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HET HUIS VOOREILAND 2 TE MEDEMBLIK 
EN DE FAMILIE HARMENS

De familie Marmens stamt uit Harlingen. Er was daar gevestigd de firma Marmens & Zonen 
die vanaf 1831 gedreven werd door de drie broers Hein, Cornelis en Anneus Marmens. Zij 
waren de 'Zonen'; hun vader, de stichter van de firma, was in 1829 overleden. De drie 
firmanten waren 'zeehandelaren', importeurs en exporteurs met eigen schepen, vooral 
export van Friese kaas en boter. Zij exploiteerden ook pakhuizen, woonhuizen en enkele 
winkelpanden.

Hein Marmens woonde echter niet in Harlingen. Hij had zich omstreeks 1820 in Medemblik 
gevestigd en had daar een filiaal van de familiezaak geopend. Als zeehandelaar expor
teerde hij Hollandse kaas; hij deed ook zaken in onroerend goed. Zijn woonhuis stond aan 
het Achtereiland, met een achtertuin die strekte tot het Vooreiland: een lang, smal perceel 
op de plaats waar nu de linker helft van het huis Vooreiland 2 ligt. Het was eigendom van 
de firma. Op het eiland bezat de firma ook de pakhuizen De Fortuin (nu Vooreiland 12) en 
De Kieft (Vooreiland 13 en 14) alsmede een stal en erf, ongeveer waar nu Achtereiland 10 
en 11 zijn.

Zoals bekend kocht Hein omstreeks 1830 de taveerne Aanleg tot Vermaak met een bij
behorende tuin die daar echter niet bij aansloot. De taveerne grensde aan zijn woonhuis: 
heden ten dage de tuin aan de linkerkant van Vooreiland 2. De tuin van de taveerne lag 
verderop, tussen De Kieft, de stal aan het Achtereiland en de Nachtegaalsteeg. Hein kocht 
die percelen privé. Later kocht hij ook nog verschillende andere panden, o.a. aan het 
Oudevaartsgat, deels privé, deels voor de firma.

In 1840 zijn kort na elkaar Hein's vrouw en Hein zelf overleden, twee dochters van 15 en 4 
jaar en twee zoontjes van 9 en 5 en een kleine baby verweesd achterlatende. Het meisje 
van 15 werd door familie in Amsterdam opgenomen, de twee jongetjes door hun oom 
Anneus in Harlingen. Het meisje van 4 en de kleine baby werden door hun oom Cornelis in 
Harlingen opgenomen. De baby overlijdt kort hierna. De vier kinderen erfden natuurlijk de 
waarde van het een/derde aandeel van hun vader in de firma alsmede al het onroerend 
goed dat Hein privé aangekocht had.

De familiezaak werd nu verder gedreven door Cornelis en Anneus; beiden waren kooplieden 
van groot formaat. De zaken van het filiaal Medemblik werden gaande gehouden, tijdelijk 
beheerd vanuit Harlingen. Het schijnt dat de firmanten het onroerend goed dat hun nichtjes 
en neefjes in Medemblik geërf hadden van hun hebben overgenomen. Zij kochten ook het 
pand Vooreiland 15; daarmee verkreeg de firma een aaneengesloten terrein tussen het 
Achtereiland, de Nachtegaalsteeg en het Vooreiland (tot en met De Fortuin) in haar bezit. 
Dat grondstuk is waarschijnlijk bestemd geweest voor een of ander project, maar daarvan 
is nooit iets gerealiseerd.

Omstreeks 1850 werd het filiaal in Medemblik nieuw leven ingeblazen doordat Hayo 
Marmens zich metterwoon in Medemblik vestigde. Hij was de oudste zoon van Anneus, 
geboren te Harlingen op 4 augustus 1829. In Medemblik betrok hij het woonhuis van zijn 
oom Hein. Vervolgens, in 1852, trouwde hij Catharina Wilhelmina Maria (Kitty) Gerdenier, 
de oudste dochter van burgemeester Claas Gerdenier. Tussen 1853 en 1869 werden er tien 
kinderen geboren.

Hayo deed dezelfde soort zaken ais de firma in Harlingen: export van kaas en exploitatie 
van onroerend goed. Hij had echter niet het handelstalent van zijn vader. Daar bovendien 
Medemblik als haven en als streekcentrum bepaald minder welvarend was dan Harlingen 
was het succes van Hayo's zakendoen, vergeleken bij dat van zijn verwanten in Friesland, 
tamelijk bescheiden. Nadat hij over de jaren een aantal kleine pandjes gekocht had, huis
jes, stallen en bergplaatsen, deed hij in 1866 twee belangrijke aankopen op het eiland.
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Hij kocht een huis aan het Achtereiland met een grote tuin reikende tot aan het Voor- 
eiland, het geheel grenzend ter rechter zijde aan zijn woonhuis. Voorts kocht hij in dezelfde 
transactie een smal, langgerekt erf dat over de gehele lengte daar weer bij aansloot. Er 
had daar vroeger een pakhuis gestaan aan het Vooreiland, maar dat was al afgebroken. De 
twee grondstukken samen vormen heden ten dage de rechter helft van het perceel 
Vooreiland 2.

