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De opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn in 1877. 

1. Iets over de rechtspraak en de rechterlijke organisatie 
v66r 1811 (eerste stuk). 

Het is de bedoeling in dit weekblad af en toe stil te staan bij gebeurtenissen 

die honderd jaar geleden de mensen in Hoorn en omgeving bezig hielden. 

·Een van die zaken die in 1877 de gemoederen van velen in deze regio beroerden, 

was de aanvaarding van het wetsontwerp waarbij een flink aantal arrondisse

mentsrechtbanken werd opgeheven, o.a. die in Hoorn. Voor een goed begrip van 

de opschudding die deze maatregel teweegbracht, is het verhelderend om eerst 

uitgebreid stil te staan bij de voorgeschiedenis van de 19e eeuwse rechterlijke 

organisatie (die overigens nog steeds - zij het met kleine wijzigingen - van 

kracht is). 

Rechtskringen 

Het jaar 1811 was voor ons land op het gebied van de rechtspraak een belangrijk 

jaar. Als gevolg van de inlijving bij Frankrijk werden toen de Franse rechter

lijke organisatie en de Franse wetgeving op het gebied van straf- en privaat

recht ingevoerd, voor zover dit in het zuiden des lands al niet eerder was 

gebeurd. Daarmee was in één klap voor heel Nederland een eind gekomen aan de 

eeuwenlange toestand van rechtsverscheidenheid en rechtsonzekerheid. 

Hoe was het namelijk v66r 1811 gesteld? 

Van oudsher had vrijwel elke stad of elk dorp zijn eigen bevoegdheden tot 

rechtspbaak en wetgeving over de eigen ingezetenen. Ons land was in feite 

overdekt met een netwerk van dergelijke lokale "rechtskringen", gebiedjes 

waarbinnen eenheid van rechtspraak en wetgeving heerste. Maar de rechtsregels 

op basis waarvan men becht sprak, de bevoegdheden en samenstelling van de rech

terlijke colleges, dat alles verschilde - zij het niet overal even sterk -

van rechtskring tot rechtskring, d.w.z. in feite van plaats tot plaats. Waarvooz 

men in Hoorn terecht ..._. moest staan, hoefde in Enkhuizen geen strafbaar feit 

op te leveren, en omgekeerd. 

Ook was er geen sprake van een strikte scheiding tussen rechtspraak, wetgeving 

en bestuur. In veel gevallen waren de rechtsprekenden tevens (mede)wetgevers 

en hadden zij deel aan (onderdelen van) het plaatselijk bestuur, Wel waren 

er bepaalde zaken gewestelijk (of zelfàs bovengewestelijk) geregeld en werden 

smmmige zaken rechtstreeks door het provinciale gerechtshof (voor deze regio: 
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het Hof van Holland, Zeeland en Westfrieslandà in Den Haag) berecht, terwijl 

ook in veel gevallen van de vonnissen van de lokale rechtbanken beroep open 

stond op het provinciaal hof. 

Daarnaast waren er nog allerlei andere soorten rechtskringen, een keur van 

"speciale" rechtbanken voor van alles en nog wat: er waren kerkelijke recht

banken (die zich tot aan de reformatie met o.a. huwelijks- en erfrecht bezmg 

hielden), men kende aparte rechtspraak in militaire zaken (nog steeds!), op 

het gebied van belastingen, van waterstaatszaken, leen- en cijnsgoederen, 

jachtrecht, enz. 

Westfriesland 

Ook Westfriesland was opgedeeld mn lokale redhtskringen. Hier deed zich het 

merkwaardige verschijnsel voor, dat sinds begin 15e eeuw deze rechtskringen 

allemaal "stadsrecht" bezaten, d.w.z. niet alleeh de volledige rechtspraak op 

het gebied van het privaatrecht (dus bij geschillen tussen particulieren, bv. 

over een vordering), maar ook op het hele terarein van het strafrecht. Meest~ 

mochten dorpen nl. alleen de minder ernstige vergrijpen ( 11boetstraffelijk~en1 

overtredingen) berechten, terwijl in de steden ook de misdrijven ("lijfstraffe

lijke zaken") door dea eigen rechtbank berecht werden. Destijds sprak men oven 

gebieden met "lage" ("dagelijkse") en gebieden met "hoge" jurisdictie. Alle 

Westfriese "steden" bezaten dus de hoge rechtspraak, waarvan de galg, doorgaans 

buiten de bebouwde kom gelegen, het uiterlijk teken vormde. Zo stond de galg 

van het gerecht van Broek (Grootebroek c.a.) oostelijk van Broekerhaven, op de 

grens Wii de Enkhuizer jurisdictie. Aan de Hoornse galg(en) herinnert nog de 

naam Galgebocht (op oude kaarten ook Galghoek) bij de Grote Waal. Andere execu· 

tieplaatsen in de stad Hoorn hebben de laatste tmjd nogal in de belangstelling 

gestaan: Rode Steen en Blauwe Steen. Dat men nog wel eens tijdelijk van execu

tieplaats wisselde, blijkt uit een Hoorns schepenvonnis uit 1535, waarbij vijf 

Doopsgezinden wegens ketterij (toen een halsmis«rijf!) veroordeeld werden: drie 

mannen werden onthoofd op het Baadland en twee vrouwen bij het Houten Hoofd in 

zee verdronken. 

Overigens omvatte de jurisdictie van Hoorn in die tijd tevens de huidige gemeen 

ten Berkhout, Avenhorn, Zwaag, Wognum en Nibbixwoud, en vormde daalffi~~7~3' 

grootste rechtsgebied in deze regio. 



Hoorn honderd 
jaar geleden 

Door Bert van der Saag, streekarchivaris West-Friesland 

De opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn in 1877. 

1. Iets over de rechtspraak en de rechterlijke organisatie 
v66r 1811 (slot). 

Wie spraken er recht op lokaal niveau? 

Oorspronkelijk zal dit door de gezamenlijke vrije dorpsgenoten (*de 11buren11 ) 

gedaan zijn. Geleidelijk werd het te lastig dat iedereen bij elke rechts

zaak aanwezig moest zijn, zodat de gemeenschap dit overliet aan een vast 

aantal (meestal 7) vertegenwoordigers, de schepenen. Deze'~chepenbank" 

stond onder leiding van een schout, die de landsheer (de graaf, later de 

Staten van Holland en Restfriesland) vertegenwoordigde. De schout vorderde 

recht, d.w.z. hij verlangde een vonnis van de schepenen, die zich dan gezamen

lijk voor overleg terugtrokken of de schout wegstuurden. De eigenlijke recht

spraak was dus een zaak van vertegenwoordigers van de lokale bevolking. 

Wel moest de schout toezien op de tenuitvoerl egging van het vonnis. 

Kon iedereen schepen worden? In Hoorn was dat - volgens de 19e eeuwse kroniek

schrijver Abbing - in principe voor alle mannelijke burgers mogelijk. Met ver

kiesbaarheid van vrouwen in dergelijke functies had men in het begin van deze 

eeuw nog moeite, laat staan in de tijd voor 1811. De jaarlijkse verkiezing 

van zeven schepenen was een vrij ingewikkelde zaak, waarover o.a. Velius in 

zijn bekende stadskroniek (met 18e eeuws commentaar van ds. Sebastiaan Centen) 

ons uitgebreid inlicht. Uiteindelijk kwam het erop neer, dat de schout 

(later kwam dat recht aan de vier burgemeesters ) uit een voordracht van 21 per

sonen de 7 nieuwe schepenen koos. In de praktijk zal een en ander misschien 

niet zo democratisch verlopen zijn als het op papier lijkt, maar het is de 

vraag of dat bv. bij mwmm.••~m •• m het opmaken van kandidatenlijsten voor onze 

20e eeuwse verkiezingen wèl het geval is. 

Lekenrechtspraak 
~&efde nk Er een groot nadeel aan het systeem van de schepenba en: de meeste schepene. 

waren nl. geen juristen. Dat was in de middeleeuwen niet zo'n probleem, maar 

vanaf de 16e eeuw begon door de toenemende toepassing van hegels uit het Romeins 

recht naast en in plaats van het oude gewoonterecht (de "costumen") het gebrek 

aan juridische scholing zich te manifesteren. Men ging dan ook zijn toevlucht 

nemen tot het inwinnen van juridische adviezen voordat men vonnis wees. Deze 

van latijnse citaten bol staande, ellenlange en gortdroge stukken zullen niet 

erg tot lezen geÏnspireerd hebben, zodat de heren schepenen nog~ eens k-~~~eloo 
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Een echte salari;ring kregen de schepenen niet, meer een soort onkostenver

goeding. Dat kon vervelend zijn, want wie tot schepen gekozen werd mocht 

slechts weigeren op straffe van een zeer forse boete. Anders was het met de• 

schout gesteld: die kreeg juist een aandeel in de gerechtelijke boeten. 

~~ Deze manier van honoreren • werkte misbruik in de hand, met name op 

het platteland, waar de schout.._. als een van de weinige'intellectuelen" 

doorgaans een groot gezag genoot. Een 18e eeuws politicus klaagt dan ook: 

"Men seyt dat veel dorpelingen geen anderen onsen lieven Heer kennen als haer 

goeden scout en geen andere duyvel als haer • quade scout". 

Rechtsdag eytechtsplaats 

De meeste rechtbanken kenden ook vroeger vaste rechtsdagen. Gehecht aan tra

ditie en ceremonieel als onze voorouders waren, was het hele verloop van een 

rechtszitting bepaald door vaste gewoonten. Zo treffen we - evenals elders -

ook in Westfriesland bepalingen aan, dat rechtszittingen v66r de middag ("bij 

klimmender zonne") begonnen moesten zijn. Van de Veluwe is bekend, dat wanneer 

het (rondreizende) gerecht niet tijdig ter plaatse was, men de torenklok op 

half twaalf stil zette, om zo aan deze traditionele eis te voldoen. 

~~ä Oorspronkelijk waren de rechtszittingen openbaar en placht men in de 

open lucht recht te spreken. Later veranderde dit. In Hoorn kwam de schepen

bank bijeen in het stadhuis op a.Mde Rodesteen t2~~?~gp in 

en daarna tot 1811 in de raadszai in het stadhuis aan de Nieuwstraat, waar 

onlangs het opschrift "schepenkamer" onder het verfwerk tevoorschijn is geijomen. 

Het bleek overmgens vaak nodig te bepalen dat geen rechtszittingen in een 

taveerne mochten plaatsvinden en dat men niet gewapend voor het gerecht mocht 

verschijnen. 

Hoewel er allerlei andere aspecten zijn, zoals de procedures, de rechtsregels, 

de strafmaat, enz., waarover veel te zeggen zou zijn, beperk ik mij tenslotte 

tot een enkele opmerking over een bijzonder soort "rechtspraak" door de schepen-

bank, nl. de z.g. vrijwillige rechtspraak. Dit hield in dat allerlei rechts

handelingen (en de registratie daarvaW die tegenwoordig ten overstaan van nota

rissen plaatsvinden, zoals de overdrachvvan onroerend goed, vestiging van hypo

theken, e.d., destijds voor de schepenbank (vaak: twee schepenen) moesten~ 

gebeuren. Vandaar day in de z.g. oud-rechterlijke archieven (die het Westfriese 

streekarchief binnenkort voor de deelnemende gemeenten in beaaring krijgt) niet 

alleen gegevens over rechtszaken te vinden zijn, maar ook bv. over eigendoms

avetdracht van huizen en landerijen. Deze toestand - zoals de hele schepen

rechtspraak - heeft geduurd tot 1811. 
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pe opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn in 1877. 

2. Napoleon legt de grohdslag voor onze hidige rechterlijke organisatie. 

De pogingen van Ladewijk Napoleon, broer van de Franöe keizer en "koning van 

Holland" van 1806 tot 1810, om tijde~ zijn regering een eigen Nederlandse wet

geving en rechterlijke organmsatie in te voeren, mislukten.· Zijn machtige broer 

schamperde, dat een volk van 1i miljoen mensen geen eigen wetgeving kon hebben 

en de inlijving bij Frankrijk had weldra tot gevolg, dat in 1811 de Franse wet

geving en rechterlijke indeling van kracht werden. Dat betekende het einde van 

de schepenbanken, vierscharen en andere rechterlijke colleges. Daarvoor in de 

plaats kwam een "rechterlijke macht" zonder binding met de bestuursorganisatie 

of wetgevende organen, die dus naar de eisen van de tijd "onafhankelijk" zou zijn. 

