologische voorstelling 
(pan bij fontein).2

In 1932 is bij graafwerk achter het Westfries 
Museum een majolica wandtegel gevonden.3 
Het betreft een kwadraattegel met ‘oranje 
bloem’ uit de eerste helft van de 17de eeuw.

6.5 Riolering Roode Steen in 1965
Een zeer opvallende waarneming heeft in 
1965 plaatsgevonden tijdens de aanleg van 
de riolering midden op het plein de Roode 
Steen.4 In de buurt van het standbeeld 
van Jan Pietersz Coen is de bodemopbouw 
gedocumenteerd. Op een diepte van -0,25 
NAP is een muur van (3 lagen) kloostermoppen (34x16x8 cm) aangetroffen met haaks daarop 
een tweede muur (8 lagen, bakstenen 25x10x5 cm). Tevens was er een blok natuursteen 
en een paal. De muur is opgemeten ten opzichte van de hoek van de Roode Steen en de 
Proostensteeg.
De kloostermoppen dateren uit de (late) 13de eeuw en de genoemde bakstenen van 25x10x5 
cm uit de eerste helft van de 14de eeuw. We hebben hier met een zeer vroeg bakstenen huis 
te maken, of wellicht een houten huis op bakstenen voet. Interessant is dat deze staat op 
hetzelfde perceel als de zaalstins van Van Nijenrode, maar dan aan de andere kant van het 
Grote Noord. Dit doet een voorloper van de zaalstins vermoeden.
Helaas zijn geen waarnemingen gedaan bij de aanleg van de riolering door de Proostensteeg.

6.6 Opgraving Bruintje in 1990
In 1990 heeft een opgraving plaatsgevonden op de hoek van het West en de Kleine Havensteeg, 
in de volksmond Bruintje genoemd naar het café dat daar stond.5 De opgraving is niet 
uitgewerkt. Van belang om hier te noemen is een bakstenen beerkelder met veel vondsten uit 
de vroege 15de eeuw. Dergelijke beerkelders worden ook binnen het onderzoeksgebied van het 
Westfries Museum verwacht.

1 Westfries Museum, oud inv.nr. M920.
2 Westfries Museum, oud inv.nr. M933.
3 Westfries Museum, oud inv.nr. M776.
4 Archeologie Hoorn, project 4.
5 Zie: https://www.archeologiewestfriesland.nl/opgraving/78/

Afbeelding 62. De waterput (gat onderin) bij de 
voorgevel van Roode Steen 15.
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6.7 Opgraving Winston in 2000 en 2004
Voor het beeld van het archeologisch bodemarchief zijn drie opgravingen van belang: een 
opgraving op de hoek van het West en de Kleine Havensteeg in 1990, een opgraving op het 
perceel Grote Noord 2 in 2000 (locatie voormalige Winston-bioscoop) en een opgraving op de 
naastgelegen percelen Grote Noord 4 en 6 in 2004. Van deze drie opgravingen is slechts één 
opgraving uitgewerkt en gepubliceerd als rapport, namelijk de laatste opgraving uit 2004.1 
Hieronder worden kort de voornaamste resultaten per periode weergegeven, waarbij de 
globale diepte van de loopniveau’s staat aangegeven.

1200-1280 (-1,80 NAP)
Op het diepste niveau is een restant van een veenlaag aanwezig. Op dat niveau zijn meerdere 
gedempte sloten en (kleiwinnings)kuilen aangetroffen, die dateren uit de periode 1200-1280. 
De sloten waren ongeveer 2,50 meter breed en 0,70 tot 1,00 meter diep. Opvallend is dat de 
sloten op onderlinge afstand van ongeveer 8 meter lagen en dat de richting van de oudste 
percelen iets afweek van deze ontginningsstructuur. 

1280-1310 (-0,85 tot -1,30 NAP)
Op een diepte van -1,30 NAP bevond zich de haardplaats van het oudste huis. Achter het 
huis was een dwarssloot aanwezig. Het huis is nieuw gebouwd op een hoger niveau. Van 
deze oudste huizen resteerde niet meer dan de bakstenen haardplaatsen en restanten van 
de vloeren. De huizen hadden een houtskelet en vermoedelijk wanden van vlechtwerk met 
leem. Ze waren ongeveer 5 meter breed en 10 meter lag. Op de perceelsgrenzen waren 
afscheidingen van vlechtwerk aanwezig. Opmerkelijk is dat in dit huis een grote hoeveelheid 
afval van een leerbewerker is gevonden, wat inhoudt dat eind 13de eeuw aan het Grote Noord 
ambachtslieden woonden.

