
Hoorn door de 
eeuwen heen 

Door H. W. Saaltink. wetenschappelijk assistent bij het W.-stfries Museum . 

• .. 

De Clinische school van Hoorn 
In mijn vorige bijdrage vertelde ik u iets over deze inrichting voor hoger 
beroepsonderwijs in onze stad in de eerste helft van de vorige eeuw. We zagen, 
hoe deze school een poging was van de overheid iets te doen aan de zeer slechte 
economische en sociale omstandigheden waarin de Hoornse gemeenschap 
verkeerde. Ook wilden de autoriteiten met de oprichtingen van deze instituten 
enige controlê krijgen op het allegaartje van lieden die zich met de 
gezondheidszorg bezighielden. Het verhaal werd afgesloten met een beeld van de 
arbeidsomstandigheden van de pedel of concierge van de school. Het is wellicht 
aardig eens na te gaan, hoe het met de financiën van de Clinische School gesteld 
was. Een beeld van de opening van de school daarna geeft een aardige kijk op de 
samenleving van een provinciestad in het begin van de 19e eeuw. 

Eerst dus iets over de geldzaken. Als 
u zo direct de bedragen leest, waarover 
men zich in die dagen op gemeentelijk 
en ,provinciaal niveau druk maakte, 
zult u misschien wat meewarig 
glimlachen. Maar geld had toen een 
.andere waarde dan nu. Guldens waren 
zware zilveren plakken en met een 
weekloon van 6 van die plakken kon 
een arbeidersgezin rondkomen. 

Direct al bij d.e oprichting van de 
school doemen er financiële proble
men op. Het College van Lectoren 
schrijft in een brief aan de Burge
meester -van de Blocquery, dat Zijne 
Majesteit de Koning weliswaar 600 
gulden heeft geschonken, maar dat dit 
bedrag geheel is opgegaan aan extra 
uitgaven, nodig voor de inrichting van 
de school. Dat kon toen nog. Als de 
overheidsfinanciën onvoldoende wa
ren om een bepaalde onderneming van 
de grond te krijgen, tastte de koning in 
eigen zak en paste het ontbrekende 
bij. De 600 gulden zijn besteed aan 
materiaal voor de lessen in ontleed-, 
heel- en verloskunde 250 gulden, voor 

e scheikundelessen 300 gulden en 
oor de plantkunde 50 gulden. 

Wanneer de gemeente niet kan 
bijpassen zal het niet mogelijk zijn, 
,,eene Clinische School in te rigten, 
ook al stelt men zich tevreden met 
eene zeer gebrekkige inrigting der
zelve" . De Gemeente is te zeer 
uitgegaan van de lage oprichtings
kosten van de gelijknamige scholen in 
Amsterdam, Haarlem en Middelburg. 
Maar in Amsterdam kon de school 
gebruik maken van de faciliteiten die 
het Gasthuis bood, terwijl men in 
Haarlem en in Middelburg de beschik
king had over een simpliciakast en er 
jn die steden provinciale commissies 
waren die de nodige geldelijke steun 
konden verlenen. 

Een simpliciakast is een klein 
magazijn waarin stoffen uit de dieren
en plantenwereld worden bewaard die 

en gebruikt voor de bereiding van 
Peneesmiddelen. Hier in Hoorn heeft 
men slechts de beschikking over een 
theatrum anatonicum, dat wil zeggen 
de gebruikelijke stedelijke verzame · 
üng van medische rariteiten. Uit de 

nog aanwezige stukken valt niet op te 
maken, of de gemee~te inderdaad 
steun heeft verleend. Het is wel 

. waarschijnlijk want de school heeft 
van 1825 tot 1865 gewerkt. 

BEGROTING 

De begroting voor het eerste jaar is 
ook bekend. De school werkte met 
een jaarbudget van 1200 gulden, 
waarvan 450 gulden voor bijzondere 
uitgaven. Die hijzondere kosten 
worden nauwkeurig nader gespecifi
ceerd. Men denkt 80 gulden per jaar te 
moeten betalen voor het in dienst 
nemen van een vroedvrouw en 50 
gulden voor een pedel. De rest van de 
post bijzondere uitgaven is als volgt 
samengesteld: 

onkosten anatomie f 40,--, verse 
kruiden f 25,--, chemische onkosten 
f 60,--. voor anatomi sche preparaten 
f 50,--, voor aanvulling van de 
Simpliciakast en voor materiaal voor 
natuurlijke historie (biologie) f 20,--, 
voor licht f 40,--, voor boek
geschenken (waarschijnlijk als prijzen 
voor vlijtige leerlingen) f 21 ,--, voor 
schrijfbehoeften en brief-posten f 20,-
en dan als post onvoorzien f 44,--. 

Waarschijnlijk om de kosten te 
drukken gaat men de school in 
verschillende leegstaande gebouwén 
onderbrengen. Die waren er in een 
stad die nog slechts op zijn roem uit 
vervlogen dagen tierde, legio. De 
anatomische afdeling komt in het 
lokaal van het chirurgijnsgilde. Een 
beetje vreemde mededeling, want de 
kamer van het chirurgijnsgilde bevond 
ûch boven de Oude Oasterpoort en 
deze is omstreeks 1820 gesloopt. Het 
scheikundig laboratorium gaat naar de 
bakkerij van het Zeekantoor aan het 
Kerkplein, omdat daar fornuizen, een 
schoorsteen en een pomp te vinden 
waren. Het auditorium, de zaal voor 
de openbare lessen, bevindt zich in de 
smidsgildekamer, een voor ons onbe
kende plaats en de lectoren houden 
hun bijeenkomsten in de vergader
ruimte van de stedelijke Genees· 
kundige Commissie in het tegenwoor
dige politiebureau. 

OFFICIELE OPENING 

Op 16 september 1825 werd de 
school plechtig geopend. De hele 
Hoornse officiële wereld had men 
uitgenodigd. De voornaamste gast, de 
Commissaris des Konings in 
No ord"Holland had bedankt. Waar
schijnlijk vond hij het geheel niet 
belangrijk genoeg. De rest van de 
genodigden verzamelde zzich om 
halfelf in de Grote Zaal van het 
stadhuis. Vandaar vertrok al deze 
deftigheid in een lange stoet naar de 
Oosterkerk. 

Voor op burgemeester van de 
Blocquery met de wethouderen. Dan 
achtereenvolgens de vroedschap, de 
gemeente-secretaris, de gemeente
ontvanger, de (arrondissements) 
regtbank en de griffier daarvan, de 
cammandanten van het militaire 
garnizoen en van de schutterij , de 
commissaris van de militie (de 
dienstplichtigen) en de groot-majoor 
van de schutterij, de vrederechter 
(kantonrechter) met zijn hele griffie, 
de commissaris van politie, de 
curatoren van de Latijnse school, 
kerkmeesters van de Oosterkerk, 
hoofdbestuur van het bedelaars
gesticht op het Oostereiland, commis
sies van alle godsdienstige genoot
schappen, de commissie van genees
kundig toevoorzicht, van het me
dische genootschap "Vis Unita For
tior", van de stedelijke en van de 
diaconieschool $!n van de Maatschap
pij tot Nut van het Algemeen. Het 
schijnt dat er uiterst lang vergaderd is 
om ieder~ plaats in de stoet vast te 
stellen zodat deze opstelling een goed 
overzicht geeft van de plaats van ieder 
van de genoemde g roepen in de 
Stedelijke samenleving. De lectoren 
Repelius, Kuys en Swaan ontvingen 
het gezelschap aan de deur van de 
kerk. Swaan hield de redevoeringen. 
Zijn wuocden werden afgewisseld door 
de klanken van het stedelijk muziek
corps. Na afloop vonden de heren 
elkaar bij een uitgebreid diner in de 
stadsdoeien, dat zee r genoeglijk was 
omdat zelfs de burgemeester en de 
wethouders erbij aanzaten. 

Ook voor het lagere personeel wàs 
gezorgd. Muzikanten mochten een 
gl;tasje gaan drinken in dezelfde 
Stadsdoelen, de oppassers van de 
Oosterkerk kregen drie en de politie
diender l gulden. Hoeveel het diner 
van de heren kostte vermeldt de 
historie niet. 



Burgemeester van de Blocquery van wie men geld hoopte te krijgen bij de 
oprichting van de Clinische School. Portret van het Westfries Museum. 
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Nederlanders zijn nooit zo oorlogs
zuchtig geweest. 'Noordhollanders 
evenmin. Tóch .hebben we in het 
verleden nog eens een eigen legertje 
gehad. tjrl(oeft daarbij niet te denken 
aan brave dienstplichtigen uit Hoorn 
of Wijdenes optrekkend achter een 
eigen Noordhollands vaandel tegen 
vijandelijke eenheden uit Utrecht of 
Gelderland. Het regiment van het 
Noorderkwartier -van een leger is 
eigenlijk geen sprake- had iets te 
maken met de ingewikkelde staats
vorm van ons land voor 1795. Ik heb u 
in .. deze kolommen al eens eerder 
daar.over . verteld. En dat Noordhol· 
landse legeronderdeel heeft niet, wat 
men eigenlijk zou verwachten, een 
bekend generaal voortgebracht, maàr 
een schilder. Nu. ja, zo bekend is de 
schilder nu ook weer niet geworden. 
Wel hangt e een groot aantal door 
hem verv~digde portretten in het 
Westfries!Museum. Ditmaal dus iets 
over het Regiment van het Noorder
kwalitier en de schilder Jan van 
Teylingen. ' 

MEERHOOFDIGE LEIDING. 
Voor 1975 was Nederland geen 

eenheidsstaat maar een bond van min 
of meer onafhankelijke gewesten of 
p~:ovincies: Gelderland, Holland, Zee
land, Utrecht, Friesland, Groningen 
en Overijssel. Ik gebruik de volgorde 
die toen ook gold. Gelderland voorop, 
niet vanwege zijn macht of zijn 
omvang, maar omdat het het enige 
hertogdom was. De andere waren 
maar graafschappen. Het meest te 
betekenen had natuurlijk Holland. 
Daar woonden de me.este mensen, 
daar werd het meest verdiend, daar 
werd, en hier komt het vooral op aan, 
ook de meeste belasting betaald. ' 

Natuurlijk konden die zeven staatjes 
niet alles op eigen houtje bedisselen. 
Ze stuurden allen hun vertegenwoor
digers naar Den Haag om. daar zaken 
als de buitenlandse politiek en de 
defensie te regelen. Die bijeenkomst 
van de afgevaardigden van alle 
gewesten heette ze Staten-Generaal. 
En dat lichaam had een geheel andere 
functie dan in onze eigen tijd. Toen 
vertegenwoordigde het gewestelijk 
bestuur, dus de Staten vanHollanden 
van de andere provincies, de hoogste 
macht in het land en de Staten-Gene
raal waren daaraan ondergeschikt. Nu 
is het net omgekeerd. ' 

Het leger was een zaak van allen, van 
de Unie zei men toen, en de 
Staten-Generaal hadden bij de organi-

satie ervan een belangrijke vinger in de 
pap. 'In teorie niet, want de 
legerzaken, en laten we een term uit 
die tijd zelf gebruiken, de militie, 
behoorden tot de taak van de Raad 
van State. Maar de provinciebesturen 
hadden weinig vat op dit laatste 
college en daarom we·rden er steeds 
meer bevoegdheden aan onttrokken. 

De leger-organisatie was dus wel in 
handen van 1 orgaan, maar het geld 
voor de defensie moest door de 
verschillende gewesten geleverd wor
den. Daardoor was de noodzakelijke 
eenhoofdige leiding in militiezaken 
ver te zoeken. Plet voor het leger 
benodigde geld werd niet in een kas 
gestort, maar ieder gewest nam de 
betaling op zich van een aantal 
regimenten. Men zei dan, dat de 
betreffende regimenten ter reparatie 
stonden van het gewest. En de 
gewesten meenden daaruit te mogen 
afleiden dat ze alles te zeggen hadden 
over de legeronderdelen die ter hunner 
repartitie stonden. · 

Nog even verder en je komt bij een 
situatie waarin de verschillende pro
vincies elkaar met hun legertjes te lijf 
kunnen gaan. E'n dat is een paar maal 
in de 18e eeuw bijna gebeurd. · 
NOORDHOLLANDS REGIMENT' 
ZONDER NOORDHOLLANDERS. 

Westfriesland vormde zo iets als eim 
provincie in de provincie. Een aantal 
omstandigheden 'leidden ertoe, dat het 
Noorderkwartier -ruwweg Holland ten 
noorden van het IJ- een aantal 
bevoegdheden bezat, die verder alleen. 
de gewesten toekwam. Zo had deze 
regio een eigen bestuursorgaan!. het 
College van Gecommitteerde Raden, 
een eigen munt en betaalde het een 
eigen regiment soldaten. Dat was dan 
het regiment ter repartitie van het 
Noorderkwartier, kortweg genoemd 
het Noordhollands regiment. Zo'n 
regiment behoefde niet gelegerd te 

. zijn in het gewest of de regio zelf. 
Meestal bevond het zich aan de · 
grenzen van de Republiek in het 
oosten of het zuiden. Daar lagen een 
aantal steden met een vast garnizoen. 
Op Hollandse bodem vond men weinig 
soldaten. ' 

De militairen behoefden ook geen 
Hollanders te zijn. Dienstplicht kende 
men wel, maar die gold alleen voor de 
stedelijke schutterij. Personeel van het 
leger werd gevormd door huurlingen. 
Die kwamen uit geheel Europa. 
Meestal de arme streken die voor hun 

bevolking geen werk hadden. Bepaal
de delèn van ons werelddeel die vom 
het ipdustriële tijdperk voortdurend 
met structurele werkeloosheid te 
kampen hadden, konden zodoende 
een traditie van soldatenleverancien 
opbouwen. Oin er een paar te noemen 
delen van Duitsland, Schotland e11 
Zwitserland. In het Nederlandse lege1 
waren daardoor altijd wel een aanta 
compagnieën Zwitsers of Duitsers ü 
vinden. Onder de officieren was he1 
percentage Nederlanders hoger dan bi. 
de gewone manschappen. En p~ak 
tisch het gehele officierscorps was var 
adel. De meesten van hen kwamen uil 
de oostelijke provincies Overijssel et 
Gelderland, waar altijd al een grote1 
aantal verarmde leden met blau\1 



bloed rondliep dan in ons eigenlijke 
Holland. ' 

Het aanwerven ·van de manschappen 
was een puur commerciële aangelegen
heid. Een officier nam op zich tegen 
een overeengekomen bedrag een 
bepaalde hoeveelheid manschappen 
aan te nemen of een bestaand 
legeronderdeel tegen dat bedrag op 
sterkte te houden. Voor handige en 
minder gewetensvolle lieden zat er een 
mogelijkheid tot verdienste in. Name
lijk door aan de manschappen minder 
uit te betalen dan redelijk veronder
stelt mocht worden. Eh het verschil in 
eigen zak te steken. En in vredestijd 
werd er gewoon een kleiner aantal 
aangeworven dan was overeengeko
men. Bij de schaarse controles werden 
dan snel even voor een fooi een aantal 
mensen aangeworven om tijdens de 
inspectie een geweer vast te houden . 
. Een systeem dat zich vporal heeft 
gewroken bij de Franse inval van 
1672. ' 

De wapenvoorraden van de regimen
ten werden wel vaak in het gewest 
opgeslagen, dat de zaak financieerde. 
Zo vinden we het wapenmagazijn of 
het arsenaal van het Noordhollands 
regiment in Hoorn. En wel in de oude 
Kloosterkerk vim het Sint Mariencon
vent in de Achterstraat. De rest van 
het klooster was als weeshuis in 
gebruik. 

Vlaggen en vaandels van het 



Noordhollands regiment zijn voor 
zover bekend niet bewaard gebleven. 
Wel een hele verzameling portretten 
van officieren van dit legeronderdeel. 
Ze hebben gehangen in het gebouw 
waarin de betaaisheren van het 
regiment, het College van Gecommit
teerde Raden, samen vergaderen. Dat 
was het tegenwoordige museum aan 
de Rode Steen. ' 
, Een volgende keer hoop ik u iets te 
vertellen over· de schilder van deze 
portretten, Jan van Teylingen. 



