
beknopt script (± 30 min)  Presentatie Willem   Weert, 18-10-18 
 
 
1 Welkom. 
 
2 Dit is de hoofdrolspeler van vanavond: Willem van Heythuysen. Geboren in Weert (c.1585). En 
overleden in Haarlem (1650). Hij was een koopman in textiel. Van oudsher gaat het dan vaak over 
weefsels van wol. Altijd maar weer die wol. Voor alle duidelijkheid: van Heythuysen (en zijn 
compagnons) legden zich m.n. toe op de handel in linnen. Linnen garens en textiel. 
 
3 Agenda van deze presentatie. 
 
4 We beginnen met een opvallend portret van hem. Het enige staand portret (ten voeten uit) dat 
Frans Hals heeft gemaakt (of althans bewaard is gebleven). Gemaakt c.1625, toen Willem c.40 jaar 
was. 
 
5 Het is een portret met een opvallende uitstraling. Hij staat daar met trots of op zijn minst het 
zelfbewustzijn van een koopman uit de Gouden Eeuw. Andere schilders hebben van deze pose 
dankbaar gebruik gemaakt. Allereerst Judith Leyster (c.1630), een vrouwelijke schilder uit Haarlem, 
en een leerling van Frans Hals. Ze was getrouwd met Jan Miense Molenaer. Ook een schilder uit 
Haarlem. Maar zijn vrouw had misschien wel meer talent dan hij. In ieder geval neemt ze hier met 
trefzekere brede streken de stijl van Frans Hals over. Een opvallende stijl die doet denken aan het 
impressionisme uit de 19e eeuw. 
 
Aan de rechterzijde een foto van Sir Edgar Vincent, een Engels diplomaat (en kunstverzamelaar). De 
foto is gemaakt bij het gekostumeerd bal ter ere van het diamanten jubileum van Victoria, (60 jaar 
koningin in 1897). Iedereen werd toen geacht als een historische figuur te komen, en Sir Edgar kwam 
als Willem van Heythuysen. Opvallend is hoeveel moeite de fotograaf en de geportretteerde hebben 
gedaan om exact dezelfde pose als Willem aan te nemen. U ziet dat het hen goed gelukt is. (Toevallig 
waren Willem en Sir Edgar ook allebei 40 jaar op dit portret). 
 
6 Als we naar het schilderij van Willem kijken, wordt de aandacht getrokken door zijn gezicht, zijn 
handen en het rapier (het zwaard). Hij heeft opvallend grote oren. U ziet dat hij twee gouden ringen 
draagt. Aan elke pink een met een steen of parel. Verder draagt hij een zwart gedamasceerd vest. 
Een zwarte mantel over zijn rechterarm, een grote zwarte vilten herenhoed, en in contrast daarmee 
een witte kraag en witte manchetten. Hij presenteert zich als een man van aanzien. Hij plant het 
rapier ook met gestrekte arm voor zich uit. Er zit iets aristocratisch, maar ook theatraals in deze 
houding. 
 
Interessant is daarom het tegenwicht dat wordt geboden door de vanitas symbolen, die de lichtheid, 
vluchtigheid en vergankelijkheid van het leven uitdrukken. Zoals de rozen die op de grond liggen (en 
daar verwelken), en het romantisch tafereeltje op de achtergrond. (Met enige moeite zien we daar 
een liefdespaar in een tuin bij een ruïne zitten). 
 
7 Het schilderij is 2 meter hoog. Wie hangt er nu een schilderij van zichzelf van 2 m hoog in zijn eigen 
huis? Niemand deed dat in Haarlem. Niemand, behalve Willem. En de burgemeester. 
 
8 Dit is de burgemeester. Jan Colterman II. Hij is hier zeg maar incognito, een soort burgemeester 
undercover. Dit schilderij komt uit een serie van drie van Hendrick Goltzius gemaakt in opdracht van 
Jan Colterman I (c.1565-1616). Hij was jurist en lid van de vroedschap (stadsbestuur). Zijn zoon Jan 
Colterman jr. stond model voor Hercules. Hij draagt een knots op zijn schouder, waarmee hij zojuist 
Cacus heeft verslagen. Hij is gekleed in een leeuwenvel. U ziet dat de linker voorklauw van de leeuw 



toevallig om zijn edele delen is geslagen. Opvallend is dat hij zich volledig heeft geschoren. Jan is hier 
22 jaar oud. Eerlijk gezegd: op deze leeftijd was hij nog geen burgemeester. Hij zou het later wel 
worden. 
 
