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Situatie en geschiedenis1
De Muntstraat werd aangelegd omstreeks 1590 en vernoemd naar de Westfriese 
Munt, de werkplaats waar sinds 1586 munten werden geslagen. De straat werd 
geprojecteerd    over het terrein van het voormalige Sint-Catharinaklooster. De be-
bouwing aan de nieuwe straat bestond aanvankelijk dan ook deels uit panden en 
muurwerk van het klooster. In 1594, toen ook de gronden van de naastgelegen 
Gravenstraat werden uitgegeven, was de straat reeds vol bebouwd met huizen.2 De 
stadskaarten van Wtewael (1596), Velius (1615) en Blaeu (1649) laten woonhuizen en 
voormalige kloostergebouwen zien. Aan de zuidzijde van de Muntstraat stond lage 
dwarsbebouwing. In de tweede helft van de 17de eeuw werd hier de Hoornse zetel 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gebouwd. Muntstraat 6 ligt direct ten 
oosten van dit ‘Oostindische huis’.
Over de bouwheer en de eerste bewoners van het huis zijn geen gegevens bekend. 
Aan het eind van de 17de eeuw werd het huis bewoond door het gezin Van Sanen. 

Hoorn, Muntstraat 6

Muntstraat 6 in Hoorn. Classicistische lijst-
gevel, met pilasters in de Korinthische orde, 
uit het midden van de 17de eeuw. Deur en 
vensters    met ramen uit de 19de eeuw. De archi-
tectuur van de gevel en de bewaard gebleven 
17de-eeuwse interieurdelen geven aan dat het 
een voornaam woonhuis was. Achter de gevel 
bevindt zich een diep dwarshuis over twee beu-
ken. Op de begane grond is een hoog voorhuis 
met afgescheiden zijkamer, een lage achter-
kamer en zijgang. Op de eerste verdieping ligt 
aan de achterzijde een opkamer of zaal, over de 
volle breedte van het huis. Een galerijtje ver-
bindt de gang van het voorhuis met een achter-
huisje dat mogelijk gebouwd is als (zomer)
keuken.

Situatie ca. 1823.

Huizen in Nederland Aanwinsten
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Vader Pieter van Sanen en moeder Duijfje Rol huwden in 1658. Hun zoon Pieter van 
Sanen jr was op het moment van zijn huwelijk in 1713 met Eva Lijn woonachtig op 
de Muntstraat. Op 24 juli 1728 kocht Jacob Benningbroek het huis.3 Benningbroek, 
weduwnaar van Gerritje van der Hagen, was lid van de vroedschap van Hoorn en 
hoogheemraad. Na zijn overlijden in 1737 vererfde het huis op zijn enige dochter 
Elisabeth. Zij was in 1730 gehuwd met Pieter Binkhorst uit Den Haag. Het huwelijk 
vond plaats ‘ten huijse van des bruijds vader in de Muntstraat, ten oosten van de 
Oostindische Camer’.4 Het echtpaar kreeg zestien kinderen. Pieter Binkhorst was 
lid van de vroedschap en burgemeester van Hoorn, bewindhebber van de Hoornse 
kamer van de VOC, secretaris van ’s Lands Vloot en heemraad van de Zijpe. Naast 
het huis in de Muntstraat bezat het echtpaar onder andere de buitenplaats 
Welgelegen in de Zijperpolder. In zijn testament liet Binkhorst, sinds 1753 weduw-
naar, vastleggen dat het huis in de Muntstraat na zijn dood moest worden toe-
bedeeld aan de drie ongehuwde kinderen die nog bij hem inwoonden: François, 
Gerarda en Agatha. Hij overleed in 1777 en de boedel werd in 1798 door de erf-
genamen volgens deze bepaling verdeeld: ‘aan (hen) is toegeschreven en aanbedeeld, 
een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Muntstraat binnen deze stad Hoorn, 
belend    de Oostindische Kamer ten westen en de heer Krootjes ten oosten’.5 Na het 
overlijden van Gerarda en François, was Agatha Binkhorst vanaf 1821 enige eigena-

Het huis met de winkel in manufacturen van 
J. Huberts (jaren veertig 20ste eeuw).