Het arsenaal of de wapenopslagplaats van het Noorderkwartier in de Achterstraat naast het Weeshuis. Tekening var 
Come/is Pronk uit 1727. Westfr. Museum. 
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Het Hoornse volle pond 
Tot de vele zaken die in Hoorn 
net weer een beetje anders waren 
dan in de rest van het land, 
behoorde ook de gewich tseen
heid, het pond. In Hoorn was 
h et pond een stuklichter dan in 
Amsterdam en in Haarlem lag 
het er zo'n beetje tussen in. In 
· kleze reeks artikelen over het 
werk in en om de Hoornse Waag 
kunnen we een stukje over de 
geschiedenis van de gewichten 
dan ook niet missen. 

LICHTEN ZWAAR 
De verschillende in ons land in gebruik 
zijnde gewichten schommelden al
lemaal rond het zware Trooise pond 

van iets meer dan 490 gram en het 
lichte Keulse of Brabantse pond van 
ongeveer 468 gram. Die beide 
gewichtseenheden stammen af van een 
oeroud gewicht, namelijk de Baby
lonische mina, een gewicht dat al een 
paar duizend jaar voor onze jaartelling 
aan de oevers van de Eufraat werd 
gebruikt. De mina is via de Romeinen 
in Europa terechtgekomen. Natuurlijk 
ging dat niet zonder kleerscheuren. 

Men beschikte in de vroege middel
eeuwen nog niet over de middelen om 
gewichtssoorten in verschillende 
plaatsen met elkaar te vergelijken, 
terwijl ook de weegwerktuigen nog 
vrij primitief waren. Elke streek of elk 
land kreeg tenslotte daardoor een 
eigen gewichtseenheid, die iets, maar 

niet veel, verschilde van de overige. De 
belangrijkste van deze gewichtseen
heden waren de Keulse mark van 233 
gram en de Parijse mark van 244 gram. 
Daarbij gold het pond voor twee mark. 
In de middeleeuwen was de handel van 
ons land vooral op Skandinavië en 
Noord-Duitsland gericht. Geen won
der, dat hier vrij algemeen het Keulse 
gewicht in gebruik kwam. 



HANDEL 
Dat veranderde in de !Se eeuw toen 
hertogen uit het Franse Bourgondië 
het gezag over een aantal Nederlandse 
gewesten wisten te verkrijgen. De 
betrekkingen met Frankrijk worden 
sterker en de handelaars gingen steeds 
meer de Franse gewichtseenheid 
gebruiken. Men schakelde over van de 
Keulse mark naar het Trooise gewicht, 
genoemd naar de Franse stad Trayes 
en verwant aan de Parijse mark. In de 
steden met veel internationale handel 
heeft het Trooise pond het Keulse 
gewicht geheel verdrongen. 

In de kleine steden, zoals Hoorn, 
handhaafde het Keulse gewicht zich 
nog in de plaatselijke kleinhandel. Zo 
kende men in Hoorn het eigen Hoorns 
pond afgeleid van de Keulse mark, van 
468 gram. Maar in de Waag waar de 
goederen gewogen werden die men 
naar en van buiten de stad ver
handelde, hanteerde men het Trooise 
pond van 494 gram. 

Het pond kende een zeer ingewikkelde 
onderverdeling waarin het tien- en het 
twaalftallig stelsel door elkaar waren 
gehutseld. Een pond werd verdeeld in 
2 mark ieder van 8 ons. Het 
ouderwetse ons woog in Hoorn dus 28 
gram en leek daarmee veel op het nog 
in Engeland gebruikte ounce. Het ons 
viel dan weer uiteen in 2 lood, ieder 
van I 0 Engels. De heel preciezen 
konden dan nog weer een Engels in 32 
aas verdelen. 

HALFBAKKEN 
NIEUWING 

VER-

In de 18e eeuw waren er al lieden die 
begrepen, dat het wel wat eenvoudiger 
zou kunnen en ook dat een enkel 
stelsel voor het hele land zo zijn 
voordelen had. Maar ·de Noord
Nederlandse steden waren bijna 
straatjes op zich~elf en niemand had 
lust zijn eigen stelsel in te ruilen voor 
een ander. 
Pas toen in 1795 met hulp van de 



Fran.>en een krachtig centraal bestuur 
gevestigd werd kon men in ernst over 
de hervorming van het 
gewichtenstelsel gaan denken. De 
kracht van het oude was echter zo 
sterk, dat pas in 1820 een nieuw 
tiendelig of metriek gewichtenstelsel 
in gebruik kwam. Om tegemoet te 
komen aan de wensen van het 
behoudzuchtige publiek handhaafde 
men voor de maten de oude namen. Er 
kwam dus wel een kilogram, maar die 
heette Nederlandsch pond. Het ons 
werd de naam voor het gewicht van 
100 gram en het lood voor de 10 gram. 
Voor gram bedachten de geleerde 
heren de naam wichtje · in oostelijke 
en noordelijke streken van ons land 
zijn dat kinderen van het vrouwelijk 
geslacht · en voor milligram korrel. 
Officieel zijn deze zeer verwarrende 
namen tot 1941 in gebruik gebleven. 

Op de hierbij geplaatste foto ziet U 
~en gewichtendoos met een balans uit 
ie tijd van de invoering van de nieuwe 
~ewichten. Er zitten zowel oude als 
tieuwe gewichtssoorten in en een 
iabelletje voor de omrekening vanuit 
tet Trooise gewicht naar het metrieke 
:telsel. 



Doos met balansje en gewichtjes voor fijne weging gemaakt in 1818 door T.A. 
Nagel in Amsterdam. Verz. Westfries Museum. 
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Het recht om te wegen 



Hoe oud de Hoornse waag is, 
weten we niet. En onze bekende 
stadsgeschiedschrijver, dokter 
Dirck Velius, wist het ook niet. 
In zijn Kroniek vertelt hij heel 

, .wat over dit stedelijk weeghuis, 
maar hoe het begon is hem ook 
niet bekend. Het is een wel wat 
ingewikkelde zaak. Maar door de 
verschillende gegevens waarover 
we beschikken, naast elkaar te 

. zetten, krijgen we toch een 
aardige voo::stelling van hoe er in 
het verleden in Hoorn •n het · 
openbaar gewogen werd. 

Aan het eind van mijn vorig artikel in 
·deze reeks vertelde ik u; dat de stad 
-Hoorn in 1505 van de graaf -van 
Holland het recht overnam een 
stedelijke waag te mogen exploiteren. 
Er werd toen natuurlijk al lang 
gewogen in Hoorn. Onze stad is 
ontstaan als handelsplaats. Waar 
gehandeld wordt, moet ook gewogen 
worden. Gedurende zijn hele bestaan 
zal de stad dus wel een openbare 
weeggelegenheid aan haar voornaam
ste marktplein, de Rode Steen, gekend 

· hebben. Van de vorige maal is u 
wellicht ook nog wel bekend, dat de 
handelaren behoefte hebben, de 
weging onder controle van de overheid 
te laten geschieden. Die overhèid wil 
dat natuurlijk wel, mits ervoor betaald 
wordt. En · zodra een stedelijk 
weeghuis voor die overheid een bron 
van inkomsten geworden is, begint er 
tussen lands- en stadsregering een 
touwtrekkerij over de vraag, wie dat 
geld mag innen. 



Het ging daarbij om aardige bedra
gen. Zo bracht de Hoornse waag het 
provinciaal bestuur in Den Haag 
omstreeks 1740 ongeveer 16.000 
gulden per jaar op. Om een 
vergelijking te kunnen maken met 
onze eigen tijd moeten we dit bedrag 

met 100 vermenigvuldigen. We zitten 
dan zo om en nabij de anderhalf 
miljoen. Het is nu te begrijpen, dat er 
in het verleden nogal eens herrie is 
geweest over die waaggelden. 

Bij de stadsrechtverlening aan Hoorn 
in 1356 werd uitdrukkelijk bepaald, 

-~Cl" een tekening van Cor?elis Pronk uit 1727. Verzameling Westfries Museum. 



dat de graafhet recht van de waag voor 
zichzelf behoudt. Dat betekent, dat de 
inkomsten van de waag rechtstreeks 
naar Den Haag vloeiden zonder dat de 
stad er een graantje van kon 
meepikken. In 1505 zat de toenmalige 
graaf Philips de Schone in financiele 
moeilijkheden. De stad Hoorn was wel 
bereid haar landsheer te hulp te 
komen, zij het onder bepaalde 
voorwaarden. Na enig onderhandelen 
kwam men overeen, dat de graaftegen 
een bedrag van 275 gulden per jaar de 
stad het recht gaf de stadswaag voor 
eigen rekening te verpachten. Het was 
zo g~zegd een lening op ·onderpand. 
Voor alles wat de stad boven die 275 
gulden uit de waag wist te halen moest 
rekening en verantwoording afgelegd 
worden aan de fmanciële deskundigen 
van de graaf. De stad moest overigens 
het benodigde geld bij haar eigen 
inwoners lenerl. Dat gebeurde in de 
voor die tijd gebruikelijke vorm van 
een los- of lijfrente. 

BEHOORWKE VERDIENSTE 
Na deze perikelen aan het begin van 



de 16e eeuw horen we een tijdlang 
niets meer over de Waag. De grafelijke 
regering heeft waarschijnlijk op een 
bepaald tijdstip het waagrecht weer 
aan zich getrokken. Want in 1602 
koopt de stad het waagrecht. En je 
kunt alleen iets kopen; als je het nog I 
niet bezit. De Staten van Holland die 
de opvolgers waren van de Hollandse 
graaf, hadden minder belang bij het 
eigendom van de waag. Want een 
belangrijk deel van de inkomsten uit 
deze instelling kwam toch wel in de 
provinciale schatkist door middel van 
een belasting die voor het hele gewest 
gold, het zogenaamde waaggeld. 

Het is wel eens aardig na te gaan, wat 
er gebeurde met de bedragen die 
geheven werden van alles, dat men ter 
W!'lging aanbood. Zo omstreeks 1740 
schommelde de opbrengst van het 

;waaggeld, zoals we hier boven al 
·zagen, tussen de 15 1/2 en 16 i/2 
duizend gulden per jaar. Daarnaast 
moest de stad zelf er natuurlijk ook 
nog iets aan verdienen en daarvoor 
kwam er dan nog een soort stedelijke 
belasting overheen die 1300 aan 
inkomsten gaf. De pachter van de 
waag, de man dus die met zijn 
personeel het werk deed, moest aan de 
stad 300 gulden betalen. Dat kon hij 
alleen maar terugverdienen door het 
waaggeld me t een klein bedrag t( 
verhogen. Daarbij kwam dan nog weet 
een aparte belasting op boter die via de 
waag gefud werd. Hiervoor ontving de 
stad van de waagmeester nog eens 100 
gulden per jaar. 

Bedragen die allemaal terugverdiend 
moesten worden uit de vergoedingen 
die de handelaren moesten betalen 
alleen ma ar om hun prodokten onde 
overheidstoezicht moesten laten we
gen. Het is duidelijk dat de stad een 
dergelijke inkomstenbron niet graag 
afstond. Pas in 179 5 toen aan d 
stedelij~e zelfstandigheid een einde 
kwam, vloeiden de waaggelden niet 
meer in de stedelijke schatkist. 



Hoorn door de 
eeuwen heen 

Door H. W. Saaltink, wetenschappelijk assistent bij het Westfries Museum. 

Onder de hoede van St.--Jan 
HOORN- Ziek zijn is geen pretje.Nu niet en vroeger nog minder. 
Onder de wol moeten voor een licht griepje is nog wel te doen. 
Vervelender wordt het als er een ziekenhuis aan te pas moet kome~. 
Als het even kan geven we de voorkeur aan thuis genezen. In vroeger 
eeuwen ging een zieke pas naar het ziekenhuis, als er helemaal geen 
hoop meer was. Ziekenhuizen werden zeer terecht gezien als de 
toegang tot het kerkhof. Dat had wel iets te maken met het peil van 
de medische wetenschap uit die dagen. Oude ziekenhuizen hadden 
ook al niet zo'n goede naam, omdat ze, behalve medisèhe hulp ook 
nog onderdak boden aan daklozen, z:MrVers en allerlei ander 
loslopend gespuis. Men sprak meestal niet vàn een ziekenhuis, maar 
van een gasthuis. Een zichzelf respecterend burger bleef zo lang 
mogelijk buiten de poort van het gasthuis. En Hoorn zal wel niet veel 
van dat algemene beeld zijn afgeweken. "Hieronder iets over de 
ziekenzorg in Hoorn en de gebouwen die ervoor gebruikt zijn. 

De oudste gasthuizen waren nog niet 
van die gespecialiseerde inrichtingen 
als in onze dagen. Deze. meest 
kerkelijke, instellingen verpleegden 
zieken, verzorgden arme en oude 
lieden, herbergden vreemdelingen en 
verstrékten voedsel en brandstof aan 
de zogenaamde huiszittende armen. 
Pas in' de !Se en 16e eeuw gaat men die 
verschillende taken over een aantallos 
van elkaar staande organisaties ver
delen. Het eerste gasthuis is ouder dan 
de stad. Op woensdag na jaarsdag 
1346, dat ïs volgens onze tijdrekening 
de woensdag na nieuwjaar 1347,geeft 
graaf Willem van Beijeren aan de 

goeden luden van Hoerne in West
Vriesland verlof een Gasthuis. te setten 
binnen de Prochiën van Hoerne. De 
stadsrechtverlening aan Hoorn is pas 
tien jaar later. Het is zeer waarschijn
lijk, dat het gasthuis waarover 
hierboven gesproken wordt, zich 
bevonden heeft op de plaats waar nu 
nog steeds het Sint J ans Gasthuis of de 
Boterhal staat. Recht tegenover de 
Grote Kerk dus, aan de westkant van 
het Kerkplein. 
Zoals iedere geestelijke instelling, had 
het gasthuis ook een schutspatroon. 
Dat was niet de oude beschermheilige 
van de stad Sint Cyriacus, maar Sint 

Jan de Doper. Waar die andere 
schutspatroon opeens vandaan komt, 
is niet te zeggen. Wel weten we, dat de 
inwoners van de stad Sint Jan ook als 
beschermheilige wilden voor hun 
nieuwe parochiekerk die . in 1369 
gebouwd werd op de plaats van de 
tegenwoordige Grote Kerk. Daarover 
was een fikse ruzie aan de gang met de 
bisschop van Utrecht. Deze laatste 
hield het bij de oude Sint Cyriacus. 
Tenslotte schijnt er een compromis te 
zijn gevonden. De nieuwe kerk werd 
opgedr.agen aan beide heiligen. Maar 
Sint Cyriacus is in de vergetelheid 
geraakt. In ieder geval wijst de keus 
van eenzelfde heilige voor gasthuis en 
kerk op de sterke verbondenheid 
tussen beide instellingen. 

NIEUWE VLEUGEL 
In 1531 kwam er een nie<:Wt 
v Ie u ge I b ij. Deze . kreeg 
naam van Nieuwe (jltsthuis · ter 
onderscheiding van het gedeelte aan 
het Kerkplein, dat voortaan het Oude 
Gasthuis heette. Het Nieuwe Gasthuis 
had zijn ingang aan de Kerksteeg, nu 
Lange Kerkstraat. De beide gebouwen 
stonden haaks op elkaar en hadden in 
hun achtergedeelte eengemeenschap
pelijke keuken. Er bestond ook een 
zekere taakverdeling. In het Oude 

Tekening van Gasthuis en Klokketoren door Cornelis Pronk uit 1727. Verzameling Westfries Museum. 