1310-1350 (-0,25 NAP)
In 1310 is een nieuw huis gebouwd met wanden van houten planken en een grote centrale 
bakstenen haardplaats. Dit huis was 6 meter breed en 12,50 meter lang. Op het achtererf lag 
een mestkuil.

1350-1400 (0 NAP)
Het perceel werd opgesplitst in twee smalle percelen met twee houten huizen. De stijlen van 
de huizen stonden op rommelige poeren van stukken (hergebruikt) hout en bakstenen. De 
huizen hadden vrije bakstenen haardplaatsen. Het ene huis was 4 meter breed en 17 meter 
lang en het andere huis 4 meter breed en 19 meter lang. Op de achtererven lagen mestkuilen 
en een afvalton.

1400-1575 (+0,60 tot +0,35 NAP)
Op de percelen verschenen nieuwe houten huizen op een bakstenen voet. Deze huizen hadden 
nog altijd vrije bakstenen haardplaatsen en waren in de lengterichting in twee of drie kamers 
verdeeld. Op de achtererven lagen afvalkuilen, mestkuilen en tonputten.
Bij de opgraving op het belendende perceel in 2000 zijn twee volledig bakstenen huizen uit 

1 Schrickx 2006.
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deze periode opgegraven. Achter een van beide huizen lag een rechthoekige beerput. Op het 
achtererf stond bovendien nog een derde bakstenen gebouw.

Na 1575 (+2,00 tot +1,00 NAP)
Na 1575 vond volledige steenbouw plaats. De huizen hadden bakstenen muren, plavuizen 
vloeren en waren voorzien van voorraadkelders. Achter een van beide huizen bevond zich in 
de 17de eeuw een beerput. Bij het andere huis is een ronde waterput aangetroffen. In deze tijd 
verscheen ook op het achtererf een gebouw.
Vanaf eind 16de eeuw is een typisch verschijnsel een gemetselde regenwaterkelder achter de 
huizen.
Verder was in deze tijd een riool aanwezig, dat loosde op het rioolstelsel in ’t Glop. 

6.8 Bekende verstoringen
Roode Steen 1
Door de bouw van het Proostenhuis in 1425 en het Statencollege in 1632 zijn veel van de 
oudere resten van bebouwing verdwenen. De funderingen van deze panden behoren uiteraard 
ook tot het bodemarchief en zullen nog aanwezig zijn. 
Het uitgraven van de kelders binnen het Westfries Museum in de jaren 50 van de 20ste eeuw 
(de grote gewelfkelder, de kleine gewelfkelder en de kelder onder het entreegebouw) hebben 
een verstoring van de archeologische resten veroorzaakt. Gepoogd is het een en ander te 
documenteren, maar deze documentatie voldoet zeker niet aan de huidige archeologische 
maatstaven. Waarschijnlijk resteren in de bodem, afgezien van de funderingen van de 
buitenmuren, weinig archeologische sporen meer die behoren bij deze kelders. Wel is mogelijk 
de waterput onder de vloer nog aanwezig. Tevens zullen onder de vloeren van de kelders nog 
sporen uit de Middeleeuwen aanwezig zijn. 
In 1929 is een betonvloer in de kelder van het pand van het Statencollege uit 1632 aangebracht. 
De oorspronkelijke vloeren van de kelder zijn hierbij verstoord. Onder de betonvloer kunnen 
nog wel sporen uit de Middeleeuwen aanwezig zijn.

Roode Steen 16
In 1967 heeft een grote verbouw van het pand plaatsgevonden, waarbij een betonnen 
bankkluis, betonnen palen en een gewapende betonvloer zijn aangebracht (afb. 63 en 64). De 
archeologische resten in de bovenste laag zullen dus zijn verdwenen of verstoord (afb. 65). 
Op de bouwtekening uit 1965 (goedkeuring 1966) zijn negentien palen aangegeven. Op deze 
tekening staat dat de plaats en het aantal drukpalen nader te bepalen is. Op de detailtekening 
van de fundering uit 1967 staan veertien palen getekend, met daarop betonbalken. De 
bovenlaag binnen het pand is dus deels verstoord; daaronder zijn de archeologische resten 
wel nog aanwezig.

Roode Steen 15
Bij funderingsherstel in 2015 heeft geen archeologische begeleiding plaatsgevonden. Plaatselijk 
zullen oude funderingen zijn verstoord, maar vermoedelijk is deze verstoring gering van 
omvang.
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Afbeelding 63. Tekening van de verbouwing van Roode Steen 16 in 1967.