Voortaan zouden de rechters op lokaal niveau geen vertegenwoordigers meer zijn 

van de plaatselijke stemhebbenden. Zij zouden onafzetbaar zijn en volgens wette

lijke tarieven bezoldmgd worden. Andere principes die gerntroduceerd werden 

waren o.a. eenheid van rechtsregels in het hele land, openbaarheid van de rechts

zittingen en de eis van een juridische opleiding voor.de rechters (behalve op het 

laagste niveau). 

De vrederechter. 

De organisatie van de rechterlijke macht bestond in Nederland uit drie niveau•s. 

Op het1;~ plan stond de vrederechter ("juge de paix11 ), die behalve de minder 

belangrijke civiele zaken ook de overtredingen berechtte en dan als "juge de 

police" fungeerde. De vrederechter sprak in zijn eentje recht, dus niet 11colle

giaal11 zoals de schepenbank. Hij hoefde geen jurist te zijn. Verder was hem een 

merkwaardige neventaak opgelegd. Hij moest in alle civiele zaken die niet onder 

zijn bevoegdheid vielen (in het algemeen de zaken waarin het om grotere geld

sommen ging) eerst proberen beide partijen met elkaar te verzoenen. Dit idee, 

dat in 1790 door revolutionaire juristen in de Franse wetgeving was vastgelegd, 

schijnt overgenomen te zijn van de bekende filosoof Voltaire, die het tijdens een 

studiereis in ••• Nederland had opgedaan, en wel in Leiden. Leiden was nl. de 

enige stad in ons land waar v66r 1811 een rechterlijk college (de 11vredemakera11 ) 

tot taak had in alle civiele zaken te beginnen met een verzoeningspoging. Andere 

Hollandse steden, o.a. Enkhuize~n Hoorn, kenden wel 11 (recht)banken voor kleine 

zaken", die soms (bv. in Hoorn) vredemakers genoemd werden, maar hier gold de 

verplichte verzoeningspoging alleen voor de onbelangrijke zaken als burenruzies, 

scheldpartijen, e.d., die de enige bevoegdheid van deze 11vredemakers11 uitmaakten. 
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De opzet van de Franse juristen was: goedkoop procederen voor iedereen. Door de 

verplichte poging om partijen te verzoenen kon een proces irmners zoveel mogelijk 

worden voorkomen. •roch is het de vraag of liEt li'ranne systeem een goedkopere recht

spraak meebracht dan bij de afgeschafte stads- en dorpsgerechten het geval was. 

•rerug naar de vrederechter. Om te weten over welk rechtsgebied de vrederechters 

rechtspraken, moeten we bedenken dat de Fransen ons land verdeeld hadden in depar

tementen (ongeveer ter grootte van een of twee provincies), deze weer in arron

dissementen en de laatste weer in kantons. Een kanton was het rechtsgebied van 

een vrederechter. Oostelijk Westfriesland telde 5 kantons, t.w. twee met~oofd
plaats Hoorn, verder Enkhuizen, Medemblik en Grootebroek. De gemeenten Obdam, 

Hensbroek en Ursem vielen onder De Rijp. 

Rechtbanken van eerste aanleg. 

De volgende trap werd gevormd door de rechtbank van eerste aanleg (11tribunal de 

première instance") die in de hoofdstad van elk arrondissement was gevestigd. 

Deze rechtbank behandelde alle civiele zaken waartoe de vrederechters niet bevoegd 

waren en bovendien bepaalde strafzaken, de z.g. 11délits 11 (wanbedrijven), die een 

graadje minder zwaar waren dan de "crimes" (misdrijven). Veelal kon men van het 

vonnis van de vrederechter in beroep gaan bij de rechtbank. Op he~elfde 

niveau, maar los van de "gewone" rechtbanken, stonden de handelsrechtbanken 

("tribunaux de cornme.rce11 ), waar uitsluitend zaken van koophandel berecht werden. 

De Franse wetgeving maakte hl. onderscheid tussen handelszaken en overige civiele 

zaken, een onderscheid waaraan wij ons Wetboek van koophandel te danken hebben. 

Noord-Holland boven het IJ ~iidkennelijk in economisch opzicht reeds zo onbelang

rijk geacht, dat er geen handelsrechtbank werd gevestigd. 

Dat Hoorn wèl als een geschikt centrum van bestuur en rechtspraak werd beschouwd, 

kan bl@cen uit het feit dat het departement Zuiderzee (ongeveer Noord-Holland + 

Utrecht)~deeld was in vier arr~ndissementen, waarvan het tweede heel Noord-
~ 

Holland boven het IJa omvatte met Hoorn als hoofdplaats. ~ kreeg behalve 

Hoorn ook Alkmaar, bij wijze van uitzondering, een rechtbank. Terwijl in ._ 

steden als Enkhuizen en Medemblik in 1811 de schepenbank verviel en daarvoor 

i$iiaiseen vrederechter terugkwam, bleef Hoorn een rechtbank behoude~ die alleen 

de zwaarste misdrijven en de handelszaken niet mocht berechten. 

De huisvesting van de Hoornse rechtbank gaf nog wel problemen. Voorlopig werd de 

schepenkamer in het stadhuis aangehouden, maar daarnaast betrok men enkele kamers 

in het gebouw van de voormalige Oostindische Compagnie aan de Muntstraat (huidige 

politiebureau), dat men moest delen met het garnizoen. Was de gescheiden huis

vesting al niet prettig, in 1817 wensten de milmtairen het hele VOC-gebouw in 

gebruik te nemen, zodat de rechtbank naar een andere ruimte moest omzien. Die 

werd gevonden in het Statencollege (huidige Westfries Museum), maar dat kostte 

wel wat • heen en weer gesc~f. Het stadsbestuur probeerde nl. het Zeekantoor 
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(admiraliteitsgebouw, ongeveer ter plaatse van de huidige bibliotheek aan het 

Kerkplein) aan de rechtbank te slijten. Het Btatencollege was zo lek als een 

mandje en uiteindelijk moest de gouverneur van Noord-Holland tussenbeide komen 

omdat de militaire autoriteiten dreigden de rechtbank op straat te z.etten voordat 

de nieuwe huisvesting bewoonbaar gemaakt was. 

Rechtspraak op het hoogste niveau. 

Het hoogste niveau van rechtspraak in ons land omvatte de "cour imp~riale11 

(keizerlijk hof) in· Den Haag, voor het beroep in civiele zaken van de rechtbanken 

van eerste aanleg en de handelsrechtbanken, en de "cours d'assises", een soort 

hoven voor de zware strafzaken, die niet permanent zitting hadden en waar met 

jury-rechtspraak gewerkt werd. De allerhoogste trap van rechtspraak bevond zich 

te Parijs: de "cour de cassa.tion11 (hof van cassatie), dat vonnissen die op het 

niveau van de hoven waren gewezen kon vernietigen. 

Na het wegtrekken van de Fransen en de terugkeer van de erfprins van Oranje, 

die als "souverein vorst" Willem (I) in 1813 de regering aanvaardde, bleef de 

Franse rechterlijke organisatie v·oorlopig vrijwel gehandhaafd. Er was weinig 

reden om de algemeen gewaardeerde beginselen van de Franse rechtspraak ingrijpend 

aan te tasten. Alleen de namen van de Franse colleges werden vernederlandst en 

bij de crimmnele hoven ("cours d'assises") werd de jury-rechtspraak afgeschaft. 

Wel was reeds in de Grondwet van 1814 een eigen Nederlands wetboek "van de zamen

stelling der regterlijke magt en de manier van procederen" in het vooruitzicht 

gesteld. 
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De opheffing van de arron~issementsrechtbank te Hoorn in 1877. 
3. De invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie (1838). 

Weliswaar had Hoorn in 1811 zijn rechtbank "behouden", maar dat bleek geen erg 

veilig bezit. Na de vaststelling van de Grondwet van 1814 begon men met spoed aan 

het ontwerpen van een nieuwe rechterlijke organisatie en nieuwe wetboeken, die de 

Franse organisatie en wetgeving konden vervangen. In 1820 was het zo ver dat een 

wetsontwerp op de rechterlijke organisatie in de Tweede Kamer behandeld kon worden. 

En daarmee begon een lijdensweg voor het Hoornse gemeentebestuur die uiteindelijk 

- ruim vijftig jaar later - zou uitlopen op een nederlaag. 

Hoorn voor het eerst in aktie. 

In april 1820 wordt een aparte raadsvergadering gewijd aan de vaststelling van een 

"adres" (verzoekschrift) aan de koning om de rechtbank voor Hoorn te behouden. 

Er ~ nl. bekend geworden dat de regering een nader onderzoek naar dà indeling 

in arrondissementen en kantons wenselijk acht. Onmiddellijk gaan er geruchten dat 

het arrondissement Hoorn in aanmerking komt vo»r opheffing. Het adres van de 

gemeenteraa~ beroept zich op het verlies van alle belangrijke instellingen sinds 

1795: het college van gecommitteerde raden (een soort gedeputeerde staten voor 

Noord-Holland bove~et IJ), de kamers van de Oost- en Westindische Compagnie, de 

admiraliteit, de munt. Gelukkig is Hoorn in 1811 hoofdplaats van een arrondisse

ment gewe~den, maar de rechtbank is de enige rijksinstelling, die "een zeker aantal 

fa'ls>enlijke huisgezinnen aan de stad verbindt". Verlies van werkgelegenheid, 

maar ook van het laatste statussymbool. Bovendien vraagtmen zich af of Alkmaar 

wel als zetel voor deze regio kan voldoen: 's winters is de verbinding levens

gevaarlijk (per rijtuig) of soms onmogelijk (per trekschuit bij ijsgang). Het adre1 

wordt besloten met de smeekbede "dat ook deze laatste stut, dit laatste plagtanker 

van het tegenwoordig bestaan der stad, voor ons niet zal verloren gaan." Een depu

tatie van twee raadsleden biedt het adres aan zijne rnajestemt aan en probeert bij 

die gelegenheid de minister van justitie en de gouverneur van Noord-Holland voor 

de Hoornse zaak te winnen. Overigens sluiten Enkhuizen en Medemblik, alsook de 

drie Waterlandse steden, zich bij het adres aan. Uiteindelijk blijkt de Kamer het 

wetsontwerp te verwerpen, o.a. vanwege de onzekerheid over de aantallen rechtbanken 

en kantongerechten. Alle moeite was voorlopig voor niets geweest. 

De Wet R.O. van 1827. 
Zeven jaar later was het zover. In 1827 aanvaarddEnde Staten-Generaal een nieuw 

ontwerp, waaemee de "Wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid 
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der justitie" - in de wandeling: Wet R(echterlijke) organisatie) - een 

feit was. Maar ••• invoering zou moeten achten tot bij aparte wet de 

indeling van de arrondissementen rond was en totdat de nieuwe wetboeken 

klaar waren. Bracht de nieuwe Wet R.O. veel nieuws ten aanzien van de 

Franse organisatme? Niet zoveel. De vrederechter werd vervangen door de 

kantonrechter, zonder veel verschil in bevoegdheden. Alleen werd de verzoe· 

ningstaak van de vrederechter door het nieuwe procesrecht aan de kantonrech

tèr ontnomen. Ook het principe "alle rechters zijn vrederechters", in 1809 
door de befaamde jurist Van der Linden gelanceerd, werd niet in die zin 

geïnterpreteerd dat steeds vooraf een verzoekingspoging moest worden gedaaz 

Verder zou het tot 1877 duren voordat aan de kantonrechters de eis van vol

tooide juridische studie werd gesteld en zij voor het leven werden benoemd. 

De rechtbank van eerste aanleg heette voortaan arrondissementsrechtbank, tez 

wijl de aparte handelsrechtbanken werden afgeschaft. De "cours" werden ver

vangen door provinciale hoven, die zowel civiele- en stra~zaken (m.n. in 

hoger beroep van de rechtbanken) zouden behandelen. Amsterdam kreeg een af

zonderlijke criminele rechtbank (tot 1841). Tenslotte werd ook het vierde 

niveau van de Franse organisatie, het hof van cassatie, onder de benaming 

van Hoge Raad ingevoerd. 