Gasthuis ving men de vreemdelingen 
op, het werd dus met recht een 
gasthuis. In de volksm ond werd het 
de Baaierd genoemd. Dat is een oud 
woord voor een plaats waar vreemde
lingen en daklozen voor een nacht 
onderdak kunnen vinden. Het Nieuwe 
Gasthuis werd voortaan gebruikt als 
centrum van armenzorg. Over de 
verdere geschiedenis van dit Nieuwe 
Gasthuis weten we verder niet veel. 
Wel is op de stadsplattegrond van 
Johan Blaeu uit 1649 aan de 
Kerksteeg een langgerekt gebouw 
zichtbaar dat met zijn achterzijde 
aansluit op het · gasthuis aan het 
Kerkplein . Toen heeft het er in ieder 
geval nog gestaan. 
In I 563 werd het Oude Gasthuis 
ingrijpend verbouwd. Toen werd ook 
de nog steeds aanwezige Renaissance 
gevel met, het jaartal van die 
verbouwing opgetrokken. Aan die 
gevel valt de oorspronkelijke functie 
van het gebouw nog duidelijk af te 
lezen. De treden van de trapgevel zijn 
opgevuld met beeldhouwwerk dat een 
uitbundig overzicht van allerlei vor
men van menselijk lijden geeft . 
Mannen met krukken, met spalken of 
armen in draagdoeken. Voor wie hier 
naar binnen moest een weinig 
opwekkende aanblik. Hierbij een foto 
van een tekening van het gasthuis uit 
1727 door Cornelis Pronk . Rechts van 
het gebouw staat de klokketoren van 
de Grote Kerk, een situatie zoals we 
die nu nog kennen in Enkhuizen. 
Pronk heeft zijn tekening gestoffeerd 
met een paar patiënten voorde ingang. 
De volgende keer nog iets meer over de 
Hoornse ziekenzorg in het verleden. 



WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 

1 Hoorn · oor de 
eeuwen heen 

Door H. W. Saaltink. wt>tenschappdijk assistenfbij ht>t Wt>!'tfrie" :\lust•um. 

Werkverschaffing , ~ 
voor het vaderland · · · 



Een dominee óie een fabriek .---------------------------------------------------~ 
begint. Een wat ongewone 
verschijning. Nu, en ook in het 
verleden. Toch hebben we in 
Hoorn een dergelijk figuur 
gehad. Het was Cornelis Ris, 
dominee van de DoopsgeZinde 
Gemeente in Hoorn, de organisa
tie die hij stichtte de Vader
landsche Maatschappij voor 
Reederij en Koophandel ter 
liefde van het Algemeen en de 
datum waarop dit ·gebeurde 27 · 
februari 1777. De instelling leidt 
nog steeds een sluimerend 
bestaan in onze stad, hoewel we 
haar niet meer behoeven te 
zoeken op Hoorn-80. Het is 
misschien aardig deze organisatie 
en haar stichter naar voren te ' 
halen, omdat ze ·een duidelijker 
kijk geven op een bepaalde 
periode in de geschiedenis van 
onze stad en van Holland in het 
algemeen. 

I Schetsje gemaakt naar de plattegrond van Doesjan in het Westfries Museum vàn 
de gebouwen van de Vaderlandsche Maatschappij aan de Binnenluiendijk ter · 
hoogte van de tegenwoordige lichtmastenfabriek. 



DOOPSGEZIND 

Het waarom van de stichting is al een 
stuk begrijpelijker als we kijken naar 
de man die de Vaderlandsche 
Maatschappij, zoals ze kortheidshalve 
méestal genoemd wordt, oprichtte, 
naar de vorm waarin dit gebeurde en 
naar · de tijd dat de stichtiilg 

· plaatsvol)(:i. Allereerst de man. Het feit 
da.t e:t ~t,iatjef . uit Doo~1~!nde tmg omt, zegt veel. Hoewef bmnen 
deze stroming van het Protestantisme 
een sterke neiging aanwezig is zich van 
de wereld af te keren, hetgeen zich uit 
in militaire dienst weigeren, geen eed 
willen afleggen, ongeneigd zijn over
heictsfuncties te bekleden, bestaat er 
aan de andere kant een grote sociale 
bewogenheid die zich uit in de 
bereidheid tot het verrichten van 
practisch hulpwerk op grote schaal. 

· Wanneer we dit weten, is het niet 
vreemd, dat veel figuren die in de 18e 
eeuw iets aan verbetering van de 
economische toestand van ons land 
wilden doen, om daarmee de ellende 
van vooral de lagere volksklassen te 
verminderen, Doopsgezind waren. Nu 
kwam er nog bij, dat onze dominee in 
de zakenwereld geen vreemde was. Hij 
had een rè<;lelijk welvarende 
houthandel; Op het eerste gezicht ook 
al weer vreemd, maar bij nader inzien 
niet zo gek. De. Doopsgezinden 
kenden aanvankelijk helemaal geen 
predikanten in de zin van aan een 
universiteit opgeleide theologen, die 
zich uitsluitend met d.e zielszorg van 
de gemeenteleden bezig hielden. Het 
kwam vaak voor dat een gemeente 
geleid werd door een lid dat zich min 
of meer tot het predikambt voelde 
aangetrokken. Een ondernemer als 
dominee was in de tweede helft van de 
18e eeuw bij de Doopsgezinden' geen 
merkwaardige verschijning. 



ACHTERUITGANG 

· Holland in het algemeen en Hoorn in 
het bijzonder verkeerde in de tweede 
helft van de 18e eeuw in een periode 
van verval. Het is bier niet de plaats 
voor een overzicht van de factoren die 
deze economische en daarmee gepaard 
gaande politieke en culturele achter
uitgang hebben veroorzaakt. Kort 
gezegd komt het hierop neer, dat het 
met de Hollandse landbouw, handel 
en industrie sinds de 16e eeuzo goed· 
was gegaan, dat toen de nood in de 18e 
eeuw aan de man ~wam, men het 
inzicht en de lust miste het roer om te 
.gooien. Hollanders n.u waren de 
vrachtvaarders van Europa geweest. 

Geleidelijk nam de vraag naar 
produkten die de Hollanders 
vervoerden af. Er waren minder 
schepen nodig, de werkgelegenheid 
ging achteruit, hetgeen weer leidde tot 
grotere armoede. De Hollandse 
industrie was arbeidsintensief, wat 
betekende dat er hier dure produkten 
werden gemaakt, waarin dethoge 

. arbeidsonkosten een groot deel van de 
prijs uitmaakten. De buitenlandse 
vraag schakelde over naar goedkopere 
massaprodukt en die in grote fabrieken 
vervaardigd werden. En tot die 
verandering in produktiemethoden 
-waren de Hollanders niet bereid. 
Hoorns welvaart had in de 17e eeuw 
gedfevèn op de handel, de scheepvaart 
en de daarmee samenhangende indu
strieën. Tekenendthicrvoor zijn, de 



aanwezigheid van de grote handelsoli
dernemingen als de Verenigde Oost
indische Compagnie, de Geoctroieer
de Westindische en de Noordse 
Compagnie. Toen de handel ver~in- __ 
derde wasthet ook roeHoorns welviart 
gedaan. 

SOCIAAL GEVOEL' 
_Natuurlijk waren er meps.en _genoeg_ 
die' merktën dat er · iüs ·mis' was. 
'Mdàrfhet is altijd eri moêilijk in te 
zien waar de oorzaken van het scheef 
lopen van de economie liggen, als je er 
zelf inzit. Er worden vaak niet de 
goede maatregelen genomen. De 
mannen uit de tweede helft van de~ Be 
eeuw werden geconfronteerd met een 
enorme werkloosheid. En werkloos
heid betekende ellende want er 
bestond nog geen uitgebreid stelsel 
van sociale voorzieningen gefinancierd 
door de overheid. Het pleit voor het 
sociaal gevoel van een aantal mensen, 
dat ze als particulieren een onderne
ming oprichtten in de eerste plaatom 
de werkelozen van de straat te halen. 
En dai was de Vaderlandsche 
Maatschappij. 

De naam van de organisatie geeft aan 
dat het geen gewone handelsonderne
ming was. Bij een vaderlandsche 
maatschappij die uit liefde voor het 
algemeen is opgericht denken we niet 
in de eerste plaats aan een stel 
cynische zakenlieden die alleen oog 
hebben voor de winsten van hun 
bedrijf. 

Natuurlijk is er niet alleen in Hoorn op 
deze manier gewerkt aan een herstel 
van de economie en opheffing van de 
werkloosheid. De aktiviteiten van Ris 
en de zijnen passen helemaal in de 
geest van de tijd. En de tijd was die 
welke we nu als de Verlichting 
aanduiden, waarin men alle proble
men van onze samenleving meende te 
kunnen oplossen met het gezonde 
verstand. Tijd ook van de oprichting 
van de Hollandse Maatschappij van 
Wetenschappen, de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, waarin dr1,1k 
werd nagedacht over de problemen die 
de vaderlandse economie bedreigden 
entde oplossingen die er voor gezocht 
moesten worden. Overal werden 
prijsvragen uitgeschreven voor ge
schriften waarin een oplossing voor 
herstel van handel en industrie, men 
sprak toen van "redres", werden 
aangedragen. -En in die groep van 
weldenkende, sociaal bewogen lieden 
hoort Cornelis Ris volledig thuis. 
Volgende keer nog iets over zij~ 
fabriek aan de Binnenluiendijk. 



PrecieS 400 jaar geleden: , · 
' tJwf' J_ y;J/ 

LATIJNSE 
SCHOOL 

~~;t~:~r vf;31e~~oesgc;so~~~~v~~ IN HOORN 
aan Jan van Score!). Onbekend 
is wie het is , noch aan welke · . 
school hij studeerde. . · · 



HOORN- Sinds 1948 heeft de Rijksscholengemeenschap .,West
Friesland" - toen het Westfriese lyceum - een gymnasiale afdeling, 
waar Latijn een van de hoofdvakken is. Het is niet onmogelijk, dat 
bij de oprichting de herinnering aan de Latijnse school, die tot 1868 
bestond, een rol heeft gespeeld. De eerste jaren was deze gymna
siale afdeling, evenals de o_u<1e Latijnse School, een gemeentelijke 
instelling. In 1968, bij de invoering van de Mammoetwet, is zij even
wel tot de Rijksschoengemeerlschap gaan behoren. 



De vroegste vermelding van de 
school in Hoorn is van 1359, twee 
jaar na de stadsrechtverlening. Graaf 
Albrecht geeft in dat jaar de schooi, 
met alle voordelen aan de "scola
strie" (het reoht om de school te 
.,bewaren") verbonden, f an Andries 
Gherbrantsz., waarschijnl.;jk een van 
de geestelijken van de parochiekerk 
in Hoorn. Uit de oorkonde van Al· 
brecht van Beieren blijkt echter dui
delijk dat de school ouder was- d<ln 
1359. Waarschijnlijk is zij in dezelfde 
tijd als het eerste kerl:je gesticht 
(plm. 1325). Al was de ~ raaf in het 
begin de "patronaatsheer ', die vrije· 
lijk over de school kon beschikken, 
de band met de kerk moE·t sterk zijn 
geweest. Naar we moge 1 veronder
stellen zal een van de geestelijken 
het onderwijs hebben gegeven. Ver
der zullen de scholieren ( ook klerken 
genoemd) de diensten m ,t koorzang 
moeten opluisteren. Dat was ook een 
van de redenen dat op de school de 
studie van het Latijn zo'n grote 
plaats innam. Bovendien traden de 
meeste jongens later toe tot de gees
telijke stand (het Latijn 'lias toen de 
taal van de kerk). 

De naam Latijnse School werd in 
die tijd nog niet gebruikt Vermoede· 
lijk sprak men van de Grote School 
(in tegenstelling tot de kleinere parti
culiere scholen). Hiertoe behoord-a 
ook een soort voorbereidende klas, 
waar misschien ook a.l het lezen en 
schrijven van Latijn beoefend werd. 



In ieder geval was de school voor 
jongens van zeven tot vij_ftien jaar. 
Ook toen dus al geïntegreerd onder
wijp! 

In 1396 schonk graaf Albreoht 
,,zijn" school! aan de stad. Hoorn had 
een "afdeling onderwijs" gekregen. 
Pas in 1464 echter blijkt iets van de 
zorg van de stad voor de .,nieuwe" 
school, maar dat zal wel ·aan de 
gebrekkirge overlevering te wijten 
zijn. De burgemeestersrekening van 
dat jaar vermeldt de uitgave van zes 
stuivers voor de aankoop van boe
ken. In 1497 schonk de stad de 
schoolmeester een tabbert, terwijl 
deze in 1502 en 1507 een extra toela
ge ontving omdat de binnengekomen 
schoolgeloden beneden het normalle 
bedrag waren gebleven. De meester 
moest immers leven van 't t,'eld dat 
de leerilingen voor de lessen betaal-
den! · 



SCHOOLLEIDERS 
" De schoolleider in de Middeleeu
wen werd, <:Lus ook in Hoorn, "seoel
meester" genoemd, waarbij we wel 
moeten bedenken dat het woord toen 
een geheel andere klank had. Een 
"meester" was immers hij, die aan 
de universiteit van Leuven, Keulen of 
Parijs de graad van "magister arti
um" had behaald. Hij was 'n "mee·>
ter in de vrije kun~en." In die 
dagen, behalve een geleerd, ook een ! 

• zeer machtig man, die zelfs buiten de ' 
school zeggenschap had over zijn 
leerlingen, ook in Hoorn veelbeteke
nend _"knechtgens" genoemd. Ten 
slotte een drukbezet man: naast het 
handhaven van de orde was zijn taak 
lesgeven en - op zon- en feestdagen 
- zingen met het koor van de school 
in de kerk. 

De leerlingen waren zeker niet al
len uit de hogere standen afkomstig. 
Dit blijkt wel uit een oorkonde van 
1481, waarbij een zekere Lollinich 
Clais Simonsdochter "tot salichevt 
hoeren sièlen" de kerkmeesters van 
de parochiekerk een huis en erf 
schenkt ten behoeve van "twaleff 
arme bequame scolieren." Van de 
rente moest de onder-pastoor of zijn 
kapelaan jaarlijks op Witte Donde,r
dag hun de voeten wassen. De kos
ters zouden ieder een halve stuiver 
krijgen om "dat voetwater te war
men", de scholieren een tarwebrood 

. met een "pekelharinc." De in de oor
konde genoemde "meester" Jan 
Hoeck was wellicht de toenmalige 
"scoelmeester" van Hoorn. 

In 1573 (na de aansluiting van 
Hoorn bij de opstand) kwam voor de 
school een ruim gebouw beschik
baar: het Ceciliaklooster (achterste 
gedeelte). Het leerlingenaantal moet 
in de eerste helft van de zestiende 
eauw wel sterk zijn gegroeid dat men 
'n half klooster kon bevolkan- Ma·-lr 
het was dan ook de tijd ~at de 
belangste!ing voor de Grieken en Ro
meinen (vooral voor hun talen en 
literatuur) een hoogtepunt bereikte. 
Waarschijndijk zal li.et nieuwe gebou
wencomplex, waartoe mogelijk ook 
de kapel behoorde, pas in 1575 zijn 
betrokken. De negende april van dat 
jaar werd namelijk door het stadsbe
stuur als rector benoemd Andries 
Bas, de eerste schoo~leider die niet 
tot de geestelijkheid behoorde en 
aanhanger was van de nieuwe (her
vormde) leer. Dat hij in de resolutie 
niet meer "schoolmeester", maar 
"rector deser stede" wordt genoemd, 
wijst erop dat hij door het stadsbe
stuur voorbestemd was de nieuwe 



humanistische opvoedingsidealen 
ook in Hoorn in praktijk te brengen. 
Zijn aanstelling betekende voor de 
sohool ongetwijfeld een nieuw begin. 

Dat in 1575 van een zeer ingrijpen
de vernieuwing van de school, ja van 
een nieuwe school gesproken mag 
worden, blijkt ook el uit de aanhef 
van een in dat jaar uitgevaardigde 
keur tegen de particuliere scholen 
(sinds de Middeleeuwen gevaarlijke 
concurrenten van de stadsschool), 
waarop de gemeentearchivaris zo 
vriendelij•k was ons attent te maken: 
"A!w mijn heeren den Burgb.ermees· 
teren tot gherieffve der borgheren 
ende inghesetenen deeser stede op
gherecht hebben een goede I atijns
sche Schole daer een ijegelick zijne 
kinderen voor een cleijnen penninck 
ter schole mach seijnden ... " Duide
lijk wordt gesteld dat de school er 
voortaan voor de burgers (en niet 
meer ten behoeve van de kerk) is en 
wel voor allé burgers, rijk en arm. 
Soherp wordt verder in de keur on· 
derscheid gemaak~ tussen de "par~i
culiere schoolmeesters" en de "Ree· 
tor deeser stede" (een nieuwe titel) , 
bij wie degenen, die "de Jatijnssche 
tale begeeren te lee ren", voortaan 
"ter schole moeten gaen." De Grote 
School was in 1575 Latijnse School 
(de gebruikelijke benaming na de 
tot f 50' voor de aanrijding. 



