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Na publicatie van het onderzoeksrapport en een beknopt artikel in het Kwartaalblad van de 

vereniging Oud Hoorn zijn historische gegevens over de huizen Nieuwland 14, 16 en 18 ontdekt die 

een belangrijke aanvulling op de archeologische en bouwhistorische resultaten vormen. Dank gaat 

hierbij uit naar John Buis die diverse archiefstukken heeft aangeleverd, waaronder een akte die 

gaat over een verbouw van Nieuwland 18 in 1609. Christiaan Schrickx heeft op basis van die 

archiefstukken aanvullend archiefonderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een reconstructie van 

eigenaren en bewoners vanaf de 16de eeuw. Een belangrijk resultaat is dat Nieuwland 14 

hoogstwaarschijnlijk al vanaf 1565 een bakkerij was en dat de naam ‘de Roos’ al voor 1639 is 

gebruik was. Nieuwland 18 heette na de verbouw van 1609 ‘De Vergulde Klaver’. Een compleet 

overzicht van alle eigenaren van de huizen is vooralsnog niet mogelijk.  

 

Nieuwland 14 

Pieter Gerritsz Roos 

In het kohier van de 10de penning uit 1561 wordt heer (pastoor) Cornelis Pilgromsz als eigenaar en 

bewoner van dit huis genoemd. In 1565 verkocht hij (pastoor van Berkhout en woonachtig in 

Hoorn) een huis en erf op het Nieuwland met een uitgang naar de Achterstraat aan Pieter Gerritsz 

van Westerleek, eveneens wonend in Hoorn.1 Als belendingen staat genoemd Mr Geerardt 

Timmerman (Nieuwland 12) aan de zuidzijde en Jan Joosz Ruijch aan de noordzijde (Nieuwland 

16). Uit latere gegevens blijkt dat de koper bakker van beroep was en dat het huis dus zeer 

waarschijnlijk vanaf de aankoop in 1565 een bakkerij was. Bakker Pieter Gerritsz heeft veel ellende 

in zijn leven meegemaakt, wat blijkt uit het feit dat hij viermaal getrouwd was en slechts één 

dochter hem overleefde. 

Pieter Gerritsz en Guert Baert lieten in 1582 een akte van huwelijkse voorwaarden opstellen.2 De 

akte was een aanvulling op een enkele maanden daarvoor opgestelde akte ter gelegenheid van hun 

huwelijk. Een jaar later – in 1583 – stelde Pieter Gerritsz een testament op.3 Zijn vrouw Guerte 

Baerts was overleden, naar we mogen aannemen in het kraambed. Hij benoemde zijn dochter 

Guertgen Pieters, die dus nog maar net was geboren en kennelijk vernoemd naar de moeder, als 

enige erfgename. In de akte staat vermeld dat hij afkomstig was uit Wormer; mogelijk was dat zijn 

geboorteplaats en woonde hij later in Westerleek. Uit de akten blijkt dat hij bakker van beroep 

was. 

Pieter Gerritsz Roos stelde in 1599 een nieuw testament op.4 Hier duikt voor het eerst de 

achternaam Roos op. Uit de akte blijkt dat hij inmiddels is getrouwd met Trijn Heijndricxs van 

Schermerhorn. De erfgenamen waren de eerder genoemde Guerte Pieters en Gerrit Pieters en Neel 

Pieters, zoon en dochter uit zijn huwelijk met Trijn Heijndricxz. Uit de akte blijkt dat hij Guerte 

Baerts zijn tweede vrouw was en dat hij dus vóór 1582 een eerste maal is getrouwd.  

In 1600 trouwde Pieter Gerritsz Roos een vierde maal met Griet Maertens, die afkomstig was uit 

Oosterblokker.5 Opmerkelijk is dat zij zich in 1615 lieten registreren als lidmaat van de 

Gereformeerde Kerk, wat inhoudt dat zij daarvoor tot een andere kerkelijke gezindte behoorden. In 

1611 stelde Griet een testament op.6 In 1618 stelde het echtpaar een nieuw testament op.7 Hierin 

is sprake van een huis, erf en twee achterwoningen aan de oostzijde van het Nieuwland, waar zij 

woonden. Het huis wordt hier nog niet ‘de Roos’ genoemd. In 1620 is Pieter Gerritsz Roos 

overleden, waarna zijn weduwe een akte voor de notaris liet opstellen over de erfenis.8 Hieruit 

blijkt dat er één dochter (Guerte Pieters) was, getrouwd met Adrianus Petri Schagius die sinds 