9 Dit is een uniek plaatje. Gemaakt tijdens de expositie High Society dit voorjaar in het Rijksmuseum. 
Ter ere van de restauratie van Marten en Oopjen (rechts). We zien hier de 3 enige staande portretten 
van de 2 belangrijkste Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw naast elkaar. Links Willem door Frans 
Hals (leeftijdgenoten, allebei c.40 jaar, uit Haarlem). En rechts het bruidspaar Marten en Oopjen door 
Rembrandt (ook leeftijdgenoten, alle drie twintigers, uit Amsterdam). Persoonlijk vind ik het portret 
van Frans Hals completer en tegelijk raadselachtiger. Maar de meeste aandacht van het publiek ging 
natuurlijk uit naar de gerestaureerde Marten en Oopjen. 
 
Drie jaar geleden (in 2015) te koop aangeboden door de steenrijke familie Rothschild. En aangekocht 
door Nederland en Frankrijk samen. Voor 160 miljoen Euro. Dat is 80 miljoen Euro per stuk. 
 
Het schilderij van Willem is in 1969 voor 12 miljoen Deutsche Mark gekocht van de prins van 
Liechtenstein, en hangt alweer 50 jaar in de Alte Pinakothek in München. Hoeveel zou het nu waard 
zijn? Gelet op de prijs van Marten en Oopjen misschien wel 50 miljoen Euro. Of meer? Het is 
natuurlijk altijd wat de gek ervoor geeft… 
 
10 Over de wortels van Willem. Hij is in Weert geboren. U ziet hier een passage uit een werk van Jan 
Henkens (uit 1958). Hij formuleert heel voorzichtig. Dat Willem misschien de zoon is van Gerard van 
Heythuysen, die enkele keren tot burgemeester van Weert werd gekozen. (In die tijd werd ieder jaar 
een nieuwe burgemeester gekozen). Uit deze informatie werd zijn geboortejaar bepaald op 1590. Dit 
wordt tot op de dag van vandaag in de meeste publicaties overgenomen, maar het is niet juist. 
 
11 Want dat het anders zit heeft Jacques Verstraelen bewezen. (Jacques die helaas nu bijna 1 jaar 
geleden plots is overleden). De gegevens die Jacques boven water heeft gehaald zijn in 2001 door 
Pieter Biesboer in zijn standaardwerk over schilderijen uit Haarlem opgenomen. 
 
Niet Gerard, maar Jan van Heythuysen was de vader van Willem. En wel uit diens 2e huwelijk met 
Marriken van Edingen. Pieter Biesboer verschoof zijn geboortejaar hierdoor van 1590 naar 1586-87. 
Van Jacques weet ik dat hij eerder aan 1580-82 dacht. Ik houd het zelf op c.1585. Jammer is wel dat 
ook in de catalogus van High Society (en in het stripboek) de oude voorzichtig geformuleerde 
veronderstellingen van Henkens als vaststaande feiten worden overgenomen. Want de verbeterde 
kennis komt ons erg goed van pas. 
 
12 Want kennis over Willem en zijn familie hangt nauw samen met kennis over het netwerk van de 
Weertenaren in Haarlem. Dit zijn figuren uit het stripboek (in de witte vakken). Maar in welke relatie 
staan zij tot elkaar? Willem had meerdere broers en zussen. Zijn zus Geertruyt komt in het verhaal 
voor. 
 
De mensen aan de linkerzijde komen allemaal uit Weert, en zijn (via Goch) naar Haarlem getrokken. 
Anna van Heythuysen was een zus van Merten, de grootvader van Willem. En Barbara van Edingen 
was (wrs) een tante van zijn moeder Marriken van Edingen. Hun kinderen Willem van (den) Heuvel 
en Maycken Coppens van Kelst trouwden met elkaar. Willem van Heuvel was zelf een succesvol 
koopman in textiel. 
 
Gezien de verwantschappen zal Willem ze in Haarlem min of meer als zijn ‘oom’ en ‘tante’ hebben 
beschouwd. Het is tegen deze achtergrond dat hij in 1613 bij hen in huis gaat wonen. Hij is dan c.28 
jaar oud. Hij heeft daarvoor een tijd als factor in dienst van zijn ‘oom’ Willem van (den) Heuvel in 
Keulen gewoond en gewerkt. 



 
13 Dit is een plaatje met de staatkundige situatie in de jaren 1550. D.w.z. aan de vooravond van de 
Opstand. Keizer Karel V had bepaald dat de landen bijeengebracht in de Bourgondische Kreits (Kring) 
bij elkaar zouden blijven. De 17 Nederlanden. Een belangrijke beslissing, want hieruit zijn later de 
landen van de Benelux ontstaan. [Pragmatieke Sanctie 1549]. Anders waren we wellicht van Duitse 
bloed gebleven [en was het ABN van Ampzing een dialect geweest]. 
 