Afbeelding 64. Tekening van de verbouwing van Roode Steen 16 in 1967.
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Afbeelding 65. Bekende verstoringen binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het 
noorden is links.
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7. Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de voorgaande gegevens kan een gespecificeerde archeologische verwachting 
worden opgesteld. Uitgangspunt zijn de reconstructiekaarten zoals die bij de historie zijn 
besproken. Het onderzoeksgebied is in zones ingedeeld (afb. 66).

1 Gebouw Statencollege uit 1632.
De bouw van dit volledig onderkelderde pand heeft waarschijnlijk de meeste resten van oudere 
bebouwing verstoord. In 1929 is de kelder van een betonvloer voorzien. Mogelijk zijn onder 
deze vloer nog resten uit de Middeleeuwen aanwezig.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloot
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Kleivloeren en haardplaatsen van een huis, ca 1275-1350

2 Kelders onder het Proostenhuis en entreegebouw
De bestaande kelders horen bij het Proostenhuis uit 1425 en een uitbreiding van dit huis 
(mogelijk rond 1570-1580). Deze ruimtes worden de grote gewelfkelder en kleine gewelfkelder 
genoemd. Verder is er een kelder horend bij het ingangsportaal van het Statencollege.
Van belang is hier bouwhistorisch onderzoek. Bij het uitgraven van de kelders in de jaren 
50 van de 20ste eeuw zijn geen plattegronden en aanzichten getekend, geen (NAP)dieptes 
gemeten en geen baksteenmaten genomen.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Funderingen van de keldermuren

3 Voorplaats Statencollege
Deze voorplaats is sinds de bouw van het grote stenen huis van Van Nijenrode onbebouwd. Er 
zijn dus geen sporen van bebouwing van na circa 1350. Er zijn ook geen verstoringen aanwezig 
waardoor dit deel van het onderzoeksterrein van groot belang is voor het beantwoorden van 
een aantal onderzoeksvragen.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloot
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Kleivloeren en haardplaatsen van een huis, ca 1275-1350
- De noordoosthoek van het grote bakstenen huis, ca 13501

- Ophogingen en bestratingen van de voorplaats
- Funderingen van ommuringen van de voorplaats

1 De hoek van dit gebouw kan zich in de zuidwesthoek van de voorplaats bevinden.



West-Friese Archeologische Notities 55, Hoorn, Westfries Museum

86

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

1
2

3

4

56

7

8

9
10 11

12
14

15

13

16

17

Afbeelding 66. Zonering op basis van de archeologische verwachting. Schaal 1:400, het noorden is links.
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4 Roode Steen 16
Dit pand beslaat twee percelen. Een deel van het bodemarchief is verstoord door een betonnen 
kelder van het bankgebouw.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Kleivloeren en haardplaatsen van twee (hout met vlechtwerk) huizen, ca 1275-1350
- Kleivloeren, haardplaatsen en funderingen van twee (houten) huizen, ca 1350-1450
- Funderingen van twee bakstenen huizen, na ca 1450 (het linker huis nieuw in 1592)
- Schoorsteenfunderingen met haardplaatsen
- Binnenmuren
- Plavuizen vloeren
- Funderingen van uitbreidingen / aanbouwen achter de bakstenen huizen
- Voorraadkelders (met wandtegels)
- Afvalkuilen
- Beerputten

5 (en 6) Roode Steen 15
Dit pand beslaat twee percelen. De helft van een van beide percelen is afgesplitst (deelgebied 
6). De archeologische verwachting sluit op elkaar aan.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Kleivloeren en haardplaatsen van twee (hout met vlechtwerk) huizen, ca 1275-1350
- Kleivloeren, haardplaatsen en funderingen van twee (houten) huizen, ca 1350-1450
- Funderingen van twee bakstenen huizen, na ca 14001

- Schoorsteenfunderingen met haardplaatsen
- Binnenmuren
- Plavuizen vloeren
- Funderingen van uitbreidingen / aanbouwen achter de bakstenen huizen
- Voorraadkelders (met wandtegels)
- Afvalkuilen
- Beerputten

7 Tuinzaal in Proostensteeg
De tuinzaal dateert uit de late 19de eeuw en is archeologisch niet van belang. 
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloot
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Funderingen van kleine huizen, ca 1450-1632

1 De historische gegevens geven aanleiding twee vroege bakstenen panden te veronderstellen.
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- Funderingen van de gijzelkamer uit 1636 (afgebroken voor 1823)
- Ommuring tuin van Statencollege