1609 predikant in Grootebroek was. Gerrit en Neel, de kinderen uit het derde huwelijk, staan niet 

vermeld zodat we moeten aannemen dat zij zijn overleden. Tevens werd een boedelinventaris door 

 
1 WFA, ORA, inv.nr. 4526, inv.nr. 29r. Met dank aan John Buis. 
2 WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 1r-1v. Met dank aan John Buis. 
3 WFA, ONA, inv.nr. 2048, fol. 120v-121r. Met dank aan John Buis. 
4 WFA, ONA, inv.nr. 2041, fol. 94r-95r en 100v-101r. Met dank aan John Buis. 
5 WFA, ONA, inv.nr. 2041, fol. 191r-192r. Met dank aan John Buis. 
6 WFA, ONA, inv.nr. 2057, fol. 52v-53v. 
7 WFA, ONA, inv.nr. 2061, fol. 75r. 
8 WFA, ONA, inv.nr. 2067, akte 664. 



de notaris opgesteld.9 Hij bezat ten tijde van overlijden 1359 gulden aan contant gelde en een 

serie obligaties. Verder was hij meerdere personen geld schuldig voor lasten of zakken rogge, 

tarwe, gerst en haver. In 1621 liet Griet Maertens een testament opstellen.10 Ze legateerde 

goederen of geld aan de kinderen van haar zus Jannittgen Maertens, haar nichten Adriana Cornelis 

en Trijn Cornelis, haar neef Maerten Jacobsz, de Gemene Armen van Wijdenes en de Gemene 

Armen van Oosterblokker. Haar enige erfgenamen waren haar zussen Marijtgen Maertens en 

Jannittgen Maertens en de kinderen van haar overleden broers Jacob Maertsz en Pieter Maertsz. 

Dochter Guert Pieters wordt niet genoemd zodat we mogen aannemen dat zij was overleden. Griet 

Maertens bleef in het huis op het Nieuwland wonen. In 1624 is in ieder geval sprake van de 

erfgenamen van Pieter Gerritsz Roos als zuidelijke belending bij de verkoop van het buurpand.11 

 

Sijmon Pouwelsz Cort en familie 

Vanaf 1636 speelde een slepende zaak voor de schepenbank tussen de erfgenamen van Pouwels 

Bastiaensz en Eel Simons, waarbij huis ‘de Roos’ een belangrijke rol speelt. In november 1636 

procedeerde Trijntje Adriaens namens haar man Jacob Pouwelsz tegen zijn broer Sijmon en zussen 

Teetje en Lijsbeth.12 Ook tijdens latere zittingen trad zij vaak op omdat haar man ‘op de vaart’ 

was. Verder blijkt er nog een zus Maritgen te zijn, die niet altijd in de stukken wordt genoemd. Het 

vonnis luidde dat een boedelinventaris aan Trijntje moest worden geleverd en dat zolang het 

proces loopt het verbod op verkoop (alienatie) van goederen bleef gelden. Sijmon wilde de 

inventaris alleen aan onpartijdige mannen leveren en wendde zich tot het Hof van Holland.13 In 

januari 1637 vervolgde de zaak voor de schepenbank omdat de gedaagden onwillig bleven aan het 

vonnis te voldoen.14 Trijntje Adriaens verzocht daarom dat de gedaagden in gijzeling zouden 

worden genomen. Een tamelijk extreme maatregel, die niet vaak voorkwam bij dergelijke 

conflicten. Sijmon herhaalde dat hij een inventaris alleen aan onpartijdige mannen wilde leveren en 

de boedelverdeling pas wilde doen als Jacob weer thuis was, maar dit werd door de schepenen 

verworpen. Toch kwam de zaak daarmee niet ten einde, want in mei 1639 duikt de kwestie in de 

schepenrol weer op.15 In juli 1639 besloot de schepenbank op verzoek van Jacob Pouwelsz 