Bestaande toestand naar een opmeting uit 
2002: voorgevel, langsdoorsnede, plattegrond 
begane grond en eerste verdieping.
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resse.6 Zij overleed in 1834 op hoge leeftijd. Er werd een boedelinventaris opgemaakt 
zodat de inrichting van het huis in deze tijd bekend is.7 Tot de nalatenschap behoor-
de ook het oostelijke buurpand. De onroerende goederen werden nog hetzelfde jaar 
geveild. Het huis werd afgeslagen op 719 gulden. De nieuwe eigenaar was Abraham 
Langerhuizen van Uven, secretaris van de stad Hoorn en burgemeester van 
Avenhorn.8 Langerhuizen van Uven was gehuwd met Johanna Pool. Zij kregen 
zeven    kinderen. Na de dood van de ouders werd het huis bewoond door twee on-
gehuwde dochters. Toen Alida Catharina Langerhuizen van Uven als laatste in 1920 
overleed, werd het in publieke veiling gebracht. Het trok de aandacht van J.A. Faber, 
correspondent van Vereniging Hendrick de Keyser in Hoorn, maar na een bezoek 
van adviseur C. Visser zag de Vereniging af van koop omdat men in de veronderstel-
ling was dat de gevel oorspronkelijk breder moest zijn geweest. Het werd gekocht 
door het Rijk en tot 1927 bewoond door Ebel Hekma, de directeur van het 
Rijkslandbouw Proefstation. In 1928 werd het huis opnieuw bekeken door de 
Vereniging, maar een door het Rijk voorgenomen veiling vond geen doorgang we-
gens de crisis op de huizenmarkt. Vervolgens werd het verhuurd. Zo werd het in de 
jaren veertig bewoond door de familie Huberts en was er een winkel in manufactu-
ren, bedden en matrassen gevestigd. In 1950 kwam het pand in bezit van de gemeen-
te Hoorn. Het kreeg een kantoorbestemming. In 1977 werd het betrokken door de 
afdeling Voorlichting van de gemeente en in de jaren negentig van de 20ste eeuw 
werd het gehuurd door de vakbond FNV. Het pand werd in 2001 alsnog gekocht 
door Vereniging Hendrick de Keyser. In 2003–2004 volgde een restauratie naar 
plannen    van architect A.M. Meischke uit Amsterdam.9 Sindsdien heeft het weer de 
functie van woonhuis.

Beschrijving en reconstructie
Het complex bestaat uit een diep huis aan de Muntstraat (circa 7,5 meter breed en 
14,5 meter diep) en een klein achterhuis aan de zijde van de Wisselstraat. De twee 
bouwdelen zijn door een galerijtje langs een binnentuin met elkaar verbonden. 

Kaart van Theodorus Velius, met zicht op de 
zuidzijde van de Muntstraat, 1615 (detail, het 
noorden is beneden). 

Voorhuis met 17de-eeuws houten portaal op de 
afscheiding van trappenhuis en gang naar het 
achterhuis (foto ca. 1915).