De invoering van het nieuwe systeem 

Inmiddels was de Hoornse bestuurders het angstzweet weer uitgebroKen. Blij

kens de ingediende wetsontwerpen zou het aantal Noord~ollandse arrondisse

menten teruggebracht worden tot twee. Onmid~~Î~i~~Y~e~~~~~n b. en w. met 

een "adres" aan de koning om voor Hoorn de zetel van de rechtbank in het 

tweede arrondissement veilig te stellen. Opnieuw wordt aangevoerd dat het 

verdwijnen van de rechtbank het verval van de stad zal betekenen. Voor allE 

argumenten wordt naar het rekest van 1820 verwezen. 

Of het aan de verwoede pogingen van de Horinezen te danken is, weet ik niet, 

maar de Wet R.O. van 1827 verdeelde "Holland-noordelijk• gedeelte" in twee 

arrondissementen, met Amsterdam en Hoorn als hoofdplaats. Gejuich in Hoorn 

en geweeklaag in Alkmaar. Maar Alkmaar hoefde niet lang te treuren. Reeds 

in 1828 werd bij afzohderlijke wet een nieuwe indeling van Noord-Holland 

geregeld, waarbij Alkmaar hoofdplaats van een derde arrondissemènt werd. 

Het arrondissement Hoorn omvatte sindsdien alleen Waterland en oostelijk 

Westfriesland, samen vijf kantongerechten: Hoorn, ~nkhuizen, Medemblik, 

Purmerend en Monnikendam (in 1830 vervangen door Edam). In 1835 werden di

verse kleine w~JZ1gingen aangebracht in de Wet R.O., die overigens nog niet 

was ingevoerd. De afscheiding van België had dit nodig gemaakt. Ditmaal 

werd Noord-Holland voorzien van een vierde arrondissement, Haarlem, dat van 

Alkmaar de Zaanstreek en IJmond kreeg. 



u 

u 

- 3 -

In 1838 was het stuivertje-wisselen voorlopig afgelopen. Bij K.B. van 

10 april werd bepaald dat de nieuwe Nederlandse wetgeving (inclusief de 

Wet RaO., maar zonder Nederlands wetboek van strafrecht: de Franse "Code 

pénal" zou nog tot 1886 gelden) zou 'worden ingevoerd op den 1sten October 

1838, en van verbindende kracht zijn met den klokslag van middernacht tus

schen den 30sten September en den 1sten October van dit jaar". 

Geld of principes? 

Wie gedacht had dat nu alle dreiging was afgewend, had het mis. Thorbeeke's 

grondwet van 1848 schreef een nieuwe wet op de rechterlijke organisatie voor. 

Misschien was dit ingegeven door het mdee dat de bestaande wet niet aan ied~ 

(in elk geval: Thorbecke's) opvattingen over het funktioneren van de recht

spraak voldeed, maar het toeval wilde dat een rapport over bezuinigingen op 

de overheidsuitgaven, verschenen kort na de herziening van de grondwet, 

inkrimping van het aantal provinciale hoven en rechtbanken als een van de 

middelen tot bezuiniging aanprees. De minister van financiën had de depla

ravele toestand van 's lands schatkist door invoering van een inkomsten

belasting willen verbeteren, maar dit voorstel werd "van de tafel geveegd 

door de publieke opinie (d.w~z. door de meer gegoeden) ••• niemand wenste 

offers te brengen, iedereen vroeg bezuiniging op de uitgaven" (aldus belas

tinghistoricus De Vrankrijker). Wie niet beter wist, zou zich in 1977 wanen. 

Sindsdien werd het motief om de rechterlijke organisatie te herzien meer 

bepaald door de wens tot bezuiniging, dan door het verlangen naar een prin

cipiële herziening. 
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De opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn in 1877. 

4. Tussen hoop en vrees: 1851 - 1875. 

ThDrbecke's minister van justitie leverde in 1851 het voorgeschreven wetsontwerp 

in. Het werd nogal koel ontvangen. De kamerleden misten voldoende principiële 

veranderingen en een uitgewerkt voorstel voor een nieuwe rechterlijke indeling. 

Het jaar daarop kwam de minister met een gewijzigd ontwerp. Dit bracht voor HooJ 

wel enige duidelijkheid, want het ontwerp gin;~t van de opheCfing vanret arron

dissement Hoorn. 

Hoorn opnieuw in aktie: 1852. 

De Hoornse gemeenteraad reageert onmiddellijk. Op voorstel van burgemeester Van 

Akerlaken wordt een raadscommissie van 5 leden ingesteld om een "adres" aan de 

Tweede Kamer te ontwerpen. Een voorstel van raadslid H. de Vries, om met een lij~ 

rond te gaan en handtekeningen te verzamelen, acht de burgemeester niet nodig. 

Desondanks komt - o.l.v. enkele middenstanders en de deken van Westfriesland -

toch een protestaktie op gang, resulterend in een "adres" van de burgerij met 

324 handtekeningen. Vrijwel gelijktijdig, begin mei 1852, heeft de raadscommissj 

haar huiswerk af: een verzoekschrift van 13 pagina's drukwerk wordt de raad ter 

vaststelling aangeboden. Niemand rep~7met een woord over dat de tekst van het 

adres afkomstig is van een 29-jarigMJ~a~~Raat, mr. J.G.A. Faber. Pas vier jaar 

later realiseert men zich dat deze ambitieuEe jongeman nooit beloond is voor zijz 

arbèd. IJlings verzoekt men hem een declaratie in te dienen. Faber schrijft 

terug, dat hij het adres niet beroepshalve heeft opgesteld en daarom geen geld 

wil hebben. Dit vaderstadslievende antwoord levert hem alsnog een schriftelijke 

dankbetuiging van de gemeenteraad op. 

Over de inhoud van beide adressen - volledig in de Hoornsche Courant gepubliceerc 

- kunnen we kort zijn. Het uitgebreide raadsadres komt met enkele hoofdargument• 

tegen de motivering van het wetsontwerp: de statistische gegevens tonen niet aan 

dat Hoorn zou moeten verdwijnen en Alkmaar en Haarlem blijven bestaan ; bezuinigiJ 

op huisvesting en reiskosten zal in elk geval niet worden bereikt. De historiscl 

motieven, al in 1820 en 1827 aangedragen, worden weer opgesomd. Ook de slechte 

verbindingen met Alkmaar komen weer ter sprake. De regering wordt zelfs "diepe 

onkunde ••• van de natuurlijke gesteldheid van Noord-Holland" verweten. Een ver 

wijt dat veel Westfriese bestunrders anno 1977 bekend in de oren zal klinken. 

Tenslotte komt men met de oplossing: àls er een rechtbank moet verdwijnen, dan 

maar die van Haa±lem. Uit de slotzin spreekt de vrees voor het verlies van de 
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centrumfunctie: "Moge uwe wijsheid behoeden, dat zij dat dierbaar voorregt 

(nl. de centrumfunctie), geschat door haar en de Ommelanden, niet verlieze.n 

Alle vrees bleek overbodig. Er stonden meer lokale belangen op het spel. Zo was 

Amsterdam bang zijn provinciaal gerechtshof te verliezen. Geen wonder dat de 

minister, nadat het eerste wetsartikel met royale meerderheid was verworpen, 

het hele ontwerp introk en zelf zijn biezen pakte. 

Einielijk een nieuwe wet ••• die niet van kracht wordt. 

In het totaal werd~:!:: er in de ja:ben '50 van de vorige eeuw zo'n vijftal ontwerpen 

voor een nieuwe rechterlijke organisatie ingediend en verworpen of inge~rokken. 

Steeds bleek het aantal voor~standers, ongeacht de wisselende principes, onvol

doende. Najaar 1860 werd het zesde ontwerp ingediend. Ditmaal kon de Tweede Ka

mer zich ermee verenigen. Misschien omdat er in feite heel weinig veranderde 

t.o.v. de bestaande Wet R.O.? De bevoegdheden van Hoge Raa« en gerechtshoven 
bl i 1 ~.~ even . vr jwe gelijk, allean het aantal hoven werd verminderd. Wel kregenAle 

kantonrechters meer bevoegdheden. In elk geval stemden de meeste juridische 

specialisten, Thorbecke incluis, tegen. In 1861 aanvaardde ook de Eerste Kamer 
we.td het wetsontwerp, maar ••• verder dan het Staatsblad kwam de wet niet. Eerst ~ 

d · k. tvan. 1_:HID. 1R62 1 t 1863 T Th b k t · "d e 1nwer 1ng rett1ngrversclioven naar sep • • oen zag or ec e 1J ens 

zijn kabinet de kans schoon om eerst nog eens uitstel te krijgen tot 1864 en 

tenslotte het tijdstip van invoering voor onbepaalde tijd H uit te stellen. 

Toch liep het voor Hoorn niet zo gladjes. De regering diende nl. in de zomer van 

1862 een ontwerp in voor een nieuwe indeling van de arrondissementen, omdat dit 

probleem v66r de inwerkingtreding van de wet opgelost moest zijn. 

Met een zekere routine komt de Hoornse "defensie" op gang, want opnieuw moet de 

rechtbank verdwijnen. Weer komt er een raadscommissie om een adres aan de Tweede 

Kamer op te stellen. Verder krijgt de burgerij, evenals in 1852, eenm wenk om 

zelf ook een adres in te dienen. Tenslotte worden de overige gemeentebesturen in 

het arrondissement opgeroepen om hun bijval te betuigen. De Hoornsche Courant 

volgt de hele zaak op de voet. De motieven van de regering om o.a. de Hoornse 

rechtbank op t~effen, nl. onvoldoende rechtszaken en onvoldoende "balie" (advo

katen-procureurs, nodig ~mae uitbreiding van de bevoegdheden van rechtbanken en 

kantongerechten), worden breed uitgemeten en bestreden. Zo ook in de adressen 

van raad en burgerij (dit laatste door 500 burgers ondertekend). In het raada

adres treffen we bv. de zinsnede aan: "Moet een arrondissement •••à•• opgeheven 

worden omdat de bewoners niet genoeg diefachtig en twistziek zijn ••• ?" Naast 

deze theatrale op-de-borst-klopperij komen we alle gebruikelijke argumenten weer 

tegen. Ditmaal komt er van vrijwel alle gwrneentebesturen in het rechtsgebied 

steun voor de Hoornse zaak. Alleen Ursem en de gemeenten in Zuid-Waterland laten 

weten dat ze geen bezware~ebben tegen de geplande indeling. 
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In het najaar van 1862 mengt ook J.G.A. Faber, de man achter het adres van 1852, 
inmiddels advokaat in Amsterdam geworden, zich in de strijd met een brochure 

"De q>heffing van de arrondissementa-regtbank te Hoorn''. Hij acht het twijfel

achtig of de wet ooit in werking zal treden en levert scherpe kritiek op het feit 

dat principiële zaken door de wetgever niet zijn geregeld. Statistische gegevens 

als enig criterium voor opheffing kan hij niet waarderen. Het algemeen belang 

acht hij niet gediend met de herindeling: de geraamde bezuiniging valt tegen en 

bovendien bemoeilijken de slechte verbindingen boven het IJ elke nieuwe indeling. 

Beperkt aantal rechtszaken en geringe "balie": hij bestrijdt deze argumenten. 

De brochure kunnen we als een aanpassing van het raadsadres van 1852 beschouwen. 

De stilte voor de storm. 

Zoals we gezien hebben: ook in 1862 was alle moeite voor niets. ~orbecke werkte 

de wet van 1861 onder tafel. Maar in 1867 steken de geruchten de kop weer op. 

D~7~àHHebesluit alvast afschriften van de vroegere adressen aan de minister van 

justitie te sturen. Bij de klad-notulen staat geschreven: ''dit mag niet in de 

coubant opgenomen worden". Met andere woorden: in vredesnaam geen paniek zaaien. 

De meerderheid van de Tweede Kamer w~d 1870 tegen invoering van de wet van 

1861. Wat dan wel? In 1873 werd een nieuw ontwerp, ·ondanks grondige voorberei

ding, door de Kamer verworpen. Tenslotte bracht een slimmigheidje van minister 

Van Lynden in 1875 de oplossing: splitsing van het wetsontwerp in een serie af

zonderlijke ontwerpen voor de verschillende onderdelen. Op die manier kon worden 

voorkomen dat de verschillende minderheden, die vaak lokale belangen verdedigden, 

gezamenlijk het hele ontwerp zouden torpederen. Ordinaire verdeel- en heers

politiek. Maar het werkte! Allereerst werden voorstellen tot opheffing van de 

bestaande provinciale gerechtshoven en instelling van vijf nieuwe ( de huidige) 

hoven ihgediend en - ondanks enige tegenstand - aangenoamen. Nu ging het om de 

vaststelling van de nieuwe rechtsgebieden van deze hoven en de verdeling daarvan 

in arrondissementen en kantons. Het uur van de waarheid was aangebmroken. 
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De opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn in 1877. 