Karel plaatste de Nederlanden onder het gezag van zijn zoon Philips II, de koning van Spanje. En zijn 
broer Ferdinand (de oom van Philips II) werd keizer over het roomse rijk van de Habsburgers. Wat nu 
Duitsland, Oostenrijk, etc. is. 
 
U ziet dat Maastricht, Roermond en Venlo tot de Bourgondische Kreits behoorden. Maar Weert en 
Sittard niet. Deze steden behoorden tot de Westfaalse Kreits. Philips II had hier (in Weert) niets te 
vertellen. Maar Philips de Montmorency (de graaf van Horn) was wel in dienst van Philips II. De 
koning was zogezegd zijn werkgever. Onze graaf Philips werkte als militair in zijn dienst, hij was een 
tijd stadhouder van Gelre en ook zat hij in de Raad van State (in Brussel). 
  
Zoals u weet werd hij in 1568 (samen met Egmond) vanwege zijn opstandig gedrag veroordeeld. Hij 
werd onthoofd en zijn bezittingen werden geconfisqueerd. Zo kwam Weert en het graafschap Horn 
onder de zeggenschap van Alva en zijn Raad van Beroerten.  
 
Sommige inwoners, die onder invloed van de protestantse moeder en echtgenote van graaf Philips 
tot de nieuwe leer waren overgegaan, kregen het nu te heet onder hun voeten. Ze trokken in de 
jaren 1570 veelal naar het tolerante Duitse rijk. Van de mensen uit Weert trokken opvallend veel 
naar Goch. Ook Brabanders, waaronder veel linnenwevers. Zo kwam er in Goch een industrie in 
linnen op gang. 
 
Later (vanaf eind jaren 1570) trokken deze mensen door naar Haarlem. Twee krachten speelden 
hierbij een rol. Allereerst de aantrekkingskracht van Haarlem. (De Spaanse troepen hadden Haarlem 
in 1576 verlaten). En ook door het oorlogsgeweld in deze streken. (M.n. de impact van de val van 
Maastricht in 1579, en de overgang van Den Bosch in datzelfde jaar). 
 
14 Zo ontstond in Haarlem een netwerk van Weertenaren die veelal in de textiel werkzaam waren. 
Deze lui deden vaak zaken met elkaar, ze werden compagnons, en hun kinderen trouwden met 
elkaar. Sommigen werden heel rijk (anderen wat minder). Ze hielden zich vooral bezig met de handel 
in linnen garens en textiel. Willem van Heythuysen is in feite hét gezicht van dit netwerk, simpelweg 
omdat hij twee maal een portret van zich heeft laten maken. 
 
15+16 Maar wat deden die Weertenaren (en Brabanders) nu precies? Dit is een plaatje van het 
Duitse rijk in 1918. Een plaatje dat eigenlijk helemaal niet in dit verhaal past. 
 
Maar het is wel een plaatje waar we goed op kunnen zien waar Silezië ligt. In het huidige ZW van 
Polen. De Weertenaren haalden nl. de ruwe linnen garens uit Silezië (en Bohemen). De prijs-kwaliteit 
verhouding was wrs erg goed. Zoals u weet wordt linnen van vlas gemaakt, een plantaardig product. 
De boerenbevolking maakte er in huisvlijt ruwe linnen garens van. Deze werden in vaten verpakt, en 
per schip via de Oder, om Denemarken heen naar de Zuiderzee en Amsterdam gebracht. En van daar 
naar Haarlem. De Weertenaren (en Brabanders) hadden vrijwel een monopolie op de handel van 
linnen garens uit Silezië. 
 
Haarlem zelf was een centrum van textielnijverheid. Daar werden de garens getwijnd (twijnen = 
versterken door ze in elkaar te draaien). En gebleekt. Voor het chemisch proces van bleken had je 
schoon water, zon, wind, karnemelk en kobaltpoeder nodig. Behalve het kobalt was dit allemaal 



aanwezig in Haarlem. Het kobalt werd gewonnen als bijproduct in de lood- en kopermijnen in Saksen, 
en werd dus ook vanuit het oosten van Duitsland ingevoerd. 
 