De toegang tot de Latijnse school bevond zich in de Kruisstraat. 
Het geheel in natuurste-en opgetrokken poortje werd in ·1938 af
gebroken. De delen werden in het Westfries Museum bewaard 
tot 1956, toen het poortje als toegang tot het Klaas Stapelhofje 
een plaats kreeg aan het Munnickenveld. 

Gemeenteli.jk~e 
HBS verdrong 
Latijnse School 

HOORN - Vierhonderd jaar 
geleden werd de Latijnse School 
in Hoorn opgericht. Aan de 
vo-orgeschiedenis van deze voor 
't leven in de stad zo belang· 
grijke gebeurtenis besteden wij 
vandaag de nodige aandacht. 
Van de eers-te jaren van de 
Latijnse School is niet · zoveel 
bekend. Veel stukken uit die 
tijd moeten verloren zijn ge
gaan. Wat bewaard bleef dateert 
uit de periode 1669 - 1868. Over 
de rectoren van vóór 1669 heb
ben we alleen -enige gegevens 
dankzij de laatste rector, dr. 
C.A. Abbing. · 

De geschiedenis van de Latijn
se School tussen 1669 en 1868 
moet nog geschreven worden en 
kan geschreven worden. Want 
voor deze twee eeuwen zijn · op 
het stadsarchief . . de bronnen 
aanwezig. Weliswaar gedeeltelijk 
in het Latijn, maar ze bevatten 
interessante gegevens over klas· 
senindeling, benoeming leraren, 
straffen, examenresultaten etc. 
Het einde van de school was 
treist. In 1866 waren er elf 
leerlingen, in 1867, nog slechts 
acht. Het docentenkorps be· 
stond toen uit een rector, een 
conrector en een "onderwijzer 
in wiskunde". 

Toen in 1867 de nieuwe ge· 
meentelijke HBS zou worden 
geopend, ging de raad (met ze
ven stemmen voor en drie te. 
gen) over tot opheffing van de 
,,zieltogende" Latijnse School. 
Rector Abbing werd op de . 
meest eervolle wijze ontslagen 
en kreeg de keuze tussen een 
jaarlijks pensioen van duizend 
gulden met, of twaalfhonderd 
gulden .zonder woning. De con· 
rector en leraar wiskunde gin· 
gen over naar de nieuwe school. 
De opheffing van de Latijnse 
School betekende niet het 
(voorlopige) einde ·van het on
derwijs in Latijn ·en Grieks. Nog 
tien jaar bezat de gemeentelijke 
HBS een afdeling oude talen. 
Toen het aantal "latinisten" tot 
drie was gedaald werd deze op· 
geheven. · 
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Tekst bij de foto: een paar muntstempels voor een Westfriese daalder. Westfries Museum in bruikleen van tiet 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen. 
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Hoornse geldfabriek 

Bernadette
Getypte tekst

Bernadette
Getypte tekst
Weekblad voor West-Friesland



"Hij die muntspeciën of munt- of 
bankbiljetten namaakt of vervalsebt 
met het oogmerk om die muntspeciën 
of munt- of bankbiljetten als echt en 
onvervalscht uit te geven of te doen 
uitgeven, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste negen 
jaren". We moesten het allemaal 
weten, dat je voor negenjaar de bak in 
kunt draaien, wanneer je een eigen 
geldfabriekje begint. Je krijgt deze zin 
bijna dagelijks onder ogen. Hij staat 
namelijk op alle bankbiljetten. 

Ondanks die negen jaar in de-nor zijn 
er telkens weer lieden die proberen het 
veelbegeerde aardse slijk zelf te 
produceren. En daarbij komt nog dat 
het een hele toer is bankbiljetten te 

maken, de andere soorten tellen niet 
meer mee, die er als echt en onvervalst 
uit zien. De overheid heeft het 
namaken van die kleine papiertjes niet 
voor niets zo razend moeilijk gemaakt. 
De ontwerper, Oxenaar, he.eft een 
flink stuk werk in al onze geldbriefjes 
zitten. Zo'n 200 jaar geleden was het 
overigens ook niet eenvoudig geld te 
vervaardigen. Hieronder in het derde 
deel over de Westfriese Munt, iets over 
de geldfabricage en alles wat daarbij 
kijken kwam. 
Voor het midden van de 19e eeuw 
kende men praktisch- alleen metaal
geld. In het handelsverkeer werd er 
wel gebruik gemaakt van wissels, maar 
deze vorm van geldverkeer bleef tot 
spe.ciale kringen beperkt. Grond
stoffen voor het metaalgeld waren 
goud, zilver en koper. 'Fot aan het 
begin van de 16e eeuw betrok men die 
metalen uit ons eigen werelddeel. Na 
de grote ontdekkingen toen men de 
wereld buiten Europa leerde kennen 
en de handel enorm toenam en 
daarmee de behoefte aan geld, ging 
men omzien naar andere pro
duktiegebieden. De belangrijkste 
goudleverancier werd Afrika, waar de 
naam Goudkust nog steeds herinnert 
aan het belang van dit werelddeel voor. 
de. handel in edelmetaal. In de 18e 
eeuw verdrong Brazilië Afrika van de 
eerste plaats De goudhandel was lange 
tijd een zaak van de We~tindische 
Compagnie. De grote zilver
producenten waren Peru in Zuid- en 
Mexccö in Midden-Amerika. Het 
koper werd geleverd door Zweden en 
in Azië door Ja pan. 

ZILVERVLOOT 
Zilver was voor de Nederlanders 
moeilijk te bemachtigen. Want de 
produktiegebieden waren koloniën 
van Spanje, een land waar de 
Republiek tot 1648 mee in oorlog 
was. Het geldtransport onder
scheppen, wanneer dat onderweg was 
van Zuid-Amerika naar Spanje. Dat 
was een ma nier. Het zilver werd naar 
het moederland gebracht door in 
convooi varende handelsschepen be
schermd door een groot aantal zwaar 
bewapende oorlogsbodems. Dat 
waren dan de zogenaamde zilver
vloten. Uiterst belangrijk voor de 
Spaanse economie die als het ware op 
het Zuidamerikaanse zilver dreef. Er 
zijn geleerden die veronderstellen dat 
de ondergang van Spanje als grote 
mogendheid niet alleen te wijten is aan 
de oorlog met de Nederlandse 
gewesten maar ook aan de te grote 
zilveraanvoer uit de koloniën. 

Een keer hebben de Nederlanders 
beslag kunnen leggen op de Spaanse 
zilvervloot. Dat was het werk van Piet 
Hein, volgens het bekende liedje een 
zeeheld, maar eigenlijk een gewoon 
zeerover. Maar het leverde 1 S miljoen 
op en hij stuurde het hele bedrag 
netjes naar zijn opdrachtgevers, de 
heren van de Westindische Com
pagnie. De Spaanse ma tten uit het 
liedje zijn de realen van achten, ruwe 
zilverstukken, gestempeld met het 
wapen van de koning van Spanje, dat 
voor de oppervlakkige beschouwer 
wel iets van een mat heeft. Deze 
zilverstukken werden in Europa 
.gemunt tot geldstukken. 

Maar veel Spaans zilver kwam op 
natuurlijke wijze ons land binnen. 
Ondanks verschillende verboden 
dreven de Nederlanders handel op 
Spanje en de door de Sparijaarden 
bezette Zuidelijke Nederlanden, het 
tegenwoordige België. De aan die 
staten geleverde goederen werden met 
goed Spaans geld betaald. Maar tot aan 
de vrede van Munster in 1648, waarbij 
de Republiek der 7 Verenigde 
Nederlanden vrede sloot met de 
Spaanse vijand was de aanvoer van 
zilver voortdurend een probleem. 

ZWAARWERK .-
Het aangevoerde metaal . werd in de 
muntwerkplaats aan de Muntstta~t 
allereerst gesmolten en daarna tot • 
vlakke platen uitgegoten. Door hame
ren bracht men deze platen op de 
gewenste dikte. Vervolgens kllop.t 
een van de gezellen van de munt 
meester met een zware schaar klein~, 
schijfjes uit de plaat. Een lastig karwei
dat niet altijd goed lukte. Veel oude 
munten hebben dan ook een on· 
regelmatige rand, die er vanaf bet 
begin aan heeft gezeten. Nu moest de 
afbeelding de zogenaamde beeldenau 
op de munt worden aangebracht. Qat 
gebeurde met twee stalen stempels,· 
waarvan u er een paar ziet op de hierbij 
afgebeelde foto. Het stempel me~t de 
lange punt werd iri een hot~tblok 
geklemd, daarop het muntschijfje en 
daarop weer het andere stempel. 

Het stel opde foto hieronder is 
gebruikt voor een Westfriege daa1dëf, 

·anderhalve gulden dus, van' 1'68Q, Op 
_het korte stempel kunt ~u in. 
spiegelbeeld een afbeelding zien met 
de wapens van de drie steden met het 
muntrecht, namelijk Hoorn, 
Enkhuizen en Medemblik Het . 
geldmaken was een zwaar karwei. In 
de 18e eeuw werd het . pro
duktieproces verbeterd door. · hel 
gebruik van stempel- en kartel
machines. Zware houten persen waren 
dat, in beweging gebracht door man
of paardekracht Het zware knippen 
was er niet meer ·bij en daardoor 
werden de munten regelmatiger van 
vorm. Men kon nu op de rand ook een 
karteling aanbrengen. · 

i 
Dat laatste was een middel tegen het 
snoeien van geld. Handige lieclea 
hadden de gewoonte het buitenste 
randje van de munt af te knippeD ea 
dat in eigen zak te steken. Ze gavea 
daarna de verkleinde munt · voor 
dezelfde waarde uit als waarvoor ze 
hem hadden ontvangen. Als je dat I 
maar vaak genoeg doet, zit er eea 
aardige bijverdienste aan. Bankiers of 
geldwisselaars die de zaak niet 
vertrouwden konden gebruik .en 
van kleine weegschaaltjes die ze altij,f 
bij zich droegen. ledere munt had 
namelijk zijn eigen vastgestelde ac
wicht. Maar ja, geknoeid ;werd er tod&. 
En dat doen ze nog steeds met let j 
aardse slijk. 



WEEKBLAD VOOR WEST-FRIESLAND 

Hoorn door de 
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Door H. W. Saaltink, wetenschappelijk assistent bij het Westfries Museum. 

Van pennii1g~n, stuivers en duiten 
"Money is the root of all evil". Een nu 
al weer vergeten liedje, dat zegt, dat 
geld de wortel van alle kwaad is. 
Misschien om dat kwaad af te weren 
wordt het geld van allerlei diepzinnige 
spreuken voorzien. Op de moderne . 
guldens en rijiOOaalchM;.; "God zij 
met ons". Op het oude Westfriese 
geld: "Deus fortitudo et spes nostra". 
Ofwel in goed Nederlands: "God is 
onze kracht en. hoop". Ditmaal wil ik 
wat vertellen over dat, nu verdwenen, 
Westfriese geld. Waardoor er een 
Westfriese Munt ontstond, hoe deze 
instelling werkte, welke soort geld er 
gemaakt werd en hoe dat gebeurde, 
over de geldhandel en de verdere 
lotgevallen van deze geldfabriek 

Als zoveel andere instellingen van 
regionale aard moeten we de oor
sprong van de Westfriese Munt zoeken 

.... in de laatste 25 jaar van de 16e eeuw. 
De beginjaren dus van de opstand 
tegen de Spaanse koning, die tegelijk 
heer over de Nederlandse gewesten 
was. Een heer die geen rekening 
wenste te houden met de bijzondere 
wensen van een groepje boeren, edelen 
en kooplui langs de rand van de 
Noordzee. Die een staat wenste op te 
bouwen volgens in die tijd moderne 
principes, waarin hij •alleen ·bepaalde, 
wat toegelaten werd en wat niet. Een 
staat waarin slechts plaats was voor 1 
kerk en wel de Rooms Katholieke. De 
provincies langs de Noordzee of de 
landen van Herwaarts Over zoals men 
ook wel zei, wensten zich niet te · 
onderwerpen. In een strijd die vooral 
in het begin met vallen en opstaan 
gepaard ging wisten ·zij zich vrij te 
vechten. En in het begin washet meer 
vallen dan opstaan. 

Vooral omstreeks 1575 was de 
toestand kritiek. Amsterdam had een 
Spaansgezind bestuur, dat de politiek 
van de koning aan alle kanten steunde. 
Het twee jaar eerder ingenomen 
Haarlem vormde voor de Spaanse 
legerbenden een vaste basis, van 
waaruit voortdurend strooptochten 
tot in het Westfriese gebied werden 
ondernomen. Door deze ontwikkeling 
)Vl!S het gebied ten noorden van het IJ 
geheel van de rest der opstandige 
provincies afgesneden. Een gunstige 
voedjngsboçlem vooi: allerlei onaf
hankelijksheidsideeën die hier al vanaf 
de middeleeuwen leefden. Een achtste 
provincie West-Friesland is er nooit uit 
voortgekomen maar wel een heel stel 
overheidsorganen die het er zeer op 
deden lijken. 

. 
WINSTGEVENDE GELDMA
KERil 

Tot die o v e r h e i d s-
s t e 11 i n g e n die hier in de 
70er en 80er jaren van de 16e eeuw 
ontstonden, hoort de Westfriese 
Munt. Geld rnaken · is een vo,orrecht 
van de overheid. Alleen een regerings
instantie heeft voldoende machts
middelen de burgers te dwingen 
stukjes metaal en later zelfs papier aan 
te nemen voor een waarde die veel 
hoger ligt dan het materiaal dat erin 
verwerkt is. Zo'n stukje metäal wordt 
dan voorzien van een speciaal stempel 
en het is betaalmiddel geworden. Dit is 
een sterk vereenvoudigde en niet 
geheel juiste definitie van het begrip 
geld, maar voor ons verhaal wel 
bruikbaar. 

Voordat de opstand tegen Spanje 
begon, werd er in onze gebieden geld 
geslagen in naam van de koning van 
Spanje, Filips. Althans in theorie. 
Want er · waren allerlei steden en 
heersers over kleine gebieden die 
meenden, dat zij zich van de 
koninklijke voorschriften niets be
hoefden aan te trekken. Daarbij kwam 
dat veel munten wel werden geslagen 
in naam van de vorst, maar in feite . 
kwamen uit muntwerkplaatsen in de 
streek zelf. Voor het gewest Holland 
gebeurde dat van oudsher in de s ta d 
Dordrecht. 

Nadat de provincies Holland e n 
Zeeland formeel in opstand war en 
gekomen, veranderde er in feite niet 
veel. De muntslag in Dordrecht ging 
•gewoon door, alleen verdween de. 
afbeelding van de koning van de 
muntstukken. Wel vergrootte het 
wegvallen van het centrale gezag de 
zelfstandigheid van allerlei locale 
heersers. Steden en provincies begon
nen eigen munten te vervaardigen, ook 
als ze daartoe voorheen nooit het 
recht hadden gehad. De aanmaak van 
geld levert namelijk voor degeen, die 
er zich mee bezig houdt, geen 
onbelangrijke winst op. Het was een 
vorm van bijverdienste die men in deze 
moeilijke oorlogstijden best kon 
gebruiken. 

WESTFRIESE RUKSDAAL-
DER. 
Het is begrijpelijk, dat de Westfriezen 
in deze omstandigheden ook zelf 
geld gingen vervaardigen. Men was 
aangewezen op het geld dat in 

Dordrecht gemaakt werd, maar dat 
was door de slechte verbindingen 
moeilijk hier te verkrijgen. In 1584 
werd in -Hoorn voor het eerst een 
Westfriese rijksdaalder geslagen. De 
Staten van Holland, in feite de 
regering van het gewest, zagen hierin 
een aantasting van hun eigen recht 
munten voor de hele provincie -en 
daar hoorde West-Friesland wel 
degelijk bij- te slaan. Er kwam een 
zware diplomatieke missie naar Hoorn 
om het gereedschap voor de muntfa
brikage in beslag te nemen. 