5. Heilloos, maar niet onverwacht (1876-1877). 

De wetsontwerpen van 1876. 

Minister Van Lynden kwam begin 1876 met negen wetsontwerpen ~etreffende de in

rigting en het regtsgebied der arrondissementsregtbanken en kantonge~egten". 

Bij het zesde ontwerp, dat de indeling van het gebied van het Amsterdamse hof 

betrof, werden de Hoornse rechtbank en het Enkhuizer kantongerecht opgeheven. 

Haast automatisch werd een Hoornse raadscommissie benoemd om een adres aan de 

Tweede Kamer te vervaardigen. Het werd een commissie van zware mannen: naast 

burgmeester Van Dedem maakten oud-burgemeester De Vicq en de president van de 

(op te heffen) eechtbank jhr. Dirk van Akerlaken, allen juristen, met de actieve 

hypotheekbewaarder Van Eek er deel van uit. Een week later was het adres gereed 

om vastgesteld te worden. Hoewel de tekst momenteel in Hoorn niet vindbaar is 

- vermoedelijk zijn diverse stukken betreffende de strijd om het behoud van de 

rechtbank destijds apart gehouden in een dossier dat nog niet teruggevonden is -

kunnen we ons de gebruikte argumenten voorstellen. Behalve aan alle leden van dE 

Eerste en Tweede Kamer, wordt het stuk ook aan alle ministers en aan de gemeente

besturen ~ het arrondissement toegezonden. Evenals in 1862 lieten de adhesie

betuigingen van de gemeenten in de omtrek niet op zich wachten. 

Inmiddels had men zich ook huiten de raad gerealiseerd dat het ditmaal wel eens 

"menens" kon zijn. De Hoornscha Courant kondigde de kwestie aan onder de veel

zeggende kop "Een donkere toekomst". Zeer aktief was de (liberale) kiesverenigil 

"Burgerplicht", die onder voorzitterschap v~*Ji~ck een eigen adres oltiiierp, 

waarvan de tekst prompt in de krant kwam. Van Eek. - het stuk was ongetwijfeld 

van zijn hand - bestookte hierin met zwaar geschut de positie van Alkmaar, dat 

volgens hem sinds 1813 door de regering was voorgetrokken, en kwam in een aan

hangsel met statistisch materiaal om aan te tonen dat de Hoornse rechtbank moest 

blijven. Ook de Hoornscha Courant trad nu regelmatig met haar Alkmaarscha rival• 

in discussie, zodat het geheel heyKarakter kreeg van een prestigeslag. In mei 

1876 publiceerde de HC het volledige adres van gedeputeerde staten van Noord

Holland in de kwestie van de rechterlijke organisatie. Dit stuk bevatte o.a. eel 

niet mis te verstane verdediging van Hoorn, m.n. op grond van de bekende klachtel 

over de slechte verbindingen met Alkmaar. Geen wonder dat de Alkmaarse gemeente· 

raad zich geroepen voelde de Tweede Kamer nu maar eens snel in te lichten, dat 

het met die slechte communicatie zo'n vaart niet liep: wel twee diligences en 

twee trekschuiten onderhielden de verbinding Hoorn - Alkmaar. De tekst van het 
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Alkmaarse adres werd de redaktie van de HC vanuit Den Haag toegespeeld, want al 

zag men in Alkmaar weinig in een strijd met open vizier, in Hoorn wilde men wel 
graag weten wat de buurgemeente in haar schild voerde. 

In de tweede helft van 1876 gebeurde er weinig schokkends, behalve dat het voor

onderzoek van de Tweede Kamer weinig goeds voor de meeste wetsontwerpen voorspel 

De negatieve geluiden overhee~en. Het nieuwjaarsnummer van de HC geeft dan.obk 

blijk van een licht optimisme, zij het niet zonder venijn: men verwahht dat de 

volksvertegenwoordiging "wijzer zal zijn en meer acht zal slaan op de eischen 

eener goede rechtsbedeeling, dan men dat doet in de ministeriëele bureaux, waar 

dit kwartier een ten eenenmale onbekende streek schijnt te wezen." 

De laatste schermutselingen. 

In februari 1877 komt de kampioen van de Hoornse rechtbank, mr. Faber, opnieuw 

met een brochure: ''De zetels der arrondissementsi-regtbanken in Noord-Holland". 

Hij gaat ditmaal vrijwel uitsluitend in op de verkeersverbindingen. De kwestie 

had zich immers, tenminste officieus, toegapitst op de vraag: Hoorn of Alkmaar. 

Haarlem was, door de sterke bevolkingstoename, buiten schot. Faber voorziet in 

opheffing van Alkmaar de minste problemen. De meeste gemeenten in dat arrondissE 

ment liggen immers vlak aan de spoorlijn Den Helder - Haarlem? Dan het gebied 

maar aan Haarlem toevoegen. Bovendien wettigt de toekomst het behoud van Hoorn, 

want de voorstellen tot inpoldering van een deel van de Zuiderzee liggen klaar: 

''Welnu, voor een groot gedeelte lli:er nieuw te vormen polders is Hoorn de aangewezE 

hoofdplaats." 

De HC looft het pleidooi van Faber, maar betuigt onmiddellijk, dat het niet haar 

wens is om Alkmaar opgeheven te zien. 

Ook de Hoornse gemeenteraad komt met een nieuw adres aan de Tweede Kamer. Het 

wordt een "monsterpetitie", met ruim 6100 handtekeningen uit het hele gebied, 

waarvan 1310 van Hoornse meerderjarige mannen (ca. de helft van die categorie 

inwoners). De gedrukte lijst met namen is bewaard gebleven. Het optimisme van 

de raad heeft plaats gemaakt voor bezorgdheid en wrevel. Bezorgdheid, omdat de 

memorie van antwoord van de minister negatief ~ uitgevallen. Wrevel, omdat di· 

vooral te wijten is aan het adres van Alkmaar, waarin de verbindingen met Hoorn 

van de zonnige kant waren bezien. De overeenkomsten met Fabers brochure zijn 

treffend, beide geschriften voorspellen een toenemmng van de rechtszaken voor 

Hoorn door de inpolderingaplannen en een afname voor Alkmaar door de opening van 

het Noordzeekanaal. 

Overigens heeft men in Enkhuizen ook niet stilgezeten. Een adres met 1200 hand

tekeningen voor het behoud van het kantongerecht gaat naar Den Haag, al is men 

net optimistisch gestemd. 
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"De slag is gevallen". 

Een allerlaatste poging om de zaak te redden wordt ondernomen door K. de Jong, 

kamerlid voor het district Hoorn. Hijment op 12 maart 1877 een amendement in 

om i.p.v. Hoorn Alkmaar op te offeren. De vertegenwoordigers van het district 

Alkmaar stellen nu bij sub-amendement voor om dan maar Haarlem te laten schieter 

Dit laatste wordt ruimschoots verworpen, maar over het voorstel van De Jong st!W 

de stemmen: 36 tegen 36. Naar het schijnt is het kamerlid Haffmans, voorstandex 

van Hoorn, tijdens de stemming per ongeluk in de koffiekamer blijven zitten. 

Alkmaar kan gerust zijn: de volgende dag zijn er drie "Alkmaarders" meer en vier 

"Horinezen" minder, zodat uiteindelijk met 39 tegen 34 stemmen het amendement

De Jong wordt verworpen. De burgemeester van Alkmaar, met twee raadsleden op 

12 maart naar Den Haag getogen om te lobbyen, wordt de volgende avond als een vo 
van het station gehaald met vlaggen en muziek. 

Een klein bijvoegsel bij de HC van 14 maart (bezorgd op dinsdagavond 13 mart) 

deelt het beslissende nieuws mee. De koppen boven de hoofdartikelen in de HC 

en de Enkhuizer Courant van 18 maart 1877 spreken voor zich. Men is verslagen. 

Op de Eerste Kamer heeft men weinig hoop meer. Overigens is men in Alkmaar zo 

geschrokken, dat nog snel een adres aan de Eerste Kamer verzonden wordt! 

· Naspel. 

Van Akerlaken, president van de rechtbank en raadslid, maar bovendien lid van de 

Eerste Kamer, pleit in dat college hartstochtelijk voor verwerping van de wets

voorstellen. Het mag niet baten, op 7 april is het pleit definitief beslecht, 

met 25 t~n 12 stemmen wordt de Hoornse rechtbank afgeschaft. Op 8 april staat 

de uitslag in de HC, met als enig commentaar: "Heilloos maar niet onverwacht". 

De volgende dag staat de wet in het Staatsblad. De strijd is gestreden. Verliez 

Van Akerlaken, "werkloos" geworden, bedankt (teleurgesteld?) voor een plaats als 

raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof enl later voor een benoeming tot pre

sident van de Haarlemse rechtbank. Het gemeenteverslag over 1877 mokt nog na 

over het vertrek van "verscheidene van hare meest geachte ingezetenen". 

In 1882 flikkert de hoop nog eenmaal op: de minater heeft een voorstel ingediend 

tot herstel van de Hoornse rechtbank. Het blijkt loos alarm. De Horinezen 

- moegestreden - hoeven niet meer in het geweer te komen. 



u 

u 

I~ 

Goedaardig of kwaadaardig? 

In de tweede helft van 1877 heerste in Hoorn en Enkhuizen een mazelenepide

mie. De mazelen - de term "mazel" is van Germaanse oorsprong en betekent 

huidvlek, puistje of blaar - zijn een typische kinderziekte, die vrijwel 

altijd beperkt is tot kinderen onder de 15 jaar. De verschijnselen zijn 

bekend: hoge koorts, infectie van de slijmvliezen, uitslag van rode vlekjes. 

Het is een virusziekte en de besmetting wordt vooral overgebracht door drup

peltjes tengevolge van hoesten of niezen, zelden door besmette voorwerpen. 

Hoewel deze ziekte tegenwoordig vrijwel geen dodelijke afloop meer kent 

- bovendien is sinds enige tijd preventie d.m.v. vaccinatie mogelijk, terwijl 

ook een serum kan worden toegediend -, was dat honderd jaar geleden duidel~k 

anders. Toen behoorden de mazelen tot een van de zeven meest gevreesde 

besmettelijke ziekten, die in de 19e eeuw nogal eens epidemisch voorkwamen. 

De zes andere waren: de cholera (laatste grote epidemie in 1866), pokken 

(idem 1871, ondanks de reeds lang bekende vaccinatie volgens de methode van 

Jenner uit 1796), tyfus, roodvonk, difterie en kinkhoest. 

Het doet ons merkwaardig aan dat het Hoornse gemeenteverslag over 1877 de 

mazelenepidemie als "goedaardig" betitelt, hoewel er niet minder dan 30 kin

deren aan overleden, d.w.z. ruim 10% van alle sterfgevallen in dat jaar 

(maar zonder het aantal levenloos geboren kinderen mee te tellen, dat in 1877 

maar liefst 27 bedroeg). Wij zouden een ziekte, waarvan 3 op de 1000 Hoornse 

inwoners het slachtoffer werden, niet gauw als "geedaardig" kwalificeren, 

maar de visie van de tijdgenoten (de opmerking is ongetwijfeld van de "stads 

docter" afkomstig) is wel veelzeggend. Er straalt een zekere opluchting uit 

die term, want er waren in Hoorn ca. 530 aangegeven ziektegevallen, terwijl 

het gemeenteverslag vermoedt dat het totale aantal zieken nog aanmerkelijk 

hoger geweest moet zijn: "neemt men in aanmerking dat er in ieder gezin 

meest alle kinderen werden aangetast en dat er huisgezinnen zijn geweest, die 

om het aanplakken aan hunne huizen van den naam der ziekte, of om andere 

redenen geene geneeskundige hulp inriepen, dan kan het getal aangetasten wel 

heel wat meer ... hebben bedragen". 