Verheijde – hij gebruikte een andere achternaam dan zijn broer – tot gijzeling over te gaan.16 In 

juli 1639 verzocht Jacob om de huurpenningen van de twee achterwoningen van het huis ‘de Roos’, 

alsmede de woningen achter het huis van Eel Sijmons niet te laten uitbetalen aan zijn broer Sijmon 

of zijn zussen zolang de boedelverdeling niet heeft plaatsgevonden.17 Hier duikt voor het eerst de 

naam ‘de Roos’ op. In oktober 1639 verzocht Sijmon Pouwelsz Cort om twee of drie neutrale 

mannen te benoemen om uitspraak te doen over de tweede en derde termijn van de koopsom van 

een niet nader omschreven huis.18 Van enkele dagen later dateert een akte waarin Sijmon 

Pouwelsz Cort de tweede termijn van de koopprijs van het huis het huis ‘de Roos’ op het Nieuwland 

verschuldigd blijkt te zijn aan procureur Hendrick vander Hel uit naam van de voogden van 

Gerardus Uuijtterdijck.19 Hier is dus sprake van aankoop van het huis ‘de Roos’. In maart 1640 

kwam Jacob met een serie eisen. Hij verzocht om standhouding van de curatele op de 

huurpenningen van het huis ‘de Roos’ (dus niet alleen de achterwoningen).20 Bovendien verlangde 

hij van zijn broer en zussen dat zij alle rekeningen, registers, boeken, akten en papieren die 

betrekking hebben op de boedel van hun vader en moeder overleverden. In april 1640 eiste Jacob 

een vijfde deel (zijn erfdeel) van de huurpenningen van alle huizen en woningen die door Pouwels 

 
9 WFA, ONA, inv.nr. 2067, akte 659. 
10 WFA, ORA, inv.nr. 2062, 134r-135v. 
11 WFA, ORA, inv.nr. 4529, fol. 243r. 
12 WFA, ORA, inv.nr. 4229, scan 186 (d.d. 26 nov 1636), 196 (d.d. 6 dec 1636), 199 (d.d. 8 dec 1636), 201 
(d.d. 12 dec 1636). 
13 WFA, ORA, inv.nr. 4347, scan 040 (d.d 20 dec 1636). Het process voor het Hof van Holland is niet opgezocht. 
14 WFA, ORA, inv.nr. 4229, scan 216 (d.d. 12 jan 1637) en scan 235 (d.d. 28 jan 1637). 
15 WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 009 (d.d. 16 mei 1639). 
16 WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 056 (d.d. 8 jul 1639). 
17 WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 065 (d.d. 12 jul 1639). 
18 WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 154 (d.d. 21 okt 1639). 
19 WFA, ONA, inv.nr. 2090, fol. 10r. Met dank aan John Buis. Zie ook: WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 138, 154. 
20 WFA, ORA, inv.nr. 4232, scan 264 (d.d. 10 mrt 1640). Hij eiste bovendien 1/3 deel van de huurpenningen 
van een huis in de Nieuwsteeg. Tevens eiste hij de huurpenningen van het huis de Bruijnvis, eveneens van de 
erfgenamen van Eel Simons. WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 003 (d.d. 18 apr 1640). 



Bastiaensz en Eel Simons waren nagelaten.21 Daarop verzochten Sijmon, Teetgen en Lijsbet dat 

het arrest op die huurpenningen werd opgeheven.22 In oktober 1640 vervolgde de zaak: Trijntje 

Adriaens verzocht namens haar man Jacob Pouwelsz nogmaals om zijn deel van de 

huurpenningen.23 In november 1640 eiste zij rechtstreeks van Evert Cornelisz, de huurder van het 

huis ‘de Roos’, 67 gulden aan huur.24 Tevens eiste zij tot standhouding van het interdict en de 

koopbrief van het huis ‘de Roos’ door Sijmon Pouwelsz aan Willem Reijerdtsz ongedaan te maken. 

Kennelijk was het huis door Sijmon verkocht. In november 1640 volgde het verzoek van Sijmon, 

Teetgen, Lijsbet en Maritgen (hier voor het eerst genoemd) om het interdict ongedaan te maken.25 

Ze wezen erop dat het geld van het verkochte huis nodig was om de schuld van de aankoop af te 

betalen. Ze stelden het huis waar zij nu wonen tot onderpand voor het aandeel van Jacob in de 

erfenis. In december 1640 werd het interdict opgeheven onder voorwaarde dat het geld van de 

verkoop van de huis in handen van de stadsklerk werd gesteld om de schulden uit de boedel te 

betalen.26 Tevens gingen partijen akkoord ieder voor een vijfde deel te delen in de boedel en de 

schulden. Hiermee kwam een einde aan de zaak. 