Toch schijnt de Hoornse stadsregering 
niet helemaal in het wilde weg te 
hebben gehandeld. Uit een brief die de 
heren van de delegatie mee naar Hoorn 
brachten, blijkt, dat er wel eerder 
bepaalde toezeggingen zijn gedaan, 
maar çlat die alleen golden voor de 
moeilijke beginjaren van de opstand. 
' Er moet vervolgens wat binnens
kamers onderhandeld zijtl. Daarvan 

I lekte weinig naar buiten uit en is niets 
meer in de archiefstukken terug te 
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Dordrecht gemaakt werd, maar dat ' 
lvas door de slechte verbindingen 
tnoeilijk hier te verkrijgen. In 1584 
werd in ·Hoorn voor het eerst een 
Westfriese rijksdaalder geslagen. De 
Staten van Holland, in feite de 
regering van het gewest, zagen hieriri 
een aantasting van hun eigen recht 
munten voor de hele provincie -en 
daar hoorde West-Friesland wel 
degelijk bij- te slaan. Er kwam een 
m-are diplomatieke missie naar Hoorn 
om het gereedschap voor de muntfa
brikage in beslag te nemen. 

Toch schijnt de Hoornse stadsregering 
niet helemaal in het wilde weg te 
hebben gehandeld. Uit een brief die de 
heren van de delegatie mee naar Hoorn 
brachten, blijkt, dat er wel eerder 
bepaalde toezeggingen zijn gedaan, 
maar çlat die alleen golden voor de 
moeilijke beginjaren van de opstand. 
' Er moet vervolgens wat binnens
kamers onderhandeld zijtl- Daarvan 
lekte weinig naar buiten uit en is niets 
meer in de archiefstukken. terug te 
vinden. Hoorn hield op met de 
aanmaak van rijksdaalders voor eigen 
rekening, maar twee jaar later begon 
de geldproductie opnieuw, nu in naam 
van het gewestelijk bestuur de 
Gecommitteerde Raqen van West
Friesland en het Noorderkwartier. 
Weer ontstond een hevige rel. Na 
langdurige onderhandelingen werd 
bepaald, dat de Westfriese Munt 
mocht _blijven voortbestaan en dat de 
muntwerkplaats telkens voor de duur 
van een aantal jaren zou worden 
ondergebracht in een van de drie 
belangrijke steden van het gewest, 
Jfoorn, Enkhuizen en Medemblik. En 
deze toestand bleeftot het eind van de 
oude Republiek in 1795 bestaan. 



Het gebouw rechts op de afbeelding is de Enkhuizer Munt. Tekening door Cornelis Pronk in de verzameling van het 
Rijksarchief te Haarlem. 
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In 1958 werd het Protestantsche 
Weeshuis in Hoorn opgeheven. 
Dat -betekende het einde van 
meer dan 400 jaar bemoeienis 
van het stadsbestuur met de zorg 
voor ouderloze kinderen. Er 
bleef alleen nog maar een 
stichting bestaan, die de eigen
dommen van het wees huis 
beheert, maar niets meer·_ aan 
kinderverzorging doet. - Hier
onder wil ik proberen iets te 
vertellen over de geschiedenis en 
de organisatie van deze oude 
Hoornse instelling. 

Wanneer men begonnen is in Hoorn 
kinderen te verzorgen die hun ouders ' 
verloren hadden, weten we niet. 
Tengevolge van de slechte hygiënische 
omstandigheden waaronder de 
mensen leefden en de ontoereikende 
mec!ische verzorging, was de 
gemiddelde levensduur in de voorbije 
eeuwen veellager dan nu. Veel mensen 
overleden op een ·leeftijd waarop zij 
nog kinderen hadden, die nog niet 
voor zichzelf konden zorgen. Vaak 
konden deze kinderen door familie
leden opgenomen worden. Maar als 
die er niet waren, kwam de plicht tot 
huisvesting en verzorging bij de 
gemeenschap te liggen. De 
gemeenschap, dat wil in dit geval 
zeggen "de kerk". In de middel,_ 
eeuwen was hulp op het sociale _;~Ják 
een zaak van kerkelijke i~st(inngen. 
Dat wil niet zeggen, dat er 1!\ die tijd al 
weeshuizen bestonden, 7 als we die 
uit later tijd kennen . .}feestal zorgde 
de kerk ervoor, dat 'de weeskinderen 
bij' pleeggezinn_?.t( werden onderge
bracht. Zo was het ook in Hoorn. We 
weten, dat er in het begin van de 16e 
eeuw twee organisaties bestonden, de 
Huiszitten Armenvoogden en het 
Kerk-Armenfonds, die de zorg hadden 
voor de weeskinderen. Uit deze namen 
blijkt al, dat de hulp aan de ouderloze 
kinderen samenviel met die voor de 
armen. Niet zo verwonderlijk want de 
kinderen, die ten laste van de kerk 
kwamen waren meestal ook arm. 
Kinderen met een rijke erfenis hebben 
altijd veel gemakkelijker familieleden 
kunnen vinden dan weesjes zonder 
kapitaal. 
In 1 530 dringt het stadsbestuur van 
Hoorn er bij deze twee kerkelijke 
organisaties op aan geld beschikbaar te 
stellen voor de verzorging van wezen 
in een speciaal daarvoor ill'te richten 
huis. 1530 Kan dus het geboortejaar 
van het Hoorns weeshuis genoemd 
worden. En volgens de kennis, die we 
op dit moment over dit onderwerp 
bezitten, is daarmee het Hoornse 
weeshuis een van de oudste van dit 
soort instellingen in de Noordelijke · 
Necl.erlanden. In onze contreien is 
alleen het Haarlemse huis ouder. 
Twintig jaar later, in 1553 wordt de 
verpleging vap. de wezen aan · een 
speciale instantie opgedragen, name
lijk het College van de Heilige 
Geestmeesters. Een reden voor de 
afsplitsing van de wezenzorg zou de 
grote toename van armen en wezen in 
het midden van de 16e eeuw kunnen 
zijn. 

OVERHEIDSINGRIJPEN 
Bij de overgang van de stad tot het 
Hervorming in 1572 werd alles anders. 
De katholieken moeten plaats maken 
voor de aanhangers van de nieuwe leer 
van Calvijn. De vele kloosters in de 
stad W!_)rden opgeheven, de bewoners 



ervan dwingt men de stad te verlaten, 
als ze niet geneigd zijn de nieuwe 
godsdienst te aanvaarden: Het bezit 
van de kloosters komt' aan de 
stedelijke overheid. Die daarmee de 

· verplichting krijgt uit de inkomsten 
van dit bezit de salarissen van de 
predikanten te betalen, de armen te 
ondersteunen en de wezen te 
verplegen. Want dat had voorheen de 
katholieke kerk ook gedaan. 

De overheid handelde echter niet 
altijd volgens deze principes. Zodat er 
een verwarde situatie ontstond 
waarbij wezen- en armenzorg deels 
door het stadsbestuur, deels door de 
kerk uitgeoefend werden. In Hoorn 
werd het eerder genoemde College van 
de Heilige Geestmeesters opgeheven 
en vervangen door de Armen- en 
Wezenvoogden. Dit waren door de 
stad benoemde functionarissen, zodat 
we mogen aannemen, dat in Hoorn de 
magistraat zich het lot van de armen 
en wezen had aangetrokken. 

HUISVESTING 
In deze tijd baart de huisvesting van de 
wezen zorg, waarschijnlijk omdat 
door de oorlogstoestand het aantal 
schrikbarend was toegenomen. Men 
zat nog steeds in het oude weeshuis 
van 1530. Volgens Velius stond dit 
eerste huis "tot onderhoud van.arme 
burgerskinderen, die vondeling waren 
of jong haar ouders verloren hadden" 
tussen de J eroen- en Bosielsteeg. De 
bewerker van Velius kroniek in de I8e 
eeuw heeft het nu nog eens haarfijn 
aangegeven. Het huis zou hebben 
gestaan op de Dosterstraat (nu Grote 
Oost) aan ·de zuidzijde, en was het 
vierde huis aan de westzijde van de 
Jeroens- of thans ook genaamd de 
Anthonissteeg (nu Oosterkerksteeg). 
Maar in 1574 kan dit gebouw alle 
kinderen niet meer bergen. De heren 
voogden gaan omzien naar een ander 
onderkomen en laten een begerig oog 
vallen op de aan de stad gekomen 

Dat klooster bezat uitgebreide lande
rijen in de omgeving van de stad en de 
heren dachten, dat de inkomsten uit al 
die verpachte grond goed gebruikt kon 
worden voor het onderhoud van de 
arme en ouderloze kinderen. Maar het 
stadsbestuur had dit gebouw met alles 
wat erbij hoorde, al voor zichzelf 
gereserveerd. De wezenvoogden 
moesten zich tevreden stellen met het 
Mariënklooster aan de Achterstraat, 
dat overigens ook niet geheel onbe
middeld was. In l 574 trokken de 
kinderen in hun nieuwe behuizing en 
ze zijn er gebleven tot 1958. 

In de tweede helft van de 16e eeuw 
komt de naam burgerweeshuis in 
gebruik. Dat zou kunnen betekenen, 
dat niet alle kinderen zonder ouders 
die in de stad verbleven, werden 
opgenomen. Mogelijk liet men alleen 
die kinderen toe, waarvan de ouders 
tiidens hun leven het burger- of 
poortrecht hadden bezeten. En da:t 
was niet iedereen, zeker :J.iet het 
mindere volk, dat elke paar jaar van 
woonplaats veranderde. In de mid
deleeuwen had ieder die lange tijd in 
de stad woonde, het poortrecht 
bezeten. Daaraan waren voordelen 
verbonden. Men kon in tijd van nöod 
altijd op de stadsgemeenschap terug
vallen. 

KOPEN 
Toen echter de steden sterk begonnen 
te groeien hadden zij die er al enkele 
generaties woonden, geen zin alle 
voorrechten van het poorterschap met 
de nieuwkomers te delen. Voortaan 
kon het poortrecht alleen nog tegen 
een flinke som geld gekocht worden. 
En de zwermen arme drommels die in 
de 16e en 17e eeuw de Hollandse 
steden bevolkten bleven van het 
poortrecht uitgesloten. Hun kinderen 
zullen al heel gauw niet meer in het 
Burgerweeshuis terecht gekund heb
ben. 

kloosters. De voorkeur ging uit naar Er is een openbare bekendmaking uit 
Sint _Ceciliënklooster ?P de hoek van 1678 uitgevaardigd door burge 
de Nteuwsteeg en de Nteuwstraat. . ' meesters en vroedschappen, waarin 



wordt meegedeeld, dä{ alleen die 
kinderen voor opna,me in aanmerking 
komen, waarvan de ouders burgers van 
Hoorn zijn .geweest en waarbij die 
ouders niet langer dan 1 jaar 6 weken· 
uit de stad mogen zijn weggeweest. 
Wat er met de andere kinderen 
gebeurde - en zij vormden de grootste 
gi:oep - hoop ik u een volgende keer te 
vertellen. 



Het Burgerweeshuis op een kaart van 1649: De driehoek tussen Muntstraat 47 (de Achterstraat) en de Turfhaven. Verz. 
Nestfries Museum. 



Hoorn do.or de 
eeuwen heen·: 

gezond mena.zich. verte kon.b.ouden..en_ 
zijn gaven van te voren kon 

' klaarleggen. 

De Hoornse leprozerie stond op de 
hoek van het Keern en de weg naar 
. Berkhout. In 1973 zijn op het 
kruispunt Keern-Provinciale weg res
ten gevonden van · lijders die in de 
kapel van die leprozerie waren 
begraven. Op de oude kaart van J acob 
van Deventer uit 1560 staat op de 
aangegeven plaats nqg de aanduiding 

Door H. W. Saaltink, wetenschappelijk> _assiste.tit bij het Westfries Museum. , leprozen. Maar het was toen al een 

--------------~-----------...o------------------~ • voorbije zaak. Het aantal lijdeis 

Pestlijders en melaatsen 
Krijg de pest. Een-verwensing die nu 

niet veel indruk meer maakt. Want wie 
weet nu nog wat pest eigenlijk is? Een 
besmettelijke ziekte die alleen in 
verafgelegen · Derde-wereld~landen 
voorkomt. Tot zo'n driehonderd jaar 
geleden was dat in West-E'uropa 
anders. De pest heerste bij vlagen en 
kon dan grote delen van de bevolking 
vernietigen. Men wist niet hoe zich 
tegen deze moorddadige ziekte · te · 
verdedigen. Er bestond een vaag idee 
over de besmettelijkheid ervan en 
daarom verpleegde men de pestlijders 
in speciale ziekenhuizen. Hetzelfde 
deed men met de , leprozen of 
melaatsen. Melaatslteid~tel!en_woo.-di2 

lepra, was een vooral in de midde
leeuwen zeer gevreesde zîekte. Dit
maal, in het tweede artikel over de 
geschiedenis van de gezondsheidszorg 
in het Hoornse verleden, dus iets over 
leprozen- en pesthuizen in Hoorn. We 
zijn er niet helemaal zeker van, of de 
ziekte die in de middeleeuwen voor 
melaatsheid doorging, ook werkelijk 
hetzelfde was als onze tegenwoordige 
lepra. De medische wetenschap stond 
nog in de kinderschoenen en men was 
nog niet in staat de verschillende 
epidemieën die de mensheid teister,· 
den, uit elkaar te houden. Lepra is wel 

. een infecti~-ziekte maar lang met aue 
mensen_die me de besmette_oersone.n 

in aanraking ::omen, worden zelf 
aangetast. Slechts een kleine groep 
waarvan het lichaam door bepaalde 
erfelijke eigenschappen het vermogen 
mist om de binnengedrongen bacte
riën te vernietigen, neemt de kwaal 
over. Maar dat de ziekte wordt 
overgebracht door aanraking met 
patiënten, wist men in de middel
eeuwen ook al. Vandaar, dat lijders uit 
de geme enschap gestoten werden en 
opgeborgen in zogenaamde leproze
rieën een eind buiten de stad gelegen. 
Op bepaalde dagen mochten de 
patiënten de stad binnenkomen om 
aalmoezen op te halen. Ze trokken 
da t ratel rond waardoor ieder 

schijnt in de 16e eeuw zo ster~ 'te zijn 
teruggelopen dat men de leprozerie 
voor andere doeleinaen kon gaan 
gebruiken. 

Weten we niet veel over het tijdStip 
waarop het hospitaal aan het Keern 
zijn functie verloor, ook het ontstaan 
ervan is in nevelen gehuld. Voor het 
eerst wordt erover gesproken in 1445. 

Dan schenkt een zekere Lijs
bet, ;.de rijke j : · · we duwe van 
Pauwel Pieterszoon uit Hoorn, lan
dèrijen, waarvan de opbrengsten 
gebruikt zullen worden voor verple
ging van de leprozen, Daarbij wordt de 
·kapel van de inrichting verplaatst naar 

· het Keern. Toèn er omstreeks 1600 
praktisch geen melaatsen meer te 
\dnde waren in· cleze straken v~r-

pleegd(l _llllill_..mt.d.e._.ïr.Qmven . . in . ..rle_ 
voormalige leprozerie. In 1662 werd 
het huis opgeheven. De bezittingen 
gingen over naar het Sint Pietershof, 
de gebouwen brák men af 9P de kapel 
na die als landbouwbedrijf in gebruik 
werd genomen . 

' PE.ST, OPVOLGER V ÀN DE 
LEPRA 

Was dan de melaatsheid na 1600 
vrijwel verdwenen, van een .andere 
~er gevaarlijke ·infectie-ziekte, de 
pest, kunnen we dat niet zeggen. Wel 
was äe sterfte niet'-10 groot als in de 
middeleeuwen - in - ~e tijd rond 1300 
moet. ongeveer een vierde van de 
·bevolking van een aantal Europ•!.>e 
steden tot in het midden ·van de 17e 
eeuw aanvallen van de gevceesde 
ziekte gelaten ondêigaan. Het succes 

. van de Nederlandse''aanval· op Londen 
in · de Tweede Engel~e Oorlog, 
1665-1667, is mede te danken aaneen 
JX:.Stepidemie die de Engelse hoofd
stad in de zomer van 1667 moest 
ondergaan._ E~ Y.t:!ius not:mt voor de 
eeuw tussen 1550 en l65U zes min ot 
meer belangrijke flestepidemieën in 
Hoorn. 

