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D66 Hoorn wil via standbeeld ware verhaal Jan Pieterszoon Coen en VOC vertellen

Samenvatting:

Als gevolg van de al jarenlang durende discussie over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de
Rode Steen is vanuit de leden van D66 Hoorn een initiatiefvoorstel tot stand gekomen dat voorziet in een
upgrade van standbeeld en plein. Deze upgrade met glazen panelen om het beeld versterkt de
toeristische, economische en culturele functie van het plein, en vertelt meertalig de niet altijd mooie,
maar welzeker belangrijke geschiedenis van de figuur Coen en de organisatie waarvoor hij werkte.

Hufterproof glazen panelen, lage kosten
Centraal in het plan staat de plaatsing van vier hufterproof glazen panelen om het beeld, die met de
kennis van het heden als een realistische bril een doorkijk naar het verleden bieden. Hiermee wordt het
ware verhaal rondom Coen verteld, met aandacht voor de rijkdom die hij stad en land gebracht heeft.
Maar ook de minder mooie aspecten van de handel en wandel van Hoorns meest centrale historische
figuur krijgen eindelijk een plaats.

Het verbinden van de historische funties van Rode Steen, het beeld van Jan Pieterszoon Coen en het
binnenkort geheel gerenoveerde Westfries Museum, is geheel in lijn met het collegeakkoord 2010-2014
en kan op een kostenneutrale manier, of tegen zeer beperkte kosten gerealiseerd worden. Sponsoren
zijn bereid bijdragen te leveren, en de directie van het Westfries Museum heeft zich achter de plannen
geschaard.

‘Sokkelcommunicatie’
Initiatiefnemers van het ‘sokkelcommunicatie’ plan zijn Cees Franke en Matthijs Wolff. Beiden werden
geinspireerd door de jarenlange discussie over de aanwezigheid van Jan Pieterszoon Coen op de Rode
Steen waarbij niet zelden de roep om verwijdering geklonken heeft. Beiden vinden dat het standbeeld
een rol vervult in het vertellen van de geschiedenis van Coen en de VOC aan toeristen en inwoners van
de stad. Maar het verhaal werd in hun ogen onvoldoende of incompleet verteld. Hierop hebben zij hun
krachten gebundeld, door hun visie in een plan uit te werken, inclusief het praktische gedeelte en de
financiering van het project. Nog in 2011 zou het project gerealiseerd moeten en kunnen zijn. •



Jan Pieterszoon Coen (Hoorn, voor 8 januari 1587 – Batavia, 21 september 1629) was een
Nederlands koopman, boekhouder-generaal en de vierde gouverneur-generaal van Nederlands-
Indië in dienst van de VOC. Hij was voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de harde
politiek van de Hollanders in destijds Oost-Indië, nu Indonesië. Samen met Pieter Both, de eerste
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, stond Coen een beleid voor om op agressieve wijze
een monopolie te verwerven in de handel in Indië. (Wikipdia)

Met Jan-Peterszoon Coen is zonder twijfel de grootste agressor uit de Hoornse geschiedenis
genoemd. Zijn optredens tegen de Bandanezen grensden aan genocide, en niet alleen naar de
maatstaven van onze tijd: ook in zijn eigen omgeving was de kritiek op het handelen van Coen
niet van de lucht.

Evenwel werd de driehonderdste geboortedag van de belangrijkste Horinees ooit, want dat was
Coen tenslotte ook, opgeluisterd met de onthulling van een standbeeld opgetrokken uit brons
en vormgegeven door de beroemde Amsterdamse beeldend kunstenaar Ferdinand Leenhoff.
Heldenverering? Het bewust plaatsen op een podium van een moordenaar? Misschien. In ieder
geval werd (gepast of niet) respect betoond voor iemand die aan de wieg stond van de grote
rijkdommen die de stad Hoorn gekend heeft, en die er mede voor gezorgd heeft dat de huidige
binnenstad nog altijd veel van die rijkdom uitstraalt.

Maar wat betekent het standbeeld, en dus de aanwezigheid van de herinnering aan een
moordenaar, in onze huidige tijd? Kan dat wel? Moet de gemeente –zoals onlangs in een
burgerinitiatief gesuggereerd- het standbeeld niet verwijderen en terstond vervangen door een
inwoner die althans minder duistere zaken op zijn kerfstok had?

D66 Hoorn is van mening dat het antwoord op het vraagstuk waarme deze VOC-handelaar ons
bijna vierhonderd jaar na zijn dood lijkt te willen opzadelen, schuilt in de nuance; een
eigenschap waarmee wij allen naar waarschijnlijkheid in hogere mate bedeeld zijn dan het
onderwerp van discussie zelf. Deze nuance schuilt hem in een aantal zaken.

1) De aanwezigheid van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen berust niet op verering
van de persoon. Ondervraag een representatief deel van de Hoornse bevolking en het
aantal vereerders van de filosofieen en het handelen van Coen zal nihil zijn.

2) Jan Pieterszoon Coen maakt deel uit van de geschiedenis van de stad Hoorn. Hij was een
van de belangrijkste figuren uit die geschiedenis. Ontegenzeggelijk. Maar hij is dat op
twee manieren, ofwel in twee verschillende verschijningsvormen:

a. De historische figuur Jan Pieterszoon Coen zelf: bracht de stad en het land grote
rijkdom, maar ook een slechte reputatie van nietsondziende handelaars in
specerijen. Zaaier van rijkdom maar ook van dood en verderf.

b. Het standbeeld: een kunstwerk dat onze huidige stad, via de beeldhouwer en
zijn tijdgenoten (die hun eigen visie hadden op de historische figuur) als een



soort springplank verbindt met de goede en slechte daden van Jan Pieterszoon
Coen.