Houten portaal na restauratie.
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Het huis aan de Muntstraat bestaat uit twee achter elkaar liggende beuken onder 
dwarskappen. Het heeft een begane grond, verdieping, zolder en vliering, maar de 
verdiepingshoogte, ligging van de balklagen en de kapconstructie verschilt per beuk. 
In de voorste beuk ligt boven de begane grond een zware enkelvoudige balklaag, 
parallel    met de voorgevel in de zijmuren. De balklaag daarboven, die de kapspanten 
draagt, is daarentegen in de voorgevel en de tussenmuur gelegd. In de achterste beuk 
is de richting van de balklagen juist gedraaid. De kapconstructies zijn ook verschil-
lend en dateren niet uit dezelfde tijd: de voorste beuk heeft een beschoten gordin-
genkap en een zadeldak terwijl de achterste beuk een spantenkap en een schilddak 
heeft. In de plattegrond van het huis is een 17de-eeuwse opzet te herkennen. De 
voorste beuk heeft een hoge begane grond, met breed voorhuis en daarnaast een zij- 
of voorkamer. Een dubbel portaal geeft toegang naar de steektrap en de zijgang naar 
het achterhuis. Onder het portaal ligt een kleine provisiekelder en naast de gang be-
vindt zich een achterkamer. Schouwen en schoorsteenkanalen zijn tegen de oostelij-
ke bouwmuur geplaatst. Op de eerste verdieping bevindt zich aan de achterzijde een 
opkamer of zaal en een aantal treden hoger aan de voorzijde zijn twee vertrekken. 
Hierboven liggen de zolders.
Het huis heeft een opmerkelijke lijstgevel uit het midden van de 17de eeuw. Vier 
kolossale    Korinthische pilasters staan op een hoge plint en verdelen de gevel in drie 
traveeën van ongelijke breedte: de rechter travee met de ingang is breder en de 
middelste    travee wordt door een naar voren verkroppend hoofdgestel benadrukt. 
De pilasters zijn in baksteen gemetseld met natuurstenen basementen en gebeeld-
houwde Korinthische kapitelen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband met 
klezoren. De houten daklijst is gedetailleerd met architraaf, fries en kroonlijst. Er 
zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de gevel ooit een fronton heeft gehad of dat 
het huis breder was.
Over de bouwgeschiedenis is veel onzeker. Waarschijnlijk is de gevel bij een grote 
verbouwing in het midden van de 17de eeuw voor een ouder huis uit omstreeks 1590 
geplaatst. Van dit eerste huis is in ieder geval de zware balklaag boven de begane 
grond nog aanwezig en mogelijk ook het betegelde keldertje. Waarschijnlijk ging het 
om een ondiep huis met topgevel aan de straat. Dit huis werd in de 17de-eeuw ver-
hoogd en naar achter vergroot. Het kreeg toen twee beuken achter elkaar onder 
dwarskappen en in de achterste beuk werd op de verdieping een zaal gemaakt. In het 
voorhuis werd een fraai dubbel portaal geplaatst, dat aan een zijde toegang geeft tot 
de streektrap naar de zaal en aan de andere zijde naar de met marmer belegde zij-
gang. Het houten portaal heeft twee rondbogen die rusten op pilasters met gebeeld-
houwde vruchtenfestoenen. In de boogzwikken zijn putti met bazuinen afgebeeld. 
Het geheel wordt afgesloten door een zwaar hoofdgestel, waarvan het fries is gevuld 
met voorstellingen van de jacht. De kroonlijst is tweemaal opgetild in de vorm van 
frontons. De houten steektrap achter het portaal heeft opengewerkte stootborden 
voor de provisiekelder en geeft door middel van een bordes toegang tot de zaal die 
de volle breedte van het pand inneemt. Van daar gaat de trap met een steek naar de 
hoger gelegen verdieping aan de voorzijde. Het trappenhuis is betimmerd met het 
oorspronkelijke eiken schotwerk en boven het tweede deel van de trap is een oud 
daklicht aanwezig. In de voorkamer op de verdieping dateren een hangschouw en 
kastenbetimmering eveneens uit de 17de eeuw. De schouw staat voor een breed 
kanaal    dat aansloot op de ondergelegen stookplaats en dat waarschijnlijk ook fun-
geerde als rookkast. Bij de 17de-eeuwse verbouwing werd achterop het erf over de 
volle breedte van het perceel een (zomer)keuken geplaatst die met het voorhuis werd 
verbonden via een galerijtje. Het achterhuisje is later gewijzigd maar dit galerijtje is 
bewaard gebleven. Het heeft oude vensters en een eikenhouten tongewelf met rib-
ben die op de kruispunten versierd zijn met een eikel. Bij de restauratie van 2003–
2004 zijn de 17de-eeuwse interieurdelen in het huis hersteld en teruggebracht in de 
authentieke kleuren.10
In de 18de en 19de eeuw werd het nodige aan het huis veranderd. Zo zijn er 
interieur elementen in (neo) Lodewijk XIV-stijl (plafond voorkamer begane grond), 
Lodewijk XVI- en/of empirestijl (schouw in de zaal, beschildering vloer met mean-
derpatroon, kachelnissen in voor- en achterkamer). In de vroege 19de eeuw werd de 
kap van de voorste beuk vernieuwd. Ook kreeg het huis empire schuiframen met 

Details snijwerk. 