De consument wilde het linnen graag zo wit mogelijk. Uiteindelijk werd het gebleekte linnen (als 
halffabricaat of eindproduct) verkocht in Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
 
17 Tien jaar later (1634). Ook dit is een interessant want ongebruikelijk portret. Willem leunt hier 
lekker achterover op een op zich eenvoudige stoel. Het lijkt een huiselijk tafereel, want naast hem 
ligt een zakbijbel op een bed. Trouwens, aan zijn relaxte houding en kleding te zien lijkt hij ook echt 
‘binnen’ te zijn. Mss wilde hij wel gaan paardrijden in zijn vrije tijd. Hij heeft zich er in ieder geval 
helemaal op gekleed. Hij draagt een fluwelen rijmantel, rijlaarzen (met verzilverde of gulden sporen), 
en een zweepje. Het geheel maakt een ongedwongen indruk. Erg bijzonder voor die tijd. Ook zouden 
we kunnen zeggen dat er gezien de sfeer wel haast sprake moet zijn van een vriendschappelijke 
relatie of op zijn minst een goede klik tussen de schilder en de geportretteerde. 
 
18 Grote vraag is natuurlijk: waar hing hij deze schilderijen op? Dit is hoe zijn woonhuis uit de jaren 
1640 er nu uitziet. Aan de (inmiddels Gedempte) Oude gracht 63-65. Willem woonde hier als vrijgezel 
samen met zijn eveneens vrijgezelle zus Geertruyt. Een tijdlang hadden ze ook twee nichtjes van 
overleden zussen uit Weert in huis. In 1646 kocht hij het huis ernaast, en verbouwde het tot een 
dubbel woonhuis. Maar 1646 is voor straks. 
 
Nu is het een monumentaal pand. Het is na renovatie in 2015 weer als nieuw opgeleverd. En om een 
indruk van de grootte te geven. Er zitten nu 4 kantoorunits in, 14 appartementen en een penthouse. 
 
Het grote staand portret hing trouwens in de Grote Zaal. En het andere portret in de Kleine Kamer 
erboven. 
 
19 Maar eerst gaan we terug naar de jaren 1630 in Weert. Voor de afhandeling van de nalatenschap 
van zijn moeder in 1635 stuurt Willem zijn neef Marten van Sittert (ook uit Weert afkomstig) en twee 
van zijn zussen naar Weert. In zijn opdracht koopt Marten een pand in het zgn. Molenstraatje om er 
een gasthuis voor arme oude mannen en vrouwen in te richten. Dit gasthuis werd later uitgebouwd 
tot een zgn. Hofje van Heythuysen in Weert. 
 
De huizen van dit hofje werden in 1877 verkocht aan de zusters Ursulinen en afgebroken. Op het 
vrijkomend terrein werden een pensionaat en andere scholen gebouwd, waar de zusters les gaven. 
Ook deze scholen zijn inmiddels afgebroken. Nu kunt u bij de Ursulinen uw auto parkeren. 
 
20 Tegenwoordig heeft men vanuit de plek waar het hofje stond een uitzicht (van rechts bezien) op 
de ING Bank. 
 
21 In de tijd van Willem (en tot lang daarna) keken de bewoners van het hofje uit op de zgn. 
Binnenmolen, de enige molen binnen de stadswal. En op de St. Martinuskerk. Maar dan zonder de 
extreem hoge spits die we op deze foto (uit c.1910) zien. Als u goed kijkt, ziet u op de voorgrond ook 
nog de brugleuning van wat er in 1910 nog over was van de stadsgracht. De rest is waarschijnlijk 
dichtgegooid met aarde van de stadsomwalling. 
 
22 In 1636 maakte Willem zijn testament op. Waarom in 1636? Tot vrij kort geleden dacht ik dat het 
een logisch vervolg was op de afwikkeling van de nalatenschap van zijn moeder. Totdat ik er bij het 
schrijven van SteekSpel nr.9 achter kwam dat er een veel meer voor de hand liggende reden was. In 
1636 heerste in Haarlem (en heel Holland) een gigantische pestepidemie. Ruim 6000 van de 40.000 
inwoners kwamen om. D.w.z. dat een op de zes of zeven mensen kwam te overlijden. 
 



Willem regelde van alles in zijn testament. Zo regelt hij dan al dat hij in de Grote Kerk van Haarlem 
zou worden begraven, en hoe zijn grafsteen moest uitzien. Zijn familieleden delen in de erfenis. Zijn 
zus Geertruyt mag in het huis aan de Oude Gracht blijven wonen. Maar na haar dood (zonder 
echtgenoot en zonder kinderen) wordt dit huis verkocht en is de opbrengst bestemd voor de 
verbouw van zijn (buiten de stadsmuren) gelegen huis Middelhout tot een armenhofje. Dit wordt het 
nu nog bestaande Hofje van Heijthuijsen. 
 
