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Sinterklaas heeft vanaf 21 november zijn domicilie in huis Doelesteyn aan het
Steegoversloot. De bouw van het kolossale pand rond 1657 betekende rampspoed en
ellende voor de bouwheer.

▲ Doelesteyn omstreeks 1925, nog met drie voordeuren. Bij de laatste verbouwing werd de middelste deur
weggehaald. Of de hoofdingang altijd op die plek heeft gezeten is onbekend. De deur is uit het midden en
lijkt wat erg simpel voor een dergelijk buitensporig groot pand. Het 18de-eeuwse stoephek is voor Dordrecht
bijzonder, f o t o ja a p b o u m a n

A Op een satellietfoto is goed te zien hoe groot Doeles
teyn (in het midden) is. Het is net zo groot als de zeven
huizen ernaast en groter dan de rechtbank. De achterlig
gende bebouwing is inmiddels gesloopt, f o t o g o o g l e m a p s

Grootste woning in de stad
et absurd grote pand
(meer dan 36 kamers)
werd rond 1657 gebouwd
in opdracht van Cornelis
Vaens. Bijzonder, w ant
Vaens w as een gewone Dordtenaar,
niet een telg uit een rijk regentenge
slacht.
In die tijd werd een aantal grote
huizen in Dordrecht gebouwd. De
-Tvioof tussen arm en rijk (eerder heel
rijk en straatarm) w as im m ens groot.
De Van Beverens bouw den huizen
aan de W ijnstraat (de Onbe
schaamde) en de Korte Engelenburgerkade (Bever-Schaap) en ook aan
het Grotekerksplein, Groenmarkt en
A De achterzijde van Doelesteyn in 1947. Gymnastiek voor
W olwevershaven verrezen kapitale
de leerlingen van de ‘Huishoudschool’. Rechts de gebou
w oonhuizen van rijke families.
wen van de rechtbank, f o t o j a a p b o u m a n
Maar de bouw er van het pand aan
het Steegoversloot was van eenvou
liefst 3.000 gulden. En in 1626 be
dige komaf. Hij kw am niet uit A nt
^ Vaens had als
hoorde hij tot de rijkste Dordtenaren
werpen, zoals in alle geschriften
met een verm ogen van 25.000 gul
staat, maar werd in 1601 in Dordrecht
stadsschat
den. Niet slecht voor een vluchteling.
geboren.
bewaarder de
Het huwelijk van zoon Cornelis
Zijn vader Hans Vaens vluchtte
Vaens w as bijzonder. De bakkers
wel met zijn fam ilie uit Antwerpen,
fout gemaakt
zoon trouwde met de rijke Agatha
verm oedelijk in 1585 toen die stad tij
zijn eigen
Driesm ans uit Sommelsdijk. C orne
dens de Tachtigjarige Oorlog werd
lis Vaens’ ster rees. Hij kw am in de
belegerd door de Spaanse hertog van
financiën en die
Dordtse stadsregering als schepen
Parma.
van de stad met
(wethouder) en tresorier, de m an die
over
de
staatsfinanciën
ging,
de
Rijkste
elkaar te
schatbewaarder. Als bakkerszoon zat
Vader Hans Vaens was bakker en
vermengen
hij naast m annen als Jacob en Corne
trouwde in 1595 met een Dordtse.
lis de W itt. Cornelis van Beveren.
Vaens werd later wel m eer dan een
Adriaan van Bleijenburg, Johan
eenvoudige bakker. In 1606 stond hij
Berck, Johan van Neurenberg en an
borg voor een lening van 1.924 gul
dere regenten.
den, in die tijd een behoorlijk bedrag.
De rijken staken elkaar de lo e f a f
In 1625 kocht hij een huis met m oute
door steeds grotere huizen te bourij in de Schrijversstraat voor maar

H

wen. Voor Vaens, van gewone af
komst, moet een dergelijk huis een
obsessie geweest zijn. Al in 1638, di
rect na zijn huw elijk en misschien
w el m et geld van zijn vrouw, kocht
hij in het Steegoversloot voor maar
liefst 6.800 gulden een pand. Hij g a f
toen als beroep korenkoper op. Om
zijn grote huis te kunnen bouwen,
had hij meer panden naast elkaar in
het Steegoversloot nodig. A f en toe
kocht hij er een huis o f in het achtergelegen Stek.
Z e lf woonde hij aan de W ijnstraat,
tegenover de Schrijversstraat. In 1657
(na bijna 20 jaar) kocht hij het laatste
huis aan het Steegoversloot en kon
hij gaan bouwen
Maar om zijn buitensporig grote
huis te kunnen realiseren, had Cor
nelis Vaens als stadsschatbewaarder
de fout gemaakt zijn eigen financiën
en die van de stad m et elkaar te ver
mengen. Er w as een groot tekort in
de stadskas en om dat aan te zuiveren
moest hij w el leningen sluiten. Door
hypotheken te nem en op panden en
onroerend goed in en buiten D or
drecht kon hij zijn schuld aan de stad
inlossen, maar hij kon natuurlijk
geen tresorier m eer zijn.
Nicolaas Stoop leende hem veel
geld, met het kolossale huis aan het
Steegoversloot als onderpand. Vaens
kon er in een klein deel blijven w o 
nen, een ander stuk werd noodge
dw ongen verhuurd.
Ook in de fam ilie w as het Vaens
niet voor de w in d gegaan. Zijn vrouw
w as innocent (krankzinnig) gew or
den, evenals zijn oudste zoon, de

helft van een tw eeling (jongen
meisje).
In 1666 overleed Cornelis Vaens. Er
w aren veel m eer schulden dan baten.
Decennia lang (nog in 1690) werd
door schuldeisers geprobeerd nog
w at geld uit de desolate boedel te
krijgen. Meestal tevergeefs.

Huishoudschool
Door de lening kw am Nicolaas Stoop
in het bezit van het huis aan Steeg
oversloot dat toen ook al Doelesteyn
heette. Tot 1805 b le ef het in bezit van
de fam ilie Stoop en verwanten. In
1901 kreeg het pand de functie van
‘Dordtse industrie- en huishoud
school voor m eisjes’, geringschattend
ook w el spinazieacademie genoemd.
Nagenoeg alles werd uit het pand ge
sloopt en erachter kw am een aantal
uit- en aanbouwen.
In oktober 1927 brak er nog lichte
lijk paniek uit toen in de Dordrechtsche Courant het bericht verscheen
dat het huis w aarschijnlijk gesloopt
zou worden voor een speelplaats. Dat
bleek een misverstand.
In 2010 bood het pand tijdelijk on
derdak aan het gym nasium . Recent
werd alles achter Doelesteyn ge
sloopt om ruimte te maken voor een
parkeerterrein.
Voor het Sinterklaashuis zal in het
afgeleefde pand nog wel een aantal
voorzieningen gemaakt m oeten w or
den. Maar dan mag de Sint w el h ui
zen in de droom van Cornelis Vaens,
het grootste huis van Dordrecht.
Reacties:
eigenaardig@jaapbouman.nl