Uit deze zaak kunnen we afleiden dat Eel Simons, de weduwe van Pouwels Bastiaensz, ‘de Roos’ 

tussen 1624 en 1636 had gekocht en nog niet afbetaald.27 Na haar overlijden ontstond er een 

conflict tussen de erfgenamen, waarna in 1640 het huis werd verkocht. 

 

Evert Cornelisz Koornkoper en Grietjen Heijndricx 

Helaas waren de juridische conflicten hiermee niet ten einde, want de koper bleek niet in staat het 

volledige aankoopbedrag te voldoen. Op 2 maart 1644 deden de schepenen uitspraak in een zaak 

tussen Sijmon Pouwelsz Cort namens hemzelf en zijn zussen tegen Evert Cornelisz Coorncooper.28 

Willem Reijersz had (in 1640) namens Evert het huis ‘de Roos’ gekocht. Een bedrag van 1234 

gulden was nog niet voldaan en het besluit luidde dat de gedaagde dit moest betalen. In het 

consignatieboek zijn diverse betalingen uit 1644 te vinden. Op 7 maart betaalde de vrouw van 

Evert Cornelisz Coorncoper 900 gulden aan de schepen betaalde ten behoeve van Simon Pouwelsz 

Cort.29 Op 27 oktober volgde een betaling van 125 gulden en daarna nog 450 gulden bestemd voor 

kapitein Jacob Pouwelsz Cort (hier wordt hij geen Verheijden meer genoemd). De naam Cort komt 

overigens van moederskant.30 

Evert Cornelisz kwam uit Berkel en trouwde in 1635 met Grietjen Heijndricx, die op het 

Munnickenveld woonde. Hij was in 1640 huurder van het huis en heeft in dat jaar het huis gekocht, 

waarbij ene Willem Reijersz namens hem optrad. Vanaf 1645 kwam hij in de financiële problemen; 

zijn naam duikt dan op in de schepenrol in verband met een schuld.31 In de schepenuitspraak 

wordt verwezen naar een contract uit 1642. Hij ging in de jaren daarna allerlei leningen aan en 

sloot in 1647 een hypotheek op zijn huis af. De problemen werden alleen maar erger want in 1651 

leidde dit tot een zaak voor de schepenbank. Hij wordt in de stukken Evert Cornelisz Berckel, Evert 

Cornelisz (inde) Roos en Evert Cornelisz Coorncoper genoemd. Evert was dus werkzaam als 

korenkoper en niet als bakker; beide beroepen waren uiteraard wel verwant aan elkaar. Er was een 

lange lijst schuldeisers, onder wie zijn dienstmeid voor een half jaar loon, diverse personen van wie 

hij geld had geleend, een zakdrager voor arbeidsloon en meerdere leveranciers van geleverde 

granen.32 In opdracht van de schepenen vond een executieverkoop van een huis en erf ‘de Roos’ 

op het Nieuwland met een vrije uitgang naar de Achterstraat plaats.33 Op het erf stonden twee 

 
21 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 005 (d.d. 20 apr 1640). 
22 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 008 (d.d. 20 apr 1640). 
23 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 155 (d.d. 3 okt 1640). Met dank aan John Buis. 
24 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 188 (d.d. 26 nov 1640). Met dank aan John Buis. 
25 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 194, 195, (d.d. 28 nov 1640)  
26 WFA, ORA, inv.nr. 4233, scan 198 (d.d. 30 nov 1640) 203 (d.d. 5 dec 1640), 208 (d.d. 12 dec 1640), 288). 
27 Pauwels Sebasiaensz trouwde op 17 juni 101 met Ele Simonsdr. 
28 WFA, ORA, inv.nr. 4236, scan 224 (d.d. 26 feb 1644). 
29 WFA, ORA, inv.nr. 4123, fol. 116r. 
30 Claes Simonsz Cort was de broer van Eel Simons, zoals blijkt uit de akte van huwelijkse voorwaarden: WFA, 
ONA, inv.nr. 2042. Met dank aan John Buis. 
31 WFA, ORA, inv.nr. 4238, (scan 119). 
32 WFA, ORA, inv.nr. 4460, fol. 110r-112r, 113r-113v. 
33 WFA, ONA, inv.nr. 4474, fol. 236v. Met dank aan John Buis. 