5Hoorn, Muntstraat 6

grote roedenverdeling, een bovenlicht met snijraam en een paneeldeur. Voor de 
kamers    op zolder werden dakkapellen met schuiframen gemaakt. Op de kadastrale 
kaart van 1823 is te zien dat het achterhuisje de volle breedte van het perceel besloeg. 
Volgens de boedel inventaris van 1834 bevatte het toen de keuken. Aan het eind van 
de 19de eeuw werd het verkleind tot één vertrek onder een mansardekap. Sporen van 
de vloer in de tuin geven de oude omvang weer. Ook de achterste beuk van het huis 
werd waarschijnlijk in deze tijd onder een nieuwe kap gebracht en mogelijk 
verhoogd.
De boedelinventaris uit 1834 geeft een indruk van de indeling en inrichting door 
Agatha Binkhorst in de eerste decennia van de 19de eeuw nadat haar broer en zus 
reeds eerder waren overleden. In het voorhuis stond een bank, op de vloer lagen 
lopers    en aan de wand hingen een schilderij en twee weerglazen. In de zijkamer 
stonden twee kabinetten en een buffet en er was een vaste kast. Deze waren gevuld 
met tafel- en bedlinnen, een groot servies, porselein en glaswerk. Er stonden stoelen 
met groene zittingen, een mahoniehouten tafel, twee kleinere tafeltjes en een speel-
tafeltje. Er hingen spiegels en er stond een penanttafeltje. Op de vloer lagen een 
vloerkleed, karpetten en matten en er hingen gordijnen. Het vertrek werd verwarmd 
door een kachel en verschillende stoofjes. De achterkamer (wellicht het vertrek van 
François) lijkt gebruikt te zijn als woon- en mogelijk slaapvertrek. Het was ingericht 

Trappenhuis bij de zaal. 

De zaal of opkamer. Schouw met krans en strik 
in Lodewijk XVI-stijl.

Zijgang, richting voorhuis.

17de-eeuws galerijtje met tongewelf, in de 
richting    van het achterhuis.
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met stoelen, fauteuils en een ovale tafel en er werd geslapen gezien het beddengoed 
en een bedtafeltje. Er stond een ijzeren kachel en er waren vaste kasten. Tegen de 
muur hingen schilderijtjes. Op de vloer lagen een kleed, karpetten en een loper en er 
hingen groene gordijnen. De gang naar het achterhuis wordt in de boedelinventaris 
de ‘gaanderij’ genoemd. Er stond een tafeltje en er lagen matten op de vloer. Het 
achterhuisje (toen nog over de volle breedte van het erf ) was in gebruik als keuken. 
Het was ingericht met twee tafeltjes en stoelen met matten zittingen. Verder was er 
allerhande keukengereedschap te vinden, potten, pannen, aardewerk en blikwerk. 
Op de eerste verdieping van het huis beschrijft de inventaris een overloop, ‘boven-
kamer of zaal’, uitstekkamertje en voorkamer. Met de zaal wordt ongetwijfeld het 
grote vertrek aan de achterzijde bedoeld (waarschijnlijk het vertrek van Agatha). 
Hier stonden twee linnenkasten en een kabinet met vrouwenkleding. Verder was het 
vertrek ingericht met stoelen en fauteuils met rode en groene bekleding, een ovaal-
ronde tafel, een lit d’ange (een ledikant met ‘vliegende’ hemel) en een toilettafel. De 
zaal was gedecoreerd met spiegels, schilderijen, portretten en een schoorsteenstuk en 
er stond een vogelkooi. Er waren stoofjes en haardgereedschap. Op de overloop 
noemt de inventaris een pers. De voorkamer op de eerste verdieping (mogelijk sa-
men met het ‘uitstekkamertje’ ernaast in gebruik bij Gerarda) heeft nog steeds drie 
vaste kasten en een grote 17de-eeuwse schouw. De kasten bevatten in 1834 servies en 
kleding. In de kamer stond een eikenhouten kast met daarin vrouwenkleding en ook 
twee ladetafels    waren voor hetzelfde doel in gebruik. Er stonden stoelen met groene 
zittingen en een armstoel. Op de vloer lagen matten en een karpetje. Er hingen gor-
dijnen, een spiegel en drie platen. In het ‘uitstekkamertje’ werd geslapen: hier ston-
den een ledikant met zijde behangsel en kostbaar beddengoed, een ladetafel, een 
spiegelkabinetje, een stoel en vier taboeretten. Er lag een vloerkleed en er hingen 
gordijnen, een spiegel, schilderijen en twaalf platen. Op de zolders van het huis, in 
gebruik voor de berging van allerhande spullen en het drogen van de was, waren 
twee bovenkamertjes (waarschijnlijk meidenkamers), een overloop, een droogzolder 
en een ‘bovenste zolder’. In de bovenkamertjes en op de vliering zijn bedsteden, met 
origineel hang- en sluitwerk, en vaste kasten bewaard. Op de overloop stond een 
boekencollectie.