Hayo Marmens (1829-1885)

Het gehele terrein voor Vooreiland 2 was toen dus in het bezit van de familie Marmens: 
deels van Hayo zelf, deels van de firma. Alle gebouwen zijn toen gesloopt om plaats te 
maken voor een groot herenhuis in het midden van het grondstuk. De oudste zoon, Anneus, 
legde daarvoor de eerste steen op 4 augustus 1866, de verjaardag van zijn vader. Het heeft 
echter lang geduurd voordat het huis gereed was: het wordt pas in 1868 bij het provinciaal 
kadaster als woonhuis geregistreerd. Dat kwam doordat de jonge Anneus weliswaar op 4 
augustus 1866 de eerste steen gelegd had, maar Hayo de twee percelen grond ter rechter
zijde eerst op 30 juli had gekocht. Voordat men met de bouw voortgang kon maken moest 
eerst het huis aan het Achtereiland gesloopt worden en het terrein bouwrijp gemaakt. Dit 
verklaart ook waarom de gedenksteen in de linker zijgevel werd geplaatst. Het is voorts 
vermeldenswaard dat Hayo al veel eerder ook het huidige pand Achtereiland 3 gekocht 
had. Ofschoon dat aansluit bij het grondstuk van Vooreiland 2 werd het in 1866 blijkbaar 
niet in het bouwproject betrokken.

Het herenhuis was aanvankelijk het gemeenschappelijk eigendom van Hayo en de firma 
Marmens & Zonen. Op 1 mei 1874 zijn de twee firmanten Cornelis en Anneus Marmens 'in 
ruste' gegaan; de firma werd vanaf die datum voortgezet door hun zoons Wijger en Dirk
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Harmens. De nieuwe firmanten namen ook alle onroerend goed in Harlingen over, maar dat 
in Medemblik bleef het persoonlijke eigendom van de twee oude firmanten, ieder voor de 
helft. Op 6 december 1875 heeft Hayo toen al dat onroerend goed in Medemblik van 
Cornelis en Anneus gekocht, te weten hun aandeel in Vooreiland 2 alsmede 22 andere 
panden. Pas toen is Hayo volledig eigenaar geworden van het huis waarin hij woonde.

Niettegenstaande het feit dat hij een koopman van middelmatige bekwaamheid was, had 
Hayo een nogal hoge dunk van zichzelf. De bouw van het grote herenhuis getuigt daar ook 
van. financieel reikte hij daarmee eigenlijk boven zijn macht. Hij verdiende goed maar niet 
buitensporig, en hij dreef een huishouden: hij had nogal wat huishoudelijk personeel in 
dienst, en hij moest bovendien negen kinderen grootbrengen (één zoontje was na enkele 
maanden overleden). Na zijn dood zou dan ook blijken dat de waarde van zijn nalaten
schap, na afbetaling van de schulden, nagenoeg nihil was.

Voorgevel Vooreiland 2 met aanbouw voor de Ingang

Zoals gezegd was Hayo de schoonzoon van burgemeester Gerdenier. Zijn schoonmoeder, de 
tweede vrouw van Gerdenier, was een dochter van de voorgaande burgemeester Mr. Pieter 
Pont. Deze verwantschap met eerdere burgemeesters heeft Hayo de ambitie ingegeven zelf 
burgemeester van Medemblik te worden. De bouw van het grote huis werd misschien ook 
door die ambitie gemotiveerd. Enkele maanden nadat Gerdenier overleden was werd Hayo 
gekozen als lid van de gemeenteraad. Dit was in juli 1870. Toen echter de nieuwe burge
meester A. Noordbeek in 1877 het ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen werd, in 
mei van dat jaar, J.P. Zwaan als opvolger benoemd. Hayo heeft toen wel begrepen dat hij 
geen kans meer had en heeft besloten Medemblik te verlaten. Op 17 oktober nam hij af
scheid van de raad en op 10 november verhuisde hij met vrouw en kinderen naar Rotter
dam. Daar heeft hij met afnemend succes het bedrijf van kaasexporteur voortgezet. Ver
schillende van zijn panden in Medemblik deed hij achereenvolgens van de hand. Achter- 
eüand 3 werd in 1879 verkocht; Vooreiland 2 werd op 28 april 1884 verkocht aan de Staat 
voor f. 12.000,00. Een jaar later, op 15 september 1885, is Hayo te Rotterdam overleden, 
56 jaar oud. Al het resterende onroerend goed in Medemblik (17 panden) werd in juni 1886 
door zijn weduwe verkocht.
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Alle kinderen van Hayo en Kitty Marmens werden te Medemblik geboren. Zij waren:
- Anneus, geboren 1853, kaashandelaar te Hoorn, overleden 1933 te Den Haag.
- Mr. Nicolaas Willem, geboren 1855, advocaat te Rotterdam, ongehuwd, overleden 1914 

te Rotterdam.
- Cornelis, geboren 1856, overleden 1857 te Medemblik.
- Catharina Maria, geboren 1857, echtgenote van P. Goedewaagen Amsterdam, 

overleden 1906 te Amsterdam.
- Dina, geboren 1859, ongehuwd, deed huishouden voor haar broer in Rotterdam, 

overleden 1924 te Den Haag.
- Jan, geboren 1861, koopman, later beurtvaarder, overleden 1918 te Bussum.
- Elisabeth, geboren 1863, echtgenote van Dr. L.A. Kesper, Gouda, overleden 1937 

te Maarn.
- Baudina, geboren 1865, ongehuwd, overleden 1895 te Rotterdam.
- Maria Gerardina, geboren 1365, tweeling met Baudina, ongehuwd, overleden 1883 

te Rotterdam.
- Hendrikus, geboren 1869, bankier, overleden 1943 te Arnhem

Hendrikus, mijn grootvader, was dus de enige van de kinderen die in het huis Vooreiland 2
geboren werd. Anneus heeft in 1878/1879 nog een tijdje in Medemblik gewoond, maar is
toen naar Hoorn verhuisd. Afgezien daarvan is geen van de kinderen ooit metterwoon naar
Medemblik teruggekeerd.

A. Marmens
Bowdon, juni 1994

Vooreiland met links het woonhuis van Hayo Marmens
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