woningen en een schuur. Aan de noordzijde stond het huis van IJsbrant Claesz Backer (Nieuwland 

16) en aan de zuidzijde het huis van de kinderen van Eel Sijmons (Nieuwland 12).34  

De koper was Evert (?) Gestman voor 3300 gulden. Deze persoon is verder niet getraceerd. Wel 

was er in deze tijd een Ellert Jansz Gestman die bakker van beroep was.35 Hij werd ook wel Ellert 

Jansz Wittebrootbacker genoemd.36 Deze bakker had in 1652 diverse schulden waaronder een van 

600 gulden, waarvoor hij zijn huisraad, inboedel en bakkersgereedschappen ten onderpand stelde. 

 

Nieuwland 16 

In 1559 vond een executieverkoop plaats van het huis en erf met ramen (lakenramen) op het 

Nieuwland van Jan Gerritsz Hees.37 De koper was Jan Ruijch van Wognum voor 350 gulden. Deze 

Jan Joostz Ruijch was in 1565 nog altijd de eigenaar aangezien hij als belending bij de verkoop van 

het buurpand wordt vermeld. Hij was afkomstig uit Wognum, was getrouwd met Mary Oepis en hij 

overleed in Hoorn in 1567 of 1568.38 In het kohier van de 10de penning uit 1561 staat hij als 

bewoner van dit huis genoteerd. 

 

Claes Fransz Vijch 

In 1589, 1603 en in 1610 is sprake van Claes Fransz Vijch als belending van het buurpand 

(Nieuwland 18).39 In 1611 worden de weduwe en erfgenamen van Claes Fransz Vijch genoemd.40 

Aannemelijk is dat zij het huis verhuurden want de familie Vijch was een vooraanstaande familie in 

de stad. Zij bleven eigenaren tot 1624. 

 

IJsbrant Claesz Backer 

In 1624 verkocht Frans Claesz Vijch een huis aan de oostzijde van het Nieuwland aan Isbrant 

Claesz Backer, de zoon van Claes Jan Olphertsz.41 Aan de noordzijde stond het huis van Pieter 

Heynsz alias Pieter Oom (Nieuwland 18) en aan de zuidzijde stond het huis van de erfgenamen van 

Pieter Gerritsz Roos (Nieuwland 14). Het huis had een vrije uitgang naar de Achterstraat. Het erf 

strekte zich uit tot aan een dwarswoning aan de Achterstraat.  

IJsbrant Claesz Backer (ook als Wittebrootbacker) bleef lang eigenaar, maar kwam na het 

overlijden van zijn vrouw Trijn Jans in 1638 – met wie hij in 1621 was getrouwd - in de financiële 

problemen. Hij bleef achter met vier kinderen (Jan, Claes, Sijmon en Jacob). De erfenis van de 

overleden moeder (1200 gulden aan contant geld) werd door de weeskamer beheerd.42 IJsbrant 

stelde zijn huis aan het Nieuwland als onderpand; de belendingen waren toen Jan Claesz Horn (?) 

aan de noordzijde (Nieuwland 18) en de kinderen van Eel Sijmons aan de zuidzijde (Nieuwland 14). 

In 1640 leende hij 800 gulden van IJsbrant Gerritsz Cuijper met als onderpand dit huis.43 In 1646 

sloot hij een tweede grote lening van 1275 gulden af met opnieuw het huis als onderpand.44 Hij 

kon de diverse schulden niet voldoen en in 1654 vond in opdracht van de stad een openbare 

verkoop van het huis, erf en achterwoning plaats.45 Opvallend is dat het huis “’t Gulden Claver” 

wordt genoemd, terwijl deze huisnaam begin 17de eeuw voor het buurpand (Nieuwland 18) werd 

gebruikt. Hoe dit zit, wordt niet duidelijk. Het huis werd in ieder geval door IJsbrant Claesz sinds 

1653 voor 175 gulden per jaar verhuurd aan wijnkoper Evert Staff. Voorwaarde bij de verkoop was 

dat deze persoon het huis nog minimaal vijf jaar mocht huren. De koper was Jan IJsbrantsz Cuiper 