Bernadette
Getypte tekst
Een mazelenepidemie in 1877Bert van der Saagserie artikelen in het Weekblad voor West-Friesland, 1977
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Overheidsmaatregelen 

Op grond van de "Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten" van 1872 

was de gemeentelijke overheid (in de persoon van de burgemeester) verplicht 

tot het treffen van maatregelen wanneer zich gevallen van zes met name ge

noemde besmettelijke ziekten (waaronder de mazelen) voordeden. Zo dienden 

de inwoners d.m.v. bekendmakingen gewaarschuwd te worden wanneer een ziekte 

epidemisch voorkwam; de mensen moesten op het gemeentehuis aangifte doen van 

de ziekte en hun huis werd dan voorzien van een aanplakbiljet "besmettelijke 

ziekte, mazelen"; er gold een verbod van schoolgaan voor alle kinderen uit 

een getroffen gezin totdat de behandelende arts verlof had gegeven (een 

maatregel die de redacteur van de Enkhuizer Courant, 9 dec. 1877, veel te 

ver vond gaan!). Tenslotte blijkt men in Hoorn ook overgegaan te zijn tot 

"het nu en dan zuiveren van huizen, waar de ziekte geheerscht had". 

Ook in Enkhuizen 

In hoeverre deze epidemie zich verder over Westfriesland verbreid heeft, zou 

onderzocht moeten worden. De Hoornsche Courant meldt op 7 november 1877 

met enige opluchting dat de epidemie in Hoorn sterk is afgenomen, maar dat 

sinds enige tijd ook Enkhuizen door een mazelenepidemie is getroffen. Het 

Enkhuizer gemeenteverslag spreekt - evenals het Hoornse - van een goedaar

qige epidemie, die toch nog verscheidene slachtoffers (er wordt geen aantal 

genoemd) heeft gemaakt, vooral door optredende complicaties. Op basis van 

de gedane aangiften werden in Enkhuizen 501 woninge~oorzien van het hier

voor genoemde aanplakbiljet "besmettelijke ziekte ..• ". Volgens de Enkhui

zer Courant van 26-9-1877 moest de "Tusschen-bewaarschool tijdelijk 

gesloten worden, omdat het aantal leerlingen aldaar tot 2 of 3 geslonken was" 

Van sterfgevallen was de krant toen nog niets bekend. Uit een en ander 

mogen we afleiden dat de mazelen ook in Enkhuizen flink geheerst hebben 

en misschien relatief (Enkhuizen telde ongeveer 5500 inwoners, Hoorn bijna 

10000) zelfs nog meer slachtoffers hebben geëist dan in Hoorn. 

Een "croup"-epidemie in Hoorn in 1876. 

Uit het Hoornse gemeenteverslag over 1876, dat wat gedetailleerder is dan 

dat van Enkhuizen, kunnen we ook nog opmaken dat dat jaar evenmin erg gezond 

was voor de Hoornse jeugd. In 1876 was het de vaak dodelijke "croup", een 

ziekte die we statistisch gezien beter met de verzamelnaam "difterie" kunnen 

betitelen, die 25 sterfgevallen veroorzaakte (en in de eerste maanden van 

1877 nog eens 5). Difterie, veroorzaakt door de difteriebacil (ontdekt in 

1883 door Löffler), is een acute infectieziekte, gekenmerkt door de vorming 

van een taai vlies op de slijmvliezen, waardoor vooral de neus-keelholte en 

het strottehoofd worden aangetast. Bovendien vindt afscheiding van een gif-
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tige stof, toxine, plaats. Zonder direkte medische verzorging is deze ziekte 

vaak snel dodelijk. Overigens ontdekte Behring al in 1890 het anti-difterie

serum. Door vaccinatie op uitgebreide schaal (de bekende DKTP-prik!) is 

difterie, die voornamelijk bij kinderen van 1 tot 10 jaar voorkomt, al 

geruime tijd van de lijst van gevreesde ziekten afgevoerd. 

Nederland in 1877 ontwikkelingsland 

Door onze dagelijkse portie ellende via de massamedia zijn we inmiddels zo 

afgestompt, dat de hierboven genoemde cijfers over sterfgevallen onder de 

Hoornse kinderen honderd jaar geleden door difterie en mazelen ons weinig 

meer zeggen. Laat ik in dat geval voor alle duidelijkheid even stellen, 

dat op het gebied van de volksgezondheid ons land anno 1877 eenvoudigweg als 

"ontwikkelingsland" moet worden aangemerkt. U kunt dus voor het gemak een 

stukje Sahelland of Bangladesj van 1977 terugprojecteren naar Nederland van 

1877 om uw voorstellingsvermogen wat te helpen. 
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Kinderen anno 1877 - een kwàsbare groep. 

Wanneer we even de zuigelingensterfte buiten beschouwing laten, kan in elk 

geval worden gesteld dat de sterfte onder "de kleuters ••• in vergaande mate 

bepaald (werd) door de verschillende infectieziekten, die soms epidemisch optraden 

maar daarnaast ook geregeld ieder jaar ,'hun slachtoffers in deze groep vroegen". 

Ziedaar een conclusie van de sociaal-medicus J.A. Verdoorn in zijn belangrijke 

boek "Volksgezondheid en sociale ontwikkeling" (over de sociaal-medische ont

wikkelingen in Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw). Mazelen en 

difterie behoorden in de groep besmettelijke kinderziekten tot de "zware jongens". 

Een grat probleem was de omstabdigheid dat men niets wist over de oorzaken van 

deze ziekten, slechts kon constateren dat ze besmettelijk waren, maar juist bij 

gebrek aan kennis omtrent de oorzaken geen doeltref·fende geneeswijze kon ontdekken 

Een andere conclusie van Verdoorn is eveneens onthullend: "Er is wel geen leef

tijdsgroep van de bevolking, waarop het sterfte-veroorzakende complex van medische 

en sociale factoren gedurende de 19e eeuw een funestere invloed heeft gehad als 

die van de zuigelingen en jonge kinderen." Juist deze leeftijdsgroep was het 

meest vatbaar voor de gevolgen van algemeen voorkomende misstanden als het niet 

(of niet tijdig) raadplegen van een arts, verkeerde voeding vanaf de geboorte, 

onhygiënische toestanden in huis, op straat en op school, e.d. 

Het zal niemand verbazen dat dit in de eerste plaats gold voor de jonge kinderen 

van de arbeidende klasse - om van de paupers maar te zwijgen -, maar zelfs onder 

de middenstand en de "hogere" klassen van de bevolking was de zuigelingen- en 

kindersterfte in de hele 19e eeuw nog aanzienlijk. Voor ons is het eenvoudig 

te verklaren dat vooral de "mindere standen" het slachtoffer werden, waar de 

fysieke weerstand minder was dan onder de hogere klassen en waar de hygiënische 

omstandigheden nog veel meer te wensen overlieten. Ook anno 1877 werd dit echter 

geconstateerd. Niet voor niets zegt het Hoornse gemeenteverslag over de mazelen

epidemie in 1877: "De ziekte was in de maanden Julij en Augustus goedaardig en 

bepaalde zich toen meer tot de hoogere en burgerklasse, maar zoodra zij onder 

den behoeftigen stand waargenomen en de atmosfeer kouder, nat en ongestadiger 

werd, kwamen meer ernstige gevallen voor •••" 
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Sociaal-medische voorlichting. 

Een van de kernproblemen vormde de sociaal-medische voorlichting. Hoe moest men 

de "mindere man" bereiken wanneer het ging om het bijbrengen van betere inzichten 

omtrent bv. voeding en hygiëne? Bovendien: er was nog maar een kleine (zij het 

snel groeiende) groep medici die zich rond 1877 intensief bezig hield met dit 

soort zaken. Daarbij moeten we bedenken dat dit vrijwel uitsluitend praktijk

mensen waren, en dat het aan belangstelling bij de medische hoogleraren te wensen 

overliet. Bovendien moeten we tot in de hoogste politieke kringen vaak een vol

slagen gebrek aan belangstelling constateren, gepaard aan een gebrekkig inzicht 

in de noodzaak van voorlichting. 

Zo kreeg de stroming die ijverde voor invoering van hygiënisch onderwijs op alle 

scholen, met vurige pleitbezorgers als de Amsterdamse arts G.A.N. Allebé aan het 

hoofd, bijna geen voet aan de grond. Alleen op sommige kweekscholen en HBS'en 

voor meisjes werd rond 1876 dit onderwijs ingevoerd, nadat pas in 1865 de gezond

heidsleer in het programma van de medische faculteiten was opgenomen (overigens 

eerst vanaf 1876 als verplicht vak). Niemand minder dan Thorbecke had in 1863 
geweigerd de Middelburgse medicus s.s. Coronel, sinds 1860 stadsgeneesheer te 

Amsterdam, op te nemen in een staatscommissie van onderzoek naar de toestand van 

fabriekskinderen, hoewel juist Coronel door zijn jarenlang onverbloemd hameren 

op de slechte medisch-hygiënische toestand van de arbeidende klasse en zijn 

ijveren voor het instellen van een onderzoekscommissie hiervoor de aangewezen man 

was. De vrees voor een kritische houding t.o.v. de maatschappelijke struktuur, 

overmgens in die tijd niet alleen voorbehouden aan Thorbeckiaanse liberalen, 

zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Zo zag Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke 

arts in ons land - de Enkhuizer Courant vond het de moeite waard op 25 april 1877 
te vermelden dat zij het eerste deel van haar artsexamen had afgelegd - haar 

pionierswerk, in 1880 gestart als vrouwencursus in de beginselen van hygiëne en 

zuigelingenzorg en weldra uitgegroeid tot een polikliniek voor arme vrouwen en 

kinderen, dat alles in het verenigingslokaal van het Algemeen Nederlandach Werk

liedenverbond boven een kroeg in de Amsterdamse Spuistraat, na 14 jaar mislukken. 

Van enige specialistische scholing op het gebied van de kindergeneeskunde was 

rond 1877 nog geen sprake. Wel kende bv. Amsterdam al in 1866 een kinderzieken

huis en kwam na het overlijden van koningin Sophia (echtgenote van Willem III) 

op 3 juni 1877 een commissie tot stand tot stichting van een Sophia-kinderzieken

huis in Den Haag, met sub-commissies in vele plaatsen, o.a. Hoorn. 

Maar officieel werd de pediatrie (kindergeneeskunde) pas van€ 1898 aan een Neder

landse universiteit onderwezen. In 1901 werd in Den Haag het eerste consultatie

bureau voor de zuigelingenzorg geopend. 
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Toch blijkt uit de verspreiding van enkele populair-medische geschriften dat 

ook wel wat bredere lagen dan de 15 à 2ff'/o van de bevolking die we met "hogere" 

klassen zouden kunnen aanduiden op de hoogte konden zijn van de madenere inzich

ten in de kinderverzorging. Zo verscheen al in 1845 het boek "De ontwikkeling 

van het kind naar lichaam en geest" van de al genoemde arts Allebé, met voor die 

tijd revolutionaire denkbeelden. Dit boek moet in verscheidene 19e eeuwse huis

gezinnen de rol van de 20e eeuwse publikaties van de bekende Amerikaanse kinder

arts dr. Spock hetlen vervuld. In Hoorn verscheen in 1860 een publikatie van 

P. Verkade, docent aan de klinische school (waarover een volgende keer meer), 

getiteld "Het eerste levensjaar, misslagen en zondigen tegen de gezondheidsleer". 

Dat het probleem van de hygiënische voorlichting in 1877 ook in Noord-Holland 

bij ingewijden in de belangstelling stond, blijkt uit een berichtje in de Hoorn

scha Courant van 7 november 1877, dezelfde editie die ook het einde van de 

mazelenepidemie in Hoorn signaleerde. Het is een verslagje van een vergadering 

van de Noordhollandse vereniging voor ziekenverpleging "Het Witte Kruis" (opge

richt in 1874) in Bloemendaal, waar een arts een lezing hield over 11het slapen" 

in verband met het ontbreken van afzonderlijke woon- en slaapkamers in 11werkmans

huizen", waar de onfrisse bedsteden een "kweekplaats van besmettelijke ziekten" 

vormden. "Met een opwekking aan zijn medeleden om ieder in zijn kring naar ver

mogen mede te werken mtot verbetering van een dusdanigen toestand besloot 

spreker zijn voordracht.n 
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Oorzaken van de verbetering van de gezondheidstoestand na 1880 

Hoewel het hier niet de plaats is om op de zeer belangwekkende theorieën van 

Verdoorn, in zijn boek over Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw, in te 

gaan, is het misschien niet onaardig zijn belangrijkste stelling hier beknopt 

weer te geven. Verdoorn meent aan te tonen, dat de duidelijke verbetering van de 

gezondheidstoestand in Nedaiand (en heel Noordwest-Europa) na ca. 1880/1885 

niet toe te schrijven is aan factoren als verbetering van de gezondheidszorg, 

openbare hygiëne, e.d. Volgens hem is dit te danken aan de geleidelijke "inte

gratie (van de gezondheidszorg) in het cultuurpatroon der bevolking als geheel". 