Maar als de conclusie zo logisch en eenduidig als hierboven genoemd is, waarom borrelt er
sinds mensenheugenis dan protest op uit verschillende gelederen van de bevolking? Al
tientallen jaren is de aanwezigheid van Coen op de Rode Steen het onderwerp van discussie.
Het antwoord hierop is vrij simpel: gebrekkige communicatie leidt tot onbegrip. Dispereert niet:
dat is wat waarschijnlijk rond de twintig procent van de Hoornse bevolking weet over de
informatie die over Coen vanuit het standbeeld zelf wordt geboden. Weer twintig procent
daarvan zal enige duiding aan deze boodschap van de historische figuur zelf kunnen geven. De
rest zal zich schouderophalend afvragen wat archaisch taalgebruik eigenlijk betekent.

D66 Hoorn denkt dat communciatie de sleutel is om het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen
de juiste plek, in de juiste context in de stad en in de lokale samenleving te geven. Informatie
en educatie moet aan een ieder die het horen wil het complete verhaal van een van de
belangrijkste figuren uit de geschiedenis van Hoorn vertellen. Met het standbeeld als het
centrum van deze informatie, en de historische omgeving als illustratie van de rijkdommen die
de wreedheden van Coen, hoe paradoxaal ook, aan de stad gegeven hebben.  Het instrument:
sokkelcommunicatie.

Vanuit een discussie –met name gevoerd via sociale media en lokale internetplatforms- heeft
het –reeds langer bestaande- idee van een grondige geschiedsvertelling via het standbeeld zelf
gestalte gekregen. Voor- en tegenstanders van de aanwezigheid van het standbeeld –allen
inwoners van Hoorn-  daagden elkaar uit hun standpunten aan te scherpen en uiteindelijk tot
een uitvoerbaar standpunt te komen. Een van deze standpunten is door D66 Hoorn
geadopteerd, en wordt als uitvoerbaar, wenselijk en passend binnen de kerndoelstellingen van
het College beoordeeld.

Dit plan (Het plan Franke/Wolff) voorziet in het vertellen van de geschiedenis van Jan
Pieterszoon Coen met al haar aspecten gegraveerd in glazen panelen die rondom het
standbeeld als het ware een venster vormen waarmee de aanschouwer met een ‘bril van het
heden’ kijkt naar het verleden. Het verleden van Jan Pieterszoon Coen, zijn tijdgenoten, zijn
daden en de ophef die hij toen en nu veroorzaakte. Maar ook een doorkijk naar de tijd waarin
het standbeeld werd gerealiseerd. Naar de kunstenaar en zijn tijdgenoten.

De bedoeling hiervan is niet simpelweg acceptatie van de aanwezigheid van het beeld (de
meerderheid van de bevolking accepteert het beeld namelijk ook in zijn huidige vorm) maar
vooral ook het verlevendigen van de functies van de Rode Steen als centraal plein in de stad, en
het combineren van het monumentale karakter van het plein, met de aanwezigheid van een
schat aan historische informatie in het Westfries Museum via de verwijzing van het standbeeld.

Hiermee sluit dit plan naadloos aan bij de in het collegeakkoord 2010-2014 waarin de
“verbinding tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van



Hoorn” een belangrijk uitgangspunt is.  Toerisme en cultuur krijgen hiermee op het meest
centrale punt van de stad een verantwoorde en noodzakelijke upgrade.



Financien

De kosten van het gehele project worden als volgt geraamd:

Glas en engineering: € 20.000,-
Geschiedkundig verantwoorde tekst en afbeeldingen: €   5.000,-

-------------
Totaal: € 25.000,-

Sponsoring:
Scheuten Glas Hoorn; engineering & glas €   5.000,-
Westfries Museum i.p.v. extern tekst/afb €   5.000,-
Voorstel bijdrage gemeente Hoorn €   5.000,-

Nader te dekken: - 10.000,-

Funding:
Geheel in lijn met het moderne beleid dat dit college nastreeft, en het hedendaagse karakter
van het project, moet en kan het grootste gedeelte van de financiering door middel van lokale
sponsoring gerealiseerd worden.

Concept en vormgeving
Matthijs Wolff en Cees Franke: burgerinitiatief en bijdrage om niet. Concept is gereed en als
foto ingevoegd. Voor de definitieve uitvoering zijn Wolff en Franke beschikbaar voor
begeleiding.

Glas en engineering
De Hoornse vestiging van Scheuten Glas is gepolst om glas en benodigde technologie te
leveren. Ook is Scheuten bereid gevonden het project voor 25% van de kostprijs van materiaal
en engineering (voorlopig geschat op 5.000 Euro) te financieren.

Inhoud: tekst en beeld
In plaats van een extern bureau in te schakelen voor geschiedkundig verantwoorde tekst en
afbeeldingen heeft het Westfries Museum bij monde van haar directeur Ad Geerdink toegezegd
die rol te willen vervullen en tekst en afbeeldingen te leveren

Overige middelen
 Voor EUR 10.000 moet nog dekking gevonden worden. Het is aannemelijk dat er door

de omringende horeca een bijdrage geleverd kan worden
 Merchandising te ontwikkelen met het nieuwe concept: het verveelvoudigingsrecht, dat

vanuit het auteursrecht bij Wolff/Franke berust, in licentie te verstrekken zodat derden



beeldjes, boekjes en dergelijk kunnen ontwikkelen. Opbrengsten vanuit die
merchandising kunnen ingezet worden voor de jaarlijkse onderhoudskosten en bij
overschot aangewend worden voor nieuwe soortgelijke projecten

 Dankzij de volgende stadsgenoten …. Naamsvermelding voor particulieren in de randen
van de glazen panelen mogelijk.

 Een bijdrage van Oud Hoorn vragen