Tot slot reserveert hij een schenking voor het hofje in Weert (van 5000 gulden). En voor de 
Nederduits gereformeerde gemeente in Frankfurt en Hanau (ieder 500 gulden). In de laatste stad bij 
Frankfurt beschikte hij over een woning. 
 
23 Van dit portret bestaan trouwens 3 exemplaren. Een uit 1634. Zo’n 20 jaar later zijn er (na zijn 
dood) nog twee andere gemaakt. Wrs als memoriestuk. Een daarvan hangt in Brussel. Een ander 
bevindt zich in Duitsland (in particuliere handen). Een 3e exemplaar was lange tijd in bezit van de 
familie Rothschild. (Dezelfde familie die ook Marten en Oopjen in bezit had). In 2004 kwam dit 
schilderij (in Wenen) op de markt. Het werd toegeschreven aan een ‘volger van Frans Hals’, en voor 
570.000 Euro verkocht. 
 
Maar nadat het schilderij goed was schoongemaakt en onderzocht, kwam men tot de conclusie dat 
dit het origineel uit 1634 moest zijn. Vier jaar later werd dit werk opnieuw verkocht. Nu voor 9 
miljoen Euro (aan Rupert Murdoch). 
 
Het motief van een zoek geraakt schilderij komt trouwens ook in het stripverhaal voor. 
 
24 Rechts ziet u Tieleman Roosterman, de ‘beste vrund’ van Willem van Heythuysen. Ook van hem 
heeft Frans Hals twee portretten gemaakt. Deze is uit 1634. Willem benoemt hem tot executeur van 
zijn testament. En alvast tot 1e regent van het toekomstig hofje in Haarlem. 
 
Maar wat gebeurde er in 1646? Willem koopt dan het huis naast zijn bestaande woning waar hij met 
zijn zus woont. Hij laat het tot een dubbel woonhuis verbouwen. Het kleiner deel is voor zijn zus. Zelf 
zal hij in het groter deel gaan wonen. Maar waarom? 
 
25 Het blijkt dat hij wilde trouwen. En wel met Alida Roosterman, een jongere zus van zijn ‘beste 
vrund’. (Trouwens, het begrip ‘vrund’ werd in die tijd ook gebruikt om een familielid aan te duiden). 
Willem was toen ruim 60 jaar oud. En ook zijn toekomstige bruid Alida (ook nog vrijgezel) was de 40 
al gepasseerd. 
 
Toch zou het anders lopen. Want wat gebeurde er? In die tijd ging men eerst in ondertrouw, en werd 
een voorgenomen huwelijk tot driemaal toe in de kerk afgekondigd. In principe konden mensen dan 
bezwaar maken. In de praktijk gebeurde dat vrijwel nooit. Maar in dit geval kwam de bruid ‘onder de 
geboden’ (dat is tijdens de periode van huwelijksafkondiging) in mei 1647 te overlijden. Er is dus 
nooit een huwelijk voltrokken. Dit opmerkelijk feit is door Pieter Biesboer herontdekt en in 2012 
beschreven. 
 
26 Drie jaar later (in 1650) overlijdt Willem zelf (c.65 jaar oud). Zijn grafsteen kunt u nog altijd zien. 
Het ligt aan de zuidkant van het priesterkoor in de Grote Kerk van Haarlem. De steen ziet er nog 
bijzonder goed uit en is vrijwel niet afgesleten, omdat hij buiten het gangpad tussen twee pilaren ligt. 
 
Op de steen heeft Willem een wapen laten maken. Ook dit geeft een aristocratische indruk, hoewel 
het om een burgerlijk wapen gaat. En ook hier vanitas symbolen, zoals een stel omgekeerde (en dus 
uitdovende) flambouwen, een zandloper en een doodshoofd. 
 



Eigenaardig is dat zijn naam ontbreekt. Want zelfs op de meest eenvoudige grafstenen staat meestal 
wel een naam. Wel heeft hij zijn naam in het grafschrift laten verwerken. (Trouwens, mss heeft hij 
het gedicht dat erop staat zelf gemaakt). Het luidt: WEL-HEM die zalig sterft, ’t HEET HUYSEN bij de 
Heer, (huizen is hier een werkwoord), wanneer men in ’t geloof, zijn leven legt ter neer. Het lichaam 
rust in de aarde, de ziele klimt tot God, leidt zonde en kwelling af, en treft het hoogste lot. 
 
27 Zo weten we beduidend meer over Willem van Heythuysen dan in 1958. Maar ook voor ons blijft 
hij nog altijd een raadselachtige sinjeur. 
 