Om het iets eenvoudiger te zeggen: de traditionele opvattingen van zeer grote 

bevolkingsgroepen, waarbij bv. de volksgeneeskunde nog een belangrijke rol 

speelde, werden geleidelijk doorbroken. De toenemende "produktie" van gezond

heidszorg kwam steeds meer in evenwicht met de ''consumptie" daarvan, d.w.z. steeds 

meer mensen gingen dankzij allerlei factoren (VerdoDrn noemt de ontwikkeling van 

het onderwijs, de uitbreiding en·verbetering van de communicatie, de ontplooiing 

van het culturele en politieke verenigingswezen en de veranderende positie van 

de vrouw in de samenleving) ertoe over een intensiever gebruik te maken van een 

snel verbeterende gezondheidszorg. Dit was een wisselwerking. Door een veranderde 

houding ten opzichte van de moderne gezondheidszorg ontstond weer behoefte aan 

meer en betere medische en hygiënische voorzieningen. 

\ 
Elementen van gezondheidszorg v66r 1880. 

Om het bovenstaande, wat theoretische verhaal te illustreren, volgen hier wat 

voorbeelden over de situatie in de gezondheidszorg v66r 1880. 

De geneeskundige wetenschap. 

Tijdens Thorbeeke's tweede kabinet waren in 1865 een aantal wetten op het gebied 

van de gezondheidszorg tot stand gekomen, waardoor o.a. het medisch onderwijs 

sterk verbeterde. Voordien gold een wet van 1818, waarbij een ratjetoe van be

voegde "geneeskunstbeoefenaars" werd onderscheiden. Elke soort kende zijn eigen 

opleiding en bevoegdheden. Naast de verschillende soorten universitair opgeleide 

artsen, waren de meeste overige categorieën geneeskundigen aangewezen op een 

nieuwe opleidingsmogelijkheid, nl. de in 1823 en daarna opgerichte'klinische 

scholen". Van de: ·zeven scholen die toen in Nederland verrezen, was er een in 
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Hoorn gevestigd, en wel sinds 1825. Door de aanmerkelijk hogere eisen die in 

1865 gesteld werden, verdwenen alle klinische scholen, die in Amsterdam als 

laatste in 1867. 

Behalve bij het medisch onderwijs, was er ook in de medische wetenschap na 1850 

een duidelijke vooruitgang te bespeuren. Te denken valt aan verbeterde onder

zoeksmethoden van patiënten, verbeterde chirurgische technieken (toepassing van 

algemene verdoving na de ontdekking van ether en chloroform, gebruik van steriele 

instrumenten, bestrijden van infecties bij wondbehandelin~, e.d. Maar de belang

rijkste doorbraak, de opkomst van de bacteriologie, vond eerst ca. 1880 zijn 

oorsprong in Frankrijk en D~itsland, en kan dus niet hebben bijgedragen aan de 

opvallende sterftedaling die ca. 1885 definitief in Nederland inzet. 

"Dichtheid" van de geneeskundige hulp. 

Merkwaardig genoeg was - over de hele 19e eeuw gerekend - in 1851 het grootste 

aantal geneeskundigen per inwoner in Nederland werkzaam, nl. 1 arts op ruim 1200 

inwoners. Het merendeel van hen was echter niet academisch gevormd en behoorde 

tot de categorie van de plattelands-heelmeesters. Geleidelijk trad een aanhou

dende daling van het gemiddeld aantal artsen op, terwijl de kwaliteit door de 

wetgeving van 1865 verbeterde. Het grote probleem werd gevormd door de oneven

wichtige spreiding van artsen over het lliele land. In 1878 telde ons land gemid

deld 1 arts op ca. 2000 inwoners, maar in Amsterdam was de "dichtheid" veel 

groter: ca. 1 arts per 1700 inwoners. Ook in Westfriesland was de situatie niet 

ongunstig. In Hoorn was de verhouding 1 geneeskundige op 1400 inwoners. Van de 

7 Hoornse artsen waren er 3 universitair gevormde (1 "moderne" van na 1865 en 

2 volgens het oude systeem), 3 plattelands-heelmeesters (tevens vroedmeester) en 

1 gepensioneerd officier van gezondheid (militair arts). Enkhuizen telde drie 

geneeskundigen op ruim 5500 inwoners, dus ca. 1 op 1850, waaronder 2 academici 

en 1 heelmeester. In Medemblik waren twee artsen gevestigd (een afgestudeerde 

en een plattelands-heelmeester/vroedmeester), d.w.z. ongeveer 1 op 1100 inwoners. 

Natuurlijk moeten we deze gemiddelden met enige voorzichtigheid hanteren, zeker 

voor Medemblik, omdat bv. in Oppanoes geen geneeskundige woonde, zodat men van 

daaruit wel zijn heil in Medemblik gezocht zal hebben. Vanuit Twisk - eveneens 

zonder arts in 1877 - kon men in Abbekerk, Midwoud of Sijbekarspel terecht! 

Ziekenverpleging. 

Wat betreft de ziekenhuizen: deze waren feitelijk alleen bestemd voor de armen, 

omdat de welgestelden zich thuis lieten verplegen. Door de geleidelijke verbe

tering van de kwaliteit van de gezondheidszorg kwam echter ook bij de "hogere" 

klassen behoefte aan ziekenhuisopname. Dit bracht een schrijnend tekort aan 

opnamecapaciteit aan het licht, terwijl nu ook de doorgaans uiterst afschrik

wekkende toestanden die in sommige ziekenhuizen geersten algemeen bekend werden. 
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In Hoorn functioneerde sinds 1868 het stadsziekenhuis, als opvolger van het 

uit de middeleeuwen daterende St.Jans-gasthuis, waartoe men het voormalige zee

kantoor en de bank van lening (omgeving Kerkplei~Wisselstraat) had verbouwd. 

Het is typerend dat van de 129 patiënten in 1877 er slechts 1 voor eigen reke

ning verpleegd werd. Ook kende men geen verpleging in onze zin des woords; 

de verzorging werd overgelaten aan een huismeester en enkele oppasserS.. Enige 

verbetering bracht het jaar 1880, toen de voormalige 11gymnastiekschool11 aan de 

Binnenluiendijk werd verbouwd tot 11eene afzonderlijke inrigting tot verpleging 

van lijders aan besmettelijke ziekten". Het voorstel daartoe was al in 1878 

gedaan door het bestuur (de regenten) van het Stadsziekenhuis, maar toen door 
. . inrichting van b. en w. voDr kennisgeving aangenomen. Werd men van hogerhand to~1een aparte 

afdeling voor "lijders" aan besmettelijke ziekten verplicht'? De Wet van 1872 

bood deze mogelijkheid. In elk geval werd het financiële probleem opgelost door

dat de helft van de verbouwsom (f 3920) als subsidie uit de kas van het Kerken

armenfonds kwam. 
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Ziekenverpleging (vervolg). 

In de laatste decennia van de 19e eeuw verschijnen overal de wijkverpleging en 

ziekenhuisverpleging op particuliere (vooral confessionele) grondslag, als gedu

rige vermaning voor de kwalijke toestanden in de overheidsziekenhuizen. Overi

gens kwam in Hoorn pas in 1907 het eerste particuliere ziekenhuis "De Villa" 

van de grond, in 1913 gevolgd door het St.Jansgasthuis aan de Koepoortsweg. 

Een zeer belangrijke wijziging in het traditionele cultuurpatroon vormde de 

veranderende positie van de vrouw in de laat-19e eeuwse maatschappij. De gedachte 

begon post te vatten dat bv. ziekenverpleging een eervol beroep was voor vrouwen 

uit de "betere standen", ook voor hen die dit nmet als religieuze roeping zagen. 

Rond 1880 begon dan ook hier en daar een verbeterde opleiding to~~~~~~nver
pleegster van de grond te komen, waarbij voor Noord-Holland de vereniging "Het 

Witte Kruis" en de naam van Jeltje de Bosch Kernper genoemd moet worden. 

Geneeskundige armenzorg. 

Wat de geneeskundige armenzorg be~reft, hier bood bv. de Armenwet van 1854 wel 

mogelijkheden, maar deze werden door allerlei oorzaken, o.a. geharrewar tussen 

burgerlijke en kerkelijke armbesturen, slecht benut. De gemeente Hoorn verkeerde 

in de gelukkige omstandigheid dat veel sociale projecten, ook op het gebied van 

de gezondheidszorg, deels uit de kas van het Kerkenarmenfonds werden gefinancierd. 

Hierv66r werd daarvan al een voorbeeld gegeven. Een dergelijk eerbiedwaardig 

fonds (daterend uit 1500, zij het met een wat ander karakter) miste men in Enk

huizen, maar dat gemis werd op het eind van de 19e eeuw goedgemaakt door de nala

tenschap van Margaretha Maria Snouck van Locsen (overleden in 1885), waaruit het 

Snouck van Locsenfonds werd gesticht. Daarvan getuigde de beke~~~~~ur
historicus Douwe Brouwer: "ontelbaar velen is dit fonds ten zegen geweest". 

Van oudsher bestonden overigens in ons land vormen van ver3kering tegen ziekte 

en dood, de z.g. "bussen" of "bossen", voortvloeisel van de gildenorganisatie. 

Veelal strekte de werkzaamheid van zo'n 11bus" zich niet uit tot geneeskundige 

verzorging, maar bepaalde zich tot een uitkering per ziektedag. Geleidelijk aan 

kwam hierin wel verbetering, maar misstabden bleven bestaan. Zo waren er ver

scheidene fondsen die uitsluitend met een winstoogmerk werkten, de fondsen met 

een z.g. "belanghebbend bestuur". Ook deed zich het verschijnsel voor dat 

begrafenisfondsen geen premie eisten voor kinderen tot 2 jaar, zodat de ouders 
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er voordeel van trokken wanneer hun baby zonder geneeskundige hulp overleed. 

Tot wat voor hartverscheurende toestahden de laatste vei voorkomende situatie 

aanleiding heeft gegevem, behoef ik hier niet te beschrijven. 

Een probleem was bovendien de hoge contributie van de "goede" ziekenbussen. 

De Hoornse ziekenbus telde in 1876 333 "deelhebbers", een jaar later 338, 
terwijl het aantal in 1878 steeg tot 396, waarna het in 1879 gelijk bleef. 

De plotselinge stijging in 1878 mag misschien op rekening van de mazelenepidemie 

worden geschreven, maar het feit dat in 1877 slechts 3,4% van de bevolking ver

zekerd was tegen de kosten van geneeskundige zorg (inclusief geneesmiddelen), 

is veelzeggend. 

Preventieve maatregelen door de overheid~. 

Het geringe inzicht in de noodzaak van preventieve maatregelen op het terrein 

van de volksgezondheid, in het bijzonder op het gebied van üe hygiëne, werd hier

voor al gesignaleerd. 

Twee uitzonderingen moeten hier nog even vermeld worden. 

Allereerst de vaccinatie tegen pokken. Van de omvang van deze vaccinatie 

v6ór 1872 (Wet Besmettelijke ziekten) moeten we geen al te hoge dunk hebben. 