– de zoon van IJsbrant Claesz Backer - voor 3420 gulden. Uit de opbrengsten van de verkoop 

werden diverse schuldeisers betaald.46 Onder hen waren Gerrit Jansz Steencoper voor geleverde 

steen tot reparatie van het huis en Evert Staff (de huurder) voor de reparatie van de omgewaaide 

 
34 De kinderen bezaten kennelijk twee huizen naast elkaar. 
35 WFA, ORA, inv.nr. 4460, scan 138. 
36 WFA, ORA, inv.nr. 4583 
37 WFA, ORA, inv.nr. 4473, fol. 72r. Met dank aan John Buis. 
38 Wendte 2021. 
39 WFA, ORA, inv.nr. 4527, fol. 69v-70v; 4581, (scan 205); 4528, fol. 169r. 
40 WFA, ORA, inv.nr. 4528, fol. 197v. 
41 WFA, ORA, inv.nr. 4529, fol. 243r. 
42 WFA, ORA, inv.nr. 4651, fol. 178r. 
43 WFA, ORA, inv.nr. 4460, fol. 206r. Met dank aan John Buis. 
44 Ibidem, fol. 207v. Met dank aan John Buis. 
45 WFA, ORA, inv.nr. 4474, fol. 257v-258r. Met dank aan John Buis. 
46 WFA, ORA, inv.nr. 4460, fol. 206r-208r. Met dank aan John Buis. 



schoorsteen. De definitieve afhandeling door de weeskamer vond pas in de jaren 70 van de 17de 

eeuw plaats. 

Het huis was dus in ieder geval al in 1653 in gebruik als wijnkoperij. 

 

Nieuwland 18 

In 1561 wordt Meynart Cornelisz als eigenaar genoemd; hij verhuurde het huis aan Neel Willems. 

Hierna is het huis in handen gekomen van Claes Willemsz, die ook het huis aan de noordzijde 

(Nieuwland 20) bezat. 

 

Meijnert Mieusz 

In 1589 verkocht de voogd van de kinderen en erfgenamen van Claes Willemsz aan Meijnert 

Mieusz een huis op het Nieuwland, belend met dezelfde verkopers aan de noordzijde en Claes 

Fransz aan de zuidzijde.47 Het erf strekte zich uit tot aan een woning (aan de Achterstraat) en had 

een vrije uitgang langs die woning naar de Achterstraat. Tevens staat vermeld dat er een vrije 

toegang tot een put op het erf was, gemeenschappelijk met de buren. Er moest een schutting 

tussen het erf en dat van de buren (Nieuwland 20) op hun beider kosten worden gemaakt en 

onderhouden. Deze mocht niet gedempt worden zonder instemming van beide partijen. Er staan 

diverse voorwaarden vermeld waaruit blijkt dat de muur tussen beide huizen (Nieuwland 18 en 20) 

gemeenschappelijk was. De eigenaren van beide huizen waren verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de loden goot. Als de kopers het huis wilden opvijzelen, mochten zij het losmaken 

van het kleine huisje (Nieuwland 20). De muur en de loden goot moesten dan wel worden hersteld. 

Om het huis aan te kopen leende Meijnert 600 gulden van zijn broer Volckert. In 1591 bekende hij 

dat hij dit bedrag schuldig was en beloofde hij dit in 1595 te betalen.48 In 1592 blijkt hij nog een 

tweede schuld te hebben, namelijk 200 gulden bij zijn zwager Heijcke Roemertsz uit 

Bovenkarspel.49  

 

Volckert Mieusz 

Meijnert kon de schuld kennelijk niet aan zijn broer voldoen, waardoor Volckert (waarschijnlijk in 

1595) in bezit van het huis kwam. Volckert Mieusz was in 1603 een bedrag van 200 gulden 

schuldig waarvoor hij zijn huis ‘De Roede (?) handt’ op het Nieuwland als onderpand stelde.50 Claes 

Willemsz was de eigenaar van het huis aan de noordzijde (Nieuwland 20) en Claes Fransz Vijch van 

het huis aan de zuidzijde. In de kantlijn staat aangetekend dat hij het bedrag in 1606 heeft 

voldaan. Hierna is het huis overgegaan naar Cornelis Volckertsz, naar we mogen aannemen zijn 

zoon. 