Een volgend keer hoop ik u iets te 
vertellen op welke .martiet men deze 
telkens te.ru6kerend ·nlruw. teJi'ifJJino 
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WEEKBLAD VOOR WEST-FRIESLAND 

Hoorn door de 
eeuwen heen 

Door H. W. Saalti.nk, wetenschappelijk assistent bij het Westfries Museum. 

Schatgravers en muntmeesters 
Iedere schatgraver hoopt in zijn leven nog eens een pot met geld te vinden. 
Jammer, dat het zo weinig gebeurt. Maar ja, onze voorouders verstopten hun 
geld alleen, als ze daarvoor een zeer grondige reden hadden. En het meeste 
verborgen geld is na korte of langere tijd weer uit :zijn 1 schuilplaats terug 
gehaald. De kans dat de man of vrouw die het geld voor vijandige soldaten of, 
nog erger, voor naijverige buren wegstopte, het door ziekte of dood of 
vergeetachtigheid niet meer te voorschijn bracht, is bijzonder klein. Gevallen als 
het Zeeuwse Serooskerke, waar vorige week weer een pot met waardevolle 
munten te voorschijn kwam, behoren e~;ht wel tot de uitzonderingen. Wat groter 
is de kans, dat u een of meer kleine muntjes vindt die uit een kapotte broekzak 
of een oude beurs zijn gerold. Maar al dit geld uit vroeger tijd, of het nu verloren 
of weggestopt is, heeft voor de onderzoeker zijn waarde. Want 99 procent van al 
het oude geld dat u op veilingen, in musea of particuliere verzameling vindt, is 
afkomstig van vondsten uit de bodem, uit oude gebouwen of uit 
scheepswrakken. En als we weten waar het geld precies gevonden is, kan die 
wetenschap ons ook van alles vertellen over de zwerftochten van de munten over 
de gehele wereld en over de manier waarop onze voorouders het geld gebruikten. 

In dit laatste van mijn bijdragen over de Westfriese Munt wil ik dan ook naast 
nog wat zaken uit de geschiedenis van die Munt iets vertellen over 
muntvondsten. 

De vorige maal wijdde ik een paar 
regels aan de manier waarop het 
Westfriese geld onder meer in het 
munthuis aan de Muntstraat hier in 
Hoorn gemaakt werd. Ik vertelde u 
ook, dat aan het hoofd van dat bedrijf 
de muntmeester stond. Een belangrijk 
man. Zo belangrijk, dat hij een eigen 
teken, .het zogenaamde 
muntmeestersteken, op de munten 
mocht zetten die onder zijn toezicht 
waren vervaardigd. Ook de hedendaag
se munten hebben nog een munt-· 
meestersteken. Maar dat figuurtje is zo 
klein, dat je het meestal over het 
hoofd ziet. U kunt het vinden op de 
keerzijde van de munt. Keerzijde is de 
zijde met de waardeaanduiding, de 
andere met de kop van het staats
hoo~~· ~_de voorzijde. Links onder 

de rechterkant, een staf met twee 
slangetjes, dat is het muntteken. Op 
munten die de ·laatste tien jaar 
vervaardigd zijn vindt u als monónees
:terstekent een haan, op wat oudere 
munten een visje. Voor 1795 had elke 
provincie een eigen Munt met 
muntmeester, nu is er in heel ons land 
maar één. Hieronder vindt u vergroot 
de tekens van enkele van de 
belangrijkste Westfriese muntmees
ters. 

CONTROLE 
De muntmeester moest een kapi

taalkrachtige figuur zijn. Als in feite 
zelfstandig ondernemer droeg hij zelf 
de risico's van de aanmaak van het 
geld. Hij moest de dure grondstoffen 
als goud, z~v~r en koper inslaan en dus 

beschikken. Vandaar, dat we d\ 
muntmeesters altijd in de beter 
kringen van Hoorn, Enkhuizen o 
Medemblik aantreffen. De opbrengs 
van de afgeleverde munten wa! 
weliswaar voor hem, maar er wer< 
daarvan nog het een en ande1 
afgetrokken. Zoals de lonen van zij 
personeel, de bovengenoemde grond· 
stoffen, de onderhoudskosten van zijn 
bedrijf en een vast bedrag pe1 
vervaardigde munt, de sleischat oJ 
seignoriage. Die was voor de overheid 

Bernadette
Getypte tekst
13 juni 1979
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die er natuurlijk voor wenste te 
waken, dat de zaak niet uit de hand 
liep. 

Geld is nuttig maar een teveel of te 
weinig ervan kan de economie danigïn 
de war laten lopen. De overheid had 
ook nog een controle-ambtenaar, de 
waardijn, aangesteld, die er onder 
meer op toezag, dat de muntmeester 
niet een handeltje voor eigen rekening 
met het vervaardigde geld opzette. 
Voordat het geld in mnloop kwam 
werd de zaak behoorlijk nagezien. De 
waardijn woog elke afgeleverde partij 
munten met speciaal voor dat doel 
vervaardigde gewichten en legde 
enkele geldstukken apart in een kist, 
de zogenaamde muntbuJS. Op regelma
tige tijden werd die bus in tegen-. 
waardigheid van de muntmeester en · 
vertegenwoordigers van de overheid, 
hier het College van Gecommitteerde 
Raden van West-Friesland en het 
Noorderkwartier geopend. De zich 1 
erin bevindende muntstukken werden 
door de heren onderzocht op hun 
gewicht en hun metaalgehalte. 

Waarschijnlijk vonden deze zittingel} 
plaats in het voor enkele jaren' 
afgebrande Medemblikker Tolhuis, de 
plaats van samenkomst der vertegen
woordigers van de drie muntsteden. In 
het Westfries Museum bevindt zich 
een penning, waarop zo'n zitting is 

afgebeeld. Ondanks dit alles werd er 
toch ·na g wel geknoeid. Het controle 
apparaat was nog niet zo goed 
ontwikkeld als in·onze dagen. 

Westfries geld komt over de gehele 
wereld uit scheepswrakken, oude 
huizen en uit de bodem te voorschijn. 
Uit de Noorse fjorden , de Russische 
steppen, de woestijnen van Syrië en 
van de stranden van Australië. Oude 
Westfriese leeuwendaalders worden te 
koop aangeboden in de souvenirwin
keltjes van Caïro en Istanboel. Ze zijn 
dan nog echt ook. In. de !7e eeuw 
verhandelde men het geld als het graan 
en de specerijen. De Nederlandse 
kooplui haalden in de 17e eeuw hun 
waren uit de hele wereld: graan uit de 
Oostzeelanden, wijnen en zuidvruch
ten uit de landen rond de Middelland
se Zee en specerijen uit Azië. 

Het was handelsverkeer in één 
richting, want de Nederlanders kon
den voor de geleverde goederen geen 
producten aanbieden die men daar
ginds nodig had. Dus leverden de 
Nederlanders goud en zilver in de 
vorm van geld. Geen bezwaar want 
Nederlands geld was van goede 
kwaliteit en dus zeer gewild. De 
leeuwendaalders vonden hun weg naar · 
het Turkse rijk om de Middellandse 
Zee, de rijksdaalders gingen naar de 
Oostzeelanden en de gouden dukaten 

naar Rusland of het verre India. De 
geldu.itvoer nam soms dergelijke 
vormen aan, dat bepaalde muntsoor
ten alleen nog maar voor de export 
gemaakt werden en in eigen land niet 
meer in omloop waren. 

Over de geldstromen vanuit Holland 
en West-Friesland is wel het een en 
ander bekend, maar veel moet nog · 
onderzocht worden. Dat kan alleen, 
als zo veel mogelijk muntvondsten 
geregistreerd worden. Het is daarom 
jammer, dat veel vinders van oud geld 
hun vondsten onderhands van de hand 
doen. Niet alleen gaan zo waardevolle 
gegevens verloren, maar ook brengt dit 
materiaal veel minder op dan wanneer 
het via officiële handelaars aan de 
kenners en openbare verzamelaars 
verkocht wordt. Zelfs meer al s het 
deel dat aan de eigenaar van de grond 
toekomt, ervan is afgetrokken. Ik 
hoop, dat u daaraan denkt, wanneer u 
nog eens een grote gouden Westfriese 
rijder bij het spitten in uw achtertuin
tje vindt. 



an links naar rechts, bovenste rij eerst: De muntmeesterteke1s van Johan Bo.~ysken ( 1693-1695), een haringhuis; Piet• 
an Romond (1695-17041. een 5-bladige bloem of een rozet, Coenraad Hendrik Cramer (1711-1714), een kraanvogei;Ja 
nol (1715-1741 I. een raap; Teunis Kist (1741-1761 ), een haan; Pieter Buysken (1761-1782) een harirqbuis. 



KUNST EN CULTUUR 
Hoorn in kaart (4) 

300 jaar van stilstand. 
Zo zou met wat overdrijving voor 
Hoorn de periode van 1650 tot 1950 
genoemd kunnen worden. Een tijd 
waarin de stad veranderde van 
bedrijvig handelscentrum met con
tacten ver in Azië, via klein agrarisch 
marktplaatsje tot slaapstad voor een 
bevolking die grotendeels haar be
staan in Amsterdam vindt. 
Op de kaarten die tijdens die 3 
eeuwen gemaakt zijn is wel iets van 
die ontwikkeling terug te vinden. In 
de laatste van de artikelen over de 
Hoornse stadskaarten iets over de 
plattegronden die gemaakt zijn na de 
grote bloei in de eerste helft van de 
17e eeuw. 

Velius 
Eigenlijk moet ik iets eerder begin
nen dan 1650. De vorige maal 
beschreef ik de kaarten van Frans 
Hogenberg en Paulus Utenwael. Na 
het werk van deze beide cartografen 
zijn er nog twee plattegronden 
vervaardigd in de tijd van voorspoed 
voor 1650, namelijk die van de stads
historieschrijver Velius uit 1615 en de 
grote kaart van Joan Blaeu die een 
bewerking uit 1652 van Velius kaart 

was. Velius die in gewoon Neder
lands Dirck Seylmaker heette, was 
een zeer veelzijdig mens. In de eerste 
plaats geneesheer. Daarvoor had hij 
ook een studie gevolgd aan de Leidse 
universiteit. Mogelijk vanwege zijn 
bekwaamheid maar wellicht ook door 
de goede re laties met leden van het 
stadsbestuur werd hij stadsgenees
heer. Die functie liet hem meer vrije 
tijd dan zijn collega's in onze tijd , 
want hij was ook gelegenheidsdich
ter voor geleerde Latijnse verzen , 
geschiedsschrijver voor de stad en 
kaarttekenaar. In deze laatste hoe
danigheid is hij voor ons hier 
belangrijk. Volgens de aanduiding 
rechts boven op de kaart tekende hij 
zijn werkstuk in 1615. Het werd 
vervaardigd voor de 2e uitgave van 
zijn stadskroniek van 1617. Hoewel 
we geen ander cartografisch werk 
van hem kennen , verraadt deze 
plattegrond een grote bekwaamheid . 
Hij tekende de stad, zoals in die tijd 
gebruikelijk in vogelv lucht perspec
tief, dat wil zeggen, dat we als het 
ware van grote hoogte op de stad 
neerkijken. De details als huizen, 
torens, bomen en schepen zijn met 
grote nauwkeurigheid op het papier 
gebracht. Alleen -en dat is weer een 
vervelende eigenschap aan zij n tijd 
eigen - vertekende hij de gewone 
woonhuizen tot een doodvervelende 
eenvormigheid . 

Joan Blaeu 
In 1652 kwam de Nederlandse uitga
ve van het "Toneel der steden van de 
Vereenighde Nederlanden met hare 
beschrijving" van de pers. Een soort 
atlas van kaarten van steden uit het 
gebied dat samenvalt met het tegen
woordige Nederland min de provin
cies Brabant en Limburg. Dit werk 
was een onderneming van Joan 
Blaeu , een Amsterdamse uitgever en , 
wat toen vaak daarmee samenging , 
geleerde. De vader van Joan, een 
zekere Willem Jansz., kwam van 
Uitgeest bij Alkmaar. 
De stad aan het IJ trok veel 
ondernemende lieden aan die als 
goede ondernemers een belangrijke 
positie wisten te verwerven en dan 
vaak opgenomen werden in de />,m
sterdamse regentenwereld . Zo ook 
Blaeu. Zijn plan was een uitgave te 
verzorgen van kaarten van de steden 
over de gehele wereld. Hij begon met 
zijn eigen land de Noordelijke Neder
landen. Hij is echter niet verder 
gekomen dan nog een atlas van de 
steden van 's Konings Nederlanden , 
het tegenwoordige België, en van de 
steden van Italië. Natuurlijk konden 
niet alle kaarten voor het werk van 
Blaeu opnieuw getekend worden. De 
meeste zijn dan ook bewerkingen 
van reeds bestaande kaarten of soms 
helemaal geen bewerkingen maar 
gewoon overgenomen uit een reeds 

4 



verschenen uitgave, bijvoorbeeld het 
"Theatrum Hollandiae" van Boxhorn . 
Hetzelfde geldt voor de beschrijvin
gen van de steden. De kaart van 
Hoorn in de stedenatlas van Blaeu 
is nog redelijk betrouwbaar. De man 
die de kaart van Velius voor Blaeu 
bewerkte, tekende in ieder geval de 
paaldammen die de nieuwe havens 
omsloten en waarop later het Ooster
en Wester- eiland zouden ontstaan. 
In stijl en uitvoering vertoont de kaart 
van Blaeu uiteraard veel overeen
komst met die van Velius. 

Na 1650 
In het midden van de 17e eeuw 
bedacht men verschillende plannen 
om de achteruitgang van de stad 
tegen te houden. Een daarvan is het 
ontwerpen van nieuw·3 havens. Zo is 
er een nooit uitgevoerd project te 
zien op de stadskaart van de landme
ter Hendrik Cornelisz. Poth . Maar 
dan wordt het stil om de Hoornse 
kaartenmakerij. Er verschijnen nog 
wat kleine uitgaven van plattegron
den die getrouwe kopieën zijn van de 
grote eerder genoemde werken. Er 
bestond ook geen behoefte aan iets 
nieuws, want de stad behield tot in 
het begin van onze eeuw de vorm die 
ze in 1650 had gekregen. Het peil 
waartoe de cartografie in een onbe
duidend plattelands stadje kon 
afzakken, toont de kaart van de brave 
stadstekenmeester Adrianus Does
jan . Deze kaart verrast door zijn 
roerende eenvoud met koetjes in de 
wei dobberende roeibootjes en zwa
nen in de stadsgracht. Onze tekenaar 
heeft duidelijk moeite gehad met de 
perspectief, terwijl ook de onderlinge 
verhoudingen op de kaart niet klop
pen . Het was een slecht nagetekende 
kopie van Blaeu, maar onze enige 
informatie voor die tijd. De nieuwe 
ontwikkelingen op cartografisch ge
bied gaan voor het grootste deel 
buiten Nederland om. Maar toch 
worden ook hier, zelfs in Hoorn, 
nieuwe kaarten vervaardigd , waarop 
de fraaie afbeeldingen hebben moe
ten plaats maken voor grotere 
nauwkeurigheid . In 1832 verschijnen 
als eerste werkelijk exacte kaarten de 
kadast rale plans van Hoorn. In de 
tweede helft van de eeuw komen de 
militaire topografische kaarten en in 
het kielzog van deze de verschillende 
kaarten van de Dienst Openbare 
Werken. Hier weer op gebaseerd zijn 
de diverse plattegronden voor het 
grote publiek die ons de ontwikke
ling van de stad tonen, tot op huidige 
dag. En zo kunnen we nog steeds het 
altijd veranderend beeld van Hoorn 
bekijken. 

H.W. Saaltink. 



Hoorn door de 
eeuwen heen 

Door H. W. Saaltink, wetenschappelijk assistent bij het Westfries Museum. 

Het. huis van arme kinderen 
Hoorn heeft verschillende wees
huizen gehad. Naast het Burger
weeshuis, waarover ik u de vorige 
keer iets vertelde, bestond er in 
Hoorn nog een Armenweeshuis. 
En sinds het midden van de 18e 
eeuw hadden de katholieken een 
eigen tehuis voor de ouderloze 
kinderen. In dit artikel wil ik 
ingaan op dat Armenweeshuis en 
de organisatie ·die alle Hoornse 
huizen gemeen hadden. 