Meestal was voor die tijd de angst, wanneer elders een epidemie was uitgebroken, 

de grote drijfveer om zich te laten inenten. Ook veel medici stonden nogal on

verschillig tegenover deze belangrijke preventieve maatregel. Verder heeft ook 

het verzet van bepaalde calvinistische groeperingen tegen de pokkenuaccinatie 

belemmerend gewerkt. Hierbij moet allereerst de naam van de bekende dichter 

Bilderdijk genoemd worden.v~ijn leerlingen heeft naast Da Costa, die allerlei 

"bezwaren (had) tegen de geest der eeuw", vooral de medicus Capadose grote in

vloed gehad met zijn "bestrijding der vaccine", juist op het "denkend deel der 

natie", artsen niet uitgezonderd. Onder de bestrijders van Capadose en zijn 

vaccinatiebestrijders kunnen de artsen J.S. Swaan en T.A. Jorritsma, beiden 

docent aan de Hoornse klinische school, vermeld worden,m met brochure~it 1824. 
Het principiële verzet tegen de vaccinatie in het algemeen kreeg overimgens na 

1872, toen schoolgaande kinderen enm onderwijzers zich verplicht moesten laten 

inenten tegen pokken, meer het karakter van verzet tegen de indirecte vaccinatie

dwang, met als voormannen Abraham Kuyper en zijn anti-revolutionaire medestanders. 

Het Hoornse gemeentebestQur gaf in de jaren '70 van de vorige eeuw jaarlijks 

f 50 subsidie aan h~t~~R~~~~§iap "Vis Unita Fortior" (ter bevordering van de 

natuur- en geneeskundige wetenschappen) om de vaccinatie van "minvermogenden" 

(voor het subtiele onderscheid tussen min- en onvermogenden verwijs ik u naar 

de avonturen van Pa Pinkelman) te stimuleren. Behoeftigen werden kosteloos in

geënt. Het effect van de Wet van 1872 bleek duidelijk uit de (tijdelijke) 

stijging van het aantal vaccinaties: in 1873 werden in Hoorn driemaal zoveel 
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mensàn ingeënt als het jaar daarvoor. 

Een tweede preventieve maatregel van overheidswege was het toezicht op de 

prostitutie. Krachtens gemeentelijke verordening uit 1860 waren in Hoorn 

de prostituees verplicht zich wekelijks door eem daartoe aangewezen arts 

te laten onderzoeken. Hoorn kende in 1877 één "als zoodanig bekend publiek huis" 

met twee of drie bewoonsters (een halvering vergeleken met 1876), vooral ten 

dienste van het garnizoen. De angst van de militaire autoriteiten voor geslaxhts

ziekten bleef sindsdien dezelfde, alleen de aanpak werd gemoderniseerd. Vijftien 

jaar gelnen werd je als dienstplichtig militair via het witte doek voorgelicht. 

Als ik m~oed herinner was prostitutie "De ondergang van de B-compagnie11 (een 

film met het uitnodigende predikaat "dienstgeheim"). 

Om even serieus te eindigen en de Enkhuizers gerust te stellen: in 1877 wareh 

er in Enkhuizen "geene publieke huizen van ontucht". Wie beweerde ook al weer 

dat Hoorn geen streekfunctie had? 



HOORN HONDERD JAAR GELEDEN 

Drinkwater en riolering 

Dez~nderwerpen vallen onder het hoofdstuk "technisch-hygiënische voor

zieningen". Een gebied dat in de tweede helft van de 19e eeuw weliswaar. 

een flinke ontwikkeling in moderne zin doormaakte, maar waarvan men zich 

anno 1877 geen overdreven voorstelling mag maken. Overigens zijn op dit 

punt nog heel lang de tegenstellingen tussen stedelijke gebieden en platte

land bijzonder groot geweest. 

Om met de drinkwatervoorziening te beginnen: deze vormde zelfs in de groot

ste steden een groot probleem. We kunnen ons nu nievmeer voorstellen dat 

pas in 1853 Amsterdam en Haarlem hun duinwaterleiding kregen (nog afgezien 

van het geringe gebruik dat daarvan kon worden gemaakt!), gevolgd door 

Den Helder in 1856. Daarna zou het tot 1876 · ·· en voordat de volgende water

leidingbedrijven gebouwd werden (Rotterdam en Den Haag). Westfriesland was 

op dit punt bepaald geen voorloper. Rond 1913 ging het Hoornse drinkwater

leidingbedrijf van start, nadat in 1898 tevergeefs door een particulier 

concessie was gevraagd. Tot zolang moest men het doen met regenwater, 

volgens het gemeenteverslag van 1877 "in den regel helder van kleur en goed 

van smaak", of met put- en welwater, dat in 1877 de kwalificatie meekreeg: 

"laat ••• als zijnde veelal brak- te wenschen over". In tijden van droogte 

ving men tekorten op door aanvoer van elders, zoals bv. in de droge zomer 

van 1878 door de aanvoer van duinwater uit Amsterdam. 

Hoewel Hoorn al eeuwenlang een vorm van riolering kende, die in de jaren 1 60 

van de vorige eeuw werd "gemoderniseerd", en daarmee waarschijnlijk voor 

die tijd behoorlijk voorop liep wat betreft dit onderdeel van de openbare 

hygiëne, was het gebied buiten de eigenlijke binnenstad (ongeveer het gedeel

te buiten Breed - Turfhaven - Slapershaven) niet op deze riolering aange

sloten. Om toch het probleem van de lozing van faecaliën op te lossen, 

begon men in 1884 met de invoering van het z.g. tonnenstelsel, aanvankelijk 

op proef, dat het tot me dag van vandaag heeft weten uit te houden, howwel 

al in 1924 de "buitenstad" op dem riolering werd aangesloten. Overigens 

waren het vaak minder de bezwaren van medische zijde die de overhemd noopten 

maatregelen te treffen tegen de verontreiniging van lucht, water en bodem, 

dan wel de klachten van vooraanstaande particulieren. Op 7 november 1877 

verscheen een ingezonden stuk in de "Enhuizer Courant", van'tlen bewoner van 

den Havendijk", met klachten over "den welriekenden geur van het water uit 

de gracht" en over een van de oorzaken daarvan, nl. "het werpen van allerlei 
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veelsoortig vuil in het water". Prompt plaatste de burgemeester in de 

eerstvolgende editie van de krant (11 november 1877) als waarschuwing de 

volledige tekst van artikel 23 van de Algemene Politieverordening van Enk

huizen, waarbij het verboden was om vuilnis op straat of in het water te 

deponeren. 

Dat dit laatste ook in Hoorn een problematische zaak was, bewijst wel de 

- regelmatig terugkerende - klacht van het gemeentebestuur in het gemeente

verslagil van 1877, dat aan de "reinheid der openbare wegen en wateren" 

door de inwoners "niet altijd genoegzaam wordt medegewerkt". Een gemeente

lijke reinigingsdienst werd in Hoorn trouwens pas in 1913 ingesteld. Voor 

die tijd werd het ophalen van straatmamm- en huisvuil overgelaten aan parti

culierem ondernemers. In de door ons beschreven periode was dat F. Sieuwerts 

te Winkel, die in 1857 mmmdeze kennelijk lucratieve zaakl~g~a~tjaar 
had. 

Voeding. 

Hoewel over de treurige huisvestingatoestanden in het algemeen wel een en 

ander te zeggen zou zijn, zijn voor deze periode voor Hoorn geen direkte 

archiefbronnen aanwezig. Uit de archiefbescheiden van de Gezondheids

commissie-1903, die ca. 1~05-~Jil:derzoek naar de toestand van woningen met 

drie of minder vertrekken verrichtte, blijkt wel dat op het platteland de 

toestand allerminst rooskleurig was. We mogen veronderstellen dat ook in 

Hoorn op het gebied van de volkshuisvesting, zeker waar het de arbeiders 

betrof, ~niet alles rozegeur en maneschijn was. 

Een ander punt is de voeding. 

In het algemeen was de 19e eeuwse voeding hetzij kwamtitatief, hetzij 

kwalitatief (en veelal in beide opzichten!) onvoldoende. Vooral bij de 

"mindere klasse" IGs sprake van eenm chronische ondervoeding,die leidde tot 

gebrek aan weestandsvermogen met alle gevolgen van dien bij ziekten en epi

demieën. Bezuiniging op de voeding van een gezin werd vaak in de hand ge

werkt door het wijdverbreide alcoholmisbruik. In dit opzicht behoeft de 

leus "jenever erger dan de cholera" geen nadere toelichting. Hoe groot de 

èehoefte aan ee~~~~gzffiaaltijd soms was, kan worden afgeleid uit het feit 

dat in de winter van 1876/1877 aan maar liefst 524 huisgezinnen (naar schat

ting in totaal ca. 1900 personen omvattend, d.w.z. 19% van de bevolking) 

warme maaltijden werden uitgedeeld. De meeste daarvan nam de "Commissie 

tot uitdeling van warame en voedzame spijzen" (daterend uit de magere jaren 

van de Bataafse tijd) voor haar rekening, terwijl de overige verzorgd werden 

door de "spijskokerij" van de "confei!II'entie der vereeniging van den H. Vin

centius a Paulo". 
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De controle op de slechte kwaliteit van veel voedingsmiddelen begMon eerst 

na 1850 langzaam op gang te komen, hoewel wel al in de middeleeuwe~tt~~ä
lingen op het opzettelijk vervalsen van eetwaren tegenkomen. De keuring 

beperkte zich voornamelijk tot vlees en vis (door grote delen van de bevol

king zelden of nooit geconsumeerde zaken!), brood en melk. Dat toch de 

vervalsing van levensmiddelen in bepQide kringen als een ernstig probleem 

werd gezien, blijkt wel uit de reclame die de uitgever van de Hoornscha 

Courant eind 1877 maakte vonr een "Eenvoudige handleiding ter opsporing van 

de vervalsehing der voornaamste levensmiddelen" van een Duitse professor, 

vertaald door R. Sinia, scheikundeleraar aan de Hoornse HBS en lid van de 

in 1876 ingestelde plaatselijke gezondheidscommissie. De aanbeveling bij 

dit boekje van 30 cent luidde: r~en hoog noodig handboekje in ieder huis

gezin, alsmede voor bakkers, meelverkoopers, winkeliers, enz." Over het

zelfde onderwerp hield Sinia een zestal lezingen in het Park, die overigens 

een stuk prijziger waren d~Jdoor hem vertaalde brochure. 

Volksgeneeskunde en kwakzalverij 

Tot slot enkele opmerkingezyóver een tweetal begrippen die ten onrechte vaak 

door elkaar worden gebruikt. Kwakzalverij is "het bewust bedrie~lijk behan

delen van zieken met nu~loze (of gevaarlmjke) geneesmiddelen of door ondes

kundige handelingen", uiteraard met een financieel doel. Te allen tijde is 

dit verschijnsel voorgekomen, ook gedurende de 19e eeuw. Zelfs de gezond

heidswetgeving van 1865 had op dit punt weinig effec~, zodat in 1880 een 

verenigmng tegen de kwakzalverij werd opgericht, die o.a. waarschuwde tegen 

de misleidende reclame die kwakzalvers in de pers plachten te maken. 

Waarom kon de kwakzalverij zich zo goed staande houden? Omdat zij appelleer

de aan een primitief denkpatroon, dat ook ten grondslag lag aan de volks

geneeskunde. Een van de kernstellingen van Verdoor in zijn werk over de 

volksgezondheid in de 19e eeuw is de volgende. Volksgeneeskunde is een on

derdeel van een primitieve cultuur. Bernvloeding, o.a. op medisch-hygië

nisch terrein, heeft alleen kans van slagen wanneer men de hele cultuur kan 

veranderen. Verdoorns conclusie is, dat de volksge~ÎMi~ebelemmerend 
heeft gewerkt op de doorwerking van de moderne gezondheidszorg. De dokter 

en zijn geneesmiddelen had men van oudsher al geaccepteerd, maar nieuwig

heden op maatschappelijk dieper ingerijpende terreinen als verloskundige-

en zuige::J,ingenzorg, voedingspatroon en hygiëne, konden eerst "geconsumeerd" 

worden, nadat nieuwe generaties de verstarring van het ptraditionele gedrags

patroon hadden doorbroken. 

Om uiteindelijk nog even op de mazelenepidemie van 1877 terug te komen. 

De Zaanse arts J. de Wit noteerde als primitief Westfries geneesmiddel tegen 

roodvonk en mazelen: een afkooksel van schapendrek in melk ("om de ziekte 

spoediger naar huiten te doen komen"). 