8 Bebouwing aan Achterom
Een van deze huizen (nr 6) dateert nog uit de 17de of 18de eeuw; de andere huizen zijn later 
gebouwd.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Afvalkuilen en andere sporen behorend bij de bebouwing aan de Roode Steen
- Funderingen van kleine huizen, na ca 1500
- Funderingen van koetshuizen
- Goten / riolen naar het water van het Achterom

9 Onbebouwd (bebouwd in 1823)
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Funderingen van twee kleine huizen, na ca 1500
- Funderingen van een koetshuis / stal behorend bij Roode Steen 15, 18de eeuw
- Funderingen van een overdekte gang
- Funderingen van een huis Roode Steen 15B, 17de of 18de eeuw

10 Onbebouwd
Deze locatie is onbebouwd, maar hier ligt een regenwaterkelder die in 2015 is hersteld. Deze 
waterkelder was oorspronkelijk een voorraadkelder in een aanbouw achter Roode Steen 15 uit 
de late 18de eeuw.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

-     Regenwaterkelder

11 Onbebouwd
Deze locatie is onbebouwd. Hier stond in 1823 een aanbouw achter Roode Steen 16, die dit 
pand met een overdekte gang (nog bestaand) verbond. Het zou kunnen dat hier een latrine 
met beerput aanwezig was.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

-  Ontginningssloot
-  Kleiwinningskuilen
-  Middeleeuwse en latere ophogingslagen
-  Beerput

12 Onbebouwd
Deze locatie is onbebouwd. Deels heeft hier aan aanbouw uit 1905 gestaan.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:
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- Ontginningssloot
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse ophogingslagen
- Fundering (achtermuur) van een klein huis, na ca 1450-1632
- Funderingen van een klein huis, ca 1632

13 Achterom
De rooilijn van het Achterom is in 1581 gewijzigd waardoor in de stoep archeologische waarden 
aanwezig zijn. De precieze locatie van de oude rooilijn is niet bekend.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Funderingen van kleine huizen, ca 1500-1581

14 Proostensteeg
De Proostensteeg is ontstaan op een Middeleeuws perceel en is geleidelijk verbreed. 
Waarschijnlijk is de volledige noordelijke rooilijn in 1632 opgeschoven. Hierdoor bevinden 
zich archeologische waarden in deze steeg, die van zeer groot belang zijn voor de historische 
reconstructie van de bebouwing.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Sloot (omgrachting) van perceel van het grote stenen huis, ca 1350
- Zuidelijke fundering van het grote stenen huis, ca 13501

- Houten balken / palen onder deze bakstenen fundering2

- Oude deuropening in deze fundering
- Aanzet gewelf (kruis of ton) van kelder
- Zuidelijke fundering van het Proostenhuis, ca 1425
- Houten balken / palen onder deze bakstenen fundering
- Oude deuropening in deze fundering
- Waterput in de zuidwesthoek van het Proostenhuis3

- Funderingen kleine huizen, ca 1450-1632
- Funderingen klein huis uit 1569
- Ophogingen en bestratingen van de Proostensteeg

15 Roode Steen
De rooilijn van de bebouwing aan de Roode Steen is waarschijnlijk sinds de 13de eeuw niet 
gewijzigd. Wel kunnen zich hier waterputten en regenwaterkelders bevinden. 
Zeker is dat in de stoep van Roode Steen 15 een waterput aanwezig is, en eveneens in de 
stoep van Roode Steen 16 (de pomp is nog aanwezig).
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ronde waterputten
- Rechthoekige regenwaterkelders
- Funderingen voorgevels huizen aan Roode Steen
- Funderingen stoepen, luifels, pothuizen

1 Dit is de enige locatie waar resten van dit stenen huis kunnen worden onderzocht. Voor de   
geschiedenis van Hoorn is dit van groot belang.

2 Van groot belang voor dendrochronologisch onderzoek
3 Dit is een hypothese op basis van de ligging van de in de jaren 50 van de 20ste eeuw aangetroffen waterput 

in de kelder van het Proostenhuis. Deze zou bij inkorting van het pand in 1632 kunnen zijn verplaatst.
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16 Binnentuin Roode Steen 15 en 16B
Dit deel van het plangebied is, voor zover bekend, nooit bebouwd geweest. De verstoringen 
zijn ook gering.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse en latere ophogingslagen
- Afvalkuilen
- Waterputten
- Waterkelders
- Beerputten
- Mogelijk fundering overdekte gang

17 Binnentuin Roode Steen 1 en 16A
Dit deel van het plangebied is, voor zover bekend, nooit bebouwd geweest. De verstoringen 
zijn ook gering.
Mogelijk aanwezige archeologische waarden:

- Ontginningssloten
- Kleiwinningskuilen
- Middeleeuwse en latere ophogingslagen
- Mogelijk westelijke sloot (omgrachting) van perceel van het grote stenen huis, ca 1350
- Bestratingen ten westen van dit stenen huis
- Afvalkuilen
- Waterputten
- Waterkelders
- Beerputten
- Beerput van het Statencollege
- Sporen van tuinaanleg (schelpgruispaden, plantvakken e.d.)
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8. Conclusie, selectieadvies en aanbevelingen

8.1 Conclusie
De oppervlakte van het plangebied is (in de ontwerpen) groter dan de vrijstellingsgrens. 
Op basis van de voorgenomen ingrepen en de hoge archeologische waarde is archeologisch 
onderzoek in het kader van de AMZ-cyclus vereist.

Het onderzoeksgebied dat in dit archeologisch bureauonderzoek is behandeld, is historisch een 
van de meest ingewikkelde stadsdelen van Hoorn. De locatie ligt aan de Roode Steen, het plein 
waar de stad in de 13de eeuw is begonnen. In de 14de eeuw is hier een bakstenen zaalstins 
gebouwd die in eigendom was van de adellijke familie Van Nijenrode en werd aangeduid als 
het ‘grote stenen huis’. Het was waarschijnlijk het enige volledig bakstenen huis in de toen 
nog kleine stad. In 1425 verscheen er een twee zaalstins bij, die waarschijnlijk een verdieping 
hoger was dan de oude zaalstins en werd aangeduid als ‘het hoge stenen huis’. Later in de 
15de eeuw werd dit huis als verblijfplaats voor de proost gebruikt en sindsdien heette het huis 
het Proostenhuis. Het bestaat in sterk verbouwde vorm nog steeds en maakt nu onderdeel uit 
van het Westfries Museum. Naast deze twee zaalstinzen hebben binnen het onderzoeksgebied 
diverse houten en bakstenen huizen gestaan, aan de Roode Steen, het Achterom en de 
Proostensteeg. Op perceel Roode Steen 15 worden twee vroege bakstenen (koopmans)huizen 
verwacht. Eind 16de eeuw ging het nieuw opgerichte Statencollege het Proostenhuis gebruiken 
en in 1632 werd een groot nieuw pand aan de Roode Steen gebouwd. 
Vooralsnog is er geen aanleiding te veronderstellen dat de zaalstins een oudere voorganger 
heeft gehad. In theorie zou het kunnen dat er een oudere versterking heeft gestaan.
Binnen het plangebied worden sporen en vondsten verwacht, die dateren vanaf de 13de eeuw.

Uit het archeologisch bureauonderzoek komen geen specifieke ambachtelijke werkzaamheden 
binnen het onderzoeksgebied naar voren, zoals bij diverse stadswijken wel het geval is. In de 
huizen aan de Roode Steen woonden notabelen die in het stadsbestuur actief waren. Voor de 
13de en 14de eeuw kunnen mogelijk wel ambachten worden verwacht. Aan de oostkant van het 
Grote Noord waren in de late 13de en vroege 14de eeuw bijvoorbeeld een leerbewerker en een 
smid actief, zoals blijkt uit de daar uitgevoerde opgravingen.

Voor het gehele onderzoeksgebied geldt een zeer hoge archeologische verwachting. Er is een 
klein aantal bekende verstoringen. Binnen de oude kelders van het Westfries Museum is een 
(groot) deel van het bodemarchief afwezig. Verder is binnen het voormalige bankgebouw een 
grote verstoring in de vorm van een kelder aanwezig.

8.2 Selectieadvies en aanbevelingen
Vanwege de hoge archeologische waarde van het onderzoeksgebied is bij ingrepen in de 
bodem (ontgraven, saneren, plaatsen damwanden, etc.) archeologisch onderzoek vereist. Dit 
archeologisch onderzoek dient te bestaan uit een opgraving voorafgaand aan of gelijktijdig met 
die ingrepen in de bodem. Voor een gespecificeerd advies is een ontgravingsplan noodzakelijk: 
waar vinden welke ingrepen in de bodem plaats. Als leidraad voor een opgraving dient een 
door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen te worden opgesteld.
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Afbeelding 67. Complexiteit van het bodemarchief. Schaal 1:400, het noorden is links.
Donkerpaars = archeologisch zeer complex; paars = archeologisch gemiddeld complex; lichtpaars = 
archeologisch laag complex.
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Binnen het gebied kunnen we ruwweg een indeling in drie zones met verschillende mate van 
complexiteit van het bodemarchief hanteren (afb. 67).
1 Bestaande bebouwing aan Roode Steen (archeologisch zeer complex)
2 Zone Achterom en Proostensteeg (archeologisch gemiddeld complex)
3 Zone binnenterrein (archeologisch laag complex)
De complexiteit komt tot uiting in het aantal archeologische vlakken dat moet worden 
aangelegd om het bodemarchief te documenteren. Bij een zeer complex bodemarchief betreft 
dit minimaal 7 opgravingsvlakken1 en bij een laag complex bodemarchief kan worden volstaan 
met minimaal 3 opgravingsvlakken. Dit is van invloed op de tijdsduur en kosten van een 
archeologisch onderzoek.