In het Burgerweeshuis werden alleen 
kinderen van _burgers opgenomen. 
Burgers waren over het algemeen de 
mensen die al generaties lang in de stad 
woonden en hier een zekere welstand 
hadden verworven. Sinds de 16e eeuw 
werden nieuwkomers allt!en in deze 
bevoorrechte groep opgenomen, als ze 
er flink voor betaalden. Bevoorre<.;ht 
was deze grot'P, omdat ze op 
verschillende teneinen van de stad 
steun en bescherming genoten. Ook de 
sociale zorg voor de burgers was beter. 
Hun kinderen werden tenminste in 
een behoorlijk weeshuis opgenomen. 

PROLETARIAAT 
Maar er waren ook nog anderen. 
Kinderen van werkelozen, die op zoek 
naar een bestaansmogelijkheid be
delend van stad naar stad trokken. Het 
kroost van hoeren, soldaten en alles 
wat niet paste in de geordende 
samenleving van de burgers. Kortom 
het hele Hoornse proletariaat, dat 
samenhokte in ·de talloze stegen 
terzijde van het Noord, het Oost of het 
Kerkplein. Oorspronkelijk had de 
kerk de gewoonte deze kinderen uit te 
besteden voor een paar stuivers aan de 
armen zelf. Dat gebeurde dan bij 
afslag, meestal na de kerkdienst. Wie 
kans zag de kinderen voor het laagste 
bedrag te verzorgen kreeg ze toege
wezen. Het was een gezochte bijver
dienste. Er waren families die hun 
dagelijks brood verdienden door het 
verzorgen van weeskinderen. 

In 1620 werd er een Armenweeshuis 
opgericht aan de Ramen. Niet uit 
bezorgdheid over het lot van de arme 
kinderen zonder ouders, maar meer 
om dieven en bedelaars van de straat te 
houden. Dit weeshuis werd tegelijk als 
werkhuis ingericht. Het was een 
poging van het stadsbestuur met hulp 
van goedkope kinderarbeid de stede
lijke textielnijverheid weer nieuw 
leven in te blazen. Door overigens 
onbekende oorzaken mislukte het 
experiment en in 1638 werd dit eerste 
Armenweeshuis weer opgeheven. 

In 1685 schonk de vrouw van een der 
regerende burgemeesters, dje aan 
liefdadigheid wilde doen, een som geld 
waarmee een nieuw Armenweeshuis . 
wer.d opgericht. Hiervoor gebruikte 
men het voormalige Pesthuis. Dit 
Pesthuis stond al vanaf 1599 aan wat 
toen het Waaitje, nu Veemarkt, heette 
en was eigendom geweest van het 
kooster St . PietersdaL Dit tweede 
Armenweeshuis heeft het wat langer 
uitgehouden, namelijk tot 1795. 
Men verzorgde er niet alleen wezen, 
maar alles wat oud, arm of gebrekkig 
was ten laste van de gemeenschap 
kw;m en niet elders ondergebracht 
kon worden. In 1795 kwam er in ons 
land een nieuwe staatsregeling die aan 
de speciale positie van de burgers in de 
steden een eind maakte. Er was geen 
reden meer er een weeshuis op na te 

· houden dat alleen voor burgerkin
deren toegankelijk was. Bovendien 
was 1 weeshuis goedkoper dan twee. 
De beide weeshuizen werden samen
gevoegd tot een nieuw, het Protes
tantsch Weeshuis aan de Achterstraat. 
Alleen de Katholieken behielden hun 
eigenhuis aan het Achterom. 

V ADERS EN MOEDERS 
De wezen vormden een kleine, 
afgezonderde groep in de stedelijke 
samenleving. Alleen al door hun 
kleding. Ze moesten duidelijk opval
len, zodat ieder burger kon zien, dat 
hier een kind liep, dat op kosten van 

de stad onderhouden werd. Felge
kleurde hemden droegen ze met een 
rode en een witte mouw, de kleuren 
van de stad. De leiding van de 

· weeshuisgemeenschap lag bij het 
College van Regenten en Regentessen. 
Regenten voerden het geldelijk beheer 
en hadden toezicht op de verzorging 
van de meisjes. 

De dagelijkse leiding in het huis werd 
gevoerd door een binnenvader en een 
binnenmoeder. Regenten en regentes
sen werden ook wel buitenvaders en 
-moeders genoemd. De namen vaders 
en moeders gebruikte men om althans 
naar buiten de schijn op te houden, 
dat in het weeshuis een soort 
gezinssfeer heerste. Maar pas in het 
begin van onze eigen eeuw waren de 
toestanden in de weeshuizen zo ver 
verbeterd, dat men werkelijk van een 
groot gezin kan spreken. 

Bij hun meerderjarigheid verlieten de 
wezen het huis. Al lang voor die tijd 
moesten ze gaan werken. Het vinden 
van werk was vooral in tijden van 
economische teruggang , als de 18e en 
de eerste helft van de 19e eeuw, voor 
de regenten een zorgwekkend pro
bleem . In een vorig artikel heb ik al 
eens verteld, dat veel jongens uit de 
weeshuizen op de schepen van de 
Verenigde Oostindischè Compagnie 
geplaatst werden. In Hoorn is niets 
bekend over contracten tussen wees· 
vaders en bewindhebbers over de 
levering van de weesjongens aan de 
Compagnie, zoals bijvoorbeeld in 
Delft. Maar wel kennen we in Hoorn 
de lijsten met de uitrusting die de 
jongens ontvingen, als ze het huis 
verlieten. En op die lijsten wordt 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
de jongens die aan land bl ijven, de 
jongens die gewoon naar zee gaan en 
de jongens die "naar Oostindiën 
varen". Ze zijn er dus wel geweest. Ze 
kregen de grootste uitrusting, maar 
dat kon ook wel, want Compagnie 
betaalde bij aanmonstering een voor-



schot van twee maanden gage. het huis nalieten. 
Maar het weeshuis had altijd te weinig 

GELD geld. Men probeerde het tekort weg te 
De verzorgi.ng van de wezen kostte werken door verkoop van land. Een 
geld. Hoe kwam het huis aan zijn gevaarlijk middel , want hierdoor 
inkomsten? De oudste en meest gingen de pachtopbrengsten weer 
belangrijke bron van inkomsten achteruit. Dan bedacht men de 
vormde het landbezit van het huis. vreemdste activiteiten om aan geld te 
Toen de wezen in 1573 het komen. Het stadsbestuur verleende 
Marienklooster aan de Ach terstraat als hieraan haar volle medewerking. In 
huisvesting toegewezen kregen, werd Hoorn bestemde de magistraat bij 
het weeshuis ook 'eigenaar van de voorbeeld de kraangelden voor het 
uitgestrekte landerijen die bij het weeshuis. Dat ~aren oorspronkelijk 
klooster hadden behoord. Uit de de bedragen die betaald moesten 
pachtopbrengsten werd een groot deel worden voor het gebruik van de 
van de uitgaven bestreden . En dan stedelijke hijskraan. Later was het een 
waren er altijd vrome lieden die bij soort belasting die betaald werd voor 
overlijden een deel van hun geld aan het met hulp van de kraan plaatsen van 

scheepsmasten, voor het opslaan van · 
drank in het stedelijk wijnpakhuis en 
voor" levering van tQuw uit de 
stedelijke touwslagerij. 

Zeer voorname lieden bepaalden bij 
testament dat het hele weeshuis in hun 
begrafenisstoet moest meewandelen. 
Daarvoor werd dan f 300,-- betaald, 
het jaarloon van een goed verdienende 
ambachtsman. En als het helemaal 
niet meer ging met het geld, werd er 
een collecte georganiseerd. De wezen 
trokken dan met grote koperen bussen 
door de stad, om het geld bij elkaar te 
bedelen. Want wezenzorg was immers 
een zaak van de gemeenschap. 



Schouw uit de regentenkamer van het Burgerweeshuis met de wapens der 
regenten. Overgebracht naar de kapiteinskamèr van het S. 0 . W .-gebouw. 



oor ·door de 
eeuwen· heèn 

eld in soo ten 
De centen worden schaars. De 
grote tijd van het muntgeld is 
voorbij. Wat er in deze tijd aan 
centen tot en met guldens door 
de handen van het publiek gaat, 
vormt slechts een klein deel van 
het geld dat gebruikt wordt voor 
het betalingsverkeer. De munten 
moesten plaats maken voor de 
bankbiljetten terwijl deze laatste 
soort steeds meer het veld ruimt 
voor bankgeld en giraal geld. 
Wat we verdienen wordt op onze 
giro- of bankrekening gestort en 
met d~t onzichtbare bedrag 
betalen we ook weer onze 
schuldeisers. Munten worden 
museumstukken, geschiedenis 
dus. En daarom is het wel aardig 
er hier iets over te vertellen in 
mijn tweede artikel over de 
Westfriese Munt. 
Ons . tegenwoordige muntstelsel is 
doodeenvoudig, als je het vergelijkt 
met dat van een paar eeuwen geleden. 
We hebben een gulden verdeeld in 
honderd centen. Alle geldstukken zijn 
veelvouden van die centen en guldens. 
Niet al dus in de tijd van de Rupubliek, 
voor 1795 dus. Men kende toen een 
rekenmunt en een echte munt. 
Wanneer u oude rekeningen tegen
komt ziet u bij de geldbedragen drie 
getallen naast elkaar staan, gescheiden 
door punten. Het eerste getal geeft de 
guldens aan, het tweede de stuivers en 

20 stuivers en een stuiver werd weer 
onderverdeeld in 12 penningen. Deze 
verdeling van een munt in 20 kleinere 

eenheden die. op hun beurt weer uit 12 
nog kleinere muntjes bestaan was 
vroeger in een groot aantallanden van 

het derde de penningen. In Westfriesland vervaardigde florijn vatn 28 stuiver. Verzameling Munt- en 
Een gulden bestond, net als nu~ u~t Penningkabinet, De,n Haag. ti 
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Europa in gebrulle Engeland heeft tot 
voor enkele jaren nog dit stelsel 
gehandhaafd. Het pond sterling was 
evenveel waard als 20 shillingstukken 
en elke schilling kwam overeen met 12 
pence. Het lastige was, dat er met dit 
stelsel wel gerekend werd, maar niet 
betaald. 

Echte penningen kwamen na de 
middeleeuwen niet meer voor. Wel 
kende men guldens en stuivers. 
Kleinste munt was de duit waarvan er 
acht in een stuiver gingen. Ouderen 

' onder ons herinneren zich wellicht 
nog de 2 1/2-cent stukken, die ook 
wel vierduitstukken heetten. Bij het 
betalen van rekeningen werden de 
penningbedragen altijd naar boven of 
naar beneden afgerond zodat ze in 
duiten voldaan konden worden. We 
moeten het penning-stuiver-gulden 
stelsel zien als het oude middeleeuwse 
stelstel, maar dat in theorie nog steeds 
gehandhaafd bleef. Guldens, stuivers 
en duiten. En daartussen een veelheid 
van muntstukken die vaak nog weer 
van provincie tot provincie verschil
den. Schellingen van 6 en Oorijnen van 
28 stuiver. Gouden rijders van 14 en 
dukaten van 5 gulden. Gewone 
rijksdaalders en die van Leicester. 
Hollandse en leeuwendaalders. 

PROVINCIEGELD 
De vorige keer vertelde ik u, dat geld 
maken een voorrecht van de overheid 
is. Voor 179 5 hadden we er daarvan 
niet 1, maar 7. Namelijk voor elk van 
de 7 provindes waaruit ons land toen 
bestond. Dus ook 7 geldfabriekjes. Die 
ieder ook weer hun eigen munten 
vervaardigden. Ze waren er Gelderse 
en Groningse guldens, stuivers in 
Holland en Overijssel. Terwille van de 
handel was wel bepaald, dat iedere 
provincie. wel zijn eigen muntstukken 
mocht slaan, voorzien van eigen 
wapen, maar dat deze munten· wat 
gehalte en uitvoering betreft gelijk 
moesten zijn. Voorts mochten deze 
munten door het gehele gebied van de 
Republiek ter betaling worden aange
boden. Vandaar dat u Groningense 
duiten in Westfriesland en Gelders 
stuivers in Holland kunt vinden. 

Buitenlands geld werd overigens ook 
wel in betaling aangenomen, vooral als 
het de grotere goud en zilverstukken 
petrof. Die werden dan gecontroleerd 
op hun gewicht. De handelaar kon 
meestal wel zien hoe groot het gehalte 

was aan edelmetaal. Als hij twijfelde 
zette hij z'n tanden erin. Hoe meer 
goud of zilver des te zachter de munt. 
Het geld werd dan aangenomen op 
basis van de waarde van het goud of 
zilver, dat erin verwerkt was. Het 
gewicht werd bepaald met heel kleine 
•weegschaaltjes die bankiers in een 
doosje met zich mee konden dragen. 

Een bijzonder geval vormen de grote 
koperen stukken van 1/2, 1 en 2 öre 
uit Zweden. Ook daarin was de 
verwerkte hoeveelheid koper gelijk 
aan de waarde van de munt. Omdat 
koper nu eenmaallager in prijs ligt dan 
zilver of goud, moest er hèel wat van 
dit materiaal gebruikt worden voordat 
men aan de vereiste waarde kwam. Er 
ontstaan dan een soort wagenwielen, 
waarbij je je afvraagt, wat voor soort 
portemonaies erbij gehoord hebben. 

MUNTFABRIEK IN HOORN 
De Westfriese Munt maakt dit alles. In 
het Westfries Museum kunt u er een 
kleine verzameling van zien. Geld 
rnaken was voor iedere stad een 
welkome aanvulling voor de altijd 
noodlijdende stadsbegroting. Alle 7 
steden van Hollands Noorderkwartier 
hebben gevochten om de Westfriese 

Munt binnen hun muren te krijgen. 
Tenslotte is het alleen de meest 
invloedrijke plaatsen, Hoorn en 
Enkhuizen gelukt. Later mocht 
Medemblik er ook nog bij. Er 
ontstond dus de vreemde situatie van 
een geldfabriek die elke tien of vijftien 
jaar naar een andere stad verhuisde. 
Tien jaar in Hoorn, dan alles op karren 
of in schepen geladen en verhuisd naar 
Enkhuizen. Het personeel moest 
waarschijnlijk mee. 

De muntwerkplaatsen waren meest 
gevestigd in kloostergebouwen die 
door de Hervorming leeg waren 
komen te staan. In Hoorn was dat het 
St. Catharinenklooster in de Munt
straat, tegenover het tegenwoordige 
politiebureau. Aan het hoofd van de 
Munt stond de muntmeester die door 
de Gecommiteerde Raden van het 
Noorderkwartier was aangesteld. Hij 
zorgde voor personeel, gereedschap en 
grondstotfen voor het maken van de 
munten. De overheid betaalde achter
af. De muntmeester moest dus alles 
voorschieten. Enig kapitaal was voor 
deze functie dus wel vereist. Munt
meesters waren rijke lieden, die tot de 
beteN krir van de stad behoorden. 



KUNST EN CULTUUR 
Hoorn in kaart (3) 

We schrijven het jaar 1600. 
Hoorn staat op het toppunt van zijn 
bloei. De stad heeft de moelijke 
beginjaren van de Opstand tegen 
Spanje achter de rug. Die Opstand 
zal nog meer dan 40 jaar duren, maar 
de oorlog wordt ver weg gevoerd, in 
de oostelijke en zuidelijke provin
cies. De havens liggen vol schepen 
die uit alle hoeken van de toen 
bekende wereld hun produkten aan
voeren. Graan uit de Oostzeehavens, 
wijnen, textiel, zuidvruchten, zout uit 
het Middellandse Zeegebied. De 
eerste tochten worden gemaakt naar 
Oost- en West-lndlê. 
Maar de groei was er uit. Aan de 
landzijde had de stad de grenzen 
bereikt die zij meer dan 300 jaar zou 
behouden. Aan de zeekant zouden er 
nog slechts de paaldammen bijko
men, die de grote nieuwe havens 
moesten omsluiten en waarop later 
het Ooster- en het Westereiland 
zouden ontstaan. We kennen Hoorn 
uit deze tijd van voorspoed uit de 
kaarten die men van haar getekend 
heeft. De bloeitijd van de stad valt 
samen met een periode waarin de 
Nederlanders tot de beste kaarten
makers van de wereld behoorden. 