DOLLE WILLEM 
 
Wie was "dolle Willem"? 
Naar wie is de bourdon genoemd die in het 
Hoornse stadskantoor muzikaal de (onder)toon 
aangeeft, daarbij ambtenaar en burger 
vermanend? 
Elke zinspeling op nog levende personen buiten 
beschouwing latend - daarover kan een volgende 
generatie zich opwinden of verlustigen - moeten 
we in dit geval een forse stap terug doen in de 
historie. Meer dan zes eeuwen geleden. Een tijd 
die voor menigeen, zeker voor wie zijn 1ager- en 
voortgezet onderwijs vóór de invoering van de 
Mammoetwet genoot, vaag begrensd wordt door 
Floris V enerzijds (1296: Floris V door de edelen - 
uiteraard lafhartig - vermoord) en Jacoba van 
Beieren anderzijds (1428: de zoen van Delft, 
waarbij "vrouw Jacob" haar machtige neef Filips 
van Bourgondië als feitelijk landsheer over o.a. 
Holland erkende).  
Voor de periode tussen deze beide gebeurtenissen 
komt meestal geen significant jaartal het 
geheugen te hulp. De term "Hoekse en 
Kabeljauwse twisten" kan hier uitkomst bieden.  
Juist bij de eerste fase van deze "twisten", een 
milde benaming voor een veelal felle en bloedige 
partijstrijd die zo'n anderhalve eeuw in deze 
gewesten woedde tussen wisselende groepen 
edelen en steden aan beide zijden, juist bij het 
losbarsten van deze strijd was onze "dolle Willem" 
ten nauwste betrokken.  
Enige globale achtergrondinformatie is daarbij wel 
op zijn plaats. 
 
Tussen allerlei adellijke families in Holland en 
Zeeland heersten reeds in de eerste helft van de 
14e eeuw veten, waarbij diverse factoren een rol 
speelden.  
De adel werd steeds meer bedreigd in zijn 
traditionele inkomsten (landbezit, oorlogvoering) 
en was gedwongen om te zien naar andere 
bestaansmogelijkheden. Voor veel edelen was het 
verwerven van een winstgevende positie, hetzij 
aan het grafelijk hof, hetzij "in de provincie", de 
enige oplossing voor hun financiële problemen. 
Het monopoliseren van de grafelijke gunsten door 
een bepaalde groep edelen rond Willem van 
Duvenvoorde, de geldschieter van de graaf, 
werkte het ontstaan van een "tegenpartij" in de 
hand. Los daarvan begonnen de steden politiek 
belangrijker te worden door hun mogelijke 
financiële steun aan de graaf. Weliswaar hadden 
de steden in het algemeen belang bij rust en orde, 

maar ook andere factoren speelden mee bij bet 
partij kiezen voor of tegen de adelsfacties, zoals 
verwantschap van edelen met stedelijk patriciaat 
en invloed van edelen op bepaalde steden. Ook 
onderling waren de steden niet eensgezind: de 
bevoorrechte positie van Dordrecht, dat 
voortdurend door de graven werd begunstigd, 
deed andere belangrijke handelssteden partij 
kiezen tegen deze stad. 
 
In deze gespannen situatie, verergerd door een 
totale uitputting van de grafelijke schatkist, 
ontstaat in 1345 een "regeringscrisis". Graaf 
Willem IV sneuvelt tijdens een veldtocht tegen de 
Friezen. Hij laat geen wettige kinderen na. Het 
probleem van zijn opvolging wordt voorlopig 
opgelost doordat de keizer van Duitsland, 
Lodewijk van Beieren, zijn vrouw Margaretha, 
oudste zuster van de gesneuvelde graaf, met diens 
graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen 
beleent. Margaretha benoemt haar tweede zoon 
Willem, een jochie van dertien jaar, tot 
stadhouder over deze gewesten, met de fraaie 
titel "verbeidende de grafelijkheden ..." (in 
afwachting van de grafelijke waardigheid). Hij 
wordt bijgestaan door een raad van adviseurs. 
Aanvankelijk is het voor de jonge Willem nog 
allemaal spel. De bijzonder ongunstige toestand 
van het land zal hem zeker niet erg duidelijk 
geweest zijn. We vernemen berichten over een 
kaatspartij met straatjongens in Middelburg, 
dobbelen om grof geld in Den Haag en een 
uitbundig carnaval 1347 in Geertruidenberg. Kort 
daarop nog even een oorlogje met de bisschop 
van Utrecht. Met dit oorlogje wil het overigens 
niet erg vlotten. In 1349 menen de raadslieden er 
verstandig aan te doen voor Willem de grafelijke 
waardigheid – voorlopig alleen voor Holland en 
Zeeland – van zijn moeder te kopen.  
De enorme bedragen die Margaretha worden 
toegezegd verslechteren de financiële toestand. 
Ook zijn de steden niet gesticht over de 
loskoppeling van Henegouwen; dit was tegen de in 
1346 gedane beloften. Het nieuwbakken graafje, 
ons bekend als Willem V, gaat zich geleidelijk 
losmaken van de hofkliek en benoemt nu ook 
leden van de "tegenpartij", later bekend als 
Kabeljauwen, in de grafelijke raad. Een echt 
partijkiezen is dit nog niet. Bovendien baat het 
weinig. De vooruitzichten zijn zo deprimerend, dat 
hij in 1350 naar zijn moeder in Henegouwen 
vertrekt. Margaretha doet nu een zet die zij later 
zal betreuren: zij ontneemt Willem zijn rechten op 
de graafschappen en herroept al zijn 
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beschikkingen. 
Nu ontbrandt in Holland en Zeeland openlijk de 
strijd tussen Hoeken (pro Margaretha) en 
Kabeljauwen (anti). Margaretha zoekt hulp bij 
haar zwager, de koning van Engeland, die wel 
geïnteresseerd is in permanente invloed in de 
Nederlanden. Waarschijnlijk vreest Willem nu al 
zijn rechten op Holland en Zeeland te verspelen 
als hij geen partij kiest. Hij begeeft zich in 1351 
naar Delft, het Kabeljauwse centrum, en stelt zich 
daarmee aan het hoofd van die partij. De 
oorlogvoering tegen zijn moeder verloopt gunstig. 
Nog datzelfde jaar zegeviert Willem in militair 
opzicht. Zijn huwelijk met een familielid van de 
Engelse koning, voltrokken in 1352, verbetert zijn 
positie nog. Het zal echter nog twee jaar 
onderhandelen vergen voordat Margaretha bereid 
is definitief afstand te doen van Holland en 
Zeeland. Dankzij financiële steun van de steden is 
Willem V in 1354 in staat een verzoening te 
bewerkstelligen, waarbij zijn moeder haar 
exorbitante financiële eisen ingewilligd ziet. 
Margaretha zal Henegouwen tot haar dood blijven 
besturen, eerst dan zal Willem ook daar opvolgen. 
 
Hiermee was een eind gekomen aan de eerste 
fase van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.  
Het land verkeerde in een toestand van grote 
economische verwarring: niet alleen de graaf zelf, 
ook de edelen en steden verkeerden in financiële 
nood.  
Terecht trachtte Willem V een politiek van 
verzoening te volgen. Hoekse ballingen keerden 
terug en kregen weer een zekere invloed. De 
invloed van de steden werd na 1355 minder, wat 
nog geaccentueerd werd toen in 1356 Margaretha 
stierf en Willem V ook in het "stedenloze" 
Henegouwen als graaf opvolgde. 
 
Helaas, deze geschiedenis heeft als zovele geen 
"happy ending". De verzoeningspolitiek van 
Willem V, die wellicht heilzaam had kunnen 
werken, was tot mislukking gedoemd. 
De graaf, die reeds in 1354 blijk had gegeven van 
symptomen van psychische gestoordheid toen hij 
een van zijn trouwe edelen in woede had 
doodgeslagen, bleek begin 1358 ongeneeslijk 
krankzinnig te zijn.  
Vier artsen hebben tevergeefs gepoogd hem te 
genezen. Zijn vrouw bracht hem in de zomer van 
dat jaar naar de burcht Le Quesnoy in 
Henegouwen, waar hij tot zijn dood in 1389 in 
afzondering heeft verbleven. 
Inmiddels had zijn jongere broer Albrecht, wiens 

eventuele opvolging bij kinderloosheid van Willem 
V reeds tevoren geregeld was, het regentschap 
over de graafschappen aanvaard.  
Op 12 maart 1358 gaf hij in Alkmaar, een van de 
steden waar hij zich als "ruwaard" liet huldigen, 
aan de stad Hoorn een akte waarbij hij verklaarde 
"... om kenlike nootsake van ziecheden ons liefs 
broeders hertoghe Willems van Beyeren ..., dien 
God ghestarken moete ..." het ruwaardschap op 
zich te nemen "... duerende alsoe langhe als onse 
lieve broeder voorsz. in cranken state es van live" 
(OA Hoorn 2656). 
 
Welke bijzondere relatie bestond er tussen Willem 
V en Hoorn? Kort gezegd: eigenlijk geen. 
Het enige dat Hoorn aan Willem V te danken heeft 
is het stadsrecht. Het heeft geen zin hier nader in 
te gaan op de betekenis van 
stadsrechtverleningen in het algemeen en die aan 
Hoorn in het bijzonder. In 1356 blijkt Hoorn een 
forse som geld, 1550 schilden, aan de graaf te 
betalen "om die vrijhede die si jeghes minen here 
coften". Het stadsrecht werd dus gekocht. Dit was 
kort tevoren ook door Enkhuizen gedaan. Geen 
wonder, de graaf had geld nodig. Of, en zo ja 
welke, andere factoren hierbij verder nog een rol 
hebben gespeeld, is een kwestie die nader 
onderzoek waard is.  
Het eigenlijke stadsrecht, d.w.z. de uitgeschreven 
en door Willem V gezegelde oorkonde, dateert 
overigens van 26 maart 1357. Enigszins 
verfomfaaid en van zijn zegel beroofd, berust het 
grote stuk dichtbeschreven perkament sindsdien 
in het stadsarchief. 
Veel meer dan een toevallige relatie tussen stad 
en graaf mogen we in de stadsrechtverlening naar 
mijn mening niet zien, alle fraaie termen als "onse 
goeden luyden van Hoorn" en "om meenigen 
trouwen dienst, die sij ons hebben gedaen" ten 
spijt. 
 
Dit brengt mij terug naar het uitgangspunt: de 
naam van de klok. 
De welkome vondst is van oud-burgemeester 
Canneman: “dolle Willem". Genoemd naar de man 
die Hoorn stadsrecht verleende. Voor Hoorn een 
gedenkwaardige zaak, die – zo men wil – zeker 
aan de persoon van Willem V gekoppeld kan 
worden. 
Nog even iets over de combinatie "dolle Willem". 
Is hier sprake van een anachronisme? Het staat 
vast dat Willem V "sijner sinnen byster werd", 
zoals Velius het stelt. Dat neemt niet weg dat men 
in de 14e eeuw ongetwijfeld over 's lands 



aanzienlijksten, zelfs al waren ze krankzinnig, 
minder gemeenzaam sprak dan tegenwoordig. 
Wanneer onze publiciteitsmedia het over "dolle 
Dries" of "ome Joop" hebben, dan is dat een 
verschijnsel van deze eeuw. Zoals professor H.P.H. 
Jansen, de moderne geschiedschrijver van de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, aan wiens 
beschrijving zeer veel van het bovenstaande is 
ontleend, het uitdrukt:  
"Het volk sprak angstig over de 'dolle. hertog'. 
Huiver, gemengd met eerbied. De oorzaken van 
Willems krankzinnigheid zullen we niet meer 
achterhalen, al hebben moraliserende 
geschiedschrijvers er het hunne van gezegd. Iets 
van die huiver en eerbied, en tegelijk iets 
gemeenzaams, wordt door de grote klok van het 
stadskantoor en zijn naam gesymboliseerd. 
Laat ik ter verduidelijking besluiten met een citaat 
uit Huizinga's magnum opus "Herfsttij der 
middeleeuwen": 
"Er was één geluid, dat al het gedruisch van het 
drukke leven steeds weer overstemde, en dat, hoe 
bont dooreenklinkend, toch nooit verward, alles 
tijdelijk ophief in een sfeer van orde: de klokken. 
De klokken waren in het dagelijksch leven als 
waarschuwende goede geesten, die met bekende 
stem dan rouw, dan blijdschap, dan rust, dan 
onrust kondigden, dan opriepen, dan vermaanden. 
Men kende hen bij gemeenzame namen ..." 
 
 
Bert van der Saag 
Hoorn, 1976. 
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