Galerijtje, gezien vanuit de tuin.

Achterhuisje.
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Op eene bovenkamer genaamd de Zaal
een linnenkas 
[volgt de inhoud: servetten, slopen, 
tafellakens en linnengoed]
eenig divers porcelein en stelwerk op deze 
linnenkast 
een linnenkas
eenig divers porcelein daarop
[volgt de inhoud: hoofdzakelijk beddengoed 
en kleding, maar ook een chocoladeketel en 
theekopjes en schotels]
een kabinet met een stel
[volgt de inhoud: hoofdzakelijk kleding, 
beddengoed, linnen en textiel]
een Oostindisch kistje met koperbeslag
divers porselein
zes gladde stoven en een ijzeren plaatstoof
een foliobijbel met zilveren sloten
een ijzeren kist met het kleed
een chinees verlakt kistje
een kast met een vogelkooi en een opgezette 
vogel
een glad tafeltje
een toilettafel met het toilet
een vuurhek, knaap en tang
een vuurscherm met vier geridons
tien stoelen met roode zittingen
acht stoelen en twee fauteuils met groene 
zittingen
twee Oostindische armstoelen
een bedtafeltje met een tafeltje
een ovaal ronde tafel
twee spiegels   
acht schilderijen   
vier pourtraitte   
een schoorsteenstuk eenige platen en kaarten 
een lit d’Ange met roodbehangsel 
een roode chitse deken
een chineesche zijden bedsprei 
een wollen deken  
een bed, peuluw, vijf kussens en drie 
lendenkussentjes
een wollen matras
eenige Spaansche matjes op de vloer 
twee glasgordijnen
[…]   

Op een boven voorkamer
een eikenhouten kas 
daarop vijf porceleine kommen en veertien 
stuks stelwerk 
[volgt de inhoud: kleding en divers textiel] 
eene vaste kas
[volgt de inhoud: kleding en divers textiel]
eene ladetafel   
een toilet   
[volgt de inhoud van de ladetafel: kleding en 
textiel]

eene ladetafel met een kastje 
[volgt de inhoud van de ladetafel: kleding en 
textiel]
eene vaste kas
[volgt de inhoud: een bekken, waterflesch en 
kamerpot]  
eene andere vaste kas
[volgt de inhoud: porselein, aardewerk, 
keukengoed]
om de wand: vijfenveertig stuks stelwerk, 
een spiegel en drie platen 
acht stoelen met groene zittingen 
een armstoel met matten zitting 
eenige matten, een karpetje, twee gordijnen 
[…]  

Op het uitstekkamertje
een ledikant met saaibehangsel
een bedpeuluw, vijf kussens en 
lendenkussentje
een zijden deken
een ladetafel
een spiegelkabinetje
vier tabouretten
een spiegel, schilderijen, twaalf platen
een vloerkleed en gordijn
een bed
een stoel en bedgordijnen

Op de overloop
een gladpers 

In de beneden voorkamer
een kruiskabinet  
een Japans stel van vijf stuks 
[volgt de inhoud van het kabinet: 
hoofdzakelijk tafellakens, servetten en 
bedlinnen]
een spiegelkabinet  
[volgt de inhoud: onder andere porselein, 
theegoed en glaswerk]
eene vaste kas
[volgt de inhoud: onder andere kelken, 
rijnwijnglazen, en een groot servies 
bestaande uit borden, soepborden, lange 
schotels, ronde schalen, roomschoteltjes, 
terrines met schotels en sauskommen]
een hoekbuffet
Japanse pot en kommen
[volgt de inhoud van het hoekbuffet: onder 
andere een theeservies en divers porselein]
op de schoorsteen 21 stuks divers porselein
een penant spiegel
vier luster spiegels 
een penanttafeltje met marmeren blad
een speeltafeltje
een theestoof, ketel en comfoor
zeven gladde stoven  

twee parapluien   
een maghonij tafel 
twee kleine tafeltjes  
een koperen kagchel  
zes stoelen met groene zittingen 
een vloerkleed en karpet
eenige matten en gordijnen 
[…] 