De verbouw omvat enkele nieuwbouwvolumes:
1 Een bouwvolume van één bouwlaag (zonder kelder) ten noorden van Roode Steen 15.
Deze ingreep vindt plaats in een zone met zeer hoge archeologische complexiteit. Archeologisch 
onderzoek noodzakelijk.
2 Een bouwvolume met kelder achter het rechter bouwdeel van Roode Steen 16. 
Deze ingreep vindt plaats in een zone met zeer hoge archeologische complexiteit, maar het 
archeologisch bodemarchief is hier grotendeels verstoord door een moderne bankkluis. Beperkt 
archeologisch onderzoek / begeleiding.
3 Een bouwvolume van één bouwlaag (zonder kelder) achter Achterom 8.
Deze ingreep vindt plaats in een zone met lage archeologische complexiteit. Archeologisch 
onderzoek noodzakelijk.
4 Een aanbouw van één bouwlaag (zonder kelder) tegen de tuinzaal aan de Proostensteeg.
Deze ingreep vindt plaats in een zone met lage archeologische complexiteit. Archeologisch 
onderzoek noodzakelijk.

Kelders
In de eerste editie van het archeologisch bureauonderzoek is de impact (mate van verstoring) 
op het archeologische bodemarchief van de vier varianten van de verbouwingsplannen 
bekeken. Hierbij is vastgesteld dat variant 4 met de bouw van kelders onder Roode Steen 15, 
Roode Steen 16 en de voorplaats een zeer grote impact op het archeologisch bodemarchief 
heeft en plaatsvindt in een zone met zeer hoge archeologische complexiteit. Archeologisch 
onderzoek is dus noodzakelijk. De uitvoering is complex vanwege de (grotendeels) inpandige 
werkzaamheden. Er is inmiddels gekozen voor deze variant, die de grootste impact en 
complexiteit heeft.

Damwand
Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van archeologische waarden in een zone 
direct rondom de bestaande bebouwing. In de Proostensteeg wordt zwaar muurwerk van twee 
bakstenen huizen (zaalstinzen) verwacht. In de stoepen van de panden aan de Roode Steen 
zijn waterputten aanwezig. Achter de panden liggen regenwaterkelders en beerputten.
Gekozen is om de damwand in deze zone rondom de bebouwing aan te brengen. De damwand 
zal de archeologische waarden verstoren. Voorafgaand aan het aanbrengen van die damwanden 
is archeologisch onderzoek noodzakelijk.

1 Naar analogie van de opgraving Grote Noord 4-6 in 2004.
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Nogmaals wordt benadrukt dat de kosten van een archeologisch onderzoek, conform de 
Erfgoedwet, voor rekening van de initiatiefnemer (de Gemeente Hoorn) zijn.
Variant 4 brengt hoge archeologische kosten met zich mee. Het onder het wettelijke protocol 
van een archeologische opgraving ontgraven van de kelders vergt zeer veel tijd en daarmee 
zal in de bouwtijd rekening moeten worden gehouden.

Een onzeker factor is vooralsnog de milieukundige situatie van de bodem. Indien het ontgraven 
geheel of deels onder milieukundige saneringsmaatregelen moet plaatsvinden, zal dit niet alleen 
tot hoge kosten voor de afvoer van grond leiden, maar ook tot een langere uitvoeringsperiode 
van het archeologisch onderzoek.

Aanbevelingen
Het is van belang dat een koppeling wordt gemaakt tussen archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek. Tijdens de werkzaamheden zullen ook bouwhistorische gegevens tevoorschijn 
komen. Dit valt buiten de archeologische wetgeving en uitvoering, maar voor een compleet 
beeld van de bouwgeschiedenis is het van belang dat ook de bouwhistorische resultaten worden 
meegenomen in het archeologisch onderzoek, en andersom. 