Het verval van de stad zette in 
omstreeks 1650 en er zijn na dat jaar 
bijna geen kaarten van de hoofdstad 
van West-Friesland gemaakt. 

Hogenberg en Utenwael 
De vorige maal liet ik U iets zien van 
de kaart van Frans Hogenberg uit 
1583. Nog geen 13 jaar later ver
schijnt er een nieuw portret van de 
stad uit de hand van Paulus Uten
wael. Hij vervaardigt de eerste kaart 
waarop duidelijk jaartal en naam van 
de maker zijn aangegeven. Hiermee 
bewijst deze tekenaar, dat hij een 
man van de nieuwe tijd is. Zijn 
voorgangers beschouwden zich niet 
meer dan als goede handwerkslie
den, die zoals vele kunstenaars in de 
middeleeuwen naamloos werk lever
den. De kaart van Utenwael vertoont 
grote overeenkomsten met het werk
stuk van Hogenberg. Hij moet beslist 
het werkstuk van zijn oudere collega 
gezien hebben. Maar de verschillen 
zijn toch ook weer zo groot, dat je 
beslist niet kunt zeggen, dat Uten
wael het werk van zijn voorganger 
heeft nagetekend. De stijl is ook 
totaal anders. Bij Utenwael staan de 
huisjes in keurige rijtjes, bij Hogen
berg is het vaak een hoop ongeregeld 

met kromme daken en scheve muren. 
Utenwaelloopt al vooruit op de grote 
cartografen van de 17e eeuw die 
boven alles naar een evenwichtig 
patroon in hun tekeningen streef
den. Alle huizen zien er dan precies 
eender uit, alleen de kerken en 
openbare gebouwen worden waar
heidsgetrouw afgebeeld. Bij Uten
wael zit er gelukkig nog enige 
variatie in. 

Kaarttekenaar en stempelsnijder. 
Er is trouwens wel iets vreemd aan de 
hand met die kaart van Paulus 
Utenwael. Volgens de datering in de 
linker bovenhoek moet dit gezicht op 
Hoorn in 1596 zijn getekend. En dat 
klopt ook wel met de beschrijving van 
Velius voor die tijd. Maar de kaart 
verschijnt voor het eerst in de vierde 
druk van de Chronyk van Velius uit 
1740. Het is mogelijk, dat Vellus het 
werk van Utenwael niet in zijn boek 
wilde opnemen- Velius was namelijk 
zelf een bekwaam kaarttekenaar -
maar het blijft een vreemde zaak, dat 
er nooit losse bladen van Utenwaels 
kaart gevonden zijn van voor 1740. 
Wie was Paulus Utenwael? Een man 
die stempels maakte waarmee mun
ten en penningen geslagen werden. 
Op een van zijn werkstukken tekende 
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hij met de naam P. Uten Wael 
Ultraject. Dat toevoegsel is Latijn en 
geeft aan , dat hij een Utrechtenaar 
was. De combinatie van stempelsnij
der en kaartenmaker is niet zo 
vreemd als dat het op het eerste 
gezicht lijkt. Bij het vervaardigen van 
stempels waarmee munten of pen
ningen worden geslagen, gebruikt 
men dezelfde techniek als bij het 
maken van gravures waarmee later 
de kaarten worden afgedrukt. Voor 
beide heeft men een voorstelling in 
spiegelbeeld nodig die met een zeer 
harde beitel , de zogenaamde burijn , 
in een koperen of stalen plaat worden 
uitgesneden. Het maakt natuurlijk 
wel enig verschil, of je een klein 
stempel tje moet uitsnijden, waarmee 
later de munten gemaakt worden of 
de grote koperplaten voor het af
drukken van de kaarten . Maar in 
beide gevallen wordt van de maker 
dezelfde soort vakbekwaamheid ge
vraagd . Een vakbekwaamheid die in 
de tijd van gebrekkige technische 
hulpmiddelen enorm moet zijn ge
weest. Dat kunt U ontdekken , als U 
de fijnheid van de tekening op de 
foto op pagina 4 bekijkt. 

Zijn herkenningsteken 
We weten dat Utenwael ook een tijd 
voor de Munt van Overijssel gewerkt 
heeft. In die periode van zijn leven 
heeft hij nog een kaart van Kampen 
vervaardigd. We kennen ook nog wat 
portretten van zijn hand van beroem
de mannen uit zijn t ijd als Bossu , 
Luther en Melanchton. En natuurlijk 
de munten en penningen. Een her
kenningsteken voor zijn werk is de 
afbeelding van een zeegod op de rug 
van een dolfijn . Hij heeft dit motief 
vaak gebruikt op de penningen die hij 
maakte en ook op de prenten en 
kaarten die hij ontwierp komen we dit 
tweetal tegen . Het is jammer, dat ik 
geen afbeelding kan laten zien van de 
rechter bovenhoek van de kaart van 
Hoorn , want daar zwemt het dier met 
de ·man op zijn rug temidden van de 
vele schepen die de Hoornse haven 
binnenkoersen . Er wordt natuurlijk 
altijd gevraagd naar het wanneer van 
elke kunstenaar. We weten het van 
Utenwael niet. Zijn vroegst bekende 
werk is van 1570. Hij werd begraven 
in 1611. En dat is dan alles van 
iemand die onze stad tekendetoen zij 
nog tot de grootsten van Holland 
gerekend werd . 

H.W. Saaitink 



KUNST EN CULTUUR 
HOORN IN KAART 
Wie de geschiedenis van een stad 
goed wil leren kennen, kan niet 
zonder kaarten. Wat op het eerste 
gezicht een onoverzichtelijke verza
meling hulzen, straten, stegen, to
rens en grachten lijkt te zijn, krijgt bij 
het zien van een kaart een bepaalde 
structuur, een vorm. En als men de 
kaarten die in de loop der tijden van 
een stad gemaakt zijn, achter elkaar 
legt, ziet men in korte tijd een hele 
ontwikkeling. Het Is als een film. 
Grachten worden gegraven en 
eeuwen later weer dichtgegooid. 
Hulzen gebouwd en veranderd of 
afgebroken. Zo kan een stad aan de 
ene kant zich uitbreiden, terwijl aan 
de andere kant havens dichtslibben 
en tot drassige wellanden worden. 
Vandaag iets over de geschiedenis 
van Hoorn zoals we die kennen uit de 
kaarten. 

Behoefte aan kaarten: 
De stad ontstond lang voordat de 
eerste kaarten ervan getekend wer
den. Mensen gingen bij elkaar wo
nen op plaatsen die bescherming 
boden tegen het water of tegen 
rondtrekkende plunderende solda
tenbendes. Of daar waar water- en 
zeewegen bij elkaar kwamen en 
gunstige mogelijkheden boden voor 
handel en scheepvaart. Of in de 
nabijheid van een vorstelijk hof met 
een aantal lieden die veel geld te 
verteren hadden. Zo konden steden 
opkomen en weer vergaan als plan
ten op een gunstige plaats. Niemand 
had er behoefte aan van de straten en 
stegen in de zich ontwikkelende 
plaats een kaart te tekenen. Waarom 

ook. De steden waren klein en 
daardoor overzichtelijk. Kaarten ma
ken was een overbodige luxe. De 
eerste kaarten werden gemaakt voor 
vorsten die veraf woonden en wel 
eens wilden weten hoe de steden 
waarover ze regeerden, er uit zagen. 
Een vraag naar stadsplattegronden 
komt ook uit een andere hoek. Aan 
het eind van de middeleeuwen in ons 
land zo tussen 1400 en 1600, gaat 
men belangstelling krijgen voor de 
wereld om zich heen. De eerste 
landenbeschrijvingen worden dan 
uitgegeven. En in deze beschrijvin
gen wil men ook met een kaart laten 
zien, hoe een bepaalde stad eruit zag. 
Het was maar een kleine groep 
mensen, geleerden en geestelijken, 
die voldoende kennis en vrije tijd 
bezat, zich met deze beschrijvingen 
bezig te kunnen houden. De gewone 
man had het te druk met verdienen 
van wat geld voor een, meestal 
droge, boterham. Maar toch de vraag 
naar kaarten was er. Er waren ook 
besturen van grote welvarende ste
den die een kaart van hun stad lieten 
schilderen en deze in het stadhuis 
ophingen. Van Hoorn kennen we 
zo'n geschilderde kaart niet, maar 
wel van Amsterdam. Cornelis Antho
nisz. maakte dit prachtstuk om
streeks 1540. Van deze oude kaart 
kennen we ook een houtsnede, die 
het jaartal 1544 draagt. Er is ook nog 
een pentekening wellicht ouder dan 
schilderij en houtsnede. 

Jacob van Deventer: 
Zo oud is Hoorns stadsplattegrond 
niet. Tussen 1555 en 1572 heeft een 
zekere Jacob van Deventer voor de 
vorst die toen als Filips 11 ook over de 
Nederlandse gewesten regeerde on-

geveer 300 plattegronden van Neder
landse steden gemaakt. En daar 
hoorde ook uiteraard Hoorn bij. We 
weten het niet precies maar als we 
nauwkeurig gaan bekijken, wat er zo 
allemaal wel en niet opstaat, dan 
denken we dat van Deventer de 
toestand van Hoorn in 1560 op zijn 
kaart weergeeft. Van Deventer werd 
geboren, de naam zegt het al, in 
Deventer, tussen 1510 en 1515. Hij 
studeerde medicijnen en wiskunde, 
waarschijnlijk aan de enige univer
siteit die de Nederlanden toen rijk 
was, namelijk Mechelen. Later deed 
hij nog wat aan aardrijkskunde. De 
verschillende wetenschappen waren 
nog zo weinig omvattend, dat iemand 
met een beetje hersens, gemakkelijk 
alles kon weten wat er op een aantal 
verschillende vakgebieden bekend 
was. De stedenkaarten waren niet 
zijn vroegste werk. Tussen 1535 en 
1547 heeft hij al kaarten gemaakt van 
een aantal Nederlandseen Belgische 
provincies. Voor een goed begrip 
dient men te weten, dat Nederland en 
België in de 16e eeuw een geheel 
vormden. Van Deventer maakte deze 
kaarten voor de koning om hem een 
inzicht te geven in de mogelijkheden 
van iedere stad als vesting. De 
kaarten waren voor de koning een 
hulpmiddel bij de bestrijding van 
opstanden of bij de oorlogvoering 
tegen buitenlandse aanvallers. Van
daar dat alle muren, poorten en 
grachten zeer nauwkeurig zijn aan
gegeven maar de rest met de losse 
hand is ingeschetst. Van de kaarten 
van van Deventer zijn nu 2 series 
bekend. Een ervan bevindt zich in de 
Nationale bibliotheek van Madrid 
(dat was het exemplaar van Filips) 
het ander verspreid in ons land. Maar 
wij in Hoorn bezitten geen van beide 
exemplaren. We moeten ons tevre
den stellen met een oude reproduk
tie waarvan ik u hierboven een foto 
laat zien. Een volgende keer hoop ik 
u iets te vertellen over de andere 
kaartmakers die voor Hoorn in de 
weer zijn geweest. 

H.W. Saaltink. 
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KUNST EN CULTUUR 
Hoorn in kaart (2) 

Er zijn nogal wat plattegronden van 
Hoorn getekend. De eerste is van 
omstreeks 1560. Toen maakte 
Jacob van Deventer er een voor de 
koning van Spanje, Filips 11, die ook 
heer der Nederlanden was. Daarover 
heb ik de vorige maal in deze rubriek 
iets verteld. Het duurt dan even tot 
1583, maar dan verschijnen er in 
ongeveer 30 jaar opeens 4 totaal 
nieuwe kaarten van de stad. Vanwaar 
die opbloei in de cartografie, popu
lair gezegd kaartenmakerskunde? 
Hoorn maakte in de laatste 25 jaar 
van de 16e eeuw een tijd van grote 
bloei door. Handel en industrie 
breidden zich sterk uit en trokken 
veel nieuwe bewoners aan. Aan de 
zeekant werden de havens uitge
breid, aan de landzijde moest de 
stadswal verplaatst worden om ruim-

9 

te te scheppen voor de nieuwkomers. 
Er ontstond een nieuwe klasse van 
kooplui, de eerste kapitalisten, die 
genoeg geld had voor het aanschaf
fen van luxe voorwerpen. En mooi 
uitgevoerde stadskaarten zijn luxe 
voorwerpen. Er was vraag naar 
plattegronden waarop de laatste 
uitbreidingen van de stad te vinden 
zijn. De mensen die deze platte
gronden moesten tekenen, stonden 
klaar. Over de eerste van deze 
kaarttekenaars en zijn schepping 
hieronder iets meer. 

Frans Hogenberg. 
De eerste die na 1560 een geheel 
nieuwe kaart van Hoorn maakt, is 
Frans Hogenberg. Hij heeft zijn 
werkstuk niet van een jaartal voor
z ien. Zo ongeveer is wel na te gaan 
wanneer hij de stad in beeld gebracht 
heeft. Tussen de nieuwe, nu nog 
bestaande, Oasterpoort en de oude, 

_die aan het eind van het Grote Oost, 

bij de Slapershaven stond , tekende 
hij een aanta l huizen langs wat nu het 
Kleine Oost genoemd wordt. We 
weten uit de stadskroniek van Velius, 
dat met die bebouwing in 1583 
begonnen werd. Het Gouw is nog 
open water op zijn kaart. Ook weer 
volgens Velius werd dat water in 1584 
overwelfd. Als we bij deze kaart dus 
het jaartal 1583 zetten zijn we er niet 
ver naast. 
Frans Hogenberg komt uit een 
familie van graveurs en schilders in 
de Zuidelijke Nederlanden. Hij zal zo 
ongeveer in 1540 in Mechelen het 
levenslicht hebben aanschouwd en 
beëindigde zijn leven omstreeks 
1590 in Keulen . Hij heeft kaarten 
vervaardigd voor het soort landenbe
schrijvingen die ik in mijn vorig 
artikel heb genoemd. Zijn kaart van 
Hoorn , waarvan een originele afdruk 
in de verzameling van het Westfries 
Museum berust, is gegraveerd op 
een koperen plaat en daarna afge
drukt. Dat was in die tijd met de 
houtsnede, de enige vorm waarmee 
meerdere exemplaren van een zelfde 
afbeelding verkregen konden wor
den. Plattegrond is eigenl ijk geen 
goed woord voor dit werk van 
Hogen berg . 
Bijzonderheden 
Hij beeldde de stad af in vogelvlucht 
perspectief, dat betekent dat U de 
stad als het ware kunt zien van zeer 
grote hoogte. Zo'n kaart is veel 
interessanter dan een moderne plat
tegrond. We zien hier de schepen in 
de haven, de huizen langs de 
stdsgrachtjes, de molens en de 
bomen op de stadswal. Vaak is de 
enige afbeelding van bepaalde ge
bouwen op dit soort kaarten terug te 
vinden. Verder komen er tal van 
belangrijke bijzonderheden op deze 
kaart voor. Op het hierbij afgebeelde 
deel van de kaart, dat het deel van de 
stad tussen Hoofdtoren en Grote 
Oost weergeeft, ziet U bijvoorbeeld 
op het eind van het Baadland en bij 
de toen nog niet gedempte Appelha
ven een kraan staan. Deze kaart is 
hiermee de enige waarmee we 
kunnen zien , hoe indertijd de Hoorn
se stadsk ranen eruit zagen. 
Hogenberg heeft de kaart gemaakt 
voor het boek Descrittione di tutti i 
Paesi Bassi, altrimenti detti germania 
inferiore, of in goed Nederlands 
"Beschr ijving van alle Nederlanden 
ook wel genoemd Neder-Germanië" 
geschreven door de Italiaan Lodovi
co Guicciardini. Wel een Italiaan, 
maar een die het grootste deel van 
zijn leven in Antwerpen heeft ge
woond. Vandaar de belangste lling 
van deze geleerde geschiedsschrij
ver voor onze streken . Het boek is in 
die tijd wel een bestseller geweest 
want het beleefde in de 100 jaar na 



zijn verschijnen 33 uitgaven, waar
onder een verta ling in het Neder
lands. De vo lgende keer nog iets over 
een paar kaarttekenaars uit de tijd 
rond 1600. 

H.W. Saaitink 