 

Boekverkoper Cornelis Volckertsz (De Vergulde Klaver) 

In de zomer van 1609 is sprake van verbouw van dit huis. Dat blijkt uit een verklaring die 

timmerman Sijmon Aresz en metselaar Ernst Thomasz in 1614 op verzoek van boekverkoper 

Cornelis Volckertsz liet afleggen.51 De inhoud van deze akte is interessant voor de 

bouwgeschiedenis van dit huis. Zij hadden vier jaar geleden gewerkt aan het huis van Cornelis 

Volckertsz, genaamd ‘t Vergulden Claver’, op het Nieuwland. Ze verklaarden dat “in het houwen off 

slaen aende stijlen daer de balcken op rusten bevonden te hebben dat de muijer staende tusschen 

‘t huijs aende noortsijde [Nieuwland 20] ende de requirants huijs (die geseijt worde beijde de 

huijsen int gemeen toe te comen) maer een halve steen dicke was, ende alsoe de requirant eenige 

balcken onder de solderinge van sijn huijs inne schieten wilden, ende meenende dvoorsz(eide) 

muijer tusschen beijde huijsen staende een steen dicke te sijn, omme alsoe deselve balcken sonder 

stijlen nae de voorsz(eide) muijer te leggen, is genootzaakt geweest binnen in sijn huijs tegens de 

voorsz(eide) muijer aen te leggen een halve steen tot verstijving van zijn werck, gelijck hij gedaen 

heeft op sijn eijgen costen. Seggende voor redene van heurluijder wetenschappe de muijer ende 

balcken gemaeckt en geleijt te hebben”. 

 
47 WFA, ORA, inv.nr. 4527, fol. 69v-70v. 
48 WFA, ORA, inv.nr. 4527, fol. 174v. 
49 WFA, ORA, inv.nr. 4527, fol. 233v. 
50 WFA, ORA, inv.nr. 4581, (scan 205). Met dank aan John Buis. 
51 WFA, ONA, inv.nr. 2067, akte 407, fol. 29-30. Met dank aan John Buis. 



De verbouw viel voor boekverkoper Cornelis Volckertsz kennelijk duurder uit dan voorzien. Hij 

leende in 1610 geld waarvoor hij het huis als onderpand stelde.52 In 1611 stelde hij het huis met 

twee achterwoningen nogmaals als onderpand bij een tweede geldlening.53 Het huis wordt hier ‘De 

Vergulden Claver’ genoemd. De erfgenamen van Claes Willemsz bezaten het huis aan de 

noordzijde (Nieuwland 20) en de weduwe en erfgenamen van Claes Fransz Vijch waren de 

eigenaren van het huis aan de zuidzijde (Nieuwland 16). Op basis van deze laatste belending wordt 

het huis van Cornelis Volckertsz aan Nieuwland 18 gekoppeld. Bij de geldleningen staat in 1623 

aangetekend dat deze zijn afgelost; mogelijk was hij toen overleden.54 Onduidelijk is wanneer het 

huis is verkocht. 

 

In 1624 verkocht Hendrick Jochumsz aan Pieter Heynsz alias Pieter Oom een huis aan de oostzijde 

van het Nieuwland.55 Het had als belendingen Pouwels Jansz Wagenaer aan de noordzijde 

(Nieuwland 20) en Frans Claesz Vijch aan de zuidzijde (Nieuwland 16). Het erf strekte zich uit tot 

aan de woningen van Pouwels Jansz, die kennelijk aan de Achterstraat stonden. Het had een vrije 

uitgang naar de Achterstraat langs die woningen. In 1638 wordt als belending van het buurpand 

(Nieuwland 16) Jan Claesz Horn als eigenaar van dit huis genoemd. 

 

 

 

 

 
52 WFA, ORA, inv.nr. 4528, fol. 169r. 
53 WFA, ORA, inv.nr. 4528, fol. 197v. Met dank aan John Buis. 
54 Cornelis Volkertsz leefde in ieder geval nog in 1619 want hij wordt als boekverkoper in dat jaar genoemd in 
verband met vermeende verkoop van een verboden boek. Brozius en Groot 2019. 
55 WFA, ORA, inv.nr. 4530, fol. 125r-125v. 