Binnen het plangebied zullen tijdens de werkzaamheden veel sporen en vondsten tevoorschijn 
komen. Het verdient aanbeveling voorafgaand in overweging te nemen hoe hiermee om te 
gaan in het kader van publieksactiviteiten, zeker gezien het feit dat de locatie het Westfries 
Museum betreft. 
Binnen en rondom de bestaande bebouwing kunnen sporen tevoorschijn komen die het 
historisch verhaal van deze panden versterken, zoals funderingen, kelders en waterputten. 
Deze kunnen op verschillende manieren worden gevisualiseerd.
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PvE   Programma van Eisen
SIKB   Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
TNO   Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
WFA  Westfries Archief
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Bijlage 1: Lijst van afbeeldingen

Afbeelding 1.1. De ligging van het plangebied (witte stippellijn) op een luchtfoto. Bron: PDOK.
Afbeelding 1.2. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Hoorn in de regio West-
Friesland (rode stip). Op de kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie 
West-Friesland weergegeven.
Afbeelding 2. De huidige situatie binnen het plangebied (blauwe stippellijn). Schaal 1:400, het 
noorden is links.
Afbeelding 3. Roode Steen 1, 15 en 16 rond 1900. Collectie Westfries Archief.
Afbeelding 4. Variant 2 voor het aanbrengen van damwanden.
Afbeelding 5. De oudste afbeelding van het Statencollege, in de marge van een kaart van 
Hendrick Cornelisz Pot uit 1648. Collectie Westfries Museum.
Afbeelding 6. Het Statencollege (Roode Steen 1) en het pand ten noorden daarvan op een 
tekening van Cornelis Pronk uit 1727. Collectie Westfries Museum. 
Afbeelding 7. Uitsnede uit een schilderij van Ouwater uit 1784. Collectie Westfries Museum. 
Afbeelding 8. De Proostensteeg in 1953, gezien richting het oosten. Rechts Proostensteeg 17 
(tuinzaal), links het verdwenen pand met lessenaarsdak. Foto P. Nooteboom, collectie Erfgoed, 
gemeente Hoorn. 
Afbeelding 9. Zicht op het Achterom rond 1900, gezien richting het noorden. Op de achtergrond 
de Koepelkerk. Onder in detail Achterom 6, 8 en 10. Links daarvan het verdwenen paviljoen. 
Collectie Westfries Archief.
Afbeelding 10. Beknopte stamboom van Jan Claesz.
Afbeelding 11. Uitsnede uit de kaart van Velius uit 1615.
Afbeelding 12. Aantekening over de plaatsing van de eerste steen in 1630 door Petrus van der 
Meersche in de kroniek van Velius (NHA).
Afbeelding 13. Het huis op perceel 3 is in 1592 nieuw gebouwd en in de 18de eeuw van een 
nieuwe voorgevel voorzien (links: 1727, rechts: 1784).
Afbeelding 14. Dit huis heette in de 16de eeuw ‘De Zwarte Arend’ en is in de 17de eeuw 
voorzien van een nieuwe voorgevel.
Afbeelding 15. Schema van de familie Coninck, opgesteld door Pieter Verloren in de 19de eeuw 
(WFA, ORA, inv.nr. 4680).
Afbeelding 16. Het huis van de familie Coninck; in de 18de eeuw voorzien van een nieuwe 
voorgevel.
Afbeelding 17. Portret van Simon Meindersz Coninck uit 1608 (privécollectie, bron: RKD 
30871).
Afbeelding 18. Tekening naar het schilderij van Simon Meindersz Coninck, door P. Jolly (Westfries
Museum).
Afbeelding 19. Portret van Jacob Simonsz Coninck uit 1622 (Westfries Museum, bron: RKD 
35901).
Afbeelding 20. Portret van Grietje Adriaens Grootes uit 1622 (Westfries Museum).
Afbeelding 21. Portret van Grietje Adriaens Grootes uit 1622 (Rijksmuseum, Amsterdam).
Afbeelding 22. Portret van (waarschijnlijk) Cornelis Claesz Hooghtwoud uit 1645 (privécollectie, 
bron: RKD 36022).
Afbeelding 23. Portret van Grietje Coninck uit 1645 (privécollectie, bron: RKD 36023).
Afbeelding 24. Portret van Hillegonda Coninckuit 1638 (Westfries Museum).
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Afbeelding 25. Reconstructie van de situatie rond 1250 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn). 
Afbeelding 26. Reconstructie van de situatie rond 1300 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn). 
Afbeelding 27. Reconstructie van de situatie rond 1350 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn). 
Afbeelding 28. Reconstructie van de situatie rond 1375 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn). 
Afbeelding 29. De Keimpemastins in Leeuwarden, een zaalstins uit begin 14de eeuw.