Op de droogzolder
eenige Keulsche potten en divers aardewerk 
een kolenbak en ijzeren platen 
een braadpit defect
negen stoelen divers
zeven koffers en valiezen
dekens
een kist   
[…]     
 
Op de bovenste zolder
een gladmangel en rektafel  
zes stoelen met genaaide kussens 
een eikenhouten kastje  
een ledikant met groen behangsel 
[…] 

Op de overloop 
een ledikantje   
een vaste kas
[volgt de inhoud: hoofdzakelijk koperen 
pannen en ketels en tinnen borden]
twee wateremmers
een liqueurkeldertje met karaffen
een glad kastje
vier stoelen met groene zittingen
matten en gordijnen
[…]    

Op een bovenkamertje
een vaste kas
[volgt de inhoud: eenig glaswerk divers, 
een spiegeltje en twee schilderijen] 
vijf stoelen met groene zittingen en een dito 
een gladde ladetafel
een paar groene bedgordijnen en val
een bed en een peuluw   
twee kleine bedden 
matten en gordijnen
[…]

Op een ander bovenkamertje
eene bureau (gladhouten)  
een glad kistje
een spiegeltje en negen schilderijtjes
vier stoelen matten zittingen 
twee bedgordijnen en val
twee stromatrassen en drie hairen matrassen 
een bed peuluw en vier kussens 

Inventaris 1834 (verkorte versie)
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een bedje, peuluwen en twee kussens 
drie peuluwen   
vier kussens   
een wollen en hairen matras 
vijf bedkussens en twee lendekussens 
Spaansche vloermatten
[…]

Op eene overloop 
een vriessche klok  
een stuk linnen waarvan reeds afgesneden 
een kastje met laden  
drie strijkijzers met roodster
eenig beddengoed  
een bibliotheek, houdende onderscheidene 
theologische, geographische, natuurkundige, 
letterkundige werken, reisbeschrijvingen, 
enzovoorts, in verschillende talen
[…]

In de achterkamer
een vloerkleed    
twee karpetten en looper
een groen gordijn  
een bed peuluw en drie kussens 
een ovaal ronde tafel  
een andere tafel   
zes stoelen twee fauteuils met groene 
zittingen 
een tabakskistje, inktkoer, schel
een klokje of pendule
vier schilderijtjes
een hoektafeltje en bedtafeltje
een ijzeren schoorsteen  
een vaste kast

[volgt de inhoud: twee rode trekpotten en 
zwart servies, enig porselein tot dagelijks 
gebruik, aardewerk]  
een bed, peuluw en drie kussens 
een wollen en een katoenen deken
een matras en een stoelkussen
bedlinnen
een tinnen kamerpot
een andere vaste kast
[volgt de inhoud: een ijzeren kist en vier 
houten kistjes]   
[…]  

In de gang
een groot schilderij  
een ganglantaarn  
twee weerglazen   
een gladde bank   
drie gangloopers    
   
In de kelder
twee trappen   
eenige tobben en vaatjes  
een zandvaatje    
  
In de gaanderij
een tafel en kastje  
vijf mandjes, twee bakken  
eenige matten, boenders en bezems  
  
In de keuken
twee tafeltjes
vier stoelen, matten zittingen 
vijf stoven 
twee theestoven met ketels
een schamel, twee tobben
twee emmers

een ijzerpot en komvoir
een koperen doofpot
een koperen ketel
eenig haardgereedschap
twee koperen schuimspanen
drie trommels, drie blakers en ijzerwerk
eenige potten, pannen en ander aardewerk 
een vaste kast
[volgt de inhoud: waaronder tinnen schotels, 
borden, een koffiekan, sauskommen, 
kandelaars, blakers, een vijzel, pannen, 
trommel en blikwerk]
eenige matten 
[…]

Goud, zilver en kleinoden   
[hier volgt een uitgebreide lijst met 
zilverwerk, bestek, juwelen, horloges, 
penningen enz.]

© Vereniging Hendrick de Keyser 2018