Afbeelding 30. Reconstructie van de situatie rond 1425 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn). 
Afbeelding 31. Reconstructie van de situatie rond 1560 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn).
Afbeelding 32A. Reconstructie van de situatie rond 1600 binnen het plangebied (blauwe 
stippellijn).
Afbeelding 32B. Reconstructie van de situatie in 1632 binnen het plangebied (blauwe stippellijn).
Afbeelding 33. De situatie in 1823 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). 
Afbeelding 34. De situatie in 1885 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). 
Afbeelding 35. De situatie in 1910 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). 
Afbeelding 36. De situatie in 1955 binnen het plangebied (blauwe stippellijn). 
Afbeelding 37. De huidige situatie van de kelder onder het Statencollege, met daarop 
aangegeven reconstructies, bouwsporen en de kijkrichtingen van oude foto’s (blauwe cijfers 
met pijlen). 
Afbeelding 38. Rondboogvenster in de noordelijke muur van de hal, foto uit 1955. Bron: 
fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 39. Foto 5: muur met kaarsennissen in de hal van het entreegebouw, foto uit 
1955/1956. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 40. Foto 6: detail van de muur met kaarsennissen, met links de doorgang en stenen 
trap. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 41. Profieltekening gemaakt in de Lodewijk XVI kamer in 1953. Archief Archeologie 
Hoorn.
Afbeelding 42. Profieltekening gemaakt in de Lodewijk XVI kamer in 1953, op en naast het 
tongewelf van de grote gewelfkelder. Archief Archeologie Hoorn.
Afbeelding 43. Bakstenen oven in de Lodewijk XVI kamer in 1953. Bron: fotoarchief Westfries 
Museum
Afbeelding 44. Haakoorpotje van Paffrath-aardewerk uit de 13de eeuw. Depot Archeologie 
Hoorn.
Afbeelding 45. Bakpan van kogelpotaardewerk. Depot Archeologie Hoorn.
Afbeelding 46. Randfragment van een kogelpot met bezemstreekversiering. Depot Archeologie 
Hoorn.
Afbeelding 47. Fragmenten steengoed, fragment grijsbakkend aardewerk en een spinsteen. 
Depot Archeologie Hoorn. 
Afbeelding 48. Steengoedkan uit Siegburg. Depot Archeologie Hoorn.
Afbeelding 49. Stenen kogel. Depot Archeologie Hoorn.
Afbeelding 50. Fragment van een houten kam. Depot Archeologie Hoorn.
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Afbeelding 51. Foto 1: zicht op de doorgang van de grote gewelfkelder naar de kelder onder 
het hoofdgebouw uit 1632. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 52. Foto 2: dezelfde doorgang als op foto 1, maar dan nog dichtgezet en voorzien 
van een luik. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 53. Foto 3: de waterput in de zuidoosthoek van de kelder. Bron: fotoarchief Westfries 
Museum.
Afbeelding 54. Foto 4: doorgang van de grote gewelfkelder naar de kelder onder het 
entreegebouw. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 55. Foto 7: links de doorgang naar de grote gewelfkelder, rechts de dichtgezette 
doorgang naar de kleine gewelfkelder. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 56. Foto 8: lichtvenster in de westmuur van de kleine gewelfkelder. Bron: fotoarchief 
Westfries Museum.
Afbeelding 57. Foto 9: lichtvenster in de noordmuur van de kleine gewelfkelder met rechts 
daarvan een kaarsennis. Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 58. Foto 10: dichtgemetselde opening in de zuidmuur van de kleine gewelfkelder. 
Bron: fotoarchief Westfries Museum.
Afbeelding 59. Wand van een kelder met wandtegels in Roode Steen 16. Bron: fotoarchief 
Westfries Museum.
Afbeelding 60. Een van de troggewelven van de kelder is open gebroken in 2015. Van daaruit 
is de kelder gedocumenteerd.
Afbeelding 61. Twee foto’s van de zeer grote regenwaterkelder achter Roode Steen 15, 
onderzocht in 2015.
Afbeelding 62. De waterput (gat onderin) bij de voorgevel van Roode Steen 15.
Afbeelding 63. Tekening van de verbouwing van Roode Steen 16 in 1967.
Afbeelding 64. Tekening van de verbouwing van Roode Steen 16 in 1967.
Afbeelding 65. Bekende verstoringen binnen het plangebied (blauwe stippellijn).
Afbeelding 66. Zonering op basis van de archeologische verwachting. 
Afbeelding 67. Complexiteit van het bodemarchief.